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KÖZMEGHALLGATÁST
TARTOTTUNK
NEM TÉTLENKEDÜNK, HA
TOVÁBBTANULÁSRÓL
VAN SZÓ!
Tisztelt Gyáliak, Hölgyeim és Uraim!
Év végéhez közeledve gondolatok sokasága vetődik fel az emberben. Visszatekintünk a mögöttünk hagyott esztendőre,
számba vesszük annak fontosabb történéseit a magánéletben, családban és a
munkában is. Ha városunk 2013-as évét
nézzük, elmondhatjuk, hogy ismét nagy
feladatokat oldottunk meg közösen. Joggal
lehetünk büszkék erre a teljesítményre!
De hagyjuk most a munkát, az értékelés és az új célok kitűzése talán várhat egy kicsit, hiszen van ennél fontosabb
is! Karácsonyra, a Megváltó születésére, a család, a szeretet ünnepére készülünk. Legyen időnk szeretteinkre, figyeljünk egymásra legalább ilyenkor, s fogadalmaink között az
legyen az első, hogy ezután mindig így lesz!
Városunk minden lakójának békés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményes új évet kívánok!
Pápai Mihály
Gyál város polgármestere
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Módosul a szociális
rendelet

Állati melléktermék
gyűjtőhely

2014. január 1-jei hatállyal módosul a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény.
Az új szabályozás célja az önkormányzati segély
kialakítása, ezáltal a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése.
Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer
egyszerűsítése érdekében összevonásra kerül és
egy önkormányzati segély elnevezésű ellátás kerül kialakításra.
Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás a három korábbi ellátás sajátosságait figyelembe véve, az átmeneti segély törvényi szabályainak
alapulvételével került kidolgozásra.
Az új támogatási forma részletes jogosultsági feltételeiről a Polgármesteri Hivatal szociális csoportjánál érdeklődhetnek személyesen,
illetve a 29-540-950-es telefonszámon, vagy az
igazgatas@gyal.hu elektronikus levélcímen.
Polgármesteri Hivatal

Településünkön az állati melléktermék gyűjtőhely
(dögkút) a 047/1 hrsz-ú külterületi ingatlanon működik, konténeres gyűjtés formájában. Ez a gyűjtési hely 2013. december 31. napjával megszüntetésre kerül. Ezután a területen hulladékot lerakni
szigorúan tilos.
Az új befogadó telep a gyepmesteri telep mellett
kerül kijelölésre, a Kisfaludy utca végén, hűtőkonténeres megoldással.
A gyűjtőhelyet a gyáli lakosok térítésmentesen
használhatják, azzal a korlátozással, hogy csak
kishaszonállatok, illetve házi kedvencek tetemét
lehet elhelyezni.

Tisztelt Lakosság!
Közelednek az ünnepek, így vasárnaponként a
gyáli piacok területén és környékükön is egyre nagyobb a tömeg. A nagyobb embertömeg következtében megjelenhetnek a zsebtolvajok is, valamint
megszaporodik a gépjármű feltörések száma. December hónap folyamán a közterület-felügyelet és
a rendőrség is fokozottan ellenőrzi a piacokat, de
kérjük, hogy az ünnepi bevásárlás során Önök is
fokozottan ügyeljenek értékeikre! Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a korai sötétedés
miatt gyakrabban történnek betörések is a délutáni órákban.
Polgármesteri Hivatal
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Polgármesteri Hivatal

Munkarend-változás
a Polgármesteri
Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december
hónapban munkarend-változásra kell felkészülniük a Polgármesteri Hivatalba látogatóknak. December 21-én (szombaton) is lesz ügyfélfogadás, 8.0012.00 óráig várjuk ügyfeleinket, míg december 23.
és január 1. között hivatalunk zárva tart.
A 2014. évben ügyfélfogadás először január 3-án
(pénteken) lesz. Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kíván
az Új Gyáli Újság szerkesztősége!
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Beszámoló a novemberi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. november 28-án megtartotta éves munkarend
szerinti soros ülését. A nyílt ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
- elfogadásra került Pápai Mihály polgármester beszámolója a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta
eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
- módosították a szociális rendeletet (erről külön írásunkban olvashatnak);
- mint minden év novemberében, idén is megalkották a
köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendeletet
az elkövetkező évre vonatkozóan;
- mivel az önkormányzat bevételei nem egyenletesen
realizálódnak (különösen igaz ez a helyi adó bevételekre), a kiadások jelentős részét viszont havi rendszerességgel kell finanszírozni, ezért döntés született 200
millió forint likviditási hitel újrafelvételéről. Ez csak egy
rendelkezésre álló hitelkeret, költség csak akkor keletkezik, ha a hitel igénybevételre kerül;
- lezárták az ÁROP-3.A.2-2013 „Önkormányzatok
szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” című pályázat közbeszerzését, melynek győztese
az IPS Tanácsadó Kft. lett 14 millió Ft+ÁFA összeggel;
- Budapest és vonzáskörzete – köztük Gyál – az első
stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv
elkészítésében való együttműködésre 2005-ben társulási megállapodást kötött. Tarlós István főpolgármester levélben tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
Fővárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megszünteti Budapest és vonzáskörzete
települési önkormányzatainak a feladat végrehajtására létrehozott társulását, valamint felkérte a résztvevő
önkormányzatokat egy hasonló döntés meghozatalára, amely meg is történt;
- elfogadták az önkormányzat 2014. évi munkatervét;
- döntés született Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőinek jutalmazásáról;

- elfogadták a javaslatot az állati hullák elhelyezésére szolgáló jelenlegi megoldás megszüntetéséről és
egy új gyűjtőhely kialakításáról (erről külön írásunkban
olvashatnak);
- a szociális temetésre vonatkozó új jogszabály értelmében az önkormányzat kijelölte a Bem József utcai
„új temetőben” a koporsós temetések számára a szociális parcellát, míg az urnás temetések számára a szociális temetkezési helyet;
- döntés született 18 db nagylevelű hárs ültetéséről a
Bem József utcai köztemetőben bruttó 440.460 forint
összegben;
- belterületbe vonták a gyáli 0164/12-13-14 helyrajzi
számú ingatlanokat;
- 2012. május 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Gyál
Város Önkormányzata háromoldalú megállapodást kötött az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás biztosítása érdekében. A megállapodás
hatálya 2013. április 30-án lejárt. Mivel a Gyál Város
Önkormányzata és a BKK közötti finanszírozási szerződés 2.2. pontja akként rendelkezik, hogy amen�nyiben a hatálya alatt a háromoldalú megállapodás
megszűnne, e szerződés is hatályát veszti, a BKK-val
közös nyilatkozat kiadására volt szükség, amellyel elismerjük a már megszűnt, de a gyakorlatban alkalmazott
finanszírozási szerződés rendelkezéseinek alkalmazását 2013. május 1-től 2013. december 31-ig. A meghozott döntés a BKK Gyálon végzett szolgáltatásának minőségét és mennyiségét nem érinti!
Gyál Város Önkormányzata következő rendes ülését
már az új esztendőben, 2014. január 31-én tartja az új
Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek illetve döntések a
www.gyal.hu honlapon olvashatók.
							
Polgármesteri Hivatal
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Közmeghallgatást tartottunk
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. november 29-én, pénteken közmeghallgatást
tartott az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színháztermében.
A közmeghallgatás nyitányaként Babák László Mátyás,
a Gyáli Járási Hivatal vezetője tartotta meg beszámolóját, majd Diera Éva, a Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetőjének költségvetési beszámolójára került sor.
Részletesen vázolta a város költségvetésének összetételét, a kiadások és a bevételek eloszlását.
E két beszámolót követően Pápai Mihály polgármester
prezentációjában az elmúlt három évről, illetve a 2014ben az önkormányzat előtt álló feladatokról beszélt. Kitért többek között a városközpont-beruházásra, az új
rendőrőrs építésére, a sportpályán megvalósult fejlesztésekre, a bölcsőde felújítására és bővítésére, a
75 éven felettiek térítésmentes szemétszállítására, valamint az új utcanévtáblák kihelyezésére is.
Ezt követően különböző közérdekű kérdésekre került
sor. Itt a város közlekedése, valamint a Városi Egészségügyi Központ felújítása voltak a központi témák.

Az Egészségházzal kapcsolatban elhangzott, hogy annak teljes felújítására 2014-ben sor fog kerülni.
A közmeghallgatás összességében jó hangulatban zajlott, a résztvevők kérdéseik túlnyomó többségére megnyugtató válaszokat kaptak.
				 Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10/2012. (I.26.) sz. határozatában döntött Gyál Város
Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felülvizsgálatáról,
megújításáról. A tervező PESTTERV Kft. elkészítette
a „Gyál város településfejlesztési koncepciója valamint
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és módosítása” közigazgatási egyeztetési tervanyagát.
Gyál Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő „Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata” alapján véleményezés céljából történő felhívást tesz közzé:
- a település hivatalos honlapján,
- a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán,
- az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormányzatának
közéleti és információs lapjában.
			
Az egyeztetési tervanyagot teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük,
és megtekinthető a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.
Az egyeztetési dokumentáció a településfejlesztési koncepció teljes körű újrafogalmazását, a jóváhagyandó településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és
Helyi Építési Szabályzat) részleges (24 pontra kiterjedő)
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módosítását, a HÉSZ szabályozási tervmellékleteinek
egységes szerkezetű rajzi feldolgozását, valamint az új
tartalmi követelmények alapján, a tervezési feladat jellegének és mélységének megfelelően kidolgozott megalapozó és alátámasztó munkarészeket tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fejlesztési koncepció és a
településrendezési eszközök közös megalapozó és
alátámasztó munkarészei egységes szerkezetben kerültek feldolgozásra és dokumentálásra.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján
- a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel,
- elektronikus levélben történő megküldéssel
(foepitesz@gyal.hu) 2014. január 10-ig teheti meg
észrevételeit,
- a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
- a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
- a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon
székhellyel rendelkező civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Nem tétlenkedünk, ha továbbtanulásról van szó!
2013. november 26-án Gyálon
első alkalommal rendeztük
meg „Tét a Jövőm” elnevezéssel nagyszabású iskolabörzénket, mely a Comenius Régió pályázat jóvoltából
valósulhatott meg az Arany
János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban. A rendezvényen dr. Sándor Tamás, a Gyáli Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportvezetője köszöntötte a tanulókat, szüleiket, illetve a pedagógusokat.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a továbbtanulás az
első olyan meghatározó döntés az általános iskolai tanuló életében, ami egész további életére nagy befolyást gyakorol, és nagyon komoly átgondolást kíván
mind a gyermek, mind a szülők részéről.
Több száz intézmény és több ezer induló tagozat közül
lehet választani, amelyek között nem mindig könnyű
eligazodni, ebben segít az interaktív börze, melynek
köszönhetően négy helyszín állt a tanulók rendelkezésére ahhoz, hogy a továbbtanuláshoz minden információt megkapjanak. A börze 180 gyáli tanulónak

segített 12 középfokú intézménnyel, dr. Duró Zsuzsa
gyermekpszichológussal és Martincsek Kristóf marketingkommunikációs szakemberrel megismerkedni, aki
segített a diákoknak felkészülni a felvételi elbeszélgetésre. Gyál polgármestere, Pápai Mihály is részt vett
az eseményen, körbejárta a középiskolák „standjait” és
az esemény jelentőségeként kiemelte a legfontosabb
előnyöket: „A tanulók személyesen ismerkedhetnek
meg az iskolákkal és azok képviselőivel. Célunk, hogy
a rendezvény a jövőben a város életében hagyomán�nyá váljon.” Bár a börzére
javarészt gyáli diákok érkeztek, a jövőben szívesen
látjuk a vonzáskörzetből is
a tanulókat, illetve szüleiket. A börze látogatottsága alapján elmondhatjuk,
hogy szükség van a rendezvényre, hiszen sok fiatal még tanácstalan az iskolaválasztást illetően.
Suhajda Yvett
projektkoordinátor

Polgármesteri Hivatal
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Magyar Sportcsillagokösztöndíjban részesült
Bácsi Péter, városunk
büszkesége
Száztizenegy felsőoktatásban tanuló élsportoló részesül a jelenlegi tanév első felében a Magyar Sportcsillagok-ösztöndíjban, amellyel a kormány az első diploma
megszerzését támogatja. Az ösztöndíjról szóló oklevelek ünnepélyes átadóján, november 19-én a Művészetek Palotájában Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere elmondta, hogy az első alkalommal kiírt pályázatra 25 sportág 193 versenyzője jelentkezett.
Az ösztöndíj összegét kategóriánként határozták meg.
Az olimpiai vagy paralimpiai érmet már nyert sportolók
havi nettó 204 ezer forintos támogatásban részesülnek, az olimpiai érem megszerzésére esélyesek 170
ezer forintot kapnak. A világbajnoki érmes versenyzőknek ugyancsak 170 ezer forint jut havonta, míg a vbéremre eséllyel pályázók és az Eb-dobogón már állt
sportolók egyformán 136 ezer, az Eb-éremre esélyesek pedig 104 ezer forintot kapnak – adta hírül az MTI.
Gyáli olimpikonunkat, Bácsi Péter birkózót, az ösztöndíj egyik nyertesét kérdeztük tanulmányairól, mindennapjairól és terveiről.
-Mi történt veled a londoni olimpia óta?
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-Sajnos az olimpia óta eltelt időszak sem telt zökkenőmentesen. Az olimpián elszenvedett sérülést illetve
műtétet követően kb. három
hónap után újra edzésbe álltam. Az idei év elején súlycsoportot váltottam, 84 kilogrammban versenyeztem. A hazai
válogató verseny és a szombathelyi Golden Grand Prix megnyerésével kiharcoltam a válogatottságot,
így indultam a Tbiliszben (Grúzia) megrendezett Európa-bajnokságon. Egy győztes és egy vesztes meccs után helyezetlenül végeztem. Megnyertem az országos
bajnokságot is és készülhettem a hazai rendezésű világbajnokságra. Augusztus végén a felkészülés „hajrájában” azonban ismét súlyos sérülést szenvedtem. A
szlovákiai edzőtáborban elszakadt a bicepszet tartó ínszalag, amit rögtön meg is operáltak. Így a balul sikerült olimpia után az idei év is balszerencsésen alakult.
Azóta felépültem a sérülésemből és a hazai csapatbajnokság döntőjében egy győztes mérkőzéssel már vis�sza is tértem a szőnyegre. Már megkezdetem a felkészülést a jövő évre.

Az ötvenezredik ügyfelet köszöntötték az
Okmányirodában
Még egy év sem telt el a január elsejei nyitás óta, november 21-én máris ötvenezredik ügyfelét fogadta a
Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának
Okmányirodája. Ez alkalomból, egy rögtönzött ünnepség keretein belül dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Babák László Mátyás a Gyáli Járási
Hivatal vezetője, Pápai Mihály Gyál város polgármestere és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere egy ajándékcsomaggal köszöntötte a szerencsés ügyfelet, a gyáli Turcsán Kittit.
Nem kis teljesítmény ilyen rövid idő alatt ennyi ügyfelet kiszolgálni, hiszen ha kiszámoljuk, ez kb. napi 220
ügyfelet jelent. Ezek a számok az itt dolgozók felkészültségét és az itt folyó munka szervezettségét bizonyítják, melyet napi 12 órában végeznek a lakosság
szolgálatában.

Egy újabb lépéssel közelebb
Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Vecsési út felújításáról

-Jelenleg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar, sportszervező szakán tanulsz.
Az egyetem mellett mivel foglalkozol, hogyan telnek a
mindennapjaid?
-Az egyetemet levelező tagozaton végzem ezért ez
szerencsére nem akadálya a folyamatos edzésmunkának. Jelenleg heti 8 edzéssel készülök, majd hamarosan elkezdődnek a válogatott edzőtáborok. Az egyetemi tanulmányaim mellett párhuzamosan végzek egy
középfokú szakedzői iskolát is és intézgetem a vállalkozásom ügyeit.
-Mik a terveid a jövőt illetően?
-Az idei évben jelentős változások voltak a birkózás
szabályaiban, a jövő évben is várhatók hasonló kaliberű változások. Biztosnak tűnik a súlycsoportok
megváltoztatása, illetve elképzelhető, hogy a lebonyolítás is módosulni fog. Az előzetesen kiszivárgott
információk szerint ezek a változások kedvezőek lehetnek számomra, így mindenképp a hosszú távú
céljaim közt szerepel, hogy kijussak a harmadik olimpiámra is és a köztes időszakban további kiemelkedő nemzetközi eredmények elérése. Természetesen
eközben be szeretném fejezni a tanulmányaimat is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában jövőre elkezdődik a Vecsés-Alsónémedi összekötő út több mint
8,5 kilométeres szakaszának rekonstrukciója, ami európai uniós forrásból, az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően valósulhat meg, összesen megközelítőleg 1,089
milliárd forintból. A projekt vállalkozási szerződését aláírták a felek, így az időjárás függvényében 2014. március 17-én ad majd munkaterületet a kivitelezőnek a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A 4602 jelű Vecsés-Alsónémedi összekötő út 8,552 kilométeres szakaszán a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező elvégzi a burkolat 6 méterre történő kiszélesítését két új réteg beépítésével és annak
megerősítését, illetve a buszmegállók felújítását.
A csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését, az
árkok tisztítását, az árok-padka rendezését és a tartós útburkolatjelek festését is elvégzik a szakemberek.

A beruházással jelentősen nő az útszakasz forgalombiztonsága, javul a szolgáltatási színvonal és az utazási
időben is rövidülés tapasztalható. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mindent megtesz azért, hogy az Új Széchenyi Terv keretében felújításra kerülő útszakasz hosszú
távon is kiváló állapotban maradhasson. A sikeres projektzárást követő 5 éven át a felújított útszakasz kiemelt
figyelmet élvez mind az üzemeltető, a karbantartó, a
fenntartó, mind a Regionális Fejlesztési Ügynökség és
az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek
által – nyilatkozta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A sajtótájékoztatón részt vett Pásztor Zoltán, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatója, dr. Szűcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Pánczél Károly, Pest megye útügyi miniszteri biztosa, városunk alpolgármestere, illetve Pápai Mihály, Gyál polgármestere és Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere is.
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Könyvtárunkban történt

Városi
szavalóverseny

Március 1. Városi Arany János Vetélkedő
Első helyezett: Ady Endre Általános Iskola csapata
Április11. Versíró pályázat eredményhirdetése
Első helyezést ért el: Varga Imre Lajos: Már megjött az
ősz és Papp Mónika: Az én kívánságom című versével
Április 24. Író-olvasó találkozó Berg Judittal
Résztvevők a Zrínyi Miklós Általános Iskola napközisei
Június 25-28-ig Olvasótábor a magyar néprajz és
népi kultúra jegyében.
Október 1. Népmese Napja
Mesedélelőtt a Tátika Óvoda Méhecske csoportjával.
Mesélő Karácsonyi Ibolya.
Október 7. Őszi Könyvtári Napok - Író-olvasó találkozó Fábián Jankával.
Október 11. Weöres Sándor felolvasó est a költő születésének 100. évfordulója alkalmából.
A Gyáli Bóbita Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csecsemő és kisgyermekgondozó – nevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2360 Gyál, Klapka György utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
napközbeni kisgyermek ellátás, nevelés, gondozás,
szülővel való kapcsolattartás, kisgyermeknevelői
munkával kapcsolatos plusz feladatok teljesítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
emelt szintű szakképesítés, csecsemő és kisgyermekgondozó - nevelő, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-hangszer használat,
-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata,
-erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2014. január 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. december 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balkó Kálmánné nyújt, a
06-29/340-375-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
személyesen Balkó Kálmánnénál, 2360 Gyál, Klapka György utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a beérkezett pályázatokat bölcsődei szakmai bizottság 3 fő véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 16.

Idén is mozgalmas volt a november az Adyban.
Lelkes szavalóink a hónap közepén mérték össze tudásukat az iskolai szavalóversenyen. Hagyományainkhoz híven ünnepi műsorral emlékeztünk névadónk
születésnapjára november 22-én, majd iskolánk diákönkormányzati képviselőivel közösen megkoszorúztuk az épület előtt álló
Ady-szobrot.
Ezután lázas készülődés vette kezdetét, hogy méltó
házigazdái legyünk a városi szavalóversenynek.
November 27-én gyűltek össze iskolánkban a tehetséges versmondók és az őket felkészítő tanárok.
Az ünnepélyes megnyitón Kasa Csilla igazgatónő köszöntötte és bátorította a megjelenteket, majd bemutatta a zsűrielnököket. A verseny négy korcsoportban
zajlott, a zsűrikben helyet foglaltak városunk pedagógusai mindhárom iskolából, zsűrielnöki feladatokra
pedig pártatlan szakembereket kértünk fel: 1-2. évfolyamon Kápolnásiné Sági Andreát - a Tulpián Óvoda vezetőjét, 3-4. évfolyamon Ritecz Istvánnét - a Liliom Óvoda vezetőjét, az 5-6. évfolyamon Farkas Évi
színművésznőt, a 7-8. évfolyamon Kisfalusi Lehel
színművészt.
A versválasztásban rendkívül széles volt a repertoár,
modern kortárs költők művei mellett a nagy klasszikusok is közkedveltek voltak.
A versenyzők mindannyian színvonalasan szerepeltek,
igazi átéléssel varázsolták elénk egy-egy vers hangulatát, örömét vagy bánatát.
Mindegy volt, hogy ki melyik iskola tanulója, mi pedagógusok együtt örültünk a sikeres produkcióknak, a
csillogó tekinteteknek.
Örömmel állapítottuk meg, hogy nagyon sok tehetséges gyermek él a városunkban!
Az eredmények:
1-2. évfolyam
1.hely
2.hely
3.hely
4.hely
5.hely
6.hely

Töreky Zita 		
Váradi-Palotai Ákos
Tauber Boglárka
Csillik Liliána		
Endrődi Balázs		
Hagyó Lilla		

2.b
1.c
2.d
1.a
2.b
1.a

Ady
Zrínyi
Ady
Bartók
Bartók
Ady

4.a
3.a
3.c

Ady
Zrínyi
Ady

3-4. évfolyam
1.hely Majoros Máté		
2.hely Bodnár Ákos		
2.hely Kemény Botond		

3.hely Balogh Noémi		
4.hely Urbán Katalin		
5.hely Horváth Katalin		

4.b
4.c
3.a

Ady
Zrínyi
Zrínyi

5.a
6.a
6.a
6.b
6.a
6.a
6.a

Zrínyi
Ady
Ady
Ady
Zrínyi
Bartók
Zrínyi

8.b
8.a
7.a
8.b
7.a
7.c
7.b

Ady
Ady
Zrínyi
Bartók		
Bartók
Bartók
Ady

5-6. évfolyam
1.hely
2.hely
3.hely
4.hely
4.hely
5.hely
6.hely

Tóth Dorina		
Kis Bálint		
Oláh Anna		
Németh Dorina		
Implom Viktor		
Bikkes Katica		
Beke Norbert		

7-8. évfolyam
1.hely
2.hely
3.hely
4.hely
4.hely
5.hely
6.hely

Andréka Anna		
Kulcsár Lili		
Szabó Melinda		
Süli-Zakar Zoltán
Korcsok Dávid		
Szabó Boglárka		
Szolnoki Katinka

Ameddig a zsűri meghozta döntését, a versenyzőket
szendvics és a tea mellett a Pellegrini pékség felajánlásaként érkezett finom pogácsa várta a büfében. Minden résztvevő emléklapot kapott, a helyezettek pedig
oklevelet és jutalomkönyvet vihettek haza.
Gratulálunk a szép eredményekhez, szeretettel várunk
mindenkit jövőre is!
Fábiánné Szálkai Gabriella
munkaközösség-vezető
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Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
(Katolikus Karitász) Gyálon!
Az idei karácsonyra szeretnénk egy aktív katolikus
egyházi szeretetszolgálatot létrehozni és működtetni.
A Karitász célja és feladata a szegények, rászorulók
és bajbajutottak megsegítése. Ezt mindig szem előtt
kell tartani! A helyes és eredményes segítéshez azonban három dolog szükséges: szeretet, szaktudás,
szervezettség.
A katolikus szeretetszolgálatokat országos és egyházmegyei szervek segítik és működési szabályzattal látják el, amelyben a karitász munka 7 súlypontos területe az alábbi:
1. Öreg gondozás és házi betegápolás (látogatás,
beszélgetés).
2. Családgondozás (kisgyermekkel lecke megtanulás).
3. Munkanélküliek és hajléktalanok segítése (egy alkalmi munka ajánlásával).
4. Az alkohol és kábítószer rabjainak gondozása (egy
beszélgetéssel).
5. Testi-lelki fogyatékosok és sérültek gondozása
(látogatással).
6. Nemzetiségi kérdések és problémák.
7. Menekültek és bevándorlók segítése.
Nem magyarázom jobban az egyes pontokat, van
olyan, amelyik felülmúlja a mi segítő csoportjaink lehetőségeit, de kezdetben tapasztalatok nélkül nem is vállalkozhatunk szakképzést igénylő segítségre.
Aki szeretne csatlakozni szervezetünkhöz a szentmiséket követően nálam jelentkezhet.
Sok segítség van, ami talán nem is pénzigényes. Például valakit meglátogatni, elbeszélgetni, felolvasni a
számára, apróbb ház körüli munkában segíteni (télen
a hólapátolás, tüzelő behordás, egy kisgyermekkel leckét megírni, kicsit a lelkére beszélni).
Természetesen anyagiakkal is segíteni szándékozunk,
de ne gondoljunk azonban adósság megváltó akciókra. A szeretetszolgálat mindig a konkrét továbbéléshez
segít, amin egy étkezést, egy felvehető ruhát kell érteni, pénzt a legritkább esetben adunk, inkább kiváltjuk
például a szükséges orvosságot.
Fontos feladat az egyházközség területének
feltérképezése.
Ehhez jó, ha térkép áll rendelkezésünkre, azokkal az
utcákkal, melyek az egyházközséghez tartoznak, így
tudjuk számba venni az embereket, akik az egyházközség területén laknak: hol vannak a rászorulók, a
bajban levők. Ajánlott a csoport tagjai között felosztani
a területet bejárásra, utcánként, kisebb egységenként.
Kaphatunk támpontokat különböző helyi szervezetektől is. Bár ez ma nem könnyű az adatvédelmi törvények
miatt. Nagyon tapintatosan és tisztelettudóan kell eljár-
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Idén is állt a bál a Bartókban, avagy
nyolcadikosok bálja

nunk. Úgy gondolom a karácsony jó alkalom a segítségre szorulók összegyűjtésére.
Kérem azokat, akik szívesen elfogadnának egy szerény élelmiszer csomagot karácsonyra, jelentkezzenek a templomban a szentmisék után. Szentmise
hétvégén mindig szombat 18 órakor, vasárnap reggel
7, és9,30 órakor van. Akkor kellene engem, a plébánost megkeresni. Lehet saját magunk személyét is jelenteni, és lehet szomszédot, rokont, ismerőst.
Azt is kérem, hogy beszéljék meg a dolgot, ha mások
személyét hozzuk szóba, hátha nem is akarják... ne érjen senkit se meglepetés!
Őszintén kívánom, hogy a szociálisan elkötelezett Ferenc pápa vezetésével a helyi egyházunk is részt tudjon venni a szeretet gyakorlati megvalósításában.
Ezzel is nyilvánvalóbbá válik, hogy Jézus a Föld sebeit begyógyítani jött megváltó.
„AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÖRÖMHÍRT VIGYEK A
SZEGÉNYEKNEK...!”
Szép, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Hefler Gábor
plébános

Hulladékgyűjtés az
ünnepek alatt
A 2013. év végi ünnepek miatt a hulladékszállítás
rendje december folyamán ideiglenesen az alábbiak szerint módosul:
a keddi gyűjtési napon gyűjtendő utcákban 2013.
december 24-én és december 31-én mindenhol reggel 6 órától gyűjtenek az autók, ott is, ahol
egyéb keddi napokon délután szoktunk menni.
Kérjük a lakosságot, hogy a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek a kukákat az ingatlanok
elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt
az ünnepek alatt se maradjon hulladék az utcán.
A hétfői gyűjtési napokat az ünnep nem érinti, a
megszokott hétköznapi munkarendben dolgoznak
az .A.S.A. munkatársai.

2007-ben indult ez a kedves hagyomány a Gyáli Bartók
Béla Általános Iskolában, ami immár ötödik éve hozza
lázba a végzős diákokat egészen a szeptemberi iskolakezdéstől. A bál mindig ősszel, Márton nap környékén kerül megrendezésre a Lakodalmas Házban, ami
barátságos helyszínt és finom vacsorát biztosít egy
kellemes este eltöltéséhez. Minden alkalommal fellépnek a gyáli Mazsorett Csoport táncosai, akik színvonalas előadással szórakoztatják a szülőket, vendégeket. A gyerekek országos és nemzetközi versenyeken
is megállták már helyüket. Vacsora után a nyolcadikosok a „gimis” szalagavató bálhoz hasonlóan keringőt
táncolnak Bittera Zsuzsa néni koreográfiája alapján,
majd pedig kötetlenül, a szülőket is felkérve és bevonva a bálozásba. Érdekes és kedves színfolt a tanárok
tánca, mellyel még inkább meghozzák a jó hangulatot.
Ezt követően tánc és tombola sorsolás tölti ki az estét.
Nagy élmény ez a gyerekeknek és szülőknek is egyaránt. Remélem még sokáig sikerül megőrizni, és hagyományként továbbvinni ezt az eseményt.
Köszönjük a sok-sok jó szándékot a megrendezéshez Tarpai Károlynak, amivel minden évben ingyene-

sen biztosít helyszínt a rendezvényhez a Lakodalmas
Házban.
Köszönet jár a sok-sok tombola felajánlásért, mellyel fő
támogatóink támogatták a bált.
Fő támogatóink: Ceglédi Wellness Hotel; Nemzeti Színház; Budapesti Operett Színház; Szabó-Majlik
Éva, Caffea virág; Bittera Lászlóné; Éden Park Étterem
Gyál; Mária Esküvői ruhakölcsönző; Kovács Zsolt és felesége; Thália Színház; Tóth István; Kiss Sándor Hajni Fodrászat; Hotel Stacio Vecsés; Medison Étterem Gyál; Mráz
László és felesége; Vadászi Étterem Vecsés.

Kupagyőztes gyáli csapatok
Minden ősszel megrendezésre kerül a körzeti mezei
futóverseny Kakucson. A körzeti versenyen 10 iskola
tanulói vettek részt. Az 50-60 fős versenyben különböző távokat teljesítettek diákjaink: 1000 – 1500 – 2000 3000 métert futottak nemek és korosztályok szerint az
M5-ös autópálya melletti füves pályán.
II. korcsoportban (2003-2004-ben született) az Ady iskola leány csapata 4. helyezést, fiú csapatunk 5. helyezés ért el.
III. korcsoportban (2002-2001-ben született) leány és
fiú csapatunk is 1. helyen végzett.
IV. korcsoportban (1999-2000-ben született) leány csapatunk 1. helyen, míg a fiú csapat 2. helyen végzett.
Adys egyéni helyezések:
1. Ménesi Dóra 6.a (III. korcsoport)
2. Madácsi Dzsenifer 6.a (III. korcsoport)
2. Sós Balázs 4.c (II. korcsoport)
3. Nagy Patrik 5.a (III. korcsoport)
3. Eszenyi Bálint 7.b (IV. korcsoport)

Az iskolák közötti pontversenyben 1. helyen végzett iskolánk, 14 ponttal, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolával együtt, holtversenyben.
Csapatban az 1. helyezettek, egyéniben 1-3. helyezettek jutottak tovább a megyei döntőbe.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Papp Katalin
testnevelő

Csapatban 3 arany-, 1 ezüstérem,1 negyedik és 1 ötödik helyet szereztünk.
Egyéniben 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzéremmel tértek
haza versenyzőink.

A zenét Pálkerti Zsuzsanna szolgáltatja.
Cimbalmon játszik Falusi Ferenc
Belépő: 700.- Ft (pártoló tagoknak 300.- Ft)

Az „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsort a
Kovács István Pál Dalkör
2014. január 18-án, szombaton 15 órakor
rendezi a közösségi házban.
Fellépnek a dalkör énekesei,
GÁTI PÁL, énekes előadóművész és
az ÖRÖKIFJÚ BOHÉMEK TÁRSASÁGA
szalontáncosai sztenderd táncokkal.
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A közlekedés életünk része. Gyalog vagy járművel, de
részt veszünk a közlekedésben. A cikkünk célja, hogy
minél többen ismerjék meg a közlededési szabályokat.
Ma már alapintellingenciánk része kell, hogy legyen a
közlekedési szabályok ismerete.
A kerékpározás veszélyes üzem és a kerékpárosok
morálja néha kritikán aluli. Mindig akad egy-egy sietős bringás aki nem ügyel más közlekedésben résztvevő járművekre, személyekre és könnyen veszélyhelyzetet teremt.
Autók közt lavírozva pedig nem is kérdés a sisak viselése. A sisak NEM álbiztonságot nyújt. Nem kötelező szeretni a sisakot, de mindenképpen javallott a
viselése.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem mindenki van
tisztában, milyen feltételei vannak a városi kerekezésnek. A kerékpárosokat leginkább az irányváltoztatásra és a jármű kivilágítására vonatkozó szabályok megszegéséért büntetik meg. Szabályszegésért maximum
30, de komolyabb szabálysértésekért akár 150 ezer
forint bírság is járhat.
A kerékpár jármű, vezetéséhez közel azonos feltételek
szükségesek, mint más jármű vezetésekor.
A kerékpáros járművezetőnek járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni
sem szabad), ismerni kell a KRESZ-t.
A kerékpárnak is közlekedésre alkalmas állapotban
kell lennie, és fel kell szerelni a megfelelő tartozékokkal. Ezeket a KRESZ egy KöHÉM rendeletre hivatkozva határozza meg, vannak kötelező és ajánlott
tartozékok.
A KRESZ törvény! Nem kérés, vagy javaslat. A KRESZ
nem ismerete nem mentesít a hatálya alól, be nem tartása büntetést von maga után.
A KRESZ szabályai segítenek abban, hogy balesetmentesen jusson el úticéljáig.
A vonatkozó KöHÉM rendelet által előírt kötelező
kerékpártartozékok:
A kerékpárt fel kell szerelni:
- kormányberendéssel, amely könnyen kezelhető és
mebízható,
- két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első kerékre hat, a
másik a hátsó kerékre,
- hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
- előre fehér, vagy kadmium sárga fényt adó lámpával,
- hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,
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- hátul egy piros színű fényvisszaverő prizmával, mely
nem lehet háromszög alakú,
- legalább az első keréken, legalább 1 db. borostyán sárga színű küllőprizmával, mely mindkét oldalán
fényvisszaverő.
A KöHÉM rendelet által javasolt kerékpártartozékok:
a. a pedálon és a küllők között borostyánsárga színű
prizmák,
b. karos szélességjelző prizma,
c. visszapillantó tükör,
d. sárvédő.
A járművezetés legfontosabb feltételei:
- a jármű biztonságos vezetésére képes állapot,
- járművet az vezethet, aki vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében, nincs szeszesital-fogyasztásából származó alkohol,
- ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Fontos, hogy tilos 12 év alatti gyereknek főútvonalon
kerékpározni, valamint a kétkerekű kerékpáron 16.
életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel,
hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár
világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez
kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a
kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a
kormányzott kerékkel, illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.
A fentieken túl felhívom a lakosság figyelmét a kerékpárlopásokra. Évente rengeteg kerékpár tűnik el, biztonságosnak hitt pincékből, garázsokból, családi házak
kertjéből. Sok esetben megelőzhető lenne a baj egy kis
odafigyeléssel. A kerékpárt mindig valamihez kössük
oda, ne csak úgy áthurkolva a hátsó keréken. Ha hos�szabb időre hagyjuk kint a kerékpárt (pl. bolt előtt) csakis
a legerősebb U vagy láncos lakatot használjuk.
Amennyivel a cikkel kapcsolatban, valamiben bizonytalan, akkor segítséget nyújt a KRESZ-könyv, az internet, a www.beleset-megelőzés.eu., vagy telefonos segítség kérhető az OBB 06-1/443-56-90 telefonszámon.
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:
							
Danó Zoltán r.alezredes
őrsparancsnok

Teddy Maci Kórház a Liliom Óvodában
A Teddy Maci Kórház egy olyan program, amely játékos keretek között igyekszik megismertetni a gyógyító tevékenységet a gyermekekkel. Orvostanhallgatók
segítségével játszunk el egy orvosi rendelést, ahol a
gyerekek plüss játékát meggyógyítva, önmaguk győződhetnek meg arról, hogy ami az orvosnál történik korántsem olyan rémisztő, mint amekkora félelem övezi.
Az alapötlet Skandináviából származik, majd az IFMSA
(Orvostanhallgatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége) keretein belül terjedt el a világ számos országában.
Magyarországon a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének (MOSZ) segítségével Budapesten, Pécsett, Debrecenben és Szegeden is nagy sikerrel folyik a program.
Ehhez nincs szükség másra, mint az otthonról hozott
macijukra vagy bármilyen más kedvencükre, aminek
kitalált betegségét speciálisan képzett macidoktorok
és doktor nénik segítségével együtt megvizsgálják és
meggyógyítják. Az állandóan jelenlévő fehér köpeny
és a „csúnya, félelmetes eszközök” pedig egy idő után
már fel sem tűnnek nekik.
Különleges felszereléseiknek köszönhetően az érdeklődők akár egy egész „maci-műtétet” is elvégezhetnek,
egy speciálisan berendezett műtőben, öltözékben, miközben a testben rejtőző szervekkel és azok működéseivel is megismerkedhetnek.
Egy-egy foglalkozás nemcsak a gyermekeknek, hanem nekünk, óvodapedagógusoknak, dajka néniknek
is felejthetetlen élmény. Az óvoda csoportszobájában
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belgyógyászat, sebészet, fogászati szakrendelés fogadta a
gyerekeket.
Mi a panasza a Macinak? Ilyenkor a kisgyerekből aggódó szülő lesz. Egy „rendelés” 1 órát
vesz igénybe. A gyerekek az
orvos bőrébe bújhattak, fehér
köpenyt kaptak, infúziót kötöttek be, vért vettek. Ettől a naptól kezdve biztos, hogy bátrabbak lesznek a gyerekek a valós
orvosi rendelésen és úgy gondoljuk, hogy ez a program jó lehetőséget ad a gyermekek félelmének, szorongásának feloldásában.
Óvodánk elnyerte a Vöröskereszt Bázisóvoda címét, ezért a Dabasi UPS önkéntes aktivistái 15 fővel óvodánkba látogattak 2013. október 19-én.
40 000 Ft értékben tettek felajánlást, és lefestették
az óvoda kerítésének lábazatát, a festékbeszerzésben segítséget nyújtott a REWCO Magyarország
Kft. és Roik János.
Köszönjük önzetlen segítségüket, lelkes munkájukat!
Lendvay-Kiss Anita
óvodapedagógus, int.v.h

A nosztalgia zenét a MAGIC DUÓ garantálja!

2014. JANUÁR 4-ÉN, SZOMBATON, 16 ÓRAKOR
a gyáli közösségi házban.

Jegyek elővételben is kaphatók a közösségi házban.
VACSORA CSAK KÜLÖN RENDELÉSRE – 500.-Ft
(házi sültkolbász) ami a helyszínen fizetendő.
Vacsora és asztalfoglalás: 20-521-37-98 (este).
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Apróhirdetés		
Apróhirdetés		
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester.
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN
beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia)
és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as számot.
A vizsgálat ingyenes.
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511
PSZICHOLÓGUS Gyálon és
Kispesten, Határ úti megállótól
5 percre: nevelési kérdések/elakadások, szorongásos zavarok, beilleszkedési nehézségek,
óvodai/iskolai kudarcok, családon belüli konfliktusok. Tel.:
20-997-35-01
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Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.
Mosógépek, hűtőgépek, villanybojlerek javítása garanciával,
szombaton is. Whirpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878

apró

Apróhirdetés
hirdetés

Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47

Régiségek, hagyatékok vétele készpénzben. Keresünk bútorokat, órákat, festményeket,
hangszereket, csillárt, könyveket, porcelánokat, ritkaságokat, gyűjteményeket. Kiszállás,
szakbecslés díjtalan. Telefon:
06-30/419-2713 Polgár Mónika

Figyelem! Tisztelettel meghívjuk egy ingyenes
előadásra, ahol megismerkedhetnek a „NÉMA
GYILKOS”-nak nevezett keringési betegségek
kialakulásával és a megelőzésük lehetőségeivel.
Időpont: 2013. december 19. (csütörtök) 9 órától
Helyszín: 2360 Gyál, Kőrösi út 92.
Ipartestületi székház, emelet
Ajándék: minden résztvevő ajándékba kap egy
16.000 Ft értékű Quantum Testelemző által készített komplex egészségi állapotfelmérést és
egy 9.900 Ft értékű 10 napos KINOKI
méregtelenítő kúrát.
Az ajándék összértéke: 25.900 Ft!
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
DUNA HOUSE 30/832-1051
PEDIKŰRÖS,
kedvező
áron házhoz megy előzetes időpontegyeztetés után
akár hétvégén is. Telefon:
06-30/307-60-38.
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Advent
Gyalon
´
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Programok a templom téren
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December 20. péntek
17.30 Az Ady Endre Általános Iskola adventi műsora
18.00 A Zrínyi Miklós Általános Iskola adventi műsora
18.20 A Kaleidoszkóp Színpad adventi műsora
19.00 Geszthy Veronika énekesnő adventi műsora
December 21. szombat
16.20 Vadrózsák Cavinton Senior Néptánccsoport
16.30 A Kodály Zoltán Zeneiskola és a Bartók iskola kö-		
zös adventi műsora
17.10 A Magyar Népmese Színház betlehemes műsora
18.15 A Kovács István Pál Dalkör adventi műsora
19.00 A Fourtissimo zenekar adventi koncertje
December 22. vasárnap
15.40 A Katolikus hittanosok betlehemes műsora
16.00 A Kincses Színház előadása
17.10 A Gyáli Musical Stúdió adventi műsora
17.35 A Gyál Városi Népdalkör adventi műsora
18.30 Gyertyagyújtás – a város adventi koszorújának ne-		
gyedik gyertyáját Pápai Mihály polgármester,
dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke és Gyimesi István nyugal-		
mazott polgármester, városunk díszpolgára gyújtják 		
meg

19.00 Sztárvendég: Tóth Gabi

.
Szeretettel varjuk Ont is!
Kézműves termékek vására, sültkolbász,
sültgesztenye, forralt bor, betlehem,
állatsimogatás.

´

