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A Föld napja 2015
Április 22-e, a Föld Napja tiszteletére Gyál Vá-

ros Önkormányzatának Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottsága a Gyál Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. és az A.S.A. Magyarország Kft. közre-
működésével – az elmúlt évekhez hasonlóan – 

tavaszi nagytakarítást szervez a városban. 
Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil szer-
vezeteket, baráti társaságokat, hogy környezetünk szeb-
bé tétele érdekében vegyenek részt ismét a takarítási ak-
cióban. A szükséges feltételeket a szervezők biztosítják 
(kesztyűk, zsákok, szemét elszállítása, konténerek).

Gyülekező: 2015. április 25-én (szombat), 
reggel 09:00 órakor a gyáli víztoronynál.

Bízunk benne, hogy idén is sokan részt vesznek akciónk-
ban és ez a szellemiség az év többi napján is folytatódni fog.

Dr. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 
Gyál Város Önkormányzata Környezetvédelmi 

és Közbiztonsági Bizottságának elnöke

Elnöki fogadóóra Lezárják a Gyál-felső 
vasúti átjárótJakab József, a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-

ke minden hónap utolsó hétfőjén 14.00-17.00 óra között lakos-
sági fogadóórát tart a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában 
(2360, Gyál Bartók Béla utca 75.). Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges.

Lakossági tájékoztató
A Pest Megyei Kormányhivatal előzetes felhívására Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2015.(III.26.) határo-
zatával döntött arról, hogy a Gorkij utca elnevezését Kós Károly 
utca elnevezésre változtatja. Tekintettel arra, hogy az utcanévvál-
tozás csak 2015. július 1. napjától lesz hatályos, a Polgármesteri 
Hivatal az érintetteket június hónapban külön levélben fogja tájé-
koztatni a változással összefüggésben felmerülő teendőkről. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Adósság, hiány nincs, fejlesztések vannak!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a vonatkozó jogszabályokkal összhangban még feb-
ruár végén megalkotta 2015-ös költségvetési ren-
deletét, azaz elfogadta településünk idei költség-
vetését. Milyen az idei büdzsé, milyen fejlesztések 
várhatóak? – kérdeztük Pápai Mihálytól, Gyál város 
polgármesterétől.

- Egy város szolgáltatások hosszú sorát nyújtja az ott 
élőknek. Ezek a szolgáltatások természetesek szá-
munkra, de pénzbe kerülnek. Nagyon hosszú lenne 
a lista, hogy mi mindenre kell fedezetet biztosítani a 
költségvetésben a közvilágítástól az intézményekben 
igénybe vehető szolgáltatások finanszírozásán át a 
közterületek rendben tartásáig és sorolhatnám – kez-
di a beszélgetést Pápai Mihály. 
Gyál 2015-ös költségvetése mintegy 3,15 milliárd fo-
rint. Városunknak nincs adóssága, s a költségvetés-
ben nem szerepel hiány. Biztosított a város, az in-
tézmények zavartalan működése, a szolgáltatások 
színvonalas ellátása.

- Fejlesztésekre is futja?

- Igen!

- Nézzünk néhány konkrét, az idén várható beruházást!

- Saját erőből kerül sor többek között a Liliom Óvoda 
teljes felújítására. Ennek összköltsége kb. 550 millió 
forint lesz, amiből az idei költségvetésben 214 millió 
forintot és annak áfáját terveztük. A többi a követke-
ző évi költségvetésünkben szerepel majd. Végre a be-
fejezéséhez közeledik a Gyál-felső vasútállomás fel-
újítása. Az épület rendbetételének 56 millió forintos 
költségét a MÁV Zrt. állja, mi, saját erőből 36 milliót 
fordítunk a környezet kialakítására, járdaépítésre, par-
kosításra, zöldfelületek létrehozására, stb. Az idén ki-
cseréljük az elhasználódott buszmegállókat is. 25 mil-
lió forint a bekerülési költsége annak a projektnek, 
aminek eredményeképpen 42x22 méteres műanyag 
borítású sportpályát kap az idén 30 éves fennállását 
ünneplő Bartók iskola. Az uniós forrásból és saját erő-
ből megvalósuló hulladékgazdálkodási projekt már ja-
vában zajlik. Ahogy azt többször is elmondtuk, minden 
háztartás külön, szelektív hulladék gyűjtésére szolgá-
ló, 240 literes kukát kap, s 700 db házi komposztáló-
ra is lehet majd jelentkezni. Része a projektnek hát-
rom kukásautó és egy komposztforgató berendezés 
és egyéb eszközök vásárlása is. Reményeim sze-
rint nyár végére minden ezzel kapcsolatos tevékeny-
ség lezajlik. Megfelelő időben részletes tájékoztatást 

adunk majd a lakosságnak arról, hogy milyen teendői 
vannak a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban, s 
milyen módon lehet jelentkezni a komposztálókra stb. 
Ismételten szeretném elmondani: folyamatosan ellen-
őrizni fogjuk, hogy mi kerül a szelektív hulladék gyűj-
tésére szolgáló kukákba, s aki nem rendeltetésszerű-
en használja, büntetésre számíthat.

- Mi a helyzet az uszodaépítéssel?

- Az idén sajnos valószínűleg nem kezdődik el a beru-
házás. A csúszást ismereteim szerint az okozza, hogy 
át kell alakítani a terveket, mi ugyanis egy a központi-
lag tervezettnél magasabb színvonalú létesítményért 
lobbiztunk, sikeresen. Legutolsó információim szerint 
az építés és a működtetés teljes költségét az állam 
vállalja majd. Ha azt nézzük, hogy egy tanmedence 
helyett többfunkciós uszodával gazdagodunk, érde-
mes kivárni. 
A látványos, épületekben megmu-
tatkozó beruházások mellett a 
látszólag kisebb horderejű, de 
a gyáliak életét megkönnyí-
tő döntéseket is nagyon fon-
tosnak tartjuk. Ide sorolható 
például az, hogy ígéreteinket 
betartva július elejétől az ön-
kormányzat átvállalja a 70 év 
felettiek szemétszállítási díját. 
Mint ismeretes, eddig a 75 év fe-
lettiek helyett fizette ki ezt az 
összeget az önkormány-
zat, most ezt az élet-
kori határt szállít-
juk le öt évvel. 
Összességében 
elmondhatom, 
hogy 2015-ben 
is arra törek-
szünk, hogy 
a fejleszté-
sekkel, be-
ruházá-
sokkal 
tovább ja-
vítsuk az itt 
élők életmi-
nőségét, még 
komfortosabbá te-
gyük városunkat. 

-i kis-

Gyál belterületén, a Kőrösi út és a Budapest – 
Lajosmizse vasútvonal szintbeni keresztezését 
a MÁV Zrt. felújítja. A kivitelezés idejére, egy 
hétvégére, 2015. április 17-én 23.00 órától 
várhatóan április 19-én 23.00 óráig a vasúti 
átjárót teljes szélességben le kell zárni a közúti 
forgalom elől. Ezen időszak alatt elbontják a vá-
gányzóna régi aszfalt burkolatát, átépítik a vasúti 
felépítményt, majd elkészítik az új aszfalt burko-
latot. A forgalomkorlátozás ideje alatt az átjárót 
használó autóbuszjáratok terelő útvonalon fog-
nak közlekedni.

További tájékoztatást Gyál város honlapján 
(www.gyal.hu) kaphatnak.
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Jegy- és bérletautomata Gyálon!
Gyál Város Önkormányzata és 
a BKK Zrt. tárgyalássorozata-
inak eredménye, hogy 2015. 

március 18-án üzembe helyez-
ték városunk egyetlen jegyki-
adó- automatáját az Ady End-
re utca elnevezésű autóbusz 
megállóban. Az automatának 
köszönhetően gyáli utasoknak 
a nap 24 órájában lehetősé-
gük nyílik a településen belül a 
BKK tarifa termékek teljes körű 
elérésére. 
Pápai Mihály polgármester hiva-
talos facebook oldalán felhívta a 
helyi vállalkozók figyelmét, hogy 
szeretnék, ha több helyi üzletben 
is lehetőség nyílna jegyeket vásá-
rolni, mellyel kapcsolatban várja az 

érintett vállalkozók jelentkezését.
Az automatán keresztül a készpénzes vásárlá-

son túl, általánossá és teljes körűvé vált a bankkártyás 
fizetés lehetősége is. Emellett természetesen a forga-
lomban lévő összes magyar bankjegyet és érmét is el-
fogadja az automata, de az elfogadható bankjegyek 
és érmék listája a vásárlás összegétől és a visszajá-
rónak szánt érmék aktuális készletszintjétől függően 
dinamikusan változhat.

Az új készülékek kialakítása során nagy hangsúlyt 
fektettek az akadálymentességre, lehetővé téve, hogy 
a mozgásukban vagy látásukban korlátozott utasok is 
igénybe vehessék a gépeket. 
Korszerű, érintőképernyős felhasználói felülettel, 
többnyelvű, intuitív menürendszerrel találkozhatnak 
az utasok. Egyazon tranzakció keretén belül több ter-
mék is megvásárolható, ezáltal csökkentve az egy vá-
sárlásra jutó időt.
Gyálon, illetve közvetlen közelében az automata mel-
lett a jegyhez jutást biztosítják még a BKK alábbi part-
nerei is: 

Posta Gyál, Ady Endre utca 1-3. 
Vásárolható: Vonaljegyek

Éva-Zoli bolt Gyál, Széchenyi u. 72. 
Vásárolható: Vonaljegyek

Vasútállomás Gyál, vasútállomás 
Vásárolható: Budapest-bérletek, 

egyéb időkorlátos jegyek

Az automata üzembe helyezésével párhuzamosan 
Gyálon a Kőrösi út – Ady Endre utca sarkán kialakított 
ideiglenes BKK pénztár 2015. március 30-án, üzem-
zárás végén megszűnt.
Az automata használatáról készült videó megtekinthe-
tő a www.gyal.hu oldalon.

Május 27. 18 óra
gyáli közösségi ház

Vendégünk lesz:
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár

A vetítéssel egybekötött közönségtalálkozón 
a nézők kérdezhetnek a műsorral kapcsolatban

A belépés díjtalan!

Hatvani Ágnes fotóművész /E-Mafosz/
Montenegróról készült kiállítása 

a gyáli közösségi házban.

Megnyitó: május 15. (péntek) 18 óra

A kiállítást megnyitja: őexc. Mirsad Bibovic
Montenegró Magyarországra akkreditált nagykövete.

Gyáli büszkeség 

Sándor Klaudia bronzérmet szerzett a női  
birkózó Európa-bajnokságon
Sándor Klaudia súlycsoportjában összesen 12 indu-
ló volt, ő pedig a 4-es rajtszámmal csak a negyed-
döntőben kapcsolódott a versenybe. Klaudia a 69 kilo-
grammosok negyeddöntő mérkőzésén svéd ellenfelet 
kapott, aki az első és a második menet elején is lecsí-
pőzte versenyzőnket. Utóbbiból, 8:3-s vezetésnél be 
is tusolta a Ferencváros birkózóját, így ő jutott a leg-
jobb négy közé. Ott, a török Topcuval csapott össze a 
döntőbe kerülésért. A mérkőzés első ránézésre köny-
nyednek tűnt, hiszen 8:0-ra is vezetett a svéd, ám a 
török harcias volt és végül felhozta a mérkőzést 10:9-
re. A 6 perc lejárta után azonban a svéd kezét emel-
ték a magasba, ami azt jelentette, hogy Sándor Klau-
dia a bronzéremért birkózhatott az esti programban. 
Ott, a török Topcu volt az ellenfele, aki egész nap har-
ciasan birkózott. A mérkőzés első menete négy levitel 
(3 magyar, 1 török) után 6:2-es magyar vezetéssel zá-
rult, majd a második felvonásra Klaudia még agresszí-
vabb birkózást tanúsított és 12:4-nél két vállra fektet-
te ellenfelét, így végleg eldöntötte a bronzérem sorsát.

Ezúton gratulálunk Sándor Klaudia teljesítményéhez 
és további sikeres felkészülést kívánunk! 
Kiss Sándor vezető edző lelkiismeretes munkájáért 
gratuláció jár, aki a tavalyi évben Kiváló Gyáli Sporto-
lói Díjban részesült szakmai sikerei és lelkiismeretes 
munkája elismeréséül.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete márci-
us 26-án megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.
Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámo-

lóját a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta eltelt 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• elfogadták a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
2014. évi tájékoztatóját, valamint a Városi Egész-
ségügyi Központ 2014. évi beszámolóját;

• a testület döntött a 2015-2019 időszakra vonat-
kozó gazdasági programról, valamint Gyál város 
2015-2019-re vonatkozó Sportkoncepciójáról is, 
melyek elfogadásra kerültek;

• lezárásra került a Gyáli Bartók Béla Általános Is-
kolában építendő öntött gumiburkolatos, többfunk-
ciós sportpálya közbeszerzésének lezárása;

•	 elfogadták	a	képviselők	a	Bartók	Béla	utcai	óvo-
daépület	terveit;

•	 döntöttek	az	utcanévváltozásról	 is,	melyről	külön	
írásunkban	olvashatnak.

Gyál	Város	Önkormányzata	éves	munkarend	szerinti	
soros	ülését	2015.	április	30-án	tartja	a	Városháza	ta-
nácstermében.	 A	 képviselő-testületi	 előterjesztések,	
illetve	döntések	a	www.gyal.hu	honlapon	olvashatók.

Beszámoló a márciusi képviselő-testületi ülésről

A 2015/2016. tanévre történő 
általános iskolai beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között
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Tájékoztató a segélyezési rendszer változásairól
Ahogy már megírtuk, a segélyezési rendszer 2015. 
március 1-jei átalakításával összefüggésben az ál-
lam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás 
a szociális ellátások biztosítása területén átalakult:

A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak el-
látásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe 
került. 

Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak 
az alábbi ügykörök:
• alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápo-

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

• időskorúak járadéka, 
• alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás,
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az önkormányzati segélyt felváltotta a rendkívüli tele-
pülési támogatás. E támogatás keretében az önkor-
mányzat az alábbi élethelyzetekre nyújthat támogatást:
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személyek részére.

Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható 
meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 130%-át.

Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül neve-
lő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három 
vagy több gyermekes család esetében, továbbá, ha a 
családon belül valamely családtag tartós betegsége 
áll fenn rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, 
ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az elő-
ző bekezdésben meghatározott mértéket meghalad-
ja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 150%-át.

A lakásfenntartási támogatás helyett bevezetésre ke-
rül a lakhatási támogatás.
A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában 
települési támogatást állapít meg a szociálisan rászo-
rult személyeknek az általuk lakott gyáli lakás rend-
szeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, aki-
nek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetén a 
250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költ-
sége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjöve-
delmének 25%-át.
A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe 
vehető kiadások a gáz-, áram-, víz és csatornahasz-
nálati, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

Részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal fsz. 
14. szobájában, vagy a 29-540-950 és 29-540-951 
telefonszámon kaphatnak.

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola fennállásának 30. év-
fordulóját ünnepelte 2015. március 27-én, pénteken este az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. A Ju-
bileumi Gálára meghívást kapott Pápai Mihály, Gyál város 
polgármestere, Erős József, alpolgármester, Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő és Gyimesi István nyugalmazott pol-
gármester, városunk díszpolgára.
Születésnapi meglepetésként Pápai Mihály bejelentette, 
hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóvoltából a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola egy korsze-
rű, modern burkolatú kézilabdapályával gazdagodik május 
végéig. 
Az eseményről bővebben a Gyáli Bartók Béla Általános Is-
kola vezetősége így számolt be:

„Az esemény ha nem változik emlékké, meg sem 
esett, mennél könnyebben változik viszont azzá, annál 
értékesebb.” 
(Csorba Győző: Weöres Sándornak 70. születésnapjára)

Azt szerettük volna, hogy a Gyáli Bartók Béla Iskola alapítá-
sának 30. évfordulója és az ahhoz kapcsolódó ünnepi ese-
mények az örömteli, értékes emlékek sorát gazdagítsák.  

A méltó ünneplésre már az elmúlt tanév végén megkezd-
tük a felkészülést. Iskolánk pedagógusaiból munkacsopor-
tok alakultak, egy-egy feladatot felvállalva. Voltak, akik az 
iskolatörténeti kiállítást, mások az ünnephez kapcsolódó 
versenyek szervezését, a jubileumi évkönyv elkészítését, 
az ünnepi gála szervezését tekintették szívügyüknek. 

Hagyományainkhoz híven névadónk születésnapjához kap-
csolódtak az ünnepi események. Március 23-án, a víz világ-
napja alkalmából iskolánk aulája akváriummá változott, amit 
az alsó tagozatosok különféle óriás méretű, színes tenge-
ri halakkal, a felsősök osztályonként 10-10 pet palackból ké-
szült  medúzával népesítettek be. 
A meglepetés vetélkedő izgalmait az iskola udvarán szerve-
zett vízcsepp flashmobbal vezették le a gyerekek. 
Március 24-én Bartók Informatikai Versenyt tartottunk, 
ahol Gyál iskoláin kívül, a Budapesti Deák Ferenc Általá-
nos Iskola, valamint az Ócsai Bolyai János Gimnázium ta-
nulói is részt vettek. 
Március 25-én Bartók Béla születésének 134. évfordulója 
alkalmából rendhagyó megemlékezést tartottunk. Az ün-
nepi beszéd után az osztályok Bartók életéhez, munkás-
ságához, a népzene ismeretéhez kapcsolódó feladatokat 
oldottak meg.  Ezen a napon rendeztük a Városi Népdal-
éneklési Versenyt is. A 30 résztvevő 4 korcsoportban mér-
te össze tudását, énekelt, szebbnél szebb dalcsokrokat. 
Az ünnep hangulatát új névtáblánk ünnepélyes átadásával 
- melyet köszönünk Hack Szabolcs szülőnek-, és közös is-
kolai énekléssel fokoztuk. 

Március 26-án Tankerületi Rajzversenyre hívtuk a legügye-
sebben rajzoló 80 diákot. A vers és meseillusztráció mellett 
a játékokból beállított csendélet lerajzolása nehéz feladat 
elé állította a résztvevőket. Öröm volt látni az alkotásba be-
lefeledkező gyerekeket, majd a kész, szemet gyönyörköd-
tető munkákat.
Március 27-én az ünnepi hét zárásaként Jubileumi Gálára 
hívtuk az Arany János Közösségi Házba Pápai Mihály pol-
gármester urat, Gyimesi István nyugalmazott polgármester 
urat, Pánczél Károly országgyűlési képviselő urat, Kovalik 
Józsefné Irénke nénit, iskolánk alapító igazgatóját, a képvi-
selő-testület tagjait, intézmények vezetőit, civil szervezetek 
képviselőit, iskolánk volt vezetőit, volt és jelenlegi kollégán-
kat, szülőket, kedves tanítványainkat,  mindazokat, akik az 
elmúlt 30 évben  segítették, támogatták intézményünket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták meghí-
vásunkat és együtt ünnepeltek velünk. Örömmel fogad-
tuk Varga Gusztávot a Kalyi Jag roma művészeti iskola 
alapítóját. 
Köszönjük Gyál Város Önkormányzatának és Képviselő-
testületének anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak a ju-
bileumi év programjainak sikeres megvalósításához.  Igazi 
születésnapi meglepetés volt a polgármester úr bejelentése, 
mely szerint iskolánk egy korszerű, modern burkolatú kézi-
labdapályával gazdagodik.  
Köszönjük Lebanov László szülőnek, hogy iskolánk vala-
mennyi tanulóját bartókos tollal, vonalzóval és cukorkával 
lepte meg. Köszönjük a Gyál Városüzemeltetési Kft. felaján-
lását, mellyel a vendéglátást megkönnyítették számunkra. 
Köszönetet mondunk az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár vezetőjének és dolgozóinak, hogy helyet 
adtak a gálának, segítették annak sikeres megvalósítását. 
Köszönjük kollégáink kitartó és önzetlen munkáját, mely-
lyel szervezték, rendezték, vezették a versenyeket, egyéb 
eseményeket és színvonalas produkciókra készítették fel 
tanítványaikat.  
Az ünnepi gálán készült fényképeket Gyál város hivatalos 
facebook oldalán tekinthetik meg.
Az iskolai eseményekről bővebben a Bartók Béla Általános 
Iskola facebook oldalán olvashatnak. 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
vezetősége

30 éves a Bartók iskola

Sikeresek az Erzsébet-program pályázatai
Hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett január 
9-én a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az előző 
évekhez képest 2015-ben duplájára, 6 milliárd forintra 
nőtt a rászorulók üdülési támogatása: a pénzből há-
rommilliárd forintot szánnak a nyugdíjasok, nagycsa-
ládosok, fogyatékosok pihenésére, és ugyancsak há-
rommilliárd forintot a gyermekek táboroztatására.

Az Erzsébet-programnak két alappillére van: az egyik 
a szociális üdültetési program, a másik a táborozta-
tás, amely a gyermekek tartalmas pihenését biztosít-
ja, köztük határon túli magyar gyerekekét is. 

Az Erzsébet-program létrehozásáért és a nagycsalá-
dosok érdekében végzett kormányzati munkáért Ma-
gyarország kormánya megkapta az Európai Nagycsa-
ládosok Szövetségének (ELFAC) díját.  

Idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot írtak ki. 
A Kormány által támogatott Erzsébet-program a tár-
sadalmi és élethelyzetük révén rászoruló kedvezmé-
nyezettek köréből továbbra is kiemelten támogatja a 
gyermekeket, a nagycsaládosokat, a fogyatékosság-
gal élőket, valamint a nyugdíjasokat.

Dr. Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője ki-
fejtette, hogy munkatársa révén a választókerület min-
den településére eljutott, és így nagyjából háromszáz 
főnek segített közvetlenül a pályázat benyújtásában. 

Gyál vonatkozásában a település nyugdíjas és nagy-
családos egyesületeivel együttműködve munkatár-
sa 50 nyugdíjasnak és nagycsaládosnak segített pá-
lyázati tanácsadással, illetve magában a pályázat 
benyújtásában.
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FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE ÉS  

BEIRATKOZÁSI KÖTELEZETTSÉGRE

Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága döntése alapján az 
óvodai jelentkezés

2015. május 4-8. (hétfőtől – péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-
vábbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvo-
da a gyermek három éves korától a tankötelezettség kez-
detéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek 
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet)
 Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyer-
mek harmadik életévének betöltése után vehető fel 
az óvodába, tehát azok, akik 2015. augusztus 31-ig be-
töltik 3. életévüket. 
 Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szán-
dékukat, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31. után tölti 
be a 3. életévét. A 2015/2016. nevelési évre történő óvodai 
felvételükről - a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően - az óvoda vezetője dönt.
 Az Nkt. – 2015. szeptember 1-jétől hatályos – 
8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz rész. A jegyző a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet-
értésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesí-
teni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) bek.), továbbá akkor is, ha 
a gyermeke az óvodakötelezettségét nem a körzetes óvo-
dában teljesíti. 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 
(Nkt. 49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvodai 
felvételről, átvételről és a gyermekek csoportba való 
beosztásáról az óvoda vezetője dönt. 

	 Ha	az	óvodába	 jelentkezők	száma	meghaladja	a	
felvehető	gyermekek	számát,	a	 fenntartó	bizottságot	szer-
vez,	amely	javaslatot	tesz	a	felvételre.	(Nkt.	49.§	(2)-(3)	bek.)
 Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérel-
mek elbírálásáról	–	a	döntést	megalapozó	indoklással,	a	
fellebbezésre	vonatkozó	tájékoztatással	írásban	–	értesíti 
a szülőket. Az	óvodai	felvétel	tárgyában	hozott	döntésről 
a szülők legkésőbb 2015. június 9-éig értesülnek. (ren-
delet	20.	§	(1a)	bek.	h)	pont)
	 Az	óvoda	döntése	ellen	a	szülő	a	közléstől,	en-
nek	 hiányában	 a	 tudomásra	 jutástól	 számított	 15	 napon	
belül	eljárást	megindító	kérelmet	(fellebbezést)	nyújthat	be	
az	óvodavezetőnél,	aki	azt	a	keletkezett	iratokkal	együtt	8	
napon	belül	megküldi	a	fenntartó	önkormányzat	jegyzőjé-
hez	a	másodfokú	döntés	meghozatala	végett.	 (Nkt.	37.§)	
Az	óvodai	felvétel	elutasítása	elleni	felülvizsgálati	kérelem	
formanyomtatványa	elérhető	a	www.gyal.hu	honlapon,	 il-
letve	az	óvodavezetőknél.	A	jelenleg	bölcsődében	elhelye-
zett	gyermekekre	vonatkozó	igényt	is	be	kell	jelenteni!
 A beíratási körzetek címlistája	fellelhető	a	helyi	
óvodákban,	a	www.gyal.hu	honlapon,	továbbá	felvilágosí-
tás kérhető	a	Gyáli	Polgármesteri	Hivatal	06-29-544-141-
es	és	a	06-29-544-140-es	telefon	számán.
	 A	 kötelező	 óvodai	 nevelés	 alóli	 felmentési	 ké-
relem	formanyomtatvány	elérhető	a	www.gyal.hu	honla-
pon,	a	Gyáli	Polgármesteri	Hivatal	fsz.13.	szobájában,	va-
lamint	az	óvodavezetőknél.	A	kérelem	benyújtásához	be	
kell	szerezni	a	kötelező	felvételt	biztosító	óvoda	óvodave-
zetőjének,	valamint	a	gyermek	védőnőjének	beleegyező	
nyilatkozatát.	A	kérelmeket	kitöltve	2015.	június	1-éig	kell	
benyújtani	a	Gyáli	Polgármesteri	Hivatalban	személyesen	
a	fsz.13.	szobában,	vagy	postai	úton	a	Gyáli	Polgármeste-
ri	Hivatal,	2360	Gyál,	Kőrösi	út	112-114.	címen.	

A beíratásnál be kell mutatni:
• A gyermek	személyazonosítására	alkalmas,	a	nevére	

kiállított	személyi	azonosítót	(születési	anyakönyvi	kivo-
nat,	TAJ	kártya,	oltási	könyv)	és	lakcímét	igazoló	ható-
sági	igazolványt,	(melyen	a	kiállítás	dátuma	az	óvodai	
beiratkozás	első	határnapjánál	három	hónappal	koráb-
bi	(Nkt.	49.§	(3a)	bek.),	azaz	2015. február 4-e előtti).

• A szülő	személyi	azonosító	és	lakcímét	igazoló	ható-
sági	igazolványát	(rendelet	20.§	(3)	bek.)

•	 Nem	magyar	állampolgár	kiskorú	óvodás	beíratásánál	a	
szülőnek	igazolnia	kell	azt	is,	hogy	milyen	jogcímen	tar-
tózkodik	a	gyermek	Magyarország	területén	(Nkt.	92.§)

•	 A	 gyermek	 esetleges	 speciális	 igényét	 vagy	 tartós	
betegségét	igazoló	szakértői	és	rehabilitációs	bizott-
ság	által	kiállított	javaslatot	vagy	orvosi	igazolást.

•	 Az	 a	 szülő,	 aki	 rendelkezik	 érvényes	 rendszeres	
gyermekvédelmi	 kedvezményről	 szóló	 határozattal	
vagy	hátrányos	helyzetet	igazoló	határozattal,	azt	is	
hozza	magával.

A 2015/2016-os nevelési év első napja 
2015. szeptember 1.

Önkormányzati  
fenntartású óvodák

Liliom Óvoda 
Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.    
Tel.:/fax: 06-29-340-126 ; 345-241 
liliomovi@upcmail.hu | www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Ritecz Istvánné

Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5. /központi épület/ 
Tel.: /fax: 06-29-340-175
tatika@monornet.hu | www.tatikaovoda.hu
Intézményvezető: Németh Istvánné

Bartók tagóvoda: 
Cím: Gyál, Bartók B. u. 52.   
Tel.:/fax: 06-29-340-142 

Tulipán Óvoda
Cím: Gyál,Tulipán u. 23.    
Tel./fax: 06-29-341-544
ovihir@monornet.hu | www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea

Gyál, 2015. február 25.
    Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző  

A hároméves kortól kötelező óvodáztatással kapcsolatos 
információk.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig ne-
velő intézmény. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyer-
meket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a működési körébe 
tartozó településen, az érintett településeken lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. – 2015. szeptember 1-jétől hatályos - 8. § (2) bekez-
dés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem, 
azzal a felhatalmazó rendelkezéssel együtt, hogy a gyermek 
külön eljárásban felmenthető. A felmentés nem jön létre a be-
iratkozás cselekménye nélkül.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekez-
dés értelmében az adott évben ötödik életévét betöltött gyer-
mek a nevelési év kezdő napjától napi négy órában köteles óvo-
dai foglalkozáson részt venni, s ez alól felmentés nem adható.
A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem forma-
nyomtatvány elérhető a www.gyal.hu honlapon, a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 13. szobájában, az óvodavezetőknél és 
a védőnőknél. A kérelem benyújtásához be kell szerezni a kö-
telező felvételt biztosító óvoda óvodavezetőjének, valamint a 
gyermek védőnőjének beleegyező nyilatkozatát. A gyáli óvo-
dák körzetlistája szintén elérhető a www.gyal.hu honlapon.
Mivel a védőnő az a személy, aki a családot és a gyermeket 
születésétől fogva ismeri, a felmentést kérő szülőnek először 
a gyermek védőnőjének javaslatát kell beszereznie annak ér-
dekében, hogy a védőnői nyilatkozat tudatában az óvodaveze-
tő is megalapozott véleményt adhasson. Amennyiben a szülő 
beszerezte mind a védőnő, mind az óvodavezető írásos javas-
latát a felmentési kérelemhez, a kérelem benyújtható szemé-
lyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a fsz. 13. szobában, 
vagy postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kő-
rösi út 112-114. címen.
Kérjük, feltétlen jelenjenek meg a beíratáson akkor is, ha fel-
mentést kívánnak kérni gyermekük óvodába járása alól!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási 
és Kulturális Bizottsága döntése alapján az óvodai jelentkezés
2015. május 4-8. (hétfőtől – péntekig) 8.00 órától – 16.00 órá-
ig tart.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Óvodai felvételi eljárásrend

Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Belépő: 1.000 Ft.

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
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Gyermek 
horgászverseny!

A gyáli horgász egyesület szeretettel vár 
minden 6 – 14 éves gyermeket 

2015. május 2-án tartandó horgászversenyére!
Helyszíne: Gyál,  Fundy I. tó

Program:
07:15 – 07:30  sorsolás

07:30 – 07:45  helyfoglalás
07:45 – 08:00  etetés

08:00 – 12:00  verseny
12:00 – 12.30  mérlegelés

12:30 – 13:00  eredményhirdetés
Versenyszabályok:

Minden versenyző egy tetszőleges bottal, 
egy horoggal horgászhat, de készenlétben több 
bot is tartható. Az etetőanyag bekeverésénél és 

a szákolásnál szülő illetve segítő közreműködése 
engedélyezett, más segítség nem. Az országos 
horgászrend szerint védett halakat nem értékel-
jük, szákolásuk után azonnal,  kíméletes horog-

szabadítást követően, vissza kell helyezni.
 Értékelés:

A kifogott halak tömege alapján, 
az első három helyezett díjazása.

Nevezés:
Nevezési díj: 2.000 Ft. 

Nevezni 2015. április 30, 18:00-ig a Zsuzsi hor-
gászboltban, Gyál, Kőrösi út 150. lehet.

Felvilágosítás: Szilvási Károly az egyesület if-
júsági és versenyfelelősénél a 06-70/333-6244  

kérhető.

INTEGRÁL-ERŐFUTÁS!
2015. május 16-án, 14.00

Gyál, INTEGRÁL MX MOTOCROSS pálya

Hogy mi ez pontosan? Testmozgás? 
Verseny? Erőmegmérettetés? 

Vagy mindhárom egybegyúrva?
 Gyere el, és magad döntsd el! Gyere el szurkol-

ni, vagy legyél részese egy fantasztikus program-
nak, ahol bebizonyíthatod magadnak, hogy mire 

vagy képes, és hogy hol vannak a határaid. 
Hidd el ilyenbe még nem volt részed!

Részletek:
2013 után, az INTEGRÁL-ERŐFUTÁS újra megrendezés-
re kerül a GYÁL INTEGRÁL MX MOTOCROSS pályán.
Ha érzel magadban annyi erőt, és elmúltál már 10 
éves, de még nem múltál el 100, szeretettel várunk 

erre a nem mindennapi erőpróbára.
Akadályokkal tarkított terepfutás lesz csupa-csupa 

meglepetéssel. Gyere el és mutasd meg magadnak, 
hogy mire vagy képes!

Előregisztrációt a következő címre kérjük: 
onvedelem@srd.hu (név, cím, életkor, elérhetőség)

Nevezési díj: április 30-ig 1.500 Ft, május 15-ig 2.000 Ft, 
a helyszínen 2.500 Ft.

Regisztráció vége, és a rajtszámok kiosztása a hely-
színen május 16. 14 órakor lezárul.
Rajt előreláthatólag 15 órakor.

Regisztrációs helyszínek: Gyál(Gyálkondi), Üllő(Aktív 
Fitness Club 2, Sarki-Gyros Bar Üllő Malom utca)

Tel: 06-30/632-7526, 06-30/949-7998 
www.srd.hu

Akik biztosan ott lesznek:
Gyál Polgármesteri hivatal, ASA hulladékgazdálkodás, 

Eisberg, konyhakész saláta, SRD  Kravmaga Üllő, Gyál.

Tisztelet a bátraknak!
Városi ünnepség március 15-én

Március 15-én hagyományaink szerint a Gyál Városi 
Fúvószenekar muzsikája fogadta az Arany János Kö-
zösségi Házba, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc kezdetének évfordulója tiszteletére rendezett 
városi ünnepségre érkezőket. 

Ismét kicsinek bizonyult az intézmény színházterme. 
Sokan, talán minden eddiginél többen ünnepeltünk 
együtt ezen a napon! Részt vett a rendezvényen Pá-
pai Mihály, Gyál város polgármestere, Babák László 
Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője, Erős József 
alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző és 
Gyimesi István nyugalmazott 
polgármester, városunk dísz-
polgára is. Ünnepi beszédet 
Babák László Mátyás mondott, 
az ünnepi műsor közreműködői 
Pavlevits Béla színművész és a 
Gyáli Ady Endre Általános Is-
kola tanulói voltak. Méltán ara-
tott nagy sikert az adysok múl-
tat és jelent keretbe foglaló 
produkciója.

A résztvevők az ünnepség után 
a Templom térre, a kopjafához 
vonultak, ahol koszorúzással 
ért véget az emlékezés.

Országos vevőtalálkozó a Király-Szerszám Kft-nél
A Király-Szerszám Kft. 2014 júliusában költözött 
Gyál városába, s 2015 március 27-én tartotta meg 
először gyáli telephelyén a vállalat Országos Vevőta-
lálkozóját a cég legnagyobb, legrégebbi partnereivel. 
Az országból több mint 150 kis és középvállalkozás 
megközelítőleg 200 fővel volt jelen. A társaság a be-
szállítói oldalra is gondolt így 10 legnagyobb szállítói 
partnere is részt vett a nívós eseményen termékek-
kel, újdonságokkal és professzionális tanácsadással, 
akik a szélrózsa minden irányából még Olaszország-
ból is érkeztek. A rendezvényen részt vett Pápai Mi-
hály, Gyál város polgármestere és Erős József alpol-
gármester is.
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Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 
idén is meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 

A verseny fődíja egy Skoda Fabia Combi személygépkocsi. Nevezhet minden olyan magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás 
vezetői engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizottságok bonyolítják le 2015. 
április 25. és június 13. között a Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az alábbi időpontban és 
helyszínen rendezi a megyei fordulót:

• Június 6., Cegléd.

A pontos helyszínekről és időpontokról a verseny honlapján – www.kozlekedikacsalad.hu – tájéko-
zódhatnak az érdeklődők. 
A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a vetélkedő napján, a helyszínen 
személyesen lehet jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között ötfordulós játékos közlekedésbiztonsági vetélkedő ke-
rül lebonyolításra. A feladatokat eredményesen teljesítők között fordulónként kisorsolásra kerül a 
Hungaroring Sport Zrt. felajánlásaként a Formula 1 Magyar Nagydíjra 2 db belépő, az Autós Nagy-
koalíció felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékű üzemanyag utalvány, valamint a Porsche Hungária 
Kereskedelmi Kft. felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékű Skoda ajándékcsomag.

 Az internetes játékra családok is jelentkezhetnek, és fordulónként pontokat gyűjthetnek. A legered-
ményesebben szereplő család részére a szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy az országos 
döntőbe jusson és ott a területi versenyek legjobbjaival mérje össze tudását.
 
Az országos döntő 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaroringen kerül megrendezésre. 
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi feladatokban, műszaki ismeretek-
ben és elsősegélynyújtás terén mérik össze felkészültségüket. A Skoda Fabia Combit bármely csa-
lád megnyerheti, mely ismeri, és megfelelően alkalmazni is tudja a mindennapok biztonságos köz-
lekedéséhez szükséges szabályokat.

Ismét autót nyerhet a legjobb!

Vendégünk volt a Móra Könyvkiadó
2015. március 4-én vendégünk 
volt a Móra Könyvkiadó. A Kiadó 
képviseletében Kovács Zsanett re-
ferens tartott előadást a Zrínyi is-
kolában a pedagógusoknak, szü-
lőknek, könyvtárosoknak. Erre az 
előadásra meghívtuk a kollégákat 
is az Ady és a Bartók iskolából, és 
meghívást kaptak a Városi Könyv-
tár könyvtárosai is.

A Móra Könyvkiadó több mint 60 
éves múltra tekinthet vissza, és 
ahogyan önmagáról mondja - a 
klasszikus és kortárs, hazai és kül-
földi gyermek- és ifjúsági irodalom, 
a gyermekkultúra hagyományőr-
ző és értékteremtő szellemi műhe-
lye. Amint az előadótól is hallottuk 
és láthattuk, színvonalas és tartal-
mas kiadványokat igyekszik közzé-

tenni elsősorban a gyermekek és 
fiatalok részére, de természetesen 
a felnőttek, szülők, nevelők, peda-
gógusok, szakemberek részére is. 
Ez a rendezvény elsősorban a pe-
dagógusok oktató-nevelő munká-
jához kívánt elméleti és gyakorlati 
segítséget nyújtani az irodalmi ki-
adványokon keresztül.
Az előadás tematikusan részletez-
te az idevonatkozó szakirodalmat. 
Az ismertetett könyvek között sze-
repeltek a 6-8 éves korosztálytól a 

középiskoláig felhasználható mű-
vek. Bemutatásra került – a teljes-
ség igénye nélkül – a betűtanítás- 
és betűtanuláshoz kapcsolódó, 
az értő olvasást segítő és fejlesz-
tő, rövidmesés és hosszabbme-
sés könyvek, az erkölcstanhoz 
kapcsolódó, a pszichológiai vál-
tozások kezelését segítő, a tabu 
témákhoz nyúló, a történelmet 
gyerekszinten ismertető, a környe-
zeti neveléshez kapcsolódó szak-
irodalmi műveken keresztül a kor-

társ gyermekkönyvekig sokszínű 
irodalom, régi és új kiadásúak is. 
Néhány ismert írót, költőt is meg-
említve – például Balázs Ágnes, 
Dóka Péter, Erdős Virág, Kiss At-
tila, Marék Veronika, Nógrádi Gá-
bor, Sohonyai Edit, Víg Balázs – 
művei közül válogathattunk.
A Móra Kiadó ez alkalomból, külön 
biztosított vásárlási lehetőséget 
is a pedagógusoknak (40%) vala-
mint a tanulóknak és a szüleiknek 
is (25%) kedvezményesen.

Az esemény érdekessége, hogy a 
kiadó képviselője személyesen, első 
kézből tapasztalhatta meg, hogy mi-
lyen jellegű könyvek iránt érdeklőd-
nek igazán a gyermekolvasók.
A rendezvény kapcsán, a másik is-
kolából idelátogató tanulóknak egy 
interaktív beszélgetéssel egybe-
kötött könyvtárbemutatásra is sort 
kerítettünk.

Rigó Anikó könyvtárostanár,
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

Tájékoztató családtámogatási feladatkörök 
2015. április 1-jei változásáról
A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerül-
nek április 1-jével a családtámogatási és lakás-
célú állami támogatásokkal összefüggő feladatok 
a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei 
igazgatóságától. 
Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi 
pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekne-
velési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvez-
ménye és a fogyatékossági támogatás.

A fővárosi és pest megyei állampolgárok számá-
ra is kedvező változás lesz, hogy ezután jóval több 
ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási 
ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat, 
a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a já-
rási és fővárosi kerületi hivataloknál és a kormány-
ablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. Tisztelt 
ügyfeleink így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják 
az ügyintézést.

Családtámogatási Ügyfélszolgálat – Budapest
1139 Budapest, Váci út 71.

Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:

hétfő-kedd: 8:00-15:30
szerda: 8:00-17:30

csütörtök-péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási Ügyfélszolgálat – Vác
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási Ügyfélszolgálat – Cegléd
2700 Cegléd, Eötvös tér 6.

Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, péntek: 8:00-12:00

Emellett a fővárosban, Vácott, és Cegléden a Ma-
gyar Államkincstárnál eddigiekben megszokott, 
alábbi helyszíneken és ügyfélfogadási időben is 
várják az ügyfeleket az immáron Budapest Fővá-
ros Kormányhivatalához tartozó ügyfélszolgálatok.

A fővárosi kormányhivatal, valamint a kerüle-
ti, járási hivatalok elérhetőségeit a http://www.
kormanyhivatal.hu/hu weboldalon találhatják meg.
A formanyomtatványok adattartalmában és a kérel-
mekhez mellékelendő dokumentumokban, az irány-
adó ügyintézési határidőben, illetve az igényelhető 
összegekben nem lesz változás. 
A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan 
összeggel érkeznek az állampolgárokhoz.
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Asztalitenisz hírek

Március 22-én zárult régiós bajnokságunk, amelyre 
tavaly szeptemberben nyolc csapat nevezett a környe-
ző településekről és városunkból. Az őszi és tavaszi 
fordulók sok izgalmas mérkőzést tartogattak, s csak 
az utolsó fordulóban dőltek el a helyezések. 

A végén a következő csapatok állhattak fel a dobo-
góra: 1. Pestszentimrei Pingpongosok 2. Gyáli Senior 
3. Dunaharaszti–Igyekvők. Gratulálunk a helyezést el-
érő csapatoknak és az összes résztvevőnek. Az ér-
meket és a győztesnek járó kupát Erős József város-
unk alpolgármestere és Vinnai Tibor az önkormányzat 
Ifjúsági, sport és környezetvédelmi bizottság elnö-
ke adta át. A bajnokságot a Nemzeti Együttműködé-
si  Alap támogatásával valósítottuk meg. 
Szeptemberben indítjuk a 2015/2016 régiós bajnok-
ságot, melyre már most várjuk amatőr csapatok je-
lentkezését. Folytatjuk minden hónap utolsó szombat 
délutánján, 16:30 órai kezdéssel a „Pingpongozz ne 
drogozz!” fiataloknak szóló sorozatunkat. Várunk min-
den fiatalt, aki csak ütögetne egy kicsit, megméretné 
magát egy versenyen vagy csak adogatógéppel mér-
né össze tudását. Megyei csapataink a gyáli színeket 
képviselve jól szerepelnek a bajnokságokban. 
Első csapatunk az „A” csoport felsőházába pozicionálta 
magát a tavaszi fordulókra és a 16 csapat közül a leg-
jobbakkal küzd az NB III-ba való felkerülésért. Második 
csapatunk a megye „B” küzdelmeiben  ezüstérmes he-
lyen állva vágott neki a május végéig tartó fordulóknak. 

Még több információ a www.gyase.hu oldalunkon 
vagy a facebook-on található. Májusban családi ping-
pong kupát rendezünk. Várjuk a 2-3 fős családi csapa-
tokat  a „gyáli ping-pongos család” címéért. A győzte-
seket sportági ajándékokkal jutalmazzuk.

Prémium GYASE

IKO Kyokushinkai Kata Magyar Bajnokság - Gyál, 2015

A Sanbon Sportegyesület rendezésében zajlott le a 
2015-ös évi formagyakorlat verseny, kb. 250 karatéka 
részvételével. A Sanbon Se-ből 11 sportoló indult a 
„hazai” rendezésű megmérettetésen. A verseny a Zrí-
nyi iskola tornacsarnokában került megrendezésre.
Köszöntőt mondott Pápai Mihály polgármester, aki 
örömét fejezte ki, hogy Gyál város immár sokadszorra 
országos karate sportrendezvénynek ad helyet, hang-
súlyozta, hogy a város támogat és segít minden sport-
tal kapcsolatos eseményt, mert ez a gyermekek, lakók 
egészségét, hasznos időtöltését szolgálja.

A versenyt Vinnai Tibor Gyál Város Önkormányzat If-
júsági- és Sportbizottságának elnöke nyitotta meg, aki 
külön üdvözölte a Vajdaságból és Szlovákiából érke-
zett versenyzőket.

Kiemelte a karate és általában a sporttevékenységek 
személyiségfejlesztő, közösség építő hatását, remé-
nyét fejezte ki, hogy jövőre is városunkban kerül meg-
rendezésre a sportesemény.

A következő gyáli vonatkozású eredmények születtek:

Felnőtt férfiaknál magas öves kategóriában Váradi-
Palotai Márton 1. helyezést ért el. Holecz Dávid a fel-
nőtteknél, kék öves kategóriában szintén aranyérmet 
szerzett. Rakitai Márk a gyerek kék öves kategóriában 
élete első aranyérmét szerezte meg. Hollósi Laura a ju-
nior lány kék öves kategóriában 2. helyezést ért el. Hor-
váth Gergő a junior fiú sárga öves kategóriában ezüst-
érmet szerzett. Dojcsák Boldizsár ifjúsági fiú kék öves 
kategóriában bronzérmet szerzett. Csatári Bálint junior 
fiú zöld öves kategóriában bronzérmes lett. Szalatnyai 
László serdülő fiú sárga öves kategóriában szintén 3. 
helyezést ért el. Szalatnyai Fanni ifjúsági lány kék öves 
kategóriában 4. helyezett lett. Szabó Máté gyerek na-
rancssárga öves kategóriában 4. lett. Szabó Ádám és 
Boldizsár Csaba pontszerző helyen végeztek. 

Gratulálok a versenyzőknek eredményes felkészülé-
sükért és a kitartó munka eredményeképpen megszü-
letett jó teljesítményekért. Köszönöm tanítványaimnak 
és szüleiknek, illetve a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzol-
tó Egyesület ifjúsági tagozatának a verseny sikeres le-
bonyolításhoz nyújtott segítséget!
Hajrá Gyál, hajrá Sanbon Se! 

Edzéseinken várjuk az érdeklődőket!     
06-70/554-0738

Ambrus György
Sanbon Se elnök

A Gyáli Baráti Kör 
Sport Egyesület  
2014. évi közhasznú 
jelentése
Az Egyesület a Gyál Város Önkormányzatától 
kapott 1.700.000, Ft-ot, valamint a reklámokból, 
illetve támogatóktól kapott 300.000, Ft-ot, 2014-
ben az alább felsoroltakra használta fel:

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé:
•	 játékengedélyekre,
•	 nevezési díjakra,
•	 csapataink utaztatására,
•	 pályahitelesítésre,
•	 játékvezetői	díjakra.

Egyéb költségek biztosítására:
•	 tornatermek bérleti díjának kiegyenlítésére,
•	 sportfelszerelések vásárlására,
•	 pénzintézeti és könyvelési költségek 

kiegyenlítésére,
•	 egyéb költségek (érmek, oklevelek, irodai 

eszközök) biztosítására.

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is 
megköszöni Gyál Város Önkormányzat, Gyál Vá-
ros	Önkormányzat	Képviselő-testülete,	valamint	
a támogatók segítségét.
Bízunk benne, hogy a 2015. évben egyre több 
sportszerető	 vállalkozó	 és	 magánszemély	 segíti	
egyesületünket.

Boda Imre
a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület elnöke

Sportrovatot indítunk
Az Új Gyáli Újság Gyál Város Önkor-mányzata Ifjúsági és Sport Bizottsá-gának kezdeményezésére sportrovatot indít. A lap májusi számától kezdődő-en megjelenő rovatban a városunkhoz köthető sporteredmények közreadása mellett a helyi sportszervezetek bemu-tatkozására is lehetőséget biztosítunk. Szerkesztőségünk elérhetőségein vár-juk a sportegyesületek, egyéb szerve-zetek híreit, információit, ötleteit.
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Gyáli ÚjságÚj 2015. április

GENERÁCIÓK NAPJA
Azaz, dédunokától a dédnagymamamáig az egészség, 

az együttöltött idő és a tisztelet jegyében. 

2015. május 1-én, pénteken 9-17 óráig 
a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban

 
9 óra: Reggeli torna, Záborszkyné Kovács Edit gyógytornász vezetésével 
10 órától folyamatosan: 

GYERMEK PROGRAMOK
kézműves foglalkozás, arcfestés, lufi hajtogatás, origami készítés, meseolvasás, társasjátékok, ügyességi fel-
adatok, jutalmak, BABA szoba      

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, FELNÖTTEKNEK 
• A ZÖLD LÓTUSZ EGÉSZSÉGKÖZPONT szolgáltatásai:  
• Svédmasszázs, kínai masszázs, talpreflexológia, csontkovácsolás, 
• reiki kezelés, életmód tanácsadás, energetikai tisztítás, energiatest (aura) mérés
• BEMER mágnes ágy terápia ismertetése helyszíni kipróbálással, 
• Infraterápia kipróbálással
• Vércukorszint, vérnyomás mérés a CBE közreműködésével
• Hallásvizsgálat      
• Home Relax: Diószegi Zsuzsa Egészségállapot felmérés. Keringés, ízület, vércukor, pajzsmirigy, gerinc 

problémák kezelése 
• VEGYSZER és ADALÉKMENTES lekvárok, cukormentes ivólé, szörp és lekvárkóstoló. Lúgosító és vér-

képjavító bio-, és gyógynövények Székelyföldről: Végh Balázsné Magdika

10 óra: Relaxációs, meditációs foglalkozás 2x30’ Derecskey Évával Akupunktúra, és addiktológiai tanács-
adás, diéta és méregtelenítés, pánikbetegség, depresszió, belső szervi panaszok, fájdalomcsillapítás, magas 
vérnyomás kezelése. 
11.30: Előadás az egészséges táplálkozásról. Kisa Judit dietetikus 30’ a könyv is megvásárolható. 
13 óra: színpadi programok          
15 óra: Anyák napi köszöntés      
15.30: „A betegségeink lelki eredetűek” címmel előadás (igény esetén )         
16 óra körül MERIDIÁN TORNA kicsiknek is Tisza Józsival 

A program szervezői: a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, a Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete, „Bocsok” Nagycsaládosok Egyesülete, Zöld Lótusz
Együttműködők: Cukorbetegek Egyesülete, Civilek a Környezetünkért Egyesület, Arany János Közösségi Ház

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
„rendhagyó”, BATYUS BÁL jellegű dal- és nótaműsor 

2015. május 9-én, szombaton 17.30 órakor 
a közösségi házban 

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.

 Cigányzenével LÁTÓ IMRE és zenekara, tánczenével PET-
RIK BALÁZS húzza a talpalávalót, dallal közreműködnek a 
dalkör énekesei, tánccal a közönség már a műsorban is!

 Mindenkit szeretettel várunk!

I. Gyáli Tavaszváró Lábasparty a Közházban
Noha a verseny időpontja a naptár szerint már vastagon tavasznak 
számít, a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár va-
lamint a Szabadtűzi Lovagrend közös szervezésében életre hívott 
gasztronómiai rendezvény nevében különös értelmet nyert a „ta-
vaszváró” kitétel. Télies, hideg, szeles idő fogadta ugyanis a már-
cius 28-án Gyálra, az I. Gyáli Tavaszváró Lábaspartyra érkezőket. 
Ám ez nem vette el a résztvevők kedvét, 19 csapat indult a példát-
lan feltételekkel, hagyományteremtő szándékkal meghirdetett se-
regszemlén.  Érkeztek az ország szinte minden részéből, szabad-
tűzi lovagok és lovagrenden kívüliek, szakácsok és „civilek”, sőt, 
három csapattal képviseltették magukat szerbiai barátaink is.
A dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Pápai Mihály, Gyál 
város polgármestere fővédnökségével megvalósult eseményt a 
magyar gasztronómia és szakmai képzés közelmúltban távozott 
nagy alakja, Weinbrenner Gábor emlékére alapított vándorkupá-
ért írták ki a szervezők.
Pápai Mihály a gasztronómiai rendezvények támogatásában 
szerzett érdemeiért érdemszalagot vehetett át a megnyitón dr. Si-
mon Tamástól, a Szabadtűzi Lovagrend nagymesterétől.
Azt, hogy érdemes lenne egy olyan versenyt szervezni, ahol kis 
mennyiségben készítenek ételeket az induló csapatok, Romfa Mi-
hály és Jakucs János gyáli szabadtűzi lovagok vetették fel még 
tavaly. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát a most elő-
ször megrendezett lábasparty. A kiírás szerint a kétfős csapatok 
a szervezők által biztosított, fedővel ellátott kislábasban, asztali 
camping gázfőző, mint egyetlen használható hőforrás segítségé-
vel készítettek két adag ételt a levesek vagy főételek kategóriájá-
ban, a gyáli közösségi ház átriumos belső udvarában. 
A harmadik kategória az otthon, előzetesen elkészített süteménye-
ké volt. A kis mennyiség, a szokatlan körülmények és nem utolsó 
sorban a mostoha időjárás „szakácsot próbáló” feladat elé állították 
a résztvevőket, de a gasztronómia szerelmesei természetesen ezt 
a feladatot is megoldották!  A Szabadtűzi Lovagrend kiválóságaiból 
álló, Pető István, az MNGSZ örökös tiszteletbeli elnöke vezetésével 
működő zsűri számos kimagaslóan színvonalas ételt kóstolhatott.
A résztvevő csapatok bronz, ezüst, illetve arany minősítéssel tá-
voztak a versenyről, s számos különdíj is gazdára talált. A fődíjat, 
a Weinbrenner Gábor vándorkupát a tóalmási Lilaakác Nyugdíjas-
klub csapata vehette át a kiváló szakember özvegyétől.
A gyáli közösségi házban a versennyel párhozamosan került sor 
a Szabadtűzi Lovagrend idei lovagi gyűlésére is.
Március 28-án egy színvonalas, különleges, hagyományteremtő 
gasztronómiai eseménynek lehettünk részesei. 

GI

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

GYÁLON!
Az Állampolgári Jogvédő Liga 

már Gyálon is várja kedves ügyfeleit.
2015. április 15.-től minden hét 

szerdán 8-12 óra között.
FÉLFOGADÁS CSAK IDŐPONT 

EGYEZTETÉS UTÁN!
Elérhetőség:Jakab Krisztina

06-70/664-0988



18 19

Gyarapítsd tudásod 
2015. szeptember 1-től 

szakképzéseinken!
Érettségizettek számára iskolai rendszerben 

oktatható 2 éves szakképesítéseink

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 
54 345 02 Nonprofit menedzser 
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
54 341 01 Kereskedő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
54 346 01 Irodai asszisztens

Felnőttek számára esti rendszerű oktatásban, 
hetente két nap (kedd és csütörtök) a 

fenti szakképzéseken kívül indítható még: 

34 341 01 Eladó (1440 óra)
35 341 01 Boltvezető (Feltétel: szakmai előképzettség: 34 341 
01 Eladó) (360 óra)

Érdeklődni minden nap 8:00 – 15:00 óra között 
29/340-112, hétfőn 15:00 – 17:00 a 29/346-451szá-

mon vagy dobai.eniko2014@gmail.com címen.

„Tanulj meg mindent, amit lehet, 
amikor csak lehet, akitől csak lehet! 

Egyszer eljön az az idő, 
amikor hálás leszel ezért magadnak.” 

Sarah Caldwell

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

Szent József Idősek Klubja
Családias klubunk várja a csatlakozni vágyókat. 
Célunk a hiányzó családi gondoskodás pótlása 
fi zikai, mentális, segítségnyújtás révén. 
Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartá-
sának biztosítása. 
A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napköz-
beni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsola-
tokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, va-
lamint a szabadidős tevékenységeket szervez. 
Születésnapok megünneplése, nyáron bográ-
csozás, és egyéb programok várják.

Jelentkezés: 
Gyál, Petőfi  Sándor utca 16-18, 

szentjozsefklub@gmail.com  
Tel.: 29/746-093, nyitva tartás: h-p 8-16. óra

„Csillagok közt él már,
angyalok közt jár, 

ott, hol csendből épül a vár,
s igaz lelkére az Isten vigyáz már”

Köszönjük azoknak a lakosoknak, akik személyesen tették 
tiszteletüket 2015. március 11-én a gyáli régi temetőben drága 
feleségem Gáhor Sándorné sz: Csillag Rozália végső búcsúz-
tatásán és együttéreztek fájdalmunkban. Valamint azoknak is 
köszönet, akik személyesen nem tudtak megjelenni, de gondo-
latban, lélekben velünk voltak.

Gáhor Sándor, Lázár Sándor és családja
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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

+

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
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Munkájára igényes, leinformál-
ható bejárónőt keresünk Buda-
pest, XVIII. ker. családi házunk-
ba, heti 1 alkalomra. 
Fényképes önéletrajzát küldje: 
matyesztosz@citromail.hu címre.

Burkoltasson olcsón, gyorsan, 
precízen, szakemberrel! Gyálon 
és vonzáskörzetében vállaljuk 
ingatlana burkolását (csempé-
zés, járólapozás). Hívjon biza-
lommal! 06-30/711-0937.

Olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181.

Eladó Gyál-felső forgalmas ré-
szén, Kolozsvári utca legelején 
54m2-es saját tulajdonú üzlet, 
alatta levő földalappal, saját tu-
lajdonú villany-, gáz-, víz- és csa-
tornabekötéssel. 30 évig húsbolt 
volt, kiöregedés és betegség mi-
att eladó! Két bejáratú, raktár, wc-
kézmosó és nagy eladótérből áll. 
Bárminek megfelelő. Irányár: 6,5 
millió, de az ár alku tárgyát képe-
zi. Érdeklődni: 06-70/270-8311.

Hőszigetelne? Válassza a leg-
jobb megoldást, a cellulóz szi-
getelést! Vállaljuk födémek, te-
tőterek, befújásos szigetelését. 
Bővebb infó, honlapunkon vagy 
telefonon: WWW.DRTHERM.HU
06-30/711-0937.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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. ár megegyezés sze-
rint. Telefon: 06-70/624-1084.

lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 gyál, egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festő, 
parkettás, ács, asztalos munkát 
vállalok! 06-20/324-6186.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

hirdetéshirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

Miért használna külön szemüveget távolra, 
közelre és munkatávolságra?

Varilux multifokális szemüveglencse vásárlása 
esetén megajándékozzuk 1 pár multifokális 

szemüveglencsével május 31-ig!

Keresse fel és érdeklődjön üzletünkben!

Szentimre Optika – Fókusz Bt.
1188 Bp., Nemes utca 1.

Tel.: 06-1/292-3339

Jancsi és Juliska Óvoda
Óvodánkban a rengeteg játék mellett, a fejlődés is 
fontos szerepet tölt be. Kis létszámú csoportban, 

szakképzett óvodapedagógusok, egyénre szabottan 
foglalkoznak a gyerekekkel, miközben népi táncol-

ni, úszni és angolul is tanulhatnak. Legfontosabbnak 
azonban a vidámságot és a sok-sok törődést tartjuk.

Szeretettel várjuk érdeklődésüket!
www.julikaovi.hu
Tel.: 70/677-6246

Gyál, Rákóczi utca 69.



nyáresti szabadtéri 
programok a gyáli 

közösségi házban
ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MÁJUS 2. 19 óra

SERICA folk ‘n’ roll
progresszív ír-skót folkrock koncert

Vendég: az Attitude Dance Company tánccsoport

MÁJUS 15. 19 óra

TUTTA FORZA 
FÚVÓSZENEKAR
filmzenék koncert

  Városi Gyermeknap
      Gyálon

Június 6.
szombat, 10 órától

a sportpályán
Fellép a ByTheWayRészletes program lapunk májusi számában!


