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Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2015. február

Gyáli ÚjságÚj

Kormányablak városunkban

Átadták a Közművelődési
Díjakat

A Gyálról befizetett pénz  
legyen a gyáliaké

Ebösszeírás Gyálon

A magyar kultúra napja

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében tisz-

telettel meghívom Önt és családját, barátait 
nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc kezdetének évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre!

Az esemény programja:
2015. március 15. vasárnap, 10.00 óra: 

városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban

Ünnepi beszédet mond: 
Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal 

vezetője

Az ünnepi műsor közreműködői: 
a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulói

Az ünnepség után koszorúzás a 
Templom téri kopjafánál

Pápai Mihály
polgármester



2 3

Gyáli ÚjságÚj 2015. február

gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja
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Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)

Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
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Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Gyáli ÚjságÚjLapunkat rendszeresen 
szemlézi Magyarország 

legnagyobb médiafigyelője

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744

E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu

Tisztelt Adózók!
Az Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal nagymér-
tékben átalakította a magánfőzés szabályait, melynek 
következtében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó 
adóbevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá 
a magánfőző által birtokolt desztilláló-berendezéssel 
kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatóság-
hoz telepítette.
A magánfőző a desztilláló-berendezés tulajdonszer-
zését követő 15 napon belül köteles bejelenteni a la-
kóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a desztillá-
ló-berendezés beszerzése, akkor arról a bejelentést 
2015. január 15-ig kellett megtenni. 
A magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellen-
őrzéskor bemutatni a desztilláló-berendezés jogszerű 
tulajdonszerzést igazoló iratot.
Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000,-Ft, 
amelyet a magánfőző fizet meg. A magánfőzött párlat 
utáni adóbevallási és adóbefizetési kötelezettségét a 
tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni a lakó-
hely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé. 
Első alkalommal 2016. január 15-ig kell a bevallásnak 
és befizetésnek eleget tenni.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről és be-
vallásról értesíti a vámhatóságot.
Az évente előállítható 50 liter párlatmennyiség túllépése 
esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles ha-
ladéktalanul bejelenti a vámhatóságnak, a vámhatóság 
gondoskodik a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A bejelentési és bevallási kötelezettséggel kapcsolat-
ban telefonon a 06(29) 540-941 telefonszámon, illet-
ve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoport-
jánál ügyfélfogadási időben érdeklődhetnek, illetve 
a szükséges nyomtatványt letölthetik a www.gyal.hu 
honlapról.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12:30–15:30

szerda: 12:30–17:45
péntek: 08:00–12:00

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a 
segélyezési rendszer 
változásairól
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átala-
kításával összefüggésben az állam és az önkor-
mányzatok közötti feladat-megosztás a szociális 
ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak el-
látásának megállapítása a járási hivatal hatásköré-
be kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétfé-
le ellátástípus állapítható meg:
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatás;
• az egészségkárosodási és gyermekfelügyele-

ti támogatás (új ellátás, a korábban rendsze-
res szociális segélyre jogosultak egy része 
erre válik jogosulttá).

Ezen túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 
tartoznak az alábbi ügykörök:
• alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott 

ápolási szükségletre tekintettel megállapított 
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj);

• időskorúak járadéka;
• alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás;
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítás alapján 2015. március 1-jétől nem ál-
lapítható meg lakásfenntartási támogatás és mél-
tányossági közgyógyellátás.
Az önkormányzati segélyt felváltja a települési támo-
gatás. E támogatás keretében az önkormányzatok 
az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben sza-
bályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
A települési támogatás részletes helyi szabályairól 
az újság márciusi számában adunk tájékoztatást.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kormányablak városunkban
2015. január 30-án ünnepélyes keretek között, immá-
ron Gyálon is megnyílt a kormányablak. A megnyitón 
elsőként mondott beszédet Palich Etelka, a terüle-
ti közigazgatás irányításáért felelős helyettes állam-
titkár, aki beszédében elmondta, hogy országosan 
idén már 26 kormányablakot avattak és örömmel nyit-
ja meg ebben a szép épületben is az új szolgáltatást. 
Nagy Lajos, a KEKKH közszolgáltatási elnökhelyette-
se az állampolgárok ügyeinek minél szélesebb körű 
ellátását hangsúlyozta, melyhez a műszaki hátteret is 
biztosították. 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az OGY 
Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke beszé-
dében kiemelte, hogy a város sokat tett azért, hogy 
bekerülhessen a kormányablakot nyitó hivatalok sorá-
ba, azért, hogy Gyál és környéke lakosságának elér-
hető közelségbe kerüljön az ügyintézés. Dr. Tarnai Ri-
chárd, a Pest megyei kormánymegbízott beszédében 
elhangzott, hogy bár az e-ügyintézés jelentősége nő, 
mégis a lakosság, főleg az idősebbek szívesen intézik 
személyesen az ügyeiket, melyhez örömteli hétközna-
pokat kívánt az itt dolgozó ügyintézőknek. Továbbá re-
ményét fejezte ki, hogy az Erzsébet Program helyben 
történő ügyindítása sokat jelent majd a gyáliaknak. 
Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője 
megköszönte a bizalmat és a műszaki feltételek biz-

tosítását, valamint a gyors munkát mindazoknak, akik 
hozzájárultak a kormányablak megnyitásához. 

Kiss Péter, okmányiroda-vezető és munkatársai a 
www.gyal.hu oldalon is megtalálható ügyintézési idő-
ben, továbbra is szeretettel várják az őket felkereső 
állampolgárokat, remélve, hogy az eddiginél is széle-
sebb körben tudják majd kiszolgálni ügyfeleiket.
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Tisztelt Adózók! Igazgatási szünetek 
2015-ben

Ebösszeírás

A 2015. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófize-
tési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

•	 2015.	I	félév:		 március	16.	
•	 2015.	II.	félév:		 szeptember	15.

Fenti időpontokig az adózók, késedelmi pótlék felszá-
mítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2015. évi építmény-
adó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezett-
ségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása 
esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül 
megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után, a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Adózóink, 2015. február utolsó, illetve március első he-
tében, valamint augusztus utolsó illetve szeptember 
első felében fizetési értesítést kapnak adófolyószámlá-
juk állásáról és 2015. évi adófizetési kötelezettségeikről. 
Azon adózóink, ahol változás áll fenn gépjárműadó te-
kintetében – gépjárműadó mértékében történő válto-
zás, vagy új gépjármű 2014. december hónapban tör-
ténő vásárlása, használt gépjármű 2014. decemberi 
forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. 
A határozatban kivetett 2015. évi gépjárműadó össze-
gét a fizetési értesítés már tartalmazza, két féléves 
bontásban. A határozatokat tértivevényes küldemény-
ként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói juttatják el Önökhöz.
A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, 
biztosítjuk a készpénz átutalási megbízásokat az első 
félévi befizetési kötelezettség teljesítéséhez. A máso-
dik félévre esedékes befizetésekhez augusztus utolsó 

FELHÍVÁS GYÁL VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom a gyáli kutyatulajdonosokat, kutyatartó-
kat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Gyál 
Város Önkormányzata 2015. március 1. – április 30. 
között EBÖSSZEÍRÁST végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény előírja, hogy a tartás helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat feladata az 
ebösszeírás elvégzése. 
Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt 
ebrendészeti feladatok ellátása és a veszettség elle-
ni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb 
tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-

vényben meghatározott adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.
Kérem a Gyálon tartott ebek tulajdonosait, tartóit, 
hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegye-
nek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek – a kizáró-
lag Gyálon tartott – ebek adatairól a bejelentésre szol-
gáló adatlap kitöltésével és leadásával.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyel-
mét, hogy 2013. január 1. napjától minden négy hó-
naposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip-pel) 
megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem je-
lölt  ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. 
A 2015. évi ebösszeírási adatlap Gyál város közigaz-
gatási területén tartott ebekről című nyomtatvány 
lapunk 15. oldalán is megtalálható, letölthető a www.

gyal.hu honlapról, illetve beszerezhető a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.) portá-
ján, illetve a fsz. 16. szobájában.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) kü-
lön adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint 
szabadon sokszorosítható.)

Az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával el-
látott adatlap a Gyáli Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási csoport részére
• beküldhető postai úton, a 2360. Gyál, Kőrösi út 

112-114. levelezési címre;
• beküldhető scannelt formában az ebosszeiras@

gyal.hu elektronikus levélcímre;
• leadható a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett 

gyűjtőládákba, illetve a fsz. 16-os szobában.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kö-
telező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem 
tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvé-
delmi bírsággal büntethető.

További tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatal Igaz-
gatási Iroda ügyintézőjéhez fordulhatnak a 06-29/544-
124 és a 06-29/540-950 telefonszámokon.
Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segítik 
munkánkat!

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

illetve szeptember első felében küldjük ki a készpénz 
átutalási megbízásokat.
Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befize-
téseiket, átutalással kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is tel-
jesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben 
az átutalási megbízás közlemény rovatában a befizető 
azonosító számot fel kell tüntetni.
Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 
2015. március 11. napjáig nem kapják kézhez, tele-
fonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi 
számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12:30-15:30 
   szerda: 12:30-17:45
   péntek: 08:00-12:00

Polgármesteri Hivatal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2015. január 29-ei ülésén fogadta el az igaz-
gatási szünet elrendeléséről szóló rendeletét.
A jogszabály értelmében a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi munkarendjében a nyári igaz-
gatási szünet 2015. július 20-tól július 31-ig, míg 
a téli igazgatási szünet 2015. december 28-tól 
31-ig tart.

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a januári képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. január 29-én megtartotta éves munkarend sze-
rinti soros ülését. Az ülésen összesen tizenkilenc na-
pirendi pont szerepelt, melyek megtárgyalása előtt 
napirend előtti felszólalás történt a közbeszerzési eljá-
rásokkal kapcsolatban, melyre városunk jegyzője, va-
lamint a polgármester válaszolt.
  
Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámo-

lóját a legutóbbi rendes ülés óta történt esemé-
nyekről, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• a 2015. évi költségvetési rendeletek megalkotása 
benyújtásra került, melyet a február havi képvise-
lő-testületi ülésen tárgyalnak;

• a képviselő-testület döntött a településképi véle-
ményezési eljárásról szóló rendelet módosításáról;

• a képviselő-testület megalkotta a közterületen tör-
ténő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szó-
ló rendeletet; 

• Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete elfogadta az igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló rendeletét. A jogszabály értelmében a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkarendjében 
a nyári igazgatási szünet 2015. július 20-tól július 
31-ig, míg a téli igazgatási szünet 2015. december 
28-tól 31-ig tart;

• a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, vala-

mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. és a Gyáli- Városgazda Kft, Felügye-
lő Bizottság tagjának lemondásáról és az új bizott-
sági tag választásáról döntött a képviselő-testület;

• Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ál-
tal készített gördülő fejlesztési terv elfogadásra 
került;

• döntés született a Gyál-felső vasútállomás kör-
nyezetrendezésére vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás lezárásáról;

• a képviselő-testület úgy döntött, hogy 5 mil-
lió forinttal támogatja a Szent György emlékhely 
megépítését;

• az ÁROP „Új szervezeti-működési kultúra beve-
zetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutin-
jába” tárgyú pályázat megvalósításának beszá-
molóját elfogadta a képviselő-testület;

• a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 
„Gyáli Babaköszöntő Program” bevezetését.

A képviselő-testületi meghívók, előterjesztések, hatá-
rozatok, és az ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a 
www.gyal.hu weboldalon. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te éves munkarend szerinti soros ülését, 2015. feb-
ruár 26-án, csütörtökön 18 órától tartja a Városháza 
tanácstermében.

Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosí-
tott 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én 
az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. A 2014. 
évi fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 99,8 %. Fentiek alapján 2015. évben 
a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke a 2014. évi díjakkal megegyező marad.

A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke

I.  Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:  323.- Ft/m2/nap

II.  Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 323.- Ft/m2/nap

III.  Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hir-  
 dető berendezés esetén: 
 a) 1 m2 alatt:         1.943.- Ft/db/hó
 b) 1 m2 felett:        1.943.- Ft/m2/hó

IV.  Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fize-  
 tendő közterület-használati díj: 
 a) 1-10 m2-ig:        1.943.-Ft/hó
 b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett 
  ba) 180 napig:       194.- Ft/m2/hó
  bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén: 388.- Ft/m2/hó
 c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett
  ca) 30 napig:       194.- Ft/m2/hó
  cb) 30 napon túl:      778.- Ft/m2/hó

V.  Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárá- 
 sig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:  648.- Ft/m2/hó

VI.  Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fize-  
 tendő közterület-használati díj:
 a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:    39.- Ft/m2/nap
 b) berendezés állandó ottléte esetén:     64.- Ft/m2/nap

VII.  Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-hasz-  
 nálati díj:        194.- Ft/m2/nap

VIII.  Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-  
 használati díj:
 a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén    259.- Ft/m2/nap
 b) mutatványos tevékenység esetén:
  ba) 50 m2-ig:       388.- Ft/m2/nap
  bb) 50 m2 felett:       194.- Ft/m2/nap

IX.  Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fize-  
 tendő közterület-használati díj:   
 a) 100 m2-ig:        128.- Ft/m2/nap
 b) 100 m2 felett:        64.- Ft/m2/nap 

X.  Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt  
 tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 52.- Ft/m2/nap

XI.  Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:
 a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:    2.589.- Ft/nap
 b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:   97.- Ft/m2/nap

A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi-KSH ál-
tal közzétett hivatalos- fogyasztói árindex mértékével növekszik. Tárgyév január 31-ig az 1. számú 
melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.

Polgármesteri Hivatal

közlemény Átadták a Közművelődési Díjakat

Ácsné Földi Judit

Kovács István Pálné igazgatóasszony jóvoltából 1985-től kezdte 
meg tanári pályáját az Ady Endre Általános iskolában. 15 éven ke-
resztül tanított ének-zene tantárgyat, s készítette fel a tanulókat ver-
senyekre, iskolán kívüli szereplésekre, községi rendezvényekre.

2000-től a Kodály Zoltán Zeneiskola főállású tanára lett. Szolfézs 
tanárként kezdeményezte a zeneiskola szolfézs kórusának létre-
jöttét. Mostanra már hagyománnyá vált, hogy a karácsonyi koncer-
teken és a nagyobb zeneiskolai rendezvényeken énekel a  kórus.

A zeneiskolában szolfézs tanszakvezetői megbízást kapott. Az itt 
eltöltött 12 év alatt sok tanulót készített fel szolfézs tárgyból, ahon-
nan sok diák zeneművészeti szakközépiskolába, vagy ének-zene 
tagozatos gimnáziumban folytathatta tanulmányait. 

2004-ben a zeneiskola alapításának 10. évfordulójára megtervez-
te annak logóját, melyet azóta is használ az  intézmény.

2010-ben és 2011-ben a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola ének-
zene tanára volt félállásban. E két év alatt a szokásos iskolai és 
városi rendezvényeken kívül az egyik évben az iskola énekkarát 
vitte Érdre kórusfesztiválra, majd a másik évben Minősítőre men-
tek Veresegyházra, ahol a Napsugár kórussal Arany Minősítéssel 
tértek vissza.

A 2013/14-es tanév óta a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola főál-
lású ének-zene szakos tanára és osztályfőnökként is tevékenyke-
dik. Az általános iskolában két kórust is vezet, alsóst és felsőst, 
melyek a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola iskolai és városi ren-
dezvények rendszeres várva várt  szereplői.

Zenei pályáján folyton  megújul. 
Szakértelmével, kreatív ötleteivel gyermek- és emberszeretetével 
iskolája és a város elismert tanára lett. Tanítványaiban hamar felis-
meri a zenei tehetséget, fejlődésükben óriási segítséget ad. 

A Közművelődési Díjat Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közművelődési, kulturális életben 
kimagasló tevékenységet végzők elismerésére alapítot-
ta. A díjnak minden évben több gyermek és egy felnőtt 
kitüntetettje van. 

A 2014-es Közművelődési Díj gyermek kitüntetettjei:
Dóka Bence (Ady iskola, 8. osztáy),
Kristóf Benjámin (Ady iskola, 8. osztály),
Korcsok Dávid (Bartók iskola, 8. osztály),
Pardi Kitti (Bartók iskola, 8. osztály),
Molnár Péter Olivér (Eötvös iskola, 12. osztály),
Berki Zsuzsanna Katalin (Kodály zeneiskola),
Csorba Zsanett Réka (Kodály zeneiskola),
Korpás Gábor (Zrínyi iskola, 8. osztály),
Bereczki Fanni (Zrínyi iskola, 8. osztály).

A felnőtt díjazott a hagyomány szerint a magyar kultú-
ra napján veszi át a kitüntetést, melyet Pápai Mihály pol-
gármester és Erős József alpolgármester idén  Ácsné 
Földi Judit ének-zene szakos tanárnak adott át. 

A kitüntetett adysok, Dóka Bence és Kristóf Benjá-
min, az elismerés átvétele után
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A magyar kultúra napja
Hagyományaink szerint képzőművészeti eseménnyel 
kezdődött a magyar kultúra napja tiszteletére rende-
zett városi ünnepég január 22-én, az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. 
A 2014-es Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotói, Orosz 
László, Szabó Viktória, Bánkuti Emese, Csősz Rada 
Beáta és Badics Ferenc műveinek kiállítását Gazdik 
István, az intézmény igazgatója és Ljubimov Kriszti-
na szakmai igazgatóhelyettes nyitotta meg. 

„Nemzeti imádságunk, a Himnusz születésnapján, a 
magyar kultúra napján nyitjuk meg kiállításukat. 
A „Hass, alkoss, gyarapíts!” sor a Himnusz költőjének 
egyik legismertebb sora, egy másik művéből, a Huszt 
című epigrammából. 
A most itt kiállító művészek egyek ebben a sorban! 
Alkotnak, alkotásaikkal hatnak ránk, mi pedig épülünk, 
gazdagodunk, gyarapodunk alkotásaikat szemlélve.
A kultúra maga is hat, alkot, gyarapít. És fordítva: aki 
hat, alkot, gyarapít, az értéket, kultúrát teremt! Aki hat, 
alkot, gyarapít, Kerekes László szavai szerint éli és gaz-
dagítja a kultúrát! Hölgyeim és Uraim, az itt kiállító mű-
vészek kultúrát teremtenek!” – hangzott el a megnyitón.

A kiállítás megnyitót követően a közösségi ház szín-
háztermében folytatódott a magyar kultúra napja al-
kalmából rendezett városi ünnepség. 

Az eseményen Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő köszöntőt mondott, majd Nagy József Elek, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tartotta meg 
ünnepi beszédét. 

Jó pár éve hagyomány városunkban, hogy a magyar 
kultúra napján adjuk át a közművelődési díjat a fel-

nőtt kitüntetettnek.

Természetesen az idén sem volt ez másként. 
Az ünnepség keretein belül Pápai Mihály 
polgármester és Erős József alpolgár-
mester adta át a díjat Ácsné Földi Ju-
ditnak, az idei kitüntetettnek.

A Közművelődési Díj átadásáról 
lapunk külön cikkben is beszámol.

Az ünnepi műsor zárásaként színházi előadást lát-
hatott a közönség.

A Leányfalui Szekérszínház előadásában Mó-
ricz Zsigmond: Szerelem című egyfelvonáso-
saival teremtett felejthetetlen pillanatokat. 

Ismét kiderült az író zseniális emberis-
merete, humora, dramaturgiai érzé-
ke és a helyzetkomikumok felisme-
rése. Minden mondata hasznos, 
minden instrukciója a színész-
nek kincs, a tájszólás pedig 
nélkülözhetetlen.

Gyáli ÚjságÚj 2015. február
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A new york-i turné előtt Gyálon is látható és 
hallható a Tapasztalt Ecsetek

2015. február 28-án, az Arany János Közösségi Ház-
ban (Gyál, Kőrösi út 118-120.), a nagy sikerre való te-
kintettel a Tapasztalt Ecsetek megrendezi a 2. Kon-
centrált Egetverést. A zenekar tagjai egytől-egyig 
közismert és kiváló képzőművészek is, így a külön-
leges koncert mellett egy kiállítást is megtekinthetnek 
az ingyenes, összművészeti rendezvény látogatói.
A The New York Chimes szerint: „A Tapasztalt Ecse-
tek a szórakoztató, fúziós jazz és a kortárs zene ha-
tárán egyensúlyozó, kalandos, vidám megpróbáltatás. 
Lehet kérdezni, Wahorn mindenre válaszol, mert min-
dent tud.” Az említett személy nem más, mind Wahorn 
András, az egykori, legendás Bizottság együttes front-
embere. Emellett szaxofonos, egyéb fúvós- (egyéb-

ként meg nagyon szívós) és festő-
művész, Munkácsy- és a Fővárosi 
Tanács-, valamint Smohay-díjas, 
a Magyar Köztársaság Lovagja, 
programozó.
A zenekar többi tagja: Szurcsik Jó-
zsef basszusgitáros, Munkácsy- és 
Kondor Béla-díjas festőművész, a 
Magyar Képzőművészeti Egye-
tem rektorhelyettese, Kopasz Ta-
más szólógitáros, Munkácsy-díjas 
festőművész és főiskolai docens, 
Orosz László, Gyémánt Álom-dí-
jas dob- és festőművész, Chris Al-
len, Merész Tavak-díjas zongoris-

ta, zeneszerző és grafikusművész, valamint Ulrich 
Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező, képzőművész 
és ütőhangszeres.
A legutóbbi koncertjük után Helmut Globetrotter zene-
szociológus, a Raveline kritikusa ezt írta: „A Tapasz-
talt Ecseteknek sikerült egyetlen számba sűrítenie a 
zenetörténet minden eddigi értékét.”
Wahorn monológjai mellett izgalmasnak ígérkezik az 
extravagáns fotóművész és modell, Marjai Judit (ké-
pünkön) közreműködése, akinek performansz-akciója 
még inkább emlékezetessé teszi majd az estét.

A képzőművészeti kiállítás 18,  
a koncert 19 órakor kezdődik.

Óvodánkban mindig nagy figyelemmel kísérjük a rajz-
pályázatokat és egyéb pályázati lehetőségeket, melye-
ket igyekszünk minél többször meg is ragadni. 
Az elmúlt félév is sok lehetőséget tartogatott gyermeke-
ink és nevelőtestületünk számára. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési 
Bizottsága idén 16. alkalommal hirdette meg a baleset-
megelőzési témájú „Úton-útfélen” bábversenyt, melyre 
óvodánkból 4 csoport jelentkezett. A felkészítő óvónénik 
a gyerekek segítségével készítettek egy-egy maximum 10 
perces, közlekedési helyzetet feldolgozó történetet, melyet 
dramatikus játékkal vagy bábokkal adtak elő. Közösen el-
készítették a jelenetekhez szükséges eszközöket, bábo-
kat, kellékeket. A részt vevő gyerekek lelkesen próbálták 
a színdarabokat, melyben igazi kis színészeknek érezhet-
ték magukat. A versenyre 2014. december 16-án, délelőtt 
került sor az Országos Rendőr-Főkapitányság Teve ut-
cai épületének Auditóriumában, melyre nagy izgalommal 
és egyben lelkesen érkeztek meg gyermekeink és peda-
gógusaink. Nagy örömünkre mind a négy csoportunk kü-
löndíjas helyezést ért el.  A verseny izgalmai mellett nagy 
élményt jelentett a gyerekek számára már az is, hogy láto-
gatást tehettek a teve utcai Rendőrpalotában, ahol egyen-
ruhás rendőrök fogadták őket, illetve a délelőtt folyamán 
a Buborék Együttes szórakoztatta őket. A versenyről min-

A Gyáli Tulipán Óvoda első alkalommal pályázta meg a 
Zöld Óvoda címet, és 2014 novemberében el is nyerte azt. 
A pályázatot 2006 óta nyolcadik alkalommal írták ki, idén 
a 241 sikeres pályázatból 78 intézmény nyerte el első alka-
lommal a címet, köztük a Gyáli Tulipán Óvoda. 
A cím elnyerésére azon intézmények pályázhatnak, 
amelyeknek a pedagógiai programjában kiemelt helyen 
szerepel a környezeti nevelés, és fontos célkitűzésük, 
hogy a gyermekek tapasztalati úton, az élménypedagó-
gia módszereinek segítségével ismerkedjenek meg a 
környezettudatos életmóddal. 
A pályázatban az elmúlt 3 nevelési év eredményei alap-
ján kellett önértékelést végeznünk: az óvoda dokumen-
tumaiban található tevékenységeinkről, minőségirányí-
tási programunkról, jeles napjainkról, eszközeinkről, 
rendezvényeinkről, más intézményekkel való kapcso-
latainkról, szakmai továbbképzéseinkről, élelmiszerfo-
gyasztási szokásainkról, mozgás tevékenységeinkről, 
állataink és növényeink gondozásáról stb. készítettünk 
részletes beszámolót. 
Az először pályázó intézményeknek a Zöld Óvoda kri-
tériumrendszerének 60%-át, a másodszor pályázóknak 
a 80%-át kell teljesíteni; a Gyáli Tulipán Óvodának már 
első alkalommal sikerült 87%-ot elérnie. 

den kisgyermek egy-egy apró ajándékkal, de ami még en-
nél is fontosabb, egy hatalmas élménnyel térhetett haza.
2014 szeptemberében a Tolnay 100 Emlékév Alapítványa 
országos pályázatot hirdetett „Csip-csup óvodai csodák” 
néven óvodák számára, Tolnay Klári művésznő születé-
sének 100. évfordulója alkalmából, melyre óvodánk ne-
velőtestülete is benevezett. A pályázatra óvodapedagó-
gusok előadásában kellett készíteni  dramatikus játékot 
vagy bábjelenetet, a Csip-csup csodák” rajzfilm sorozat 
„Az elhalasztott utazás” c. epizódja alapján, melyet el is 
készítettünk, DVD formátumban megküldtünk a pályáza-
tot kiírók számára illetve a gyerekek számára is bemutat-
tuk. Máris előkelő eredményként könyvelhettük el, hogy 
a gyerekeknek nagyon tetszett az előadás. A pályázaton 
nevelőtestületünk nagyon eredményesen szerepelt. 
A pályázat részeként, a bemutatást követően, az előadás-
ról gyermeki alkotások is készültek, melyek közül Somo-
gyi Zsófia rajza eredményes helyezést ért el, amely meg-
jelent az Óvodai Nevelés c. folyóirat januári számában.
A jövőben is nagy figyelemmel kísérjük a meghirde-
tett rajzpályázatokat és egyéb pályázati lehetőségeket, 
hogy kis óvodásaink megcsillogtathassák a bennük rej-
lő tehetséget. 

Hálóné Molnár Kinga 
óvodapedagógus     

Intézményünk – ahogy azt az elért eredmény is mutatja –
bizonyította, hogy olyan nevelőközösséggel rendelkezik, 
akiknek fontos a környezettudatos szemlélet, mindenna-
pos munkájukban megjelenik a fenntarthatóságra neve-
lés, követendő példával szolgálnak a gyermekek felé az 
egészséges, környezettudatos életmódra.  
Az óvoda a pályázati kiírásnak megfelelően három dol-
got vállalt fel, melyet az elkövetkező 3 évben meg is va-
lósítunk: elnyerjük a Madárbarát Óvoda címet, konyha-
kertet alakítunk ki, valamint komposztálót helyezünk el az 
intézmény udvarán. A Madárbarát Óvoda cím elnyerésé-
re a pályázatot már beadta intézményünk, az elbírálásra 
várunk. Karbantartóink segítségével és az enyhe őszi-téli 
időjárásnak köszönhetően a konyhakert kialakítása meg-
kezdődött. Terveink szerint, mind a 10 csoport saját kis 
kertet vehet birtokba már idén tavasszal, melybe zöldsé-
geket, fűszer- és gyógynövényeket ültethetnek. 
Óvodánk 3 évig, 2017. december 31-ig használhatja a Zöld 
Óvoda címet, ekkor új pályázatot kell készítenünk, mely-
ben beszámolunk majd a nevelési munkánkban elért to-
vábbi sikereinkről, a kitűzött céljaink megvalósításáról, 
azok eredményeiről.

A Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete

Kis tehetségek a Liliom Óvodában

Úton a Zöld Óvoda felé Rendőrségi  
felhívás!

A Rendőrség keresi a képen látha-
tó személyeket! 
Aki bármilyen információval tud 
szolgálni, kérjük keresse fel a gyá-
li rendőrőrsöt személyesen (Gyál, 
Kisfaludy utca 1.), vagy a 06-
29/340-107-es telefonszámon!
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Tátika Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18703612-1-13

Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete

Adószám: 18695247-1-13

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus
Klub Egyesület

Adószám: 18687745-1-13

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Adószám: 18726091-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni
Mentőegyesület

Adószám: 18707850-1-13

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13

(Jancsi és Juliska Magánóvoda 
alapítványa)

Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány

Adószám: 18664658-1-13

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli
Szervezete

Adószám: 19012470-1-41

Kovács István Pál Dalkör
Adószám: 18722059-1-13

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány

Adószám:18671544-1-13

Gyáli Keresztény Nevelésért
Alapítvány

Adószám: 18663444-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43

Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár

Adószám: 16936562-2-13

Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

FEGY- Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál

Adószám: 19177517-2-13

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas
Klub

Adószám: 18686500-1-13

Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13

Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

APEX Optimista Sportegyesület Gyál
Adószám: 19703907-1-13

Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél 

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott tevé-
kenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor. Ezek a felajánlások nagy segítsé-
get jelentenek a közösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió 
forintot tesz ki! Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző szervezetek 
listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk. Maradjon a személyi jövede-
lemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!

Gyáli ÚjságÚj 2015. február

Gyál Városi Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13

Fiatalok az Európai Unióért
Közhasznú Egyesület

Adószám: 18700743-1-13

Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsődéért Egyesület

Adószám: 18718276-1-13

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13

(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány

Adószám: 18665855-1-13

(Eötvös József Általános Iskola és 
Közgazdasági

Szakközépiskola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a

Gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13

(Bartók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány

Adószám: 18678314-1-13

(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola 
alapítványa)

Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete

Adószám: 18717048-1-13
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Jár az iskolánkba egy szerény, szelíd, csendes, jó hu-
morú, udvarias nyolcadikos, akiről már sokszor szólt 
a fáma e újság lapjain az eredményeket mutatató ver-
senyek között, legyen az matematika, helyesírás, an-
gol vagy természettudományi verseny. Sokoldalú, ko-
moly, megfontolt személyiség. 
Tanáraival szemben mindig tisztelettudó és udvarias.
Feladatait átgondoltan, precízen oldja meg, s egy-egy 
feladaton addig dolgozik, amíg tökéletesen el nem ké-
szül. Önmagát is képzi, csak úgy szórakozásból.
Munkája rendezett, átlátható, logikus felépítésű. Írás-
képe nagyon szép.

Társai szeretik, elismerik tudását. Van is mit, hiszen 
Tamás barátságos nagyon jó képességű, széles ér-
deklődési körű tanuló. Társai közül kitűnik fogékony-
ságával, éles eszével, jó memóriájával és motiváltsá-
gával. Elsősorban a matematika, kémia és az angol 
nyelv területén rendkívül eredményes. Tehetségét 
rangos versenyeken elért helyezései bizonyítják.
Tavaly már év elejétől kezdve szinte minden délutánját 
a kémia szaktanteremben töltötte tanárával, Schettrer 
Heni nénivel.
Közösen készültek a Hevesy György Országos Általá-
nos Iskolai Kémiaverseny megyei fordulójára. 
A felkészülés tökéletesen sikerült, hiszen Tamás az 
első helyezést érte el a pest megyei fordulóján.
Kitartó munkája eredményeként szép teljesítményt 
nyújtva, szoros versenyben a országos megmérette-
tésben a 16. helyen végzett.
Az idei tanévben az Ócsai Bolyai Gimnázium által 
meghirdetett Bolyai Matematika Emlékversenyre is-
mét benevezte tanára Koszticsák Angelika. A három 
fordulóból álló – abból kettő levélben beküldött fel-
adatsor után –, a 16 legjobb eredményt elért tanulót 
hívták be a gimnáziumba. A harmadik forduló meg-
írása után már nem talált legyőzőre. Egyenletesen jó 
eredményt nyújtva megnyerte ezt a versenyt is.

Tanárai minden olyan versenyre felkészítik és indítják, 
ahol a tehetségek kiválasztása is történik. Így indult 
novemberben az Apáczai Csere János Gyakorló Gim-
názium által meghirdetett műveltségi versenyen ahol 
fantasztikus sikerrel bizonyította tudását. Matematika-
kémia kategóriájában első helyezést, természettudo-
mányi kategóriájában harmadik helyezést ért el. Ez-
zel az eredményével egyben felvételt is nyert e rangos 
gimnázium természettudományos tagozatára. 

Januárban zajlott a nyolcadikosok központi felvételije, 
ami szintén nem mindennapi sikert hozott neki, így ne-
künk  tanárainak is. Matematika eredménye 100%-os, 

míg magyar eredménye 97%-os lett, ezzel az elérhető 
maximális 100 pontból 97-et szerzett (!!!).
Akarata, motivációja, a reál tantárgyak iránti szeretete 
és tehetsége e területen hajtja a választott pályája felé. 
Örülünk, hogy tanúi, segítői lehetünk felkészülései-
nek, részesei lehetetünk örömeinek, sikereinek.
Nagyon sok további sikert, kitartást kívánunk Neki ta-
nulmányaiban a középiskolában!
Biztosan hallunk még felőle…!  

Sokoldalú kémikus a Bartók iskolában 

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor

IN MEMORIAM FALUSI FERENC

2015. március 21-én, szombaton 15 órakor 
a közösségi házban 

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.

Fellépnek a dalkör tagjai és vendég énekesek:
Fényes György arany érdemkeresztes énekes,

Falusi Ferenc felvételről valamint barátai, 
énekestársai:

Kovács János, Kovács Böske, Sárközi Lajos, Ba-
lázs Anikó, Lőrinczy Márta, Hajnal Kálmán, Híd-
végi Erzsike, Gábos Tünde, Pálkerti Zsuzsanna, 
Hentes Julika, Henk Marika, Juhász Margaréta, 

Marsi Marika, Molnár Katalin, Pék László, Rákosi 
László, Reményi István, Tarsoly Ilona, Szabó Gyu-

la, Szűcs Sándor, Tolnai Mari, Törőcsik Márta..

Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara.
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Képzéseink 8. osztály után:
Informatikai szakmacsoport (4 + 1 éves) 

informatikus rendszergazda 
vagy műszaki informatikus végzettség 

Munkaterületei: 
számítógép javítása, karbantartása, szervizelése, adatmentés, 
vírusirtás, file-védelem, számítógépes-konfiguráció összeállítá-

sa, hálózatépítés, hálózat üzemeltetése, szoftvertelepítés

Közgazdaság szakmacsoport (4 + 1 éves) 
pénzügyi és számviteli ügyintéző 

Munkaterületei:
pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő, gazdasági 

ügyintéző, bérelszámoló 

Rendészeti ágazati képzés (4 éves)
- felvétel a rendőr szakközépiskolába, 

ahol 2 év helyett 1,5 év alatt végzik el a képzést
- rendőrtiszti főiskolára 

 - személy- és vagyonőr vizsgát tehet
- bármilyen más továbbtanulás az érettségi után.

Eladó (3 éves, OKJ 34 341 01) 
szakiskolában:  18.000 Ft / hó ösztöndíj
étkezési utalvány + BKK tanulói bérlet

Idegen nyelvek: angol, német.
Csoportbontásban, jól felszerelt nyelvi laborban, 

kis létszámú csoportokban.

Levelező tagozat - Érettségi akár 2 év alatt!
          Képzés azoknak a hallgatóknak akik:

- 8 osztályos bizonyítvánnyal
- Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezznek

- Kedd – csütörtök – ingyenes képzés
- Diákigazolvány+ családi pótlék

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM: 032611
Akkreditációs lajstromszám: AL-2652

2360 Gyál, Erdősor u. 65. 
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

www.eotvos-gyal.sulinet.hu
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00

szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

Februárban a macskák 

ivartalanítására 20% 

kedvezményt adunk! +

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

23 ÉVE A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.

VAN GYÁLON!
1997 óta

PVC Padló
és 2002-től

Ivóvíztisztító
Szaküzlet.

Az Ady Endre utca 97-ben.
www.pvcpadlo.hu és www.roviz.hu

06 29 341-886

LOOM AKCIÓ!
Nálunk most minden loom csomag 

89,- Ft!
Ha 10 csomagot veszel, további kedvezményt kapsz!

Mindegy, hogy szívecskés, vagy világítós, bogyós vagy virág-
mintájú, nálunk most minden csomag egységáron van.

TUDSZ ENNÉL OLCSÓBBAN???!!!
Az egész világ LOOM lázban ég, még Katalin hercegné is 

ilyet hord!

TE SE MARADJ KI!
Ezen kívül találsz még nálunk LOOM szetteket:

Órás-szettek, emeletes dobozszettek, kezdőszettek, fi tye-
gők, díszek, táblák különféle formában és méretben.

Gyáli Kreatív és Papírbolt
Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000
Webáruház: www.apen.hu
Facebook: Kreatív és Papírbolt

NYITVA TARTÁS
H: 7-18-ig

K-P: 7-17-ig
SZ: 8-12-ig
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Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47

Van-e olyan ismerőse akinek 
mellékjövedelemre van szüksé-
ge? Ha igen - hívjon - segítek. 
06-20/401-6810. Agilis szemé-
lyeket keresek!

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! Nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
DuNA House 30/832-1051 

ANgol MAgáNórák (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
segítünk az angol nyelvtanban 
is. kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. egye-
di elgondolások megvalósí-
tását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

VÍZ- gáZ És FŰTÉssZere-
lÉs fűtési rendszer beszabá-
lyozása. gáZ BIZToNság-
TeCHNIkAI FelÜlVIZsgá-
lATA (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás!  
Telefon: 20/933-9844. 
www.energiatakarekosfutes.hu

Autóját megvásárolom! lehet az 
sérült vagy akár roncs is. Forga-
lomból ingyenesen kivonom! ki-
szállási díj nélkül a hét minden 
napján! 06-70/622-0123.

eladót keresünk számítógépes 
gyakorlattal. 06-20/378-5752.

Matematikából felkészítés érett-
ségire és korrepetálás (esetleg 
más tantárgyakból is) gyálon 
minden korosztálynak. Telefon: 
06-20-527-7701.

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, samsung, lg, 
stb. gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-30/259-
3260 Csongrádi István

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAr listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-30/259-3260

eladó gyál-felső, kolozsvári 
utca elején, forgalmas helyen, 
30 évig JArA húsbolt volt, saját 
tulajdonú 54m2-es üzlet egyedi 
mérőkkel, földalappal együtt. ár 
megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni: 70/270-8311.

elADó lAkás! Az Alacskai úti 
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél szo-
ba összkomfortos földszinti panel 
lakás eladó. A közelben üzletek, 
buszok,  nagyon szép, csendes 
környezet. Irányár: 10 millió Ft. 
Telefon: 06-70/624-1084

gyermektelen házaspár ré-
szére bútorozott 1 szoba össz-
komfort kiadó! kertműveléshez 
értő és csináló előnyben. Cím a 
szerkesztőségben.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

hirdetéshirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

PIZZÁK (32CM)
ZUPPA: tejföl, csirkecsík, bacon, kukorica, sajt 1390 Ft
ZAGSON: tejföl, sonka, bacon, tojás, sajt 1350 Ft
HÚSIMÁDÓ: sonka, bacon, csirkecsík, szalámi, erős 1390 Ft
HAWAII: sonka, ananász, kukorica, sajt 1350 Ft
DUDVA: gomba, kukorica, zöldségek, mozzarella 1250 Ft
SONGOKU: sonka, gomba, kukorica, paradicsom, sajt 1300 Ft
HAMM: sonka, mozzarella, paradicsom 1250 Ft
HAMU: sonka, gomba, paradicsom, mozzarella 1300 Ft
FATÁLIS: sajtkrém, csirkecsík, sonka, bacon, tojás 1490 Ft
MY VIP: besameles sajt, bacon, sonka, kukorica 1350 Ft
SZELFI: besameles sajt, bacon, tojás, mozzarella 1300 Ft
53 cm-es méretben minden pizza  2600 Ft
40 cm-es palacsinta (nutellás, túrós, lekváros)  500 Ft

TÖLTÖTT LEPÉNYEK
VÉRSZEGÉNY: fokhagymás tejföl, sült zöldségek, sajt 750 Ft
SIRÁLY: sajtszósz, csirkecsík, paradicsom, hagyma 750 Ft
ALOHA: BBQ, roston csirke, erős, sajt, paradicsom 750 Ft
RÁNCFELVARRÓS: rántott csirkemell, BBQ, sajt 750 Ft

TEKERCSEK
GYROSOS: csirkecsík, zöldségek, erős szósz, joghurt 590 Ft
GYROS TÁL  1150 Ft
VÍGASZÁG: rántott sajt, zöldségek, tartár 590 Ft
RESPECT: rántott csirkemell, sajt, zöldségek 590 Ft
XOXO: roston csirke, bacon, zöldségek 590 Ft
LANGALÉTA: zöldséges bundájú csirkemell, saláta 590 Ft

CSIRKÉS DOBOZOK
RIO DE GYÁL: 4db csípős csirkeszárny rész, kis krumpli 550 Ft
SATU: 4db csirkeszárny rész, kis krumpli 550 Ft
3+3: 3db rántott csirkemell és 3db szárny rész, nagy krumpli 1100 Ft
KLASSZ: 5db zöldséges bundájú csirkemell, nagy krumpli 1250 Ft
PEREPUTTY: 8db csirkeszárny rész, 6db csirkemell, 2 nagy krumpi 2100 Ft
INDÍTÓ: 5db csirkemell, sajtos petrezselymes bundában 1 nagy krumpli 1200 Ft
RAHEDLI: 15 csirkeszárny rész, 2 nagy krumpli 1990 Ft
POKOL: 3db csípős csirkeszárny, 3db csípős csirkemell, 1 nagy krumpli  1150 Ft
RÁNTOTT SAJT: 4db sajt, 1 nagy krumpli, tartár 1100 Ft
CSIRKÉS CÉZÁR SALÁTA 800 Ft

HAMBURGEREK
FRANKÓ BURGER: buci, marhahús, BBQ szósz, zöldségek 1290 Ft 1700 Ft
LOL BURGER: buci, marhahús, zöldségek, hagymalekvár 1350 Ft  1800 Ft
VENDETTA: buci, marhahús, rántott sajt, zöldségek  1390 Ft  1800 Ft
MARHA JÓ: buci, marhahús sajttal töltve, zöldségek 1390 Ft  1800 Ft
LÓZUNG: buci, marhahús, fűszervaj, zöldségek 1300 Ft 1600 Ft
KLAFA BURGER: buci, sertéshús, hagymalekvár, zöldségek 950 Ft  1400 Ft
RETRO BURGER: buci, sertéshús, zöldségek 850 Ft 1350 Ft
ÖRDÖG BURGER: buci, sertéshús, csípős szósz, zöldségek 800 Ft 1300 Ft
SAJTBURGER: buci, sertéshús, sajt, zöldségek 900 Ft 1350 Ft
SZLENGBURGER: buci, sertéshús, rántott sajt, zöldségek 990 Ft 1450 Ft
VILLANTÓS BURGER: buci, dupla sertéshús, sajt, zöldségek 1290 Ft 1700 Ft
ZIHER BURGER: buci, roston csirke, zöldségek 750 Ft 1150 Ft
SPILLER BURGER: buci, roston csirke, rántott sajt, zölds. 870 Ft 1300 Ft
PIPEC BURGER: buci, roston csirke, mézes mustár, zölds. 850 Ft 1250 Ft
BARÓ BURGER: buci, gyros csirkecsíkok, zöldségek 850 Ft  1250 Ft

szendvics menü

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 12.00-21.00 ÓRÁIG: 06-30/858-4428 Rendelésfelvétel: 11.00–20.30-ig! A kiszállítás 1500 Ft felett Gyálon ingyenes.

Megtalálsz minket Gyálon
a Déryné udvarban.
(a Spar mellett)
www.szlengburger.hu

Hegymegi István a demokratikus koalíció önkor-
mányzati képviselője minden hónap harmadik 

csütörtökén fogadóórát tart, ahol minden kedves 
választópolgárt szívesen lát. 

Ugyanakkor lehetőség lesz találkozni a demokra-
tikus koalíció gyáli vezetőjével is. 

Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Civil terem 17-18 óráig. 

Telefonos egyeztetés után tetszőleges időpont-
ban is rendelkezésükre tudunk állni.

 Telefon: 06-20/344-4378



A verseny fővédnöke dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 

és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.

A csapatok a helyszínen vágják és dolgozzák fel a sertéseket,  

pecsenyét és töltelékárukat (hurka, kolbász) készítenek, 

de egyéb disznótoros étel is készíthető.

A szakemberekből álló zsűri értékeli a vágás szakszerűségét, 

a feldolgozás, előkészítés szakszerűségét, 

valamint az elkészült ételek minőségét. 

A szervező Gyáli Lovassport Egyesület sok szeretettel vár minden érdeklődőt!

A belépés ingyenes!

A versenyre csapatok jelentkezését is várják. 

Jelentkezés és bővebb információ:  Scheik József (20/9675-285),

valamint a részletes versenykiírás megtekinthető 

a www.gyalikozhaz.hu honlapon.

Büfé, kísérőprogramok, élő zene, jó hangulat,
őstermelői élelmiszerek vására!

III. GYÁLI BÖLLÉRVERSENY

malacka

2015. február 14-én, 

szombaton reggel 7 órától, 

a gyáli sportpályán

fesztivál


