Új

Gyáli Újság

Új

2013. március

Gyáli Újság
G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k

közéleti és információs lapja

I. GYÁLI

BÖLLÉRVERSENY

A GYÁLI
ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 60
SZÁZALÉKÁT
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HOL TARTANAK
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OKTATÁSI
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Tavaszi lomtalanítás
A lomtalanítás során nem szállítják el a kommunális
hulladékot, vashulladékot (balesetveszély miatt), építési
törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.

2013. április 6-án és április 13-án kerül sor a tavaszi
lomtalanításra.
Április 6-án szombaton reggel 6 órától a vasút
Gyál-Liget felőli oldala (Önkormányzat, posta),
míg április 13-án szombaton reggel 6 órától
a vasút Gyál-Szőlő felőli oldala
(SPAR élelmiszerbolt, Bartók Iskola) kerül sorra.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY VESZÉLYES
HULLADÉKOT KIHELYEZNI TILOS!

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy a lomtalanítás korai megkezdése miatt ne maradjon hulladék az utcán.

A lomtalanítás során kérjük a lakosság együttműködését.						

Tisztelt Lakótársak!

2013. április 6-án (szombat) elektronikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök,
berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok) reggel 08.00 órától
délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Víztorony területén.

Mint bizonyára sokak számára ismeretes, Magyarország
Kormánya az önkormányzatok adósságának teljes, illetve
részbeni átvállalásáról hozott döntést még 2012-ben.
Hogyan érinti ez városunkat? – kérdeztük Pánczél Károly
országgyűlési képviselőt, Gyál alpolgármesterét.

Polgármesteri Hivatal

Gumiabroncs és elektronikai hulladék begyűjtése újrahasznosításra

2013. április 2-án (kedd), 4-én
(csütörtök), 9-én (kedd) és 11-én
(csütörtök) a használt gumiabroncsokat reggel 08.00 órától délután
13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Dobó K. u. 51. szám alatt. Háztartásonként maximum 8 db gumiabroncs adható le.

A gyáli adósságállomány 60 százalékát
vállalta át a Kormány!

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett
időtartam alatt! Ezért az átvétel a
lakcímkártya felmutatása után történik. Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk
védelme érdekében!
Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Tisztelt Gyáli Polgárok!
A Fenntartható Otthon Zrt. tisztelettel meghívja Önöket a gyáli lakosok teljes körű tájékoztatása érdekében tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA, melynek
témája a lakáskorszerűsítés és annak
finanszírozása.
Időpont: 2013. március 22. 18 óra
Helyszín: 2360 Gyál Körösi út 118-120.
A fórumon lehetőség nyílik a komplex
korszerűsítési programba bekapcsolódni!
Szeretettel várjuk Önöket!

- Az ötezernél kisebb lélekszámú települések adósságállományát egy decemberi döntésével teljes egészében átvállalta a Kormány. Ez mintegy 1700 települést
érint, s összesen 100 milliárd forintot tesz ki. A konszolidáció következő lépéséről, az ötezernél nagyobb lélekszámú települések adósságállományának részbeni
átvállalásáról, hozzávetőleg 600 milliárd forint erejéig február 26-án született döntés. A Kormány vizsgálta az adott településeken befolyó adók nagyságát, az
adóerőképességet, s számos más szempontot is figyelembe vett. A legjobb pénzügyi helyzetben lévő települések esetében 40, a legrosszabbaknál pedig 70 százalékot vállalt át.
- Az adósságkonszolidációnak bizonyára ára is van…
- Az Önkormányzati törvény és egyéb jogszabályok az
eddigieknél szigorúbb szabályokat írnak elő az önkormányzatok számára. Lehetetlenné vált, hogy az önkormányzatok még egyszer úgy eladósodjanak, mint az
elmúlt két évtizedben. A költségvetéseket nem lehet hiánnyal tervezni, s önkormányzat csak kormányzati engedéllyel vehet fel újabb hiteleket a jövőben.
- Hogyan érintette a döntés városunkat?

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Telefon: 06 (29) 541-644
Szerkesztő: Veres Sándor
Telefax: 06 (29) 541-640
Fotók: Vincze Zsolt
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

- A gyáli adósságállomány 40 százalékának átvállalására számítottunk, ezt vettük figyelembe az idei költségvetés tervezésekor, hiszen városunk pénzügyi
helyzete, gazdálkodása stabil. Itt jegyzem meg, hogy
nem helytálló az a vélekedés, hogy a gyáli lakosokat
adósítottuk el. Adósságunk nem a városunkban élők
adóssága, hanem olyan hitel, aminek visszafizetéséhez a tervezhető, befolyó bevételek, helyi adók biztosítják a fedezetet. Pápai Mihály polgármester úr vezetésével többször is tárgyaltunk a Belügyminisztérium
illetékeseivel, s az egyeztetések során kimutattuk,
hogy mi nem a napi működés finanszírozására, hanem fejlesztésekre, többnyire pályázati önrész biztosítására költöttük a felvett hiteleket. Nem feléltük, hanem
például az Ady és a Zrínyi iskolák bővítésére, felújítá-

sára, a Tulipán Óvoda építésére, gyűjtőutak építésére, lakóutcák portalanítására, a városközpont építésére és egyéb beruházásokra, fejlesztésekre fordítottuk.
Vélhetően ezt is méltányolták az illetékesek, amikor a
gyáli adósságállomány 60 százalékának átvállalása
mellett döntöttek.
- Mit jelent a döntés számokban?
- Az eredeti tervek szerint adósságunk 40 százalékát,
valamivel több, mint 1,5 milliárd forintot vállalt volna át
az állam. A megszületett döntés viszont 2,3 milliárd forintot meghaladó adósság átvállalását jelenti. A két ös�szeg éves törlesztése között mai árakon mintegy 60
millió forint a különbség, ennyivel több pénzzel gazdálkodhatunk évente. Ami az önkormányzati adósságrendezés országos jelentőségét illeti, nem emlékszünk
olyan pillanatra, amikor a központi kormányzat ekkora adóságot vállalt volna át a helyhatóságoktól. A gyáli
vonatkozásokról pedig elmondhatjuk, hogy ismét sikerült az itt élők érdekeit hatékonyan képviselnünk, jelentős sikert elérnünk.
gi
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Pályázat

Pályázat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú
támogatás elnyerésére

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

A pályázat célja: a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek, gyáli sportolók
A pályázat követelménye:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- nevét,
- címét,
- adóazonosító jelét vagy adószámát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét,
- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is
tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi 		
nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a
www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átve-		
hető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő 		
által hitelesített másolatát,

- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyil-		
vántartásba vételi kivonatot,
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozás-		
mentes közzétételi listáján nem szerepel, igazo-		
lást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által
hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített
másolatát,
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe 		
helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
2013. április 10-ig (szerda 17.00 óra) személyesen benyújtva
a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112114.), vagy legkésőbb postai úton április 10-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
címezve.
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2013.
április 25-i ülésén.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében cél és általános
tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport
célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.

Városközpont fejlesztés – február:

A KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú Európai uniós projekt munkálatainak befejezésével februárban a télies, változékony időjárás mellett a városközponthoz pályázaton kívüli elemként kapcsolódó
tájépítészet munkálatai zajlottak.
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A városközponthoz kapcsolódó tájépítészeti munkálatok része a parkosítás, növénytelepítés mellett az
Egészségügyi Központ környezetének burkolása, ez
februárban – amint az időjárás engedte – folytatódott.
A külső burkolatépítések az Egészségügyi Központ
környezetében február folyamán gyakorlatilag befejeződtek, ezúton is köszönjük az arra közlekedők türelmét, az óhatatlanul előforduló bejutási nehézségek
okozta kellemetlenségek miatt.
Amint az időjárás engedi, március hónapban az új
épület körüli zöldfelületek kialakítása, a növények telepítése, valamint az új épület főbejáratához vezető
sétány kialakítása is megkezdődik, majd várhatóan
április hónapban be is fejeződik. Az új városközpont
ünnepélyes átadására május 19-én kerül sor.
				
Polgármesteri Hivatal

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális
programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja a pályázati ös�szeg 20 %-át)
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő
(térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek.
A pályázat követelményei:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet:
- nevét,
- címét,
- adószámát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét,
- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is
tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi 		
nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a

www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átve-		
hető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő
által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozás
mentes közzétételi listáján nem szerepel, igazo
lást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által
hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített
másolatát,
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe
helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységé
ről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2013. április
10-ig (szerda 17.00 óra ) személyesen benyújtva a  Szervezési
és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 10-ig postabélyegzővel ellátva Gyál
Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil szervezetek támogatására  3.000 eFt áll rendelkezésre.

Változás a Városi Egészségügyi Központban

Több kérdés is felmerült a közelmúltban dr. Tarcheh Ghassan távozásával kapcsolatban.
Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Közép-magyarországi Területi Hivatalának területi igazgatója értesítette Önkormányzatunkat,

hogy dr. Tarcheh Ghassan háziorvos
működési engedélyének érvényességi ideje 2013. január 31-én lejár,
továbbá a finanszírozás jogalapja megszűnik, ezért februártól nem
lesz jogosult havi finanszírozásra.
Ennek értelmében a képviselő-testület január 31. napjával dr. Tarcheh
Ghassan szerződését megszüntette, és egyben megköszönte eddigi
háziorvosi munkáját.
A Képviselő-Testület tehát nem önszántából, saját hatáskörében eljárva
köszönt el dr. Tarcheh Ghassantól,
hanem egészen egyszerűen nem volt
más lehetősége, mivel dr. Tarcheh
Ghassan február 1-től a Dabasi Nép-

egészségügyi Intézet döntése értelmében nem rendelkezik működési
engedéllyel. Az OEP ennek következtében szüntette meg a finanszírozási szerződést, és ezért dr. Tarcheh
Ghassan a továbbiakban nem folytathat háziorvosi tevékenységet.
A Képviselő-Testület felhatalmazta a
Városi Egészségügyi Központot, és
annak vezetőjét, dr. Molnár Andort,
hogy biztosítsa a praxis működését,
a körzet betegeinek további folyamatos ellátását. Így egyenlőre dr. Bán
Éva általános helyettes látja el ezt a
feladatot saját rendelési idejében.
				
Polgármesteri Hivatal
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FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE ÉS BEIRATKOZÁSI KÖTELEZETTSÉGRE
Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése alapján az óvodai jelentkezés
2013. március 18-22. (hétfőtől - péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda
a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig
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 gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok, akik 2013. augusztus 31-ig betöltik 3.
életévüket.
Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándékukat,
akiknek gyermeke 2013. augusztus 31. után tölti be a 3.
életévét. A 2013/2014. nevelési évre történő óvodai felvételükről - a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - az óvoda vezetője dönt.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért az Nkt. 72. § (1) bekezdése alapján a
szülő felelős. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20. § (2) bek.), továbbá akkor is, ha a
gyermeke az óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodában teljesíti.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. §
(1) A gyermeket elsősorban abba az óvodába 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 szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
(Nkt. 49. § (2-3) bek.)
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket.
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Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek 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 jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37. §)
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is be kell jelenteni!
A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, a www.gyal.hu honlapon, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a
06-29-544-140-es telefon számán.
A beíratásnál be kell mutatni:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat,
TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímét
igazoló hatósági igazolványát. (rendelet 20.§ (3) bek.) Nem
magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
A 2013/2014-es nevelési évre beiratkozott gyermekek fogadása a nevelési év első napjától (2013. szeptember 2.) folyamatosan történik.
Önkormányzati fenntartású óvodák
Liliom Óvoda
Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29-340-126 ; 345-241
E-mail: liliomovi@upcmail.hu 
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Ritecz Istvánné
Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5. /központi épület/
Tel.: /fax: 06-29-340-175
Email: tatika@monornet.hu  Honlap: 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
E-mail: ovihir@monornet.hu  Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea
Gyál, 2013. február 6. 
			

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Matekguru – Zrínyi Guru

Madárbarát óvoda

Nem is olyan régen írtunk arról, hogy „Varázsló” járt a
Zrínyiben Böde Péter vándor meseíró személyében.
Azóta megszaporodtak a csodák intézményünkben,
mindannyiunk örömére. Az ócsai matematika verseny
6. évfolyamán elért első helyezés után, most újabb
matematika sikerről számolhatunk be. Diákjaink, matematika tanáraik kíséretében részt vettek a Tápiószelén megrendezett Matekguru Kárpát-medencei
csapatversenyén, ahol az ötödikesek csapata bejutott a döntőbe.

A Tulipán Óvoda 2012. decemberében csatlakozott a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Óvoda programjához.
A gyerekekkel közösen segítettük a madarak áttelelését.
Az óvoda udvarán több madáretetőt, illetve itatót is elhelyeztünk, hogy a szükséges táplálékhoz hozzájuthassanak az ide látogató cinkék, rozsdafarkúak, vagy akár a
szarkák, varjak is. A nagyobb gyerekekkel az újrahasznosítás céljából tejesdobozokból, műanyag flakonokból
is készítettünk madáretetőket. Karácsony előtt házi készítésű madárkaláccsal díszítettünk fel az udvaron egy
fát, a madarak és a gyerekek nagy örömére. A csoportokban felelősöket választunk, akik hetente gondoskodnak arról, hogy legyen elegendő eleség az etetőkben.
Célunk további madáretetők kihelyezése, illetve a tavasz közeledtével odúk telepítése, hogy annak elfoglalása esetén a költőmadarakat közelebbről is megfigyelhessük a gyerekekkel. Mivel óvodánk idén még csak
hétéves, ezért udvarunkon a fák is csemetének számítanak még. Szeretnénk tovább bővíteni faállományunkat,
hogy otthont biztosítsunk madarainknak, illetve a nyári
melegben az árnyékában játszhassunk.
Bízunk benne, hogy gyermekeink - a jó példán keresztül megismerve - később is folytatni fogják ezt a hagyományt. Otthon is gondoskodnak majd a madarakról,
kertvárosunk előnyeit kihasználva, s jó példát mutatva
ezzel környezetüknek, később saját gyermekeiknek.
Szívesen várjuk olyan szülők jelentkezését, akik segítenének az odúk elkészítésében, illetve facsemeték felajánlását is nagy örömmel fogadjuk.
a Tulipán Óvoda
nevelőtestülete

A csapat tagjai:
Korpás Petra
Zente Edina
Implom Viktor
Beke Norbert

5.a
5.a
5.a
5.a

Matematika tanáruk: Both Ildikó
Tehetséggondozó szakkör vezető: dr. Simon Natália
A differenciált (csoportbontásos) oktatásnak lassan
beérik a gyümölcse. Hasonló sikerekre vágytunk.
Büszkék vagyunk rájuk, szurkolunk a májusi döntőn.
A sok vers, mese, sport, prózamondó versenyeken
elért eredmények mellett, igazi öröm volt számomra,
hogy meghatódva gratulálhatok nekik!
Juhász Ida
igazgató

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület 2012. évi közhasznú jelentése
Az Egyesület a Gyál Város Önkormányzatától kapott
1.900.000, -Ft-ot, valamint a reklámokból, illetve támogatóktól kapott 500.000,-Ft-ot, 2012-ben az itt felsoroltakra használta fel:

– sportfelszerelések vásárlására
– pénzintézeti és könyvelési költségek kiegyenlítésére
– egyéb költségek (érmek, oklevelek, irodai eszközök)
biztosítására

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé:
– játékengedélyekre
– nevezési díjakra
– csapataink utaztatására
– pályahitelesítésre
– játékvezetői díjakra
Egyéb költségek biztosítására:
– edzői díjak kifizetésére
– tornatermek bérleti díjának kiegyenlítésére

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is megköszöni
Gyál Város Önkormányzat, Gyál Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, valamint a támogatók segítségét.
Bízunk benne, hogy a 2013. évben egyre több sportszerető vállalkozó és magánszemély segíti egyesületünket.
Boda Imre
a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület elnöke
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Hol tartanak a város oktatási intézményei?

Az országos kompetenciamérés gyáli eredményeiről
Az oktatás irányítói, az önkormányzatok és persze a pedagógusok,
szülők számára is fontos, hogy pontos, valós képük legyen egy-egy iskola teljesítményéről, munkájának
eredményességéről.
A hiteles információk megszerzésének egyéb eredmények (verseny-

eredmények, továbbtanulási mutatók, stb.) mellett jó eszköze lehet egy
olyan felmérés, amit azonos feltételek
mellett írnak meg a diákok. Ilyen országos felmérés 2001 óta létezik, legutóbb 2012. tavaszán került rá sor.
Az ország összes iskolájában – így
a gyáliakban is – minden 4., 6., 8. és

Országos átlag
Matematika (6. évfolyam)

10. évfolyamos tanuló az erre kiképzett felmérésvezetők irányításával és
felügyeletével, azonos időpontban és
azonos körülmények között írta meg
évfolyamonként ugyanazt a felmérést.
A megmérettetés nem könnyű, hiszen
kétszer 45 perc hosszúságú matematikai és kétszer 45 perc hosszú-

ságú szövegértési feladatlapot kell
megoldani.
Elkészült a tavalyi mérés feldolgozása. Mi most a 6. és a 8. évfolyam gyáli eredményeit adjuk közre, az alsó
tagozatosok és a középiskola 10. osztályának teljesítményéről később tájékoztatjuk olvasóinkat.

Szövegértés (6. évfolyam)

Szövegértés (8. évfolyam)

Gyáli átlag
Matematika (8. évfolyam)

Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kezdetének
évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepségre.

1612

1600
pont

1609
1567
1560

1500
pont

1489
1472
1448

1446

Zrínyi (1489)

Bartók (1534)

Ady (1625)

Zrínyi (1427)

Bartók (1438)

Ady (1474)

Zrínyi (1553)

Bartók (1603)

Ady (1649)

Zrínyi (1456)

Bartók (1416)

Ady (1446)

1400
pont
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Meghívó

A rendezvény programja:
2013. március 15. (péntek),
10.00 óra:
Városi ünnepség az Arany János
Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében.
Ünnepi beszédet mond:
Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere.
Az ünnepi műsor közreműködői:
a Zrínyi Miklós Általános
Iskola diákjai és a Gyál Városi
Fúvószenekar.
Az ünnepséget követően
koszorúzás a Templom téri
kopjafánál.
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I. Gyáli Böllérverseny
A lovassport településünkhöz kötődő
barátainak kezdeményezése, a Gyáli
Fogathajtó Fesztivál mára az egyik legsikeresebb városi rendezvénnyé vált. A népi hagyományok ápolását is fontosnak tartó közösség
tagjai ismét nagy fába vágták fejszéjüket, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az I. Gyáli Böllérversenyt.
Február 16-án nem várt számú tömeg, idősek és
fiatalok, családok népesítették be a sportpályát.
Ott volt a rendezvényen Dr. Szűcs Lajos, a Parlament jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke
– aki egy sertést ajánlott fel a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete csapatának –, Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere – aki önzetlen támogatásával nagyban hozzájárult az esemény sikeres megrendezéséhez –, és Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester is. A közönség soraiban
környékbeli települések polgármesterei és más
közéleti személyiségek is megfordultak. 11 csapat
vett részt a megmérettetésen, a parasztudvarokat
idéző sátraknál felvonultatták a vidéki élet hagyományos kellékeit, s a sertésvágás és -feldolgozás
mára már feledésbe merült eszközeit, technológiáit is. A szakavatott zsűri elnöki tisztét Dr. Simon
Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere látta
el, tagjai pedig Szőnyi Kinga, az ECHO TV műsorvezetője, Bóna Judit, a Lánchíd Rádió munkatársa,
Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő,
Lovasi József, a Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi Főkapitánya, Jegenyei István László, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja és Gombás András, a Gombás Éterem tulajdonosa voltak.
A zsűri külön is értékelte a vágás és a sertésfeldolgozás valamennyi fázisát, s az elkészült húskészítményeket, disznótoros ételeket, így minden csapatnak jutott valamilyen különdíj.
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A népi hagyományokat idéző, jó hangulatú
megmérettetés összesített versenyében az alábbi
eredmények születtek:
I. helyezés: KTKM-Team, Vecsés
II. helyezés: FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Ifjúági Tagozat, Gyál
III. helyezés: DPMV ZRT- Gyáli Vízmű, Gyál
Vecsési Vegyes, Vecsés
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát civil
szervezeteknek, illetve meghatározott tevékenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor.
Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek.
A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki!
Összeállításunkban Gyálon működő,
illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a
felajánlásokhoz ötleteket adjunk.
Maradjon a személyi jövedelemadó
1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő
szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!
A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek bizonyára többen vannak az itt közölteknél, de mi csak azokat a
közösségeket
szerepeltethetjük,
akikről tudomásunk, információnk
van. Kérjük a felsorolásban nem
szereplő, szja 1 százalékának fogadására jogosult szervezetek jelentkezését, hogy lapunk következő számában már róluk is hírt
adhassunk!
APEX Optimista Sportegyesület Gyál
Adószám: 18722059-1-13
Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13
(Bartók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13
(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola
alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13
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Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13

Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány
Adószám: 18664658-1-13
(Jancsi és Juliska Magánóvoda
alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli
Szervezete
Adószám: 19012470-1-41
Kovács István Pál Dalkör
Adószám: 18722059-1-13

Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni
Mentőegyesület
Adószám: 18707850-1-13

(Eötvös József Általános Iskola és
Közgazdasági
Szakközépiskola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a
Gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13

FEGY- Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Adószám: 18726091-1-13

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus
Klub Egyesület
Adószám: 18687745-1-13

Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsődéért Egyesület
Adószám: 18718276-1-13

Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13

Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13

Fiatalok az Európai Unióért
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18700743-1-13

Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Adószám: 16936562-2-13

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas
Klub
Adószám: 18686500-1-13

Tátika Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18703612-1-13

Gyál Városi Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13

Gyáli Keresztény Nevelésért
Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám:18671544-1-13
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JOGOD VAN TUDNI!

ÉLETHANG

Állatmentő alapítvány Gyálon
Helyi lelkes állatbarátok összefogásával megalakult az
ÉletHang
Természetvédő
és Állatmentő Alapítvány
Gyálon.
Az alapítvány tajai 2011-ben fogtak össze a környékbeli állatok érdekében, és az elmúlt évek önerőből, magánszemélyként történő állatmentése után most már
szervezett keretek között, alapítványi formában folytatják tevékenységüket.
Célul tűzték ki a gyáli és a környékbeli állatok életminőségének javítását, a nem kívánt szaporulatok visszaszorítását, valamint a gyepmesteri telepen élő kutyák
és az utcára került állatok mentését.
Az alapítvány menhellyel nem rendelkezik, így a befogott, mentett állatokat az alapítványi tagoknál, ideiglenes befogadóknál, illetve panziókban helyezik el.
Minden kis védencük megkapja a megfelelő orvosi ellátást, chipet, oltásokat, és örökbefogadási szerződéssel kerülhetnek később új családjukhoz.

Az alapítvány tagjai önkéntesként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak, állatmentő tevékenységük „jutalma” a megmentett állatok hálás tekintete, és a befogadó
gazdik öröme, így az alapítvány minden bevétele közvetlenül az állatok élelmezésére, mentésére fordítható.
Mint induló alapítvány, anyagi és egyéb lehetőségeik
igencsak korlátozottak, így csak akkor tudnak magunkhoz venni kutyát vagy cicát, ha az adott állat számára
tudják biztosítani az elegendő élelmet, megfelelő orvosi ellátást, és helyet.
A kóbor vagy veszélyes állatok befogását Gyálon továbbra is a gyepmester végzi, azonban munkáját jelentősen megkönnyíti az alapítvány tevékenysége, hiszen
munkájuknak hála évről évre egyre kevesebb állat kerül az utcára, vagy az utcáról a gyepmesteri telepre.
Az ÉletHang alapítvány munkájáról, a gondozásukban
lévő gazdikereső álaltokról további felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:
Honlap: www.elethangalapitvany.hu vagy
Facebook/Gyáli gazdikeresők
email: info@elethangalapitvany.hu
Telefon: 70/362-8958, 20/977-0920, 30/251-3258

Mi újság a gyáli karatés
családdal?
Lapunk korábbi számában bemutattunk egy gyáli családot, ahol három tehetséges gyermek karatézik. Röviden elevenítsük fel, hogy kik is ők.
Pap Dorottya (11 éves) és Pap János (12 éves) testvérek. Mindketten Gyálon laknak. 2007 óta sportolnak az
IC Tatami SE színeiben, edzőjük Geburth Ágnes.
A gyerekek a karate Wado-Kai ágát űzik, nem is kevés sikerrel, hiszen Dóri háromszoros összetett magyar bajnok, WKF magyar bajnok, János pedig hatodik
saját korosztályában.
Kilencesztendős unokatestvérük, Tóth Noa szintén
kedvet kapott a sportághoz, ő 2010 óta karatézik.
Legutóbb a 2012. november 2-án Ausztriában megrendezett Eb-re készült a család, lapunk most az azóta elért eredményekről kérdezte őket:
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„DEVIZA HITELESEK”
FIGYELEM!
A „deviza hitel” hibás termék,
azért mert NEM hitel és NEM kölcsön!
Egy hitelnek álcázott befektetés, banki manipuláció.
Tudod még fizetni a hiteledet?
EZ CSAK EGY ÁTMENETI ÁLLAPOT!!!
Ezeket a „kölcsönöket” NEM lehet visszafizetni,
mert ezek uzsora szerződések.
Aki még tudja fizetni a törlesztőrészletét,
ennek ellenére nő a tartozása.
Van megoldás, de azt csak együtt,
egymást segítve érhetjük el.
Megalakult Gyál és környéke régió
„deviza hiteleseket” segítő csoportja.
Az összejövetelek helyszíne:
Gyál, Arany János Közösségi Ház (Kőrösi út 118-120.)
Időpont: 2013. március 30., 16-18 óra
Minden érintettet, érdeklődőt szívesen látunk.
dr. Depinyi Ildikó (06-30/515-0089),
Kovács Sándor (06-20/950-5716)
http://href.hu/x/jewb

CSATLAKOZZ!

Az ausztriai eb-n János bronzérmet nyert kumitéból,
Dóri IV. helyen végzett. Természetesen itt nem ért véget a versenyidőszak, mert jöttek a fontosabbnál fontosabb versenyek. November 17-én egy nemzetközi
kvalifikációs verseny következett, amin fontos volt jól
szerepelni, hiszen 2013. március végén Szerbiában
lesz a Balkán bajnokság, amire szintén ki szeretnénk
utazni és bíztunk benne, hogy itt is eredményesek leszünk. A kvalifikációs versenyen Dóri I. helyen végzett,
Jani III. helyen. Ez egyébként a Tatami Team Cup nemzetközi verseny volt.
Ezt követte a Diák Olimpia november 24-én. Dóri I. helyen végzett, Jani IV. helyen. Itt már az unokatestvérük,
Noa is versenyzett és 2 db ezüstérmet nyert.
Következett december 8-án a Mikulás Torony Kupa,
ahol Dóri 5 db aranyérmet szerzett, Jani 3 db arany
és egy bronzérmet, Noa egy ezüst és egy bronzérmet nyert.
Izgalommal teletek a napok december 22-ig, mert
meghívót kaptunk a WKF (összkarate) válogatott ülé-

Meghívó
A Gyáli Horgász Egyesület
szeretettel vár minden 6-14 éves
gyermeket 2013. március 30-án
tartandó horgászversenyére!
Program:
07:00 – 07:15
Regisztráció
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
Nevezés:
Nevezési díj: 1000 Ft.
Nevezni 2013. március 29.
18.00-ig lehet a Zsuzsi horgászboltban, Gyál, Kőrösi út 150.
Felvilágosítás Szilvási Károlytól, az egyesület ifjúsági és
versenyfelelősétől kérhető.
06-70/333-6244

sére. Meglepetésként megtudtuk, hogy Jani és Dóri
WKF (összkarate) Ifjúsági válogatott tagok lettek a
2012. évi eredményük alapján, és kvalifikálták magukat 2013. március 29-30-31 Balkán Bajnokságra. Nagyon rövid pihenő követte a hosszú versenyidényt, és
2013. január 2-án beindult az év sok munkával. Azóta
január 26-án már túl vagyunk egy nagyon sikeres házibajnokságon. Február 16-án a Budapest- Vidék bajnokságon ismét sikeresek voltunk, Dóri 2 db aranyat,
Jani ezüst- és bronzérmet, Noa pedig 2db bronzérmet
hozott, és már a legkisebb Lea is versenyzett hat évesen, és egy ezüst- és egy bronzérmet nyert.
Február 23-án ismét nemzetközi versenyen indulunk,
majd Országos Bajnokságok következnek, mind wado,
mind WKF (összkarate) kategóriákban.
Sorra jönnek a nemzetközi versenyek is, itthon, Magyarországon, és külföldön egyaránt, nem is beszélve a sok edzésről, edzőtáborokról, amik finanszírozásához még mindig szívesen várjuk támogatók
jelentkezését.
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Új

Gyáli Újság

Depóniahő-hasznosítási
technológia kidolgozása az .A.S.A.-nál

EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

A hulladéklerakók belsejében a szerves hulladékok bomlása során jelentős hő termelődik. Az így felszabaduló hőmennyiség pontos meghatározásával, hasznosításának lehetőségeivel mindezidáig tudományos igényű kutatás
nem foglalkozott. A kutatás és a technológia kidolgozása most az Új Széchenyi Terv keretén belül mintegy 204 millió forintos támogatással valósulhat
meg az .A.S.A. Magyarország Kft. gyáli telephelyén.
A Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban pályázati kategóriában az .A.S.A. Magyarország Kft., a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete közös pályázatot
nyújtott be „Depóniahő-hasznosítási technológia kidolgozása” címmel, amely pályázat megvalósításához 204 millió forintos támogatást nyertek. A projekt
2013 januárjában kezdődött meg, és a mintegy két
és fél évig tartó kutatás-fejlesztési folyamatok végső
célja, a hulladéklerakók belsejében keletkezett hőenergia hatékony hasznosítási technológiájának kidolgozása, hatékonyságának és gazdaságosságának kutatási adatokkal történő alátámasztása.

A hulladéklerakókra kerülő szerves hulladékok
bomlása során a hulladéktest belső hőmérséklete akár a 70°C-ot is elérheti. Ez a hő hasznosítás
nélkül csak a hulladéklerakó környezetét melegíti.
Alapadatok hiányában először a hulladéklerakóban
és környezetében lezajló folyamatok pontos megértése, mérési és monitoring rendszerének kialakítása, majd a hasznosítási technológia kidolgozása
a projekt feladata. A kutató szakemberek elképzelése szerint a hasznosítás a jövőben a telephelyi
szintű felhasználáson is túlmutathat, amennyiben
a keletkezett hőenergiával a telephely közelében
lévő, elsősorban mezőgazdasági létesítmények fűtése-hűtése, esetleg elektromos áram termelése is
lehetővé válik.

A FEGY naplójából
02.06. Az esti órákban egy tagtársunk jelezte, hogy
a szomszédjának lakásából sűrű füst jön. Járőreink a közterület-felügyelet munkatársaival közösen,
porral oltó készülékekkel sikeresen eloltották a vélhetően elektromos zárlat miatt kigyulladt hűtőszekrényt a Károlyi M. utcában.
02.08. Egy idős hölgy telefonon jelezte szolgálatunknak, hogy ismeretlenek azzal az ürüggyel szerettek
volna bejutni lakásába, hogy Tele Shopos nyeremény játékon kisorsolták a nevét, és elhozták a nyereményét. A hölgy nem dőlt be az átlátszó trükknek
és elzavarta a látogatókat. A rendőrség felé továbbítottuk a néni által megfigyelt adatokat.
02.11. Az esti órákban kért segítséget polgárőrségünktől az a Vak B. utcai lakó, aki betörőket zavart
meg a saját ingatlanában. Járőreink a jelzést követően percek alatt a környéken feltartóztatták a vélt
elkövetőket, akiket a rendőrségnek átadtak. A két elkövető a sértett kerékpárját vitte el.
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02.14. Lakossági bejelentést kaptunk, miszerint a
Kisfaludy u. végén fatolvajok garázdálkodnak.
A közterület-felügyelők rendőrségi segítséggel tetten érték a tolvajokat.
02.15. 21 óra 37 perckor járőreink kértek rendőri segítséget, mert egy férfi a Jókai és a Kazinczy utca
sarkán egy 25-30 cm-es konyhakéssel rájuk támadt.
A rendőrség perceken belül átvette az intézkedést.
Személyi sérülés nem történt. A szolgálat a feljelentést megtette.
02.20. Kirabolta a kilencven éves bácsit az a nő, aki
Edinaként mutatkozott be és takarítás ürügyével jutott be a lakásba. A rendőrségi eljárás megindult.
Hajdu Attila

A FEGY 24-órás ügyeleti
központjának telefonszáma:

06-29-340-333

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

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata
2013 szeptemberétől

Informatika szak
Számítógépes grafika, programozás,
WEB- lapkészítés.
(4 éves képzés)
Közgazdaság szak
Üzleti, gazdasági életben elvárható
ismereteket, illetve
azok alapjait sajátíthatjátok el.
(4 éves képzés)
Irodai asszisztens
Bolti eladó
Szakiskolai képzéseink 3 évesek.
Ez után esti vagy levelező tagozaton iskolánkban lehetőség van érettségit szerezni, úgy hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok,
melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll
rendelkezésre.

Mit kínálunk még a fentiek
mellett?
Családias légkör.
Segítő, toleráns tanári kar.
Egyéni fejlesztési lehetőség
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Apróhirdetés
Apróhirdetés
Apróhirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást, motor ülés
javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester. Gyál, Károlyi M. u.
84. Telefon: 06-20/401-6810, 06-29/702-877
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása.
Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, Tel.: 06-70/206-4914
Gyermekfelügyeletet vállal középkorú, szakképzett
gondozónő. Ár megegyezés szerint. 30/656-0705

PSZICHOLÓGUS Gyálon és Kispesten,
Határ úti megállótól 5 percre: nevelési kérdések/elakadások, szorongásos zavarok,
beilleszkedési nehézségek, óvodai/iskolai
kudarcok, családon belüli konfliktusok. Tel.:
20-997-35-01
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező
árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a
06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű
kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó
munkákat. Szur Sándor 06-20/412-6511
Nem tudja eladni ingatlanát? Mi eladjuk!
Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk!
Bérbeadna, vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes, banksemleges hiteltanácsadás. DUNA HOUSE 30/832-1051

HIRDETÉSÉVEL A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA
Hirdetéssel kapcsolatos információk:
06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu/ujsag

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Fűtéstechnika! Fűtés és gáz szerelés.
Rosszul működő fűtési rendszerek javítása. Energiatakarékos készülék szerelése.
FÉG készülékek javítása.
Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Telefon: 30/307-9794,
30/461-6019.
Gyál központjában, csendes utcában egymás mellett lévő két telek 60 m2 összkomfortos házzal 21 Millió forintért eladó. Összesen 1435 m2. Érdeklődni: 06-70/339-5607

Helyreigazítás: Lapunk februári számában, a magyar kultúra napján tartott városi ünnepségről készült
írásunkban téves információ jelent meg.
Zsigmondné Dörfler Judit, a Gyáli Közművelődési Díj kitüntetettje helyesen nem a Zrínyi Miklós, hanem a Bartók Béla Általános Iskola nyugalmazott
szabadidőszervezője. Az érintettektől elnézést kérünk.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

dal- és nótaműsor
a Kovács István Pál Dalkör szervezésében
2013. április 6-án, szombaton 15 órakor
a közösségi házban
Fellépnek a dalkör énekesei és

B. Tóth Magda,
Janicsák István,
Hajnal Kálmán.

Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara.
Falusi Ferenc cimbalmozik.
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