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Gyáli ÚjságÚjTerjesztéssel kapcsolatos in-
formáció, panaszbejelentés:

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illet-
ve a szóróanyagok elhelyezésére al-

kalmas egyéb eszközzel ellátott ingat-
lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Gyál is indult az MLSZ műfüves pálya tenderén

Év végi munkarend változás a Polgár-
mesteri Hivatalban!
A 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet és a Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. 
(I.30.) számú rendelete módosítja az év végi mun-
karendet, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a 
tisztelt lakosságot:
•	 2015.	12.	12-én munkanap lesz és a Gyáli Pol-

gármesteri Hivatal ügyfélfogadást tart 8-12 óráig.
•	 2015.	12.	24-től	2016.	01.	03-ig a Gyáli Pol-

gármesteri Hivatal zárva lesz.
•	 2016.	 01.	 04-étől a megszokott munkarend 

szerint várjuk tisztelt ügyfeleinket.
Megértésüket köszönjük.

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST TArT.
A közmeghallgatás ideje: 
2015. november 27. napja 18.00 óra.

A közmeghallgatás helye: 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
- Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.).

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 

2015. évi gazdálkodásáról,
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 

2015. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 

2016. évre vonatkozó terveiről,
4. Közérdekű kérdések és bejelentések.

Gyál, 2015. október 26.
Pápai Mihály
polgármester

Meghívó Tisztelt Lakosság!
Gyál Város Önkormányzata rendeletében szabályozza a 
szociális ellátó rendszer keretein belül adható támogatá-
sok igénylésének feltételeit. 

A juttatások igénybe vételének feltétele egyebek mel-
lett, hogy a kérelmező – és bizonyos esetekben a vele 
együtt élő családja – Gyál Város Önkormányzatának ille-
tékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkezzen. A gyáli illetőség 
igazolására a szociális eljárás során eltérő gyakorlat ala-
kult ki, ezért annak egységesítése érdekében a követke-
zőkről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:
• A szociális eljárás során az állandó lakcímet, illetve 

tartózkodási címet minden esetben szükséges lak-
címkártyával igazolni. 

• Amennyiben állandó lakcímként nem gyáli ingatlan 
szerepel az érintett lakcímkártyáján, és ilyen ingatlan 
tartózkodási helyként sincs feltüntetve, a bérleti jog-
viszony igazolására kivételes méltánylást érdemlő 
esetben a hatályos bérleti szerződés is elfogadható. 

• Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen dokumentu-
moktól a feltételek fennálltának vizsgálatakor nem áll 
módunkban eltekinteni–méltányossági alapon sem–, 
ezért kérjük, hogy az ezt követően indított ügyekben 
már  ennek megfelelően szíveskedjenek eljárni. 

Szíves együttmüködésüket köszönjük.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A helyi képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy dön-
tött, pályázatot nyújt be egy, az Ady Endre utcai sport-
pálya területén létesített műfüves kispálya építésére.

Gyál Város Önkormányzata 22 x 42 méter alapterü-
letű kispálya építésében érintett. Az önrész összege 
a beruházás összes költségének 30%-a, ami ebben 
az esetben 11.201.400 forint, melyet az önkormány-
zat a 2016. évi költségvetés terhére biztosít. A korsze-
rű LED világítással is felszerelt pálya körül labdafogó 
háló, palánk, illetve két fedett kispad is épül.

Gyálon az utóbbi években sikerült kiépíteni egy 
színvonalas, jól működő utánpótlási képzést, amely 
az év nagy részében gyáli 3551/1 hrsz.-ú ingatlanon, 
sportpályán zajlik. A Gyáli BKSE és a Lurkó FC ösz-
szesen kb. 160 utánpótlás és 20 felnőtt korú játékost 
foglalkoztat. A pályázaton megjelölt 22 x 42m mére-

tű műfüves pálya csökkentené a füves pályák terhe-
lését, ezáltal könnyebbé és gazdaságosabbá válna a 
karbantartás, és a bajnoki mérkőzéseken is jobb talaj 
várná a csapatokat. Pápai Mihály polgármester sze-
rint az új pálya XXI. századi körülményeket biztosíta-
na a gyáli sportolni vágyók számára, ezért is támogat-
ja teljes mellszélességgel a programot. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szeptem-
berben hirdette meg azt a pályaépítési programot, 
melynek köszönhetően korábban országszerte épül-
tek műfüves pályák, többségében az MLSZ által biz-
tosított TAO forrásból. A szövetség országszerte száz 
pályát tervez felépíteni 2016-ban.

Suhajda Yvett
polgármesteri referens

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Nem okoz többé  
bosszúságot a patakhíd

A Magyar Közút Zrt. úgy döntött, hogy felújítja a Kőrösi 
úti patakhíd burkolatát, melyet októberben meg is kez-
dett a felső aszfaltréteg lemarásával. 

Az időjárás azonban közbeszólt, hiszen szinte egész 
októberben esett az eső, emiatt egy ideig leállt a munka.  
A folyamatos esőzés következményeként a kishíd álla-
pota olyannyira tragikussá vált, hogy azon szinte csak a 
traktorkerekű járművek tudtak biztonságosan áthaladni. 

Hivatalunk ekkor – Pápai Mihály polgármester utasí-
tására – azonnali tárgyalásokat kezdeményezett az ille-
tékesekkel, melyek eredményeként másnap a nagyobb 
kátyúkat, gödröket ideiglenesen betömték annak érde-
kében, hogy a végleges készültségig is könnyebb le-
gyen az áthaladás. 

Néhány napig körültekintően és fokozott óvatossággal 
lehetett csak a hídon áthajtani, mely több esetben las-
sította a forgalmat és torlódást okozott. 

Mára már a sérült burkolat kátyúzását elvégezték, 
az első aszfalt réteg is elhelyezésre került. A hónap 
közepéig a második aszfaltréteget is elhelyezik, ami a 
végelges állapotot eredményezi majd. 

Gyál lakóközössége a precíz és pontos munkának 
köszönhetően egy teljesen új hídnak örvendhet, mely 
többé nem okoz bosszúságot senkinek sem. 

Suhajda Yvett
polgármesteri referens

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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A Gyálon élő, városunkhoz kötődő képzőművé-
szek seregszemléje az idén ünnepli fennállásának 
negyedszázados évfordulóját. 
A XXV. Gyáli Téli Tárlat ünnepélyes megnyitója 
december 11-én, pénteken, 18.00 órakor kez-
dődik az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár kamaratermében. 
A kiállítást Szurcsik József Munkácsy-díjas kép-
zőművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese 
nyitja meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XXV. Gyáli Téli Tárlat
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Tájékoztató a 
temető rendelet 
módosításáról

Zajlik a szelektív 
kukák kiosztása

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. október 29-én döntött arról, hogy egységesí-
ti a sírhelyek megváltási, újraváltási díjait. 
2016. január 1-től a korábbi, Bem József utcai teme-
tőben alkalmazott díjak kerülnek bevezetésre a Tán-
csics Mihály utcai temetőben is az alábbiak szerint:
 

Egyes sírhely: 25.000,-Ft+ÁFA/25év
Kettes sírhely: 50.000,- Ft+ÁFA /25 év
Gyermek sírhely: ingyenes/25 év
Urnasírhely: 10.000,- Ft+ÁFA /10 év
Egyes urnafülke: 10.000,- Ft+ÁFA /10év
Kettes urnafülke: 15.000,- Ft+ÁFA /10 év 

Az 1990-ban megváltott sírok, valamint a 2005-ben 
váltott urnafülkék, urnasírhelyek újraváltása ez év-
ben vált esedékessé, amely 2015. december 31-ig 
rendezhető a Gyál Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. irodájában.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Folyamatosan zajlik a szelektív kukák kiosztása. 
Munkatársaink minden lakóingatlant felkeresnek hét-
köznap 15 óra és 19 óra között. Azon ingatlanoknál, 
ahol nem sikerült átadni az edényt, ott ugyanazon 
hét szombatján 8-18 óra között ismételten megkísér-
lik átadni. Munkatársaink a második sikertelen meg-
keresést követően tájékoztatót hagynak a postaládá-
ban, amelyben foglaltak alapján fel  tudják venni a 
kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
A kukák átvételének feltétele az előzetesen meg-
küldött nyilatkozat kitöltése és átadása. A munkánk 
meggyorsítása érdekében kérjük a nyilatkozatot elő-
re kitölteni szíveskedjenek. Amennyiben a nyilatko-
zatot nem kapta meg valaki, úgy az helyben, a kuká-
kat osztó munkatársaktól is beszerezhető.
Az új szelektív kukák a régi zsákos rendszert váltják 
le, így a későbbiekben ezekben az azonosítóval ellá-
tott edényekben helyezhetőek ki a kukán megjelölt hul-
ladékok a korábban meghatározott gyűjtési napokon.
2016 januártól a kommunális-, szelektív- és zöldhulla-
dék gyűjtési rendje megváltozik, erről bővebb tájékoz-
tatást a decemberi újságban találhatnak majd.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.

Beszámoló az októberi (rendhagyó)  
képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
október 29-én megtartotta éves munkarend szerinti soros 
ülését, azonban napirend előtt felszólalt Pápai Mihály pol-
gármester, aki megható szavakkal búcsúzott Sávai Mária 
nyugállományba vonult aljegyzőtől. 
A polgármester elmondta, hogy a város egykori aljegy-
zője, aki a ház asszonya is volt egyben, kiválóan végezte 
a feladatát. „Olyan hivatalnokot ismerhettem meg benne, 
aki a kezdetektől fogva segítette a munkámat, és ezért 
mindig hálás leszek neki”–hangzott el a polgármester be-
szédében. Sávai Mária búcsúztatójáról és szakmai életút-
járól lapunk decemberi számában olvashatnak. 

Az ülésen összesen huszonegy napirendi pont szere-
pelt, és az alábbi fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a leg- 
 utóbbi rendes ülés óta történt eseményekről, valamint a le- 
 járt határidejű határozatok végrehajtásáról;
• elfogadták a temetőkről és temetkezésről szóló önkor- 
 mányzati rendeletet (erről bővebben külön cikkünkben  
 olvashat); 

•	a	képviselő-testület	elfogadta	a	Gyáli	Bóbita	Bölcsőde,		
	 Gyáli	Tátika	Óvoda,	Gyáli	Liliom	Óvoda	és	a	Gyáli	Tuli-	
	 pán	Óvoda	2014-2015.	évi	beszámolóját;
•	megszavazták	az	MLSZ	Országos	Pályaépítési	Prog-	
	 ramjához	kapcsolódó	kisméretű	műfüves	pálya	pályá-	
	 zati	benyújtását;
•	 kiválasztották	a	Gyáli	Tátika	Óvoda	építéséhez	kapcso-	
	 lódó	műszaki	ellenőrt	és	közbeszerezési	tanácsadót;
•	a	képviselő-testület	felhatalmazta	a	polgármestert,		
	 hogy	a	városi	közösségi	bűnmegelőzési	rendszer	ki-	
	 építésére	kezdje	meg	a	tárgyalásokat;
•	zárt	ülés	keretében	megbízták	Lendvay-Kiss	Anitát	a		
	 Gyáli	Liliom	Óvoda	intézményvezető	feladatainak	el-	
	 látására.
Gyál	Város	Önkormányzata	éves	munkarend	szerinti	soros	
ülését	2015.	november	26-án	tartja	a	Városháza	tanácster-
mében.	A	képviselő-testületi	előterjesztések,	anyagok,	 il-
letve	döntések	a	www.gyal.hu	honlapon	olvashatók.

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére emlékeztünk 

Városi ünnepség október 23-án

5

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezde-
tének 59. évfordulójára emlékeztünk október 23-
án este. 

A közösségi házban rendezett ünnepségen részt 
vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai 
Mihály, Gyál város polgármestere, Babák László 
Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járá-
si Hivatalának vezetője, Erős József, városunk al-
polgármestere, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, 
városunk jegyzője, Gyimesi István nyugalmazott 
polgármester, városunk díszpolgára és Kovalik Jó-
zsefné, városunk díszpolgára is. 

Az ünnepség első részében dr. Szűcs Lajos 
mondott ünnepi beszédet, a színvonalas műsor 
közreműködői Fesztbaum Béla, a Vígszínház Já-
szai-díjas színművésze és a Bartók Béla Általános 
Iskola tanulói voltak. 

Ezt követően a résztvevők fáklyákkal vonultak a 
Templom térre, az 1956-os emlékműhöz, Barth Ká-
roly szobrászművész alkotásához, ahol a megemlé-
kezés hagyományaink szerint koszorúzással zárult. 
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A Gyáli Ipartestület áprilisi közgyűlése a 2015. évi mun-
katervében célul tűzte ki a fiatal vállalkozók bevonását 
az ipartestület közösségi életébe. Első lépésként 2015. 
október 12-ére egy beszélgetésre hívta össze fiatal 
tagjait, valamint az ismeretségi körükben lévőket.

Karikás Pál, a Gyáli Ipartestület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd összefoglalta az ipartestület törté-
netét a megalakulástól napjainkig. Az elmúlt 25 év so-
rán felépítették a székházat, rendezvényeket, progra-
mokat szerveztek, dinamikusan fejlődött a közösség.  
Tevékenységük során gyakran adnak tanácsokat, se-
gítséget, információkat a lakosságnak, valamint igény 
szerint ajánlják szakember tagjaikat. Emellett biztosítást 
kötnek, tanfolyamokat szerveznek felnőttek részére. Ki-
emelten fontosnak tartják a szakmunkásképzést, min-
den lehetőséget megragadnak a gyakorlati- és elmé-
leti oktatóhelyek kialakítására.

Az ipartestület életéről fényképek, tablók készültek, 
saját kiadású könyv jelent meg, valamint számos ki-
adványban, újságcikkben olvashatnak. Szlogenjük – 
„A felelősség utolérhető!” – egyben védjegyük is, ez-
zel fejezik ki, hogy az általuk képviselt szakemberek 
utól- és elérhetők.

Összességében elmondta, hogy aktív életet él 
ugyan az ipartestület, de szeretnék a fiatal vállalkozó-
kat is bevonni, hogy később átvegyék a „stafétabotot”, 
melynek ez az első lépése az önszerveződés.

Karikás Pál beszámolója után a megjelentek bemu-
tatták vállalkozásukat, elmondták véleményüket, majd 
megfogalmazták, hogy mit várnának el még az ipar-
testülettől. Javaslataik között szerepelt például a fiatal, 
kezdő vállalkozókat érintő előadások, oktatások, fóru-
mok szervezése, ismeretség és kapcsolat kialakítása, 
tűz- és munkavédelmi előadások, vállalkozásindítás-
sal, pályázatokkal, könyveléssel kapcsolatos informá-
ciók, E-napló vezetésével és az EKÁER rendszerrel 
kapcsolatos tudnivalók, általános információ- és ta-
pasztalatcsere stb. A hozzászólások alapján Karikás 

Pál örömét fejezte ki, hogy a 
megjelentek mennyire dinami-
kusak, tele vannak energiával, 
ötlettel, melyhez minden támo-
gatást, segítséget megadnak.

A megjelentek egybehang-
zóan egyetértettek a fenti el-
gondolással és 13 fővel (Botlik 
Zoltán, Csizmadia Ádám, Haj-
nal Sándor, Hajnal Zsolt, He-
gedüs Anikó, Hegedűs István, 
Juhász Jácint, Juhász-Halász 
Viktória, Kalmár Róbert, Ko-
vács Tibor, Kriston Attila, Né-
meth Sándor, Veres Sándor) 

megalapították a Gyáli Ipartestület ifjúsági tagozata-
ként működő Gyáli Fiatal Vállalkozók Közösségét.

Megállapodtak, hogy minden hónap utolsó hétfőjén 
összejövetelt tartanak az ipartestület székházában, 
ahova szeretettel várják a városunkban élő fiatal vál-
lalkozókat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél 
több taggal bővüljön a csoport.
Kapcsolattartóként egyhangúan elfogadták Csizma-
dia Ádámot, aki megköszönte a bizalmat és elfogad-
ta a feladatot.

Csatlakozz Te is a Gyáli Fiatal Vállalkozók Közösségéhez!

# Saját vállalkozást indítanál, de nem tu-
dod, hogyan vágj bele?

# Vállalkozó vagy, de bővítenéd ismereteidet, 
kapcsolataidat?

# Csatlakozz Te is a Gyáli Fiatal Vállalkozók 
Közösségéhez!

Következő összejövetelünk: november 30, 18 óra.

Megtalálsz minket minden hónap utolsó hétfőjén 
18 órától a Gyáli Ipartestület székházában 

(Gyál, Kőrösi út 92., emelet).
Kapcsolattartó: Csizmadia Ádám 06-20/466-4008

Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége

„Ha megkérdezné valaki, mire vagyok a legbüszkébb 
eddigi életem során, azt válaszolnám, csodálatos fér-
jemre és arra, hogy általa anya lehetek...”

Ezzel a saját kis gondolattal szeretném kezdeni első 
cikkemet, amit „kinevezésem” óta írhatok Önöknek.
Nem szeretném untatni a kedves olvasókat, ezért az-
tán rövid és tömör leszek.

Az egyesületünk igen hosszú utat tett meg az el-
múlt 19 év leforgása alatt. Az évek eseményeinek 
részletes beszámolójától az újságcikk aktualitása és 
terjedelme miatt eltekintenék, hiszen évente szám-
talan eseményeink voltak. Apró léptekkel haladt elő-
re kis egyesületünk, melyhez az idő haladtával egyre 
több család csatlakozott. Rengeteg kirándulást, kéz-
műves foglalkozást, adománygyűjtést szerveztünk. 
Teszik az egyesület vezetői és mi, szülők a gyermeke-
inkért, a család intézményéért.

Nem titkoljuk, a majd lentebb említésre kerülő szín-
vonalas és nagyszabású rendezvény egyik legneme-
sebb célja, hogy még több családot vonzzunk az egye-
sületünkbe, akik az elkövetkezendő években aktív 
részesei lennének egy nagyon összetartó közösség-
nek. Részt vegyenek programjainkon, kedvezményes 
táborozásainkon és segítenének az adománygyűjtés-

ben/osztásban. E módon természetesen egymásnak, 
rászoruló családoknak nyújtanánk segítséget példás 
összefogással. 

A rendezvény-GÁLA-további célja bővíteni támoga-
tóink körét, akik részére megmutatjuk mennyire fontos 
a család egysége, azon belül gyermekeink egészsé-
ges fizikai, szellemi és lelki fejlődése. 

A már meglévő és leendő támogatóinknak kedves-
kedni szeretnénk egy színvonalas kis műsorral, vendé-
gül látni őket egy uzsonna erejéig, ezáltal biztosítani őket 
arról: IGEN! Nemes a célunk! Egyúttal kicsit átitatni szí-
vüket-lelküket az egyesület bensőséges hangulatával.

Ezúton tehát sok szeretettel meghívjuk 
Önt és Kedves Családját 

2015. november 21-én 13-19 óráig tartandó 
Gyáli Nagycsaládos Egyesület első és remélhető-
leg hagyományteremtő nagyszabású, színes mű-
sorokkal, játszó- és egészségbázisokkal valamint 

kisebb vásárral tarkított GÁLÁJÁRA!
Helyszín: közösségi ház. 

Belépés díjtalan.

Némi ízelítő a teljesség igénye nélkül a fellépők so-
rából: Bata Ambrus: A boldogság keresése; BLERO 
System Tánciskola; Ludvigné Szalai Enikő: Családi 
életciklusok és szeretetnyelv kifejezése; Farkas Éva 
színművésznő meséje; World Fusion Hastánciskola; 
Gyál Városi Fúvószenekar. A műsort vezeti Kis József. 
A színpadi eseményekkel párhuzamosan játszóház, 
vérnyomás és vércukorszint mérés, mini Thai Masz-
százs és Flabélos (ízelítő a Coco Bongo Thai masz-
százs szalon szolgáltatásaiból) kézműves sarok és 
táncszőnyeg várja kedves vendégeit kortól és nem-
től függetlenül. Illetve az udvaron mini vásár: méz, 
popcorn, vattacukor, játék, ajándék, édesség és főtt 
kukorica kapható.

Apró lépteket említettem írásom elején. Hát legyen 
ez a GÁLA egy valódi vízválasztó az egyesület életé-
ben és váltsunk át nagyobb léptekre. Alakuljunk fiata-
los, dinamikus és lendületes egyesületté ami a mai vi-
lágunkban elengedhetetlen. 

Kisné Reinhardt Krisztina
Fotók: Kis Kyra Ninett 

Az esemény támogatói akiknek nagy köszönet: 
Dohány Játékgyár, Friss pékség, Péksüti Kft., Bakter 
Italdiszkont, Cipő és Ruha Üzlet Gyál, Zöldségüzlet 
Gyál Vecsési út, Megatrend 2000 bt.

Meghívó a megújuló Gyáli Nagycsaládos 
Egyesület első GÁLÁJÁRA
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Lapunk mindig nagy örömmel számol be a 
városban élő tehetségek sikereiről,  
így most is nagy örömmel mutatjuk be a 17 
esztendős Rétyi Tamást,  
aki ifjú kora ellenére nemrég írta alá első 
profi futball szerződését a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémiával.  
Néhány kérdéssel kerestük meg Tamást, 
hogy jobban megismerhessük.

- Mikor kezdtél el focizni?

- 6 évesen kezdtem el focizni 2004-ben a Gyáli 
BKSE csapatában.

- Milyen egyesületeknél fociztál?

- A Gyáli BKSE csapatában fociztam 2011-ig, utána 
a Monor SE csapatában játszottam, a Monor után 
pedig elvitt a Puskás Akadémia és azóta ott erősí-
tem a csapatot.

- Hova jártál/jársz iskolába?

- A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolába jártam 7 
évet, a 8. tanévet a felcsúti Endresz György Álta-
lános Iskolában töltöttem. Jelenleg a Letenyey La-
jos Szakközépiskolába járok tanulni pincér szakon.

Profi szerződést kötöttek a gyáli focistával

- Hogyan sikerül összeegyeztetni a focit a tanu-
lással? Milyen tanuló vagy?

- Szerencsére egész könnyen össze tudom egyez-
tetni a kettőt, mert nyilván minden nap vannak edzé-
sek, de van idő tanulásra is, ha nem napközben, de 
este mindenképp. Általános iskolában jeles tanuló 
voltam, mostmár a szakközépiskolában romlott egy 
kicsit az átlagom.

- Milyen valtozás következik most az életedben a 
szerződés aláírásával?

- Természetesen mindent komolyabban veszek az 
életben mint eddig, keményebben edzek és példát 
kell mutatnom a többieknek is. És persze profi mó-
don kell gondolkodjak a jövőben a labdarúgásról.

- Milyen terveid vannak, hogyan képzeled el a 
jövőt?

- A következő 1-2 évet természetesen még a Pus-
kás Akadémiánál töltöm, de utána szeretnék már a 
felnőtt élvonalban futballozni.

Ehhez pedig sok sikert és kitartást kívánunk Tamás-
nak, a szerkesztőség, korábbi edzői és azt hiszem 
minden gyáli nevében is!

Veres Sándor

Minden eddiginél többen vettek részt  
a Közház őszi rendezvényein

A színes és nagysikerű nyári szabadtéri rendezvénysorozat után a kö-
zösségi ház az őszi időszakban is szórakoztató, nívós, érdekes progra-
mokkal várta a látogatókat. Az intézmény 13 éves történetében eddig 
még soha nem fordult elő, hogy hónapokon át ilyen nagy érdeklődés kí-
sérje a rendezvényeket. 

A közház most csúcsot döntött, hiszen öt egymást követő program 
esetében is kicsinek bizonyult a színházterem! Szeptember 19-én a 
Paprikáscsirke című zenés vígjáték, 30-án Müller Péter: Az élet művé-
szete című előadása, október 18-án az Óz, a nagy varázsló című me-
sejáték, 21-én dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő előadá-
sa, november 8-án pedig a Csárdáskirálynő című operett volt teltházas.

Köszönjük látogatóink érdeklődését, bizalmát! Nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy a Közházat választották. Várjuk Önöket a jövőben is! 

Gazdik István
igazgató

Müller
Péter

nógrádi
György

Paprikáscsirkre
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Nagysikerű projekthét az Adyban 

Gyáliaknak gyáliakról
Az Ady iskola tantestülete a tanév tervezésekor dön-
tött úgy, hogy október 12-15. között projekthetet tar-
tunk „Gyáliaknak gyáliakról” címmel. A téma adta ma-
gát: egyrészt a Gyál-felső vasútállomáson frissen 
elkészült helytörténeti kiállítás feldolgozásra alkal-
mas anyagával, másrészt a város intézményeivel, civil 
szervezeteivel való aktív, jó kapcsolatunkkal.

Napjainkban sokat hallunk annak fontosságáról, 
hogy az iskolának a mindennapi életben jól haszno-
sítható tudást kell közvetítenie. Megváltozott a tanulók 
tudáshoz való viszonya, nem csak a szülők, a tanulók 
is egyre gyakorlatiasabb, naprakész információk át-
adását várják el az oktatási intézménytől. A tanár sze-
repe is változik: az egyirányú ismeretközlés helyett a 
tanulási folyamat megszervezésére, támogatására, a 
diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúly. Erre 
az új kihívásra találtuk alkalmas válasznak a projekt-
módszer alkalmazását. 

Három korcsoportban, 24 osztálynak, 640 gyerek-
nek, tehát az iskola teljes közösségének öt napon át 
tartó, minden tantárgycsoport területét felölelő progra-
mot állítottunk össze. Hetekig gyűjtöttük az ötleteket, 
szerveztük a helyszíneket, előadókat, terveztük az út-
vonalat, egyeztettük a tevékenységeket. Mindenki járt 
a vasútállomáson, a millenniumi parkban, a közössé-
gi házban, a templomokban és a városközpontban. 
A kisebbek kipróbálták a játszótereket, megnézték a 
pékséget, még a képviselők helyére is beülhettek a 
polgármesteri hivatalban, majd a tetőről szemlélték a 
gyáli panorámát. A 4-6. osztályosok megismerkedtek 
a Városi Egészségügyi Központ és a Rendőrség mun-
kájával, adtak fel képeslapot a postán, mérési felada-
tokat végeztek az utcákon, körülölelték élőláncban a 
víztornyot. Gyócsi Zoli bácsi vezetésével a vízpartok 
élővilágával és a környezetvédelemmel foglalkoztak a 
Gyáli-patak partján. A nagyok (7-8. évf.) tájékozódási 
futóversenyen küzdöttek nemcsak egymással, hanem 

az esővel és a hideggel is, táncházban ismerkedtek 
a magyar népi hagyományokkal és hangszerekkel, és 
barátságos meccs keretében kipróbálták a bartókosok 
vadonatúj műfüves pályáját. 

A teljesség igénye nélkül: volt salátakóstoló az 
Eisberg jóvoltából, hangszerbemutató, drámajáték, 
tűzoltó bemutató, megzenésített versek előadása, 
rendhagyó könyvtári óra, országismereti verseny, kéz-
műves foglalkozások.

A projektmódszerben az együttműködés kerül elő-
térbe. Mindenki saját élményei, képességei alapján já-
rul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok 
meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják 
meg és végzik a feladatokat. Minden tanuló az egész 
részeként cselekedve, csoportjának hasznos tagjává 
válik. Felkelthetjük a diákok érdeklődését, beindítva 
vagy éppen fokozva kíváncsiságukat, ösztönözhetjük 
önálló tanulási célok megvalósítására irányuló erő-

feszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tanu-
láshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket 
szereznek, önbecsülésük és önismeretük magasabb 
szintre léphet. A projekthét záró eleme a sikerességről 
győzött meg bennünket: a diákközösség lelkesen sza-
valta el Tamkó Sirató Károly Gyál című versét, élőkép-
ben alkottuk meg Gyál város nevét. A péntek esti szü-
reti bál a hab volt a tortán! Gazdag kiállítás kerekedett 
a makettekből, tablókból, diákmunkákból. A közössé-
gi oldalakon fotók sokasága árulkodott a jó hangulat-
ról, a Gyálról készült filmek, összevágott anyagok a di-
ákok munkáját dicsérik.

Végül egy szülő véleménye: „…nagyon tetszettek a 
projekthét programjai. A gyerekek élvezték, hogy nem 
az iskola falai között töltötték a hetet. Szerintem na-
gyon sok olyan, lakóhelyükkel kapcsolatos dologgal 
ismertettétek meg a tanulókat (és lehet, hogy rajtuk 
keresztül szüleiket is), amiről fogalmuk sem volt, holott 
itt élnek. Gondolom, ez a pedagógusoknak sok plusz 
terhet jelentett, de biztos, hogy nagyon hasznos „pro-
jekt” volt.”

Köszönjük mindenkinek a segítséget, amit a szer-
vezésben nyújtottak:
FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Soly-
mári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub; Káposztássy 
Béla plébános; Ignácz Mária (a plébánia ifjúsági cso-
portjának tagja); Farkas Éva színművész és a Kale-
idoszkóp Színpad; Dóka Attila előadóművész, isko-
lánk volt tanulója; Orosz László festőművész, zenész; 
Schmidt József, a Gyál Városi Fúvószenekar vezetője;
Zabán László, a Márványos Tamburazenekar vezetője;
Keresztes Magor Szabolcs, az Magyar Állami Ope-
raház ütőhangszeres gyakornoka; az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár és a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai; Szent István utcai pékség; 
Eisberg Hungary Kft.

Már most gyűjtjük az ötleteket a következő tanév 
projekthetéhez!

Kasa Csilla 
igazgató
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A „Kertváros” Szociális és Családvé-
delmi Központ és a Civilek a Környe-
zetünkért Egyesület idén is meghirdeti 
CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ-ját, hogy min-
den gyermeknek lehessen karácsonya.

Várjuk felajánlásaikat  2015. december 
10-ig egy-egy cipősdobozban, amely-
be 6-16 éves fiúk és lányok számára 
ajándékba adható tárgyak kerülhetnek.

Kapcsolat: Családsegítő Szolgálat
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. 
(6-os szoba) 06-29/345-487.

Egy cipősdoboznyi szeretet...

Gyál egyetlen középiskolája 
ismét megújult

NB I. Felnőtt 
Birkózó Csapat- 
bajnokságEz év júliusban minden állami fenntartású szakképző iskolát átvett a 

Nemzetgazdasági  Minisztérium és megalakultak a szakképző centru-
mok. Az Eötvös ötödmagával az Érdi Szakképzési Centrumhoz tartozik. 

A szülőkre és diákokra vonatkozó legfontosabb változások, hogy a 
szakközépiskolai képzéseket 2016-tól szakgimnáziumnak, a szakis-
kolát szakközépiskolának nevezik. A fenntartóváltásnak köszönhető-
en várhatóan a szakképzésre többlet anyagi forrást biztosít a Nemzet-
gazdasági Minisztérium. Ennek köszönhetően nagyobb hangsúlyt kap 
a duális képzés, amelynek lényege, hogy közelítsen az elméleti oktatás 
a gyakorlathoz, a mindennapi élethez. További jelentős változás, hogy 
az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel ellentétben a felnőttokta-
tás iskolarendszerű oktatás, az Nkt. szerinti köznevelési alapfeladat. 
Ingyenes szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs ál-
lamilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévé-
nek kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét (azaz 2 éves szakképzés 
esetén 1992. szeptember 1. után született).

Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, 
akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a 
ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. 

Az Eötvös 2016-tól várja a nyolcadik osztály után közgazdasági, in-
formatikai, rendészeti ágazaton érettségit adó, valamint az eladó és 
asztalos szakmát elsajátítani vágyókat okj szakmát adó képzéseinken. 
Iskolánk pedagógusai odafigyelnek a tanulóinkra,  célunk, hogy a gyer-
mekek városunkban maradjanak, itt találják meg számításukat, ne utaz-
gassanak, hiszen a bejárás nemcsak költségesebb, de időigényesebb 
is. Célunk továbbá, hogy mind a fiatalabb, mind az idősebb, új szakmát 
tanulni szándékozóknak piacképes szakmát adjunk.

Horváthné Körmendi Andrea
tagintézmény-vezető

Az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetősé-
ge és tagsága nevében ezúton szeret-
ném megköszönni mindazok segítsé-
gét, akik a személyi jövedelemadójuk 
1%-ával hozzájárultak a klub eredmé-
nyesebb tevékenységéhez.

Sármány Ferencné elnök„Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották.”

Rendőrségi  
felhívás!

A Rendőrség keresi a képen látha-
tó személyt! 
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!

Megható levélben mondtak köszönetet a FEGY-nek

Lapunk szeptemberi számában már olvashattak róla, 
hogy a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatá-
ra tevékenységük magasabb szintre emeléséért és a 
hatékonyabb beavatkozás érdekében három leselej-
tezett autót kapott az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságtól.

Jelenleg is az autók rendbetételéhez szükséges anya-
gi források előteremtéséhez keresnek támogatókat, hi-
szen városunk hatékony védelme közös érdekünk. 

Az egyesület ezúton szeretne köszönetet 
mondani mindazoknak, akik eddig adakoztak 
e nemes cél elérése érdekében.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület számlaszáma:
64400044-10400229

Információs telefonszám: 06-20/938-6368.

És, hogy mekkora szükség is van az egyesület munkájá-
ra? Nemrég egy gyáli garázstűz oltásában vettek részt, 
amely után pár nappal az alábbi köszönő levelet kapták:

Kedves Tűzoltók és Fegyesek!

Nagyon szeretnénk megköszönni a munkátokat!
A mi garázsunk égett ki vasárnap hajnalban 
Gyálon a két autónkkal. Ha Ti nem jöttetek vol-
na, most otthonunk sem lenne. Azt mondtátok, 
perceken múlt, hogy a ház nem kapott lángra. 
A kár felmérésében sajnos mi is ezt tapasztal-
tuk, a ház szigetelése már összeolvadt, a bejá-
rati ajtó és egy ablak üvege betört. Köszönjük, 
hogy ott voltatok. Mi hárman vagyunk egy csa-
lád; férjemmel és 4 éves kisfiunkkal.
Egyelőre rokonoknál vagyunk, mert a gázt még 
nem kapcsolták vissza, mert megolvadtak a ház 
menti csövekben a tömítések. 
A kisfiunk ugyan még fél a garázstól és a kiégett 
roncsokról, de sokat mesél a „mi tüzünkről” és 
a „mi tűzoltóinkról”. Égő kocsikat rajzol, és tűz-
oltókat. Mikor kiértetek, őt pont akkor vittem át 
a szomszédokhoz, de sajnos így is sokmindent 
látott és megélt.
Mindent nagyon köszönünk, és büszkék va-
gyunk rátok!

név a szerkesztőségben

A tavalyi után, idén is városunkban 
rendezték az NB I-es Felnőtt Birkózó 
Csapatbajnokság „C” csoportjának 
visszavágóját a gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskola tornatermében, ahol 
az alábbi eredmények születtek:

 FTC – Haladás:  27 – 6
 Csepel – Haladás:  27 – 4
 Csepel – FTC:  20 – 12

birkozoszov.hu

A csoportot a Csepel nyerte, így ők 
birkóznak az 1-3. helyért, a máso-
dik  az FTC lett, ők a 4-6. helyért 
küzdenek.

Köszönetünket fejezzük ki Gyál Város 
vezetőinek, valamint az összes köz-
reműködőnek, hogy a rendben tartott 
Temetőkben szervezetten, kulturáltan  
biztosították a Mindenszentek és Ha-
lottak napi megemlékezést a  hozzá-
tartozók részére.

Gyáli Ipartestület Nyugdíjas Klub  
nevében Nagy Antal
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10.16. Lakossági bejelentés érkezett ezúttal a Tán-
csics Mihály utcából, hogy egy ütött-kopott autóból 
kiszállva két férfi csönget be a házakba, munkát 
keresve. Hasonló trükkös bejutási kísérletek szinte 
heti rendszerességgel fordulnak elő, ezért minden-
kinek azt javasoljuk, hogy megtévesztő indokokkal 
érkező idegeneket ne engedjenek az ingatlanjukba, 
mert könnyen válhatnak lopás, rablás áldozatává. 

10.18. Az esti járőrörés közben érzékelték pol-
gárőreink, hogy a Kisfaludy utcában egy garázs 
ég. A tűzoltók riasztása mellett a járőreink elvé-
gezték az épület áramtalanítását, illetve kiürítették 
a szomszédos épületeket, mert a lángok között 
egy PB-palackot pillantottak meg. A katasztrófa-
védelem kiérkezéséig polgárőreink egy kerti lo-
csolócsővel folyamatosan hűtötték a gázpalackot, 
amelynek robbanását így sikerült elkerülni. 

10.20. Lakossági bejelentés érkezett, hogy az Er-
dősor utcában egy idősebb, félmeztelen ember sé-
tál. A kiérkező járőr a magáról szinte semmit sem 
tudó férfit a buszmegállóban találta meg, ahol visz-
szatartotta a rendőrség és a mentők kiérkezéséig. 

10.31. Lakástűz miatt érkezett riasztás a Bocskai 
utcából. A kiérkező járőrszolgálat orvosi segítsé-
get kért a helyszínre, mert egy idős bácsi súlyos 
sérülést szenvedett, amikor a kazánját benzinnel 
próbálta begyújtani.

A FEGY éjjel-nappal hívható 
telefonszáma:

29/340-333

A FEGY naplójából

Kötelező biztosítás 2016
a legtöbb autósnak emelkedik majd 

a tarifája jövőre

Ha nem szeretne többet fizetni, 
keressen Bennünket!

Ha elveszik a részletekben vagy bizonytalan, 
segítünk!  Váltson velünk!

Minden, ami biztosítás! 

Kedvező áron kínálunk:
Kötelező és casco biztosítás,

Lakásbiztosítás,
DEFEKT Gumiabroncs és Kátyúkár biztosítás,

Parkolás biztosítás,
BÁF, KÁF, CMR biztosítások.

Elérhetőségeink:
Gyáli Ipartestület

2360 Gyál, Kőrösi u. 92.
06-29/340-516, 70/336-9391

Szeretnénk, megköszöni mindenkinek, akik az adó 
1%-áról úgy rendelkeztek, hogy a gyáli Cukorbete-
gek Egyesületét támogatják.
2015-ben 271 982.- Ft-ot utalt a NAV a számlánk-
ra. Ezt a jelentős összeget egyesületünk a szakmai 
programok és rendszeres szűrések zavartalan le-
bonyolítására használja fel.
Kívánunk mindenkinek nagyon jó egészséget és a 
munkájukhoz sok sikert!
Kérjük szépen, ha úgy gondolják, hogy ebben az 
évben is rászolgálunk az Önök támogatására, is-
mét jelöljék meg egyesületünket támogatottként.

Adószámunk: 18667163-1-13.
Cukorbetegek Egyesülete Gyál
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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

24 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.

Aktuális akcióink 
2016. január 31-ig:

1. Minőségi Hoya ID 
lencsék 35% 

kedvezménnyel 
vagy duplázó ajánlat
6 hónapos megszo-

kási garanciával
2. Zeiss DriveSafe 

lencsék 25% 
kedvezménnyel

Nyitva tartás:
Hétf ő – Péntek: 9 – 18

Szombat: 9 –14

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragopti ka@gmail.com
www.kristalyviragopti ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Kristályvirág
Opti ka

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermek-
szemészeti  szűrő-
vizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

A minőségi látásért
A syncreon Technology Kft. felvételre keres 
munkavállalókat Gyálra (Prologis Ipari Park)

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

RAKTÁRI DOLGOZÓ és TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe.

Feladatok
• rendelések összekészítése, címkézés 
• komissiózás 
• egyéb betanított raktári feladatok

Elvárások
• befejezett általános iskolai tanulmányok 
• targoncavezető munkakörhöz targoncavezetői jogosítvány 
• 1 vagy 2 műszakos munkarend vállalása 
• pontos, precíz munkavégzés

Amit kínálunk
• bejelentett munkaviszony 
• hosszú távú munkalehetőség 
• piacnak megfelelő bérezés, munkába járás támogatása
• 1 műszakos munkarend esetén céges busz igénybe vehető 

Felkeltettük érdeklődését az állással kapcsolatban?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címre: 

renata.solymosi@syncreon.com
vagy adja le személyesen telephelyünkön 

(Gyál, Prologis Ipari Park, DC5 épület)!
Egyéb információ: 06-70/455-50-40
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Hirdetésfelvétel: 
06-29/541-644

Keressen pénzt abból, amit 
így is-úgy is elkölt. (Élelmiszer, 
üzemagyag, ruházat, telefon 
stb.) Telefon: 06-20/538-2992.

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, Samsung, LG, 
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

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 – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdő-
szobabútorok. Kedvező árakkal, 
rövid határidővel, nagy színvá-
lasztékban. Egyedi elgondolá-
sok megvalósítását is vállalom. 
Érdeklődni lehet a 06-20-244-
5315-ös telefonszámon. 

VÍZ- GÁZ  FŰTÉSSZERELÉS 
ÉS KÉMÉNYBÉLELÉS, fűté-
si rendszer beszabályozása. 
GáZ BIZTonSáGTECHnIKAI 
FELÜLVIZSGÁLATA (5 éven-
ként kötelező) FÉG készülé-
kek javítása, karbantartása. In-
gyenes tanácsadás! Telefon: 
20/933-9844. 

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.

Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR 
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet 
masszázs, lágy-csontkovácso-
lás, teljes testmasszázs. Holistic 
Pulsing – lélekmasszázs (pánik-
betegség, depresszió oldása/gyó-
gyítása). Tel.: 06-20/404-4241.

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

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása, hidrofor ja-
vítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

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

Alsónémedi telephelyű cég ke-
res nemzetközi kamionsofőrt. 
Elvárások: C, E kategória, GKI, 
PÁV III, angliai viszonylatra, ta-
pasztalat szükséges! Önélet-
rajzát e-mailben kérjük. info@
osimix.hu, 06-20/952-9597.

20m2 üZLETHELyISÉG KIAdó 
Gyálon a Kőrösi úton. Telefon: 
06-70/632-1919.

ELAdÓT KERESÜNK! mi-
nimum 5 éves gyakorlattal. 
Számítógépkezelői gyakorlat 
szükséges. 06-20/378-5752.

Polgár Mónika szakbecsüs kész-
pénzért vásárol mindennemű 
régi lakberendezési tárgyakat. 
Bútorokat, festményeket, porce-
lánokat, órákat, csillárt, szőnye-
geket, könyveket, katonai tár-
gyakat, hangszereket, bizsukat, 
ritkaságokat, komplett hagyaté-
kot is. Kiszállás, szakbecslés díj-
talan. Telefon: 06-30/419-2713.

hirdetés

Gyál Móra Ferenc utca 1. alatt 
lévő 260 m2 magánház áron alul 
eladó. Irányár: 18,5 M forint.
Telefon: 06-20/975-5103.

Megbízható hölgy takarítást vál-
lal heti 1-2 alkalommal állan-
dóan. Leinformálható vagyok. 
06-29/745-206.

A jelenlegi Felére csök-
kenTheTő a kötelező Gép-
jármű Felelősség Biztosítása. 
06-30/948-1043.

Inárcsi munkahelyre üvegszál 
erősítésű polyészter feldolgozá-
sában otthonosan mozgó mun-
katársakat keresek. Érdeklődni: 
30/949-9025.

Burkoló munkákat vállalok, bur-
kolással kapcsolatos kőműves 
munkákat is elvégzem igény ese-
tén. Telefon: 06-30/992-4346.

Autóbusz vezetőt keresek alkal-
mi munkára Gyál és környékéről. 
Lehet nyugdíjas is. Érd.: Tóth Ist-
ván, 06-20/317-0370.

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

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 
KERTÉSZETI KISEGÍTŐ, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGO-
LÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI 
ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!

Feladatok:
• kertészeti kisegítő munkák
• áru-összekészítés
• címkézés, csomagolás
• anyagmozgatás

Munkavégzés körülményei:
• napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
• hosszú távú munkalehetőség
• betanított munkák
• legális, bejelentett munka   

Elvárások:
• megbízhatóság, rugalmasság
• pontos, precíz munkavégzés
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás

Munka helyszínei:
• Gyál, Szigetszentmiklós

Megváltozott munkaképességű  munkavállalók 
jelentkezését is várjuk!

Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as 
telefonszámon, munkaidőben  8 -16 óra között. 
Jelentkezését leadhatja a “kisegítő munkakörök” 
megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu 
email címre is.

hirdetéshirdetés
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hirdetés
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A Gyáli Kertbarát Kör vezetősé-
ge és tagsága nevében ezúton 
szeretném megköszönni mind-
azok segítségét, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával hoz-
zájárultak a klub eredménye-
sebb tevékenységéhez.

Király László elnök



Az adventi vásár részletes programját lapunk decemberi számában olvashatják.


