Új

Gyáli Újság

Új

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

2013. április

közéleti és információs lapja

1848-ra
emlékeztünk

Maratoni
nyelvóra
az adyban

HPV
védőoltás

fiúknak is

Végre

megújul a
Vecsési út

1

Új

Gyáli Újság

2013. április

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a Tátika Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67. § (1) a-d)
bekezdésében és a 3. mellékletben felsorolt felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás.
Bérezés: a Kjt szerint.
Megbízás ideje: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
- erkölcsi bizonyítványt, végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek hitelesített fénymásolati példányát/ait, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázatot „Tátika Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati
példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Irodájára (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.).

Tájékoztató

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlan
területén, annak tisztántartása, ápolása során keletkezett nem hasznosított fű, lomb, gyökérmaradvány,
szár, levél, nyesedék.
Avar csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi előírások betartásával égethető el, a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett.
Az avar között más hulladék elégetése tilos.
Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

A lakosság egészsége és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar égetése évente kizárólag
két időszakban megengedett.
a) tavasszal: április 15. és május 15. között.
b) ősszel: október 15. és november 15. között.
Az égetést munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig szabad
végezni, munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig.
Tilos az avar égetése közterületen, valamint egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 100 méteres
körzetében az intézmény működésének ideje
alatt.
Polgármesteri Hivatal
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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.

Tisztelt Gyáliak!
Városunk fejlődésében meghatározó volt az elmúlt
bő két évtized. Kiépült a teljes közműhálózat, új intézmények kezdték meg működésüket, átalakult a
város megjelenése, de nagy változások mentek végbe például a hagyományteremtés, kultúra területén
is. Hosszan sorolhatnám mindazokat a változásokat,
amelyek lehetővé tették, hogy Gyál mára az itt élőknek színvonalas szolgáltatásokat kínáló, jó életminőséget biztosító, fejlődő, életerős középvárossá lett.
Kiépített városközponttal viszont mostanáig nem rendelkeztünk. Méltán mondhatom, hogy talán a csatorna-beruházás óta
legjelentősebb fejlesztéssel, uniós pályázati pénzből és saját forrásaink igénybevételével sikerült most egy korszerű városközpontot építenünk. A parkot, trianoni
emlékhelyet, parkolókat, kerékpárutat,
szervizutat és a Kőrösi út új nyomvonalát
valamint a Kistérségi Szolgáltató Központ
épületét magában foglaló nagyszabású beruházással városunkhoz méltó központot alakítottunk ki.
Az elmúlt évtizedek megfeszített munkájának kormányzati elismerése az is, hogy 2013-tól járásközpontként működünk. A polgármesteri hivatal mellett
az új épületben kapott helyet a Gyáli Járási Hivatal
is. A városunkban és a járás más településein élők
már egy kulturált, 21. századi, impozáns épületben
intézhetik ügyeiket.
Az átalakítások a városközpontban sem értek még
véget, az idén kívül-belül rendbe tesszük a Városi
Egészségügyi Központot, a jövőben pedig a Somogyi Béla utca elején álló három ingatlant és a Takarékszövetkezet épületét érintő fejlesztés indul.

Mivel a munka javával már elkészültünk, érdemes
megállnunk egy pillanatra, s ünnepélyesen is birtokba vennünk a városközpontot. Az ünnepélyes átadásra 2013. május 17-én, pénteken 16.00 órakor a Kistérségi Szolgáltató Központ (Gyál, Kőrösi út 112-114.)
előtti téren kerül sor, ahol Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Gyál alpolgármestere mond köszöntőt, ünnepi beszédet pedig dr. Szűcs Lajos, a Parlament jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke, dr. Kövér László, az Országgyűlés
elnöke és jómagam mondunk. Az áldás/
szentelés szolgálatát ft. Takaró Károly ny.
dandártábornok, tábori püspök, Gyál város díszpolgára és Hefler Gábor rk. lelkipásztor látják el. Az ünnepi műsor közreműködői: Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas
színművész és a Gyáli Mazsorett Csoport
lesznek. Nagy tisztelettel meghívom városunk valamennyi polgárát az ünnepségre!
Két nappal később, május 19-én, pünkösdvasárnap egy vidám forgataggal, utcabállal vesszük
birtokba az új létesítményt. Az új városháza előtti téren koncertet ad a Csík Zenekar, s természetesen az
új épület megtekintésére is lehetőséget biztosítunk.
A jó hangulatról kitelepült éttermek és utcazenészek
gondoskodnak. Csak rajtunk múlik, hogy mennyire
sikerül emlékezetessé tenni ezt az eseményt. Gyál
minden polgárát sok szeretettel hívom és elvárom a
Városközpont-avató Utcabál és Utcazenei Fesztivál
elnevezésű rendezvényre, melynek részletes programja az újság hátoldalán olvasható.
Pápai Mihály
polgármester
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A Gyálért Alapítvány újjászületése

:

Városközpont fejlesztés – március
Márciusban a téliesre forduló, igen változékony időjárás mellett a városközponthoz pályázaton kívüli
elemként kapcsolódó tájépítészet munkálatai az időjárás miatt kis mértékben tudtak folytatódni.
Szinte teljesen befejeződött az Egészségügyi Központ belső udvarának burkolása, a belső, sorompóval zárt parkolók kialakítása, azonban az ide kerülő
növények beültetésére már a rendkívül kedvezőtlen
időjárás miatt nem kerülhetett sor.
A Polgármesteri és Járási Hivatal épülete előtti parkosítási munkák megkezdését, a burkolatépítések

Felhívás
FÖLD NAPJA

„S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.”

Április 22-e, a Föld Napja tiszteletére Gyál Város Önkormányzatának Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága a
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
és az .A.S.A. Magyarország
Kft. közreműködésével – az elmúlt évekhez hasonlóan – tavaszi nagytakarítást szervez a
városban.

Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil szervezeteket, baráti társaságokat, hogy környezetünk
szebbé tétele érdekében vegyenek részt ismét a takarítási akcióban.
A szükséges feltételeket a szervezők biztosítják (kesztyűk, zsákok, szemét elszállítása, konténerek).
Gyülekező: 2013. április 20-án (szombaton), reggel
9:00 órakor a gyáli víztoronynál.
Bízunk benne, hogy idén is sokan részt vesznek akciónkban és ez a szellemiség az év többi napján is folytatódni fog.
Vinnai Tibor
Gyál Város Önkormányzata Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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befejezését a tavaszhoz képest meglepően zord
időjárás nem tette lehetővé. Amint az időjárás engedi, április hónapban az új épület körüli zöldfelületek kialakítása, a növények telepítése, valamint az
új épület főbejáratához vezető sétány kialakítása is
megkezdődik, majd kedvező időjárás esetén várhatóan május elejéig be is fejeződik, hogy az elkészült
új park a májusban tartandó városközpont-avatóra
megfelelően szép környezetet biztosíthasson.
			
Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
A II. Világháború 1945. május 8-án véget ért.
Az áldozatok tiszteletére rendezett
kegyeleti megemlékezésünket
2013. május 8-án szerdán, délután 6 órakor
a Gyáli Milleniumi Parkban tartjuk,
melyre szeretettel meghívjuk
városunk minden lakóját.
Kérjük, mindenki hozzon magával egy szál virágot!
Gyál Kertváros Polgári Kör

Minden társadalmi szervezet, egyesület életében vannak hullámvölgyek. Így volt ez az 1992-ben alapított
Alapítvány Gyálért életében is, hisz több éven keresztül nem működött.
Örömmel értesítem Önöket, hogy az önkormányzat által delegált 2 új taggal, Vinnai
Tiborral és Botlik Zoltánnal kiegészült kuratórium ismét folytatja munkáját.
Az alapítvány több mint húsz évvel ezelőtt
azzal a céllal jött létre, hogy a gyáli polgárokat arra ösztönözze, hogy minél többet
tegyenek a város fejlődéséért, gyarapodásáért. Az Alapítvány Gyálért azokat a személyeket vagy közösségeket jutalmazza, akik, ill. amelyek egy
adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak e téren.
Így kapott eddig „Gyálért” díjat többek között dr Nagy
Árpád, a Kertbarát kör, Balla Mihály, dr Kindlovits Mária és a Faluvédő Egyesület.

Az elmúlt években sokan, sokat tettek városunk
fejlődéséért.
Ezért várjuk a javaslatokat a díj idei jelöltjeire. Kérem
gondolják végig, hogy kik, vagy milyen szervezetek tettek sokat városunkért és értesítsenek
javaslataikról.
Postai cím: Gyál, Szent István utca 16.,
illetve telefonszám 06-20/913-2778.
A díj átadására terveink szerint augusztus
20-án kerül sor. A díjazott egy emlékplakettet
kap és pénzjutalomban részesül.
Czotter Ferenc
a Gyálért Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Versenyre hívnak a kertbarátok
A Gyáli Újság februári számában
már utaltam arra, hogy szeretnénk
minél több polgártársunkat bevonni a kertészkedésbe. Ennek egyik
eseményeként nemes versengésre hívunk mindenkit a „legszebb
kert és utcarészlet cím elnyerésére”. Ez a kifejezés jól tükrözi azt
a szemléletünket, amely a szűkebb és tágabb környezet egységét hirdeti.
A versenyben résztvevők kertjét
és utcarészletét független szakmai zsűri bírálná el, akik a szöveges értékelést képi megjelenítéssel is alátámasztanák.
A versenyre jelentkezni lehet a
gyalikertbarat@gmail.com e-mail
címen vagy közvetlenül minden
hónap utolsó csütörtökén 14 órától a kertbarátok rendes havi ös�szejövetelén a közösségi házban.
Azt tervezzük, hogy a remélt sikeres versenyév után a későbbiekben már több kategóriában
hirdetnénk versenyt a kertészkedés különböző területén. Emellett
nagy érdeklődéssel várjuk az ál-

talános iskolások köréből a „Föld
Napja” tiszteletére meghirdetett
rajzpályázatra beérkező pályaműveket is.
Ez évi programunkhoz kapcsolódóan bizakodásra ad okot az a fokozott érdeklődés, amely az iskolák részéről megnyilvánul például
iskolakert – bemutatókert létesítéséhez a szakmai segítség, vagy
a tagok által felajánlott kertrészlet felajánlása természetismereti órák megtartására. A kivitelezés
folyamatban van.
Az eddig leírtak alapján akkor lennénk igazán boldogok ha nemes
céljainkhoz, többek között az „az
Édenkert Magyarország, építsük
együtt” mozgalmunkhoz
minél
több fiatal- gyermek és fiatal felnőtt csatlakozna.
A hobbikertészkedésnek – gazdálkodásnak – közvetlen gazdasági haszna mellett nagy a jellemformáló hatása is.
Gyócsi Zoltán
a Gyáli Kertbarát Kör tagja

Születés
hete 2013
Ismét Gyálon is!

Május 5-én vasárnap

a közösségi házban a Kismamákat, Anyukákat, Apukákat is
megszólító ingyenes rendezvényen színes előadásokkal, programokkal, kiállítókkal és nagy
örömmel várunk mindenkit!

Május 11-én szombaton

a Harmoniapont Test és Lélekműhely Ingyenes
Nyíltnapján szeretettel várjuk az
érdeklődőket a
gyakorlati óráinkon!
Mindkét helyszínen gondoskodunk a gyerekek önfeledt
játékáról is!
Részletes programok a
rendezvénysorozat
internetes oldalán!
www.szuleteshete.hu

5

Új

Gyáli Újság

2013. április

Beszámoló a márciusi Képviselő-testületi ülésekről
2013. március 7-én Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtartotta soros ülését, amelyen
a következő fontosabb határozatok születtek:
- döntés született az igazgatási szünet időpontjáról.
Ennek értelmében a Polgármesteri Hivatal 2013. augusztus 12. és augusztus 16. között zárva tart;
- megalkották a település 2013. évi költségvetési rendeletét, melynek bevételi és kiadási főösszege 3 milliárd 200 millió forint lett;
- módosították az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
szóló rendeletet, így 2013. március 15-től a házasságkötések díja a következők szerint alakul:
- a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében vendégek
nélkül térítésmentes,
- a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 5-20 főig
10.000 forint,
- a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 20 fő felett
35.000 forint,
- az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 25.000 forint,
- ezen helyiségektől eltérő helyen 50.000 forint + ÁFA;
- elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, valamint a Városi Egészségügyi Központ
2012. évi beszámolóját;
- rendelet született a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. Erről bővebben lapunk májusi számában
olvashatnak;
- a tavalyi döntéshez hasonlóan a Képviselő-testület
az idei évben is támogatást szavazott meg a Rákóczi
Szövetség beiratkozási ösztöndíj programjához, ezúttal 150.000 forintot, ezzel is segítvén a Felvidéken élő
magyar fiatalokat. A program lényege, hogy amennyiben a szülők gyermeküket a Felvidéken magyar iskolába iratják be, gyermekük egyszeri 10.000 forint ösztöndíjban részesül;
- elfogadásra került a „Férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” projekt részeként a
„Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása;
- kiírták a 2013. évi helyi civil- és sport pályázatokat,
melyeknek beadási határideje 2013. április 10. A pályázatokról a döntés az április 25-i Képviselő-testületi ülésen fog megszületni.

6

Március 28-án ismételten összeült a város
Képviselő-testülte.
- elfogadták a rendőrség, a FEGY, a közterület-felügyelet és a mezőőrök 2012. évi beszámolóját;
- megalkotásra került a településképi véleményezési
eljárásról szóló rendelet, melyről lapunk májusi számában részletesen beszámolunk;
- a Dózsa György utcában 2012-ben egyirányú forgalmi rend került bevezetésre. A lakók ezt követően megkeresték Hivatalunkat az új forgalmi rendet kifogásolva. 2013. február 20-án lakossági egyeztetésre került
sor, amelyen a megjelentek egyhangúan azt a javaslatot tették, hogy kerüljön visszaállításra a két irányból való behajtás lehetősége. A lakossági kérésnek
engedve a Képviselő-testület visszaállította a régi forgalmi rendet;
- a Heltai Jenő utca Bem József utca és Autóker közötti szakaszán 30 km/h-s sebességkorlátozás került
bevezetésre;
- a Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22
évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor a
tetőtér beépítése megtörtént. Sajnos az épület így a
mai kor követelményeinek részben felel csak meg, kívül-belül korszerűsítésre szorul. Ennek megvalósításának első lépése a szükséges tervek elkészítése,
amelyre a legkedvezőbb árajánlatot az Ybl Tervező Kft.
adta, így ők készítik a terveket 4.300.000 forint + ÁFA
összegért.
A Képviselő-testület mindkét ülésén foglalkozott a hulladékszállítás jövőbeni megoldásával, mivel az új jogszabályok értelmében 2014-től csak többségi állami
vagy önkormányzati tulajdonú, nonprofit gazdasági
társaság láthatja el ezt a feladatot. Végül olyan döntés született, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú
kft-t alapított Önkormányzatunk Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft néven, mely a
szükséges erőforrások biztosítása és engedélyek beszerzése után, az idei év második felétől végezni fogja
városunkban a szemétszállítást.
A Képviselő-testület döntései olvashatók a www.gyal.hu
honlapon. Gyál Város Önkormányzata legközelebbi rendes
ülését március 25-én tartja a Városháza Tanácstermében.
Polgármesteri Hivatal

Végre megújul a Vecsési út!
2013-ban az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programok keretében országosan csaknem 600 kilométernyi, régóta felújításra váró
alsóbbrendű mellékút újul meg csaknem 87 milliárd forintnyi európai
uniós forrásból. Az országos programon belül Pest megyében idén
mintegy 17 milliárd forint értékben, csaknem 85 kilométernyi út felújítására van lehetősége a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek.
Pest megyében, az egyes útszakaszoknál a teljes körű felújítások általánosan tartalmazzák a burkolat megerősítését és szélesítését, a
kopóréteg cseréjét, belterületi szakaszokon a vízelvezető árkok és
buszöblök kiépítését, rekonstrukcióját, külterületi szakaszokon az
árok-padka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átereszek rendbehozatalát is – adta hírül a projektgazda Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
A program keretein belül 2013 év végéig megújul a 8,8 km hosszú, a Vecsécsi utat és
a Bem József utcát magában foglaló
Vecsés-Alsónémedi összekötő út
is – tudtuk meg Erős József önkormányzati képviselőtől, a
képviselő-testület Pénzügyi
és Gazdasági Bizottságának elnökétől, aki évek
óta küzd az út felújításáért. Ez az útszakasz a rajta áthaladó nagy forgalom
miatt erősen leromlott állapotban van, sok bosszúságot és balesetveszélyt
okoznak az egyre nagyobb
számban megjelenő kátyúk.
Mivel nem önkormányzati, hanem állami fenntartású útról van
szó, az itt élők érdekeinek képviseletével igyekeztünk eléri, hogy tegyék rendbe ezt
az útszakaszt. Pápai Mihály polgármester úr és dr. Szűcs Lajos, Pest
Megye Közgyűlésének elnöke is erős lobbitevékenységet fejtett ki az
ügy érdekében. Ígéretek és tervek után végre, még az idén sor kerül
a felújításra A munkálatok biztosan okoznak majd némi bosszúságot
az ott lakóknak és az úton közlekedőknek, ezért türelmüket és belátásukat kérem. Személyesen is nagy öröm és sikerélmény számomra, hogy hosszú évek harca után végre sikerült elérni az út felújítását
– monda el lapunknak Erős József önkormányzati képviselő.
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Lapunk előző számában az SZJA
1%-ának elfogadására jogosult civil szervezetek adatait adtuk közre.
Az alábbi két szervezet akkor kimaradt, a hiányosságot most pótoljuk.

APEX Optimista Sportegyesület Gyál
Adószám: 19703907-1-13
Tátika Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18703612-1-13

1%

Ingyenesen biztosítja a vakcinát az önkormányzat

HPV védőoltás fiúknak is
Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület
Szociális, Egészségügyi
és
Közbiztonsági
Bizottságának elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy Gyál
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2009-ben
beindított program folytatásaként – a humán papilloma vírus
(HPV) által okozott méhnyakrák

és nemi szervi szemölcsök elleni négykomponensű (SILGARD) védőoltást 2013-ban is térítésmentesen biztosítja a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is
a törvényes képviselővel együtt Gyálon lakó (2000.
január 1-je és 2000. december 31-e között született)
13 éves fiúk részére is. A vakcina teljes patikai ára
90.000,- Ft/fő. Döntésünkben szerepet játszott, hogy
a védőoltás olyan anyagi terhet jelentene a legtöbb
szülőnek, amit nem tudna önerőből felvállalni – jelentette ki Zabánné Nagy Gyöngyi.

Tájékoztatásul!
Hamarosan indul az Egységes Kérelem (területalapú támogatás) beadása: figyelem, csak jogszerű földhasználó nyújthat be kérelmet!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH)
a 2013. évi Egységes Kérelem keretében benyújtandó egységes területalapú támogatás (SAPS), agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás (EMVA-AKG), kedvezőtlen adottságú területek támogatása (KAT) illetve
Natura 2000 gyepterületek támogatása jogcímekkel
kapcsolatban elengedhetetlen a kérelmezett területek
földhasználati jogviszonyának rendezése.
Az internetes felületen az egységes kérelmet háromféle módon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH): amennyiben az ügyfél
rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélka-

puján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közreműködő, vagy meghatalmazott útján.
Technikai közreműködők a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók lehetnek. Ők azoknak a gazdálkodóknak nyújtanak térítésmentes segítséget, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, illetve kérelmüket
megbízható szakmai segítséggel szeretnék beadni.
A meghatalmazás, illetve a technikai közreműködés
kitöltéséhez szükséges a Hivatal által kiadott jelszó.
A korábbi években használt jelszó érvényes; amen�nyiben valaki elveszítette vagy elfelejtette, új jelszót
bármely megyei MVH kirendeltségen a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet. A
nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról.

Sándor Krisztina agrárkamarai tanácsadó (tel.: 30/429-7641)
várja ÖNT Gyálon, az Arany János Közösségi Házban
április 20-án, május 4-én
szombati napokon, 09.00-16.00 óra között.
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Maratoni nyelvóra az Adyban
Iskolánk 40 éves jubileuma alkalmából az idegen nyelvi
munkaközösség március 27-én maratoni nyelvórát tartott. Iskolánk profiljának megfelelően fontosnak tartottuk, hogy akciónkkal fölhívjuk a diákok figyelmét a világ
sokszínűségére, a különféle nemzetek értékeire. A délelőtti órarend szerinti angol- és németórákat követően
délután angol, eszperantó, flamand, francia, japán, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvet tanulhattunk
késő estig. Öröm volt az óraközi szünetekben a folyosón sétálni, hiszen a gyerekek láthatóan nagy lelkesedéssel köszöntötték egymást a legkülönbözőbb nyelveken! A nosztalgikus hangulatú „retro” oroszóra a szülők
körében is nagy sikert aratott, jókat nevettünk a régi képeket, ismerős szavakat, dalocskákat ismételve.
Éjfélkor nyelvi vetélkedőre került sor, melynek során a
csapatok különböző feladatok megoldásával adhattak
számot a nap során megszerzett tudásukról. A hangulatot jellemzi, milyen lelkes tapsot aratott igazgatónőnk,
Kasa Csilla az éjjel egy órakor angol nyelven előadott
rögtönzött jelenetével. A vetélkedő meglepetés ajándéka az a nagy adag finom palacsinta volt, amit Kisné
Reinhard Krisztina szülő készített számunkra.
Hajnali kettőtől reggel 8.00 óráig(!) angolórákkal folytattuk. Rózsa Aliz tanárnő országismerettel indított, majd
változatos feladatokkal fejlesztette a diákok szókincsét,
hallását és szövegértését. Az iskola FB-oldalán folyama-

tosan közvetítve az eseményeket örömmel tapasztaltam,
mennyien drukkoltak nekünk „kintről” is az éjszaka folyamán - ami hajnaltájt azért már szükségessé is vált. A rendezvény igazán megerősítette az adys család összetartozásának érzését, hiszen az a 32 hetedik-nyolcadikos
diák, aki végig kitartott velünk - de azok is, akik valamelyik nyelvi órára beültek - kivételes élményben részesülhettek. Nem véletlen, hogy a nap folyamán leggyakrabban hangoztatott szó a japán „szuki” (szeretet) szó lett.
Köszönöm Rózsa Aliz tanárnőnek a rendezvény ötletét, a szervezőmunkát és a reggelig tartó lendületet! Köszönet a kollégáknak is, akik nélkül nem válhatott volna ennyire színessé a nap. Tanártársaink
mellett tanítványok és családtagok is segítették munkánkat: Csinosné Tóvizi Ágnes (angol), Horváth Lívia (japán), Fábiánné Szálkai Gabriella (orosz), Horváth Rita (olasz), Siszler Izabella (spanyol), Keresztes
Nagy Edina (flamand), Kovács Viktória (német), László Blanka (eszperantó), Molnár Melinda (angol), Molnár Vanda (angol, német, latin), Oroszné Nagy Katalin
(spanyol), Reményi Judit (francia), Rózsa Aliz (angol),
Ruck-Makay Melinda (angol), Simon Adalbert (orosz),
Szabó Zsuzsanna (angol), Végh Gyöngyi (francia).
Kovács Viktória
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
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1848-ra emlékeztünk
Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményére, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulójára emlékezünk március 15-én, az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban.
Ünnepi beszédet Pápai Mihály, Gyál város polgármestere mondott, Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger és Tompa Mihály: 1848 című versét Ozsgyáni
Mihály színművész adta elő.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak színvonalas műsorát Juhászné Szabó Magdolna, Magyarosi Andrea és Ormosné Surányi Katalin tanították
be, s hagyományaink szerint közreműködött az ünnepi műsorban a Schmidt József vezette Gyál Városi Fúvószenekar is.
A szokatlanul zord időjárás miatt az ünnepség második része, a hagyományos koszorúzás az idén
elmaradt.
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Városi Arany János vetélkedő a könyvtárban
A díjkiosztás után a győztes csapat - hagyományunkhoz híven - megkoszorúzta Arany János szobrát.
A vetélkedő a következő eredménnyel zárult:
I. helyezett: Ady Endre Általános Iskola csapata, felkészítő tanár: Gazdikné Kasa Csilla és Horváth Rita
Janitsek Máté, Nagy Nikolett,
Perjési Tímea, Kulcsár Lili
II. helyezett: Bartók Béla Általános Iskola csapata,
felkészítő tanár: Nagy József
Csák Kitti, Gordos Gabriella, Horváth László,
Menkó Eszter, Simon Máté

Fogyasztóvédelmi híradó

Előttünk az utódunk, de nem mindegy, hogy mit eszik és hogyan él...
Ez évben első alkalommal az Ady Endre Általános Iskola két 6. osztálya részére tartottunk bemutatót és
tájékoztatót az egészséges életmódról és a tudatos
vásárlásról. A gyerekek beszámoltak arról, hogy mit tanultak ezen a foglalkozáson, hogyan értelmezték a látottakat-halottakat: „ bemutatták nekünk, hogyan kell
egészségesen étkezni és tudatosan vásárolni. Céljuk
az volt, hogy helyes útra tereljenek minket a táplálkozás és vásárlás terén.”
Ez a megfogalmazás nagyon érett gondolkodásra vall.
Legnagyobb hatással az új ételek bemutatása volt rájuk,
például a csicsóka. „ Megmutatták nekünk, mi az ételpiramis, ami az ételek fontossági sorrendjét ábrázolja. Felhívták a figyelmünket arra, hogy amikor termékeket vásárolunk, olvassuk el, hogy mit tartalmaznak, mert nem
biztos, hogy az van benne amit gondolunk. Kaptunk feladatokat, amit a padtársunkkal közösen kellett megoldani, amiért cserébe müzlit kaptunk. Megkértek minket,
hogy a bemutatásra kirakott ételek közül válasszunk
kettőt, ami szerintünk egészséges számunkra. Miután
mindenki elvette a kiválasztott élelmiszereket, kérték,
hogy mondjuk el, miért azt választottuk. Aztán még választhattunk az ételek közül. Köszönjük, hogy megkóstolhattuk azokat az egészséges ételeket, amiket bemutattak. Tetszett az előadásban az, hogy megismerhettük
az ételek jó és rossz oldalát. Kaptunk csicsókát, amit
otthon elültethettünk. Felhívták figyelmünket a reggeli
étkezés fontosságára, az egészséges ételek fogyasztásának és a rendszeres étkezés szükségességére.”
Mi pedig köszönjük a feljegyzés készítőinak: Cseh
Dorottyának, Kiss Nikolettnek, Kovács Laurának és
Sándor Noéminek, hogy elmondtátok, mit tanultatok.
Mondjátok el másoknak is!
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Az előadást a CBA Hálózat Gyál, Ady Endre úti élelmiszer bolt szponzorálta, köszönjük szépen!
Márciusban 1 év elteltével elmentünk a Bartók Béla Általános Iskolába és két órában közel 60 tanuló vett
részt a 7. és 8. osztályosok közül az előadásokon. A
három korosztály étkezési szokásai igen eltértek egymástól, minél idősebbek , annál rendszertelenebb /kevesebb/ a napi étkezések száma. Ennek fontosságáról
bővebben beszélgettünk. Az élelmiszerek összetevőiről, a hozzáadott, általában rossz állomány javítókról,
a felesleges többlet kalóriákról szintén szó esett. Igen
fontos volt beszélni a fogzománcot roncsoló szénsavas üdítőről, valamint a magas koffeintartalmú veszélyes italról is.
A tudatos vásárlás gyakorlati módszerei sokat segíthetnek, mert a nagyobb gyerekek gyakrabban mennek
egyedül vásárolni. Ne induljunk el éhesen, mert ilyenkor túl sok felesleges nasi kerülhet a kosárba. A listás
módszer nagyon praktikus és takarékos. Későbbi bos�szúságtól óvhat minket, ha ellenőrizzük a fogyaszthatósági és lejárati dátumokat.
Tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök választása, kóstolása, feladatlapok, totók kitöltése zárta ezt az igen
hasznos és tanulságos napot. Az élelmiszereket Egyesületünk ajánlotta fel.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Dr. Dömölki Lívia
élelmiszer szakértőnek /OFE részéről/, a CBA adományának, az iskolák vezetőségének és tanárainak az
együttműködéséért.
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyáli Szervezet vezetősége

Arany János születésnapjára Városi Arany János vetélkedővel emlékeztünk március1-én délután.
Ötödik alkalommal adtak számot tudásukról a résztvevő 7. osztályos tanulók.
A zsűri tagjai voltak: Börzsönyi Erika, Makkay Lászlóné, Prémné Nógrádi Vera és Tofán Attiláné.
A feladatok között volt versfelismerés, levélírás Arany
Jánosnak és „Családi kör – napjainkban” címmel verset is írtak a gyerekek.

III. helyezett: Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata,
felkészítő tanár: Magyarosi Andrea
Mojzics-Győrfi Madlen, Rontó Klaudia
Szenczi Laura, Kucsera Viktória
Gratulálunk a nyerteseknek!

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Szélviharos verseny Tápiószecsőn
Immáron 3. alkalommal vettünk részt a tápiószecsői,
mezei futóviadalon. Több 10 km-es szél hátráltatta a
mezőny eredményességét, de csapatunknak ez sem
okozott gondot.
Diákjaink az eddigi évek egyik legszebb eredményeit produkálták.
Érmeseink:
Arany
Kotroczó Laura,
Juhász Laura,
Nagy Ádám,
Fekete Márk

Ezüst
Kokovai Dávid,
Zente Edina,
Fekete Olivér,
Nagy Zsolt

Bronz
Kiss Éva,
Implom Renáta,
Juhász Noémi,
Kusnyír Krisztián

Aranyosaink:
II. korcsoport
Juhász Laura,
Implom Renáta,
Urbán Kata,
Kósa Petra,
Kovács Evelin,
Lakatos Jolán

II. korcsoport
Nagy Ádám,
Molnár Kevin,
Implom Viktor,
Nagy József,
Dobsa Dominik,
Bank Alex

III. korcsoport
Zente Edina,
Juhász Noémi,
Zsíros Alíz,
Giák Paulina,
Szabó Melinda,
Butor Fanni,
Sinka Gabriella

III. korcsoport
Fekete Márk,
Fekete Olivér,
Kusnyír Krisztián,
Burai Tamás,
Széll Mihály

IV. korcsoport
Nagy Zsolt,
Terenyi Dániel,
Semega Tamás,
Gégény Márk,
Hásás Zsolt,
Molnár Krisztofer

Ezüstöseink:
I. korcsoport
Kotroczó Laura,
Kiss Éva,
Horváth Klaudia,
Antal Inez

I. korcsoport
Kokovai Dávid,
Kotroczó Balázs,
Kotroczó Olivér,
Dobronyi József

Mosolygott a buszon lévő gyereksereg hazáig, s boldogan ugrottak szüleik nyakába a jól végzett „munka”
után. Büszkék voltunk a tanítványainkra.
Április elején a megyei mezei futóversenyen jó néhányan képviselik iskolánkat.
Szép volt Zrínyi!
Bíró Etelka
testnevelő tanár
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RENDŐRSÉG

Energiatudatos Vállalat
Tanúsítvány átadása az
.A.S.A.-nak a Parlamentben

FELHÍVÁSA

az alábbi jó tanácsokat a saját érdekükben fogadják meg,
ezzel elkerülhetik, hogy rossz szándékú bűnözők áldozatává váljanak:
- Soha ne engedjen be ismeretlen, idegen személyt a
lakásába, de még a kertkapun sem, akármilyen indokkal érkezik!
- Ha ismeretlenek önkormányzati dolgozónak, víz-, gázvagy villanyóra leolvasónak adják ki magukat, kérjék el
igazolványukat, és az ingyen hívható telefonszámot felhívva ellenőrizzék le őket a közmű-szolgáltatónál!
Fontosabb telefonszámok:
Gyáli Önkormányzat:
Vízművek: 		
Gázművek: 		
Elmű: 			

06-29-540-930
06-40-247-247
06-40-474-474
06-40-383-838

- Ha rendőrnek mondják magukat az ismeretlenek, hívják a Dabasi Rendőrkapitányság 06-29-360-207-es telefonszámát!
- Ha az Ön rokonára hivatkozva pénz hozott, vagy kér az ismeretlen személy, hívják
fel azonnal rokonukat, ellenőrizzék le!
- Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy
hol tartják, és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Önöktől! Lehetőség szerint ne tartsák egy helyen
a megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzenek el a lakás különböző részein!
- Javasoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzüket
eleve ne otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyezzék el!
- Boltban, piacon, orvosnál senkinek se meséljen életkörülményeiről, otthon tárolt értékeiről, telefonban senkinek se adjon információt önmagáról!
- Nyári időszakban arany nyakláncát lehetőleg a ruházata alatt viselje, ne feltűnően a ruházaton kívül hordja, mert kitéphetik nyakából!
- Közlekedési eszközre történő fel- és leszálláskor
ügyeljenek táskáikra! Csomagjaikat lehetőleg ne bízzák ismeretlenekre!
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Az Energiatudatos Vállalat cím elnyeréséről kibocsátott tanúsítványt 2013. március 6-án az Országházban adták át.

- A vállra akasztható táskát mindig tartsák a testük előtt,
vagy szorosan a hónuk alatt, így észrevétlenül senki sem
nyúlhat bele! A kabát zsebében, kosár tetején, a táska
külső zsebében soha ne tartsanak értékeket, mert azt
könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevennék!
- Amennyiben a lakcímet tartalmazó iratok mellett a lakáskulcsot is ellopják, sürgősen cseréltessenek zárat
otthonukban!
- Soha ne tartsák a bankkártya mellett a PIN kódot! Ha
ellopják a bankkártyát, tiltassák azt le a számlavezető banknál, különben a tolvaj hozzájuthat a pénzhez!
- Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, azonnal értesítsék a Dabasi
Rendőrkapitányságot a 06-29-360-207-es
számon, illetve az éjjel-nappal ingyenesen
hívható 112-es, vagy a 107-es segélyhívó
számon.
- Ügyeljenek arra, hogy idegenek előtt ne beszéljenek arról, hogy egyedül élnek! A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a
vezetéknevet kiírni tudományos fokozat (egy
doktori cím utalhat esetleg jómódra), és családi állapotot jelző előtag nélkül (az özvegyi titulusból lehet következtetni arra, hogy valaki egyedül él).
- Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen olyan helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!
- Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el
keresni, hanem készítse elő, majd az ajtót azonnal zárja be maga után!
- Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, melyeket
nem használnak, napközben húzzák fel, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják.
Lehetőség szerint az előkertet műveljék, mert az elhanyagolt kert látványa is arra enged következtetni, hogy a ház
tulajdonosa egyedül élő, gyenge fizikumú, beteg ember,
aki segítségre szorul, aki ez által védtelen célponttá válhat!
Danó Zoltán
r. alezredes, őrsparancsnok

Németh István country manager Szili Katalinnal, az
Országgyűlés Fenntartható Bizottságának Elnökével

Ahogyan korábban már hírt adtunk róla, az .A.S.A. Magyarország Kft. csatlakozott a Virtuális Erőmű programhoz, amelynek keretén belül az energiahatékonyságunk fejlesztését tűztük ki célul. Ennek érdekében számos vállalást tettünk és
intézkedést hajtunk végre, kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.

A FEGY naplójából
03. 06. Ismét ELMŰ alkalmazottnak adta ki magát két
magas, 30-40 év körüli sötét bőrű férfi a Báthori u-ban.
A csalók, hamis igazolványt használva próbáltak bejutni az ingatlanba számla túlfizetés címén. Amikor az idős
személy unokája is kijött a házból, a csalók elmenekültek.
03. 11. A Gyepmester telefonált, hogy a Kisfaludy utca
végén több személy, egy kiskocsival fát tol, melyet feltehetően a közeli erdőből tulajdonítottak el. Szolgálatunk
a közelben tartózkodott, így gyorsan a helyszínre értünk
és a gyanús személyeket a rendőrség kiérkezéséig vis�szatartottuk. A rendőrség a személyeket eljárás alá vonta, szorgalmukat egy 50.000 forintos helyszíni bírsággal
jutalmazta, majd B. Rolandot a rendőrség előállította.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

dal- és nótaműsor
a Kovács István Pál Dalkör szervezésében
2013. május 11-én, szombaton
17.30 órakor,
a közösségi házban.
Fellépnek a dalkör énekesei és
Jakab Éva vendégénekes.
Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara.
Falusi Ferenc cimbalmozik.

03. 19. Lakossági bejelentés érkezett, hogy 15:30 körüli időben két női egyén az „Energia Hivatalra” való hivatkozással akar az ingatlanba bemenni, hogy felmérjék azt, hogy ki, mivel fűt.
Itt hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az energiaszolgáltatók ilyen jellegű feladatot nem végeznek, ezért
senkit ne engedjenek be a házukba és azonnal hívják a
FEGY központot a 29/340-333 telefonon!
03. 21. A Fővárosi Tűzoltó Egységtől riasztást kaptunk,
hogy szénmonoxid mérgezés történt Gyál egyik családi
házában. A helyszínre érkezésünket követően a családtagokat az épületből kihoztuk, majd a mentők egy személyt megfigyelésre kórházba szállítottak.
Hajdu Attila
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EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

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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apró

apró

apró

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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN
beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia)
és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as számot.
A vizsgálat ingyenes.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás,
paraffinos kezelés otthonában.
Rugalmas időbeosztás, barátságos ár (már 1600 ft-tól). Telefon: 06-20/583-1980. Részletek: www.pedikurotthonaban.hu
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.

PARKETTÁS vállal, mindenféle
padló és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Környezetbarát (szagtalan) lakkal,
porszívós gépekkel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70- 505-1177
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
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek
javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Gyál központjában, csendes utcában egymás mellett lévő két
telek 60 m2 összkomfortos házzal 21 Millió forintért eladó. Ös�szesen 1435 m2. Érdeklődni:
06-70/339-5607
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

Az Autóker gyáli logisztikai raktárába keres
két műszakos munkarendbe
raktárkezelő munkatársat.

MINDENNEMŰ
KŐMŰVESMUNKÁK Dryvit, burkolás, takarítás, ácsmunka, vízszerelés, aszfaltozás, villanyszerelés,
kőműves javítás, gipszkartonozás, festés-mázolás, tapétázás, nagynyomású tető- és
burkolatmosás. Bogdán Gyula
30/369-7283
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklődni lehet a 06-20-2445315-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
KERTI TAVI halak, vízinövények, haltápok, tókezelő szerek
és technikák széles választéka
várja! DÍSZSÜGEREK, akváriumok és felszereléseik, fagyasztott és lemezes haleledelek.
Szakértő tanácsadás, akár már
a kezdetektől! Gyál, Kőrösi út
178. (Petőfi - Kőrösi sarok)
Tel.: 06-70-505-11-77
www.sugerfan.hu

Dr. Makkos Ingatlan Centrum
Eladás, kiadás, hitel, költözés,
felújítás? Szeretné ingatlanát fizetős oldalakon látni, ingyen?
Mi 12 oldalon hirdetünk!
Válassza a legjobbat. Hétvégén
is! Telefon: 06-70/949-1452
E: tothkatalin@ingatlandoktor.com
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
GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló
masszázs otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos ár
(1000 ft/ fél óra). Telefon:
06-20/579-41-25. Részletek:
www.masszazsotthonaban.hu

HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA
Hirdetéssel
kapcsolatos
információk:
06-29/541-641

www.gyalikozhaz.hu/ujsag

Jancsi és Juliska Óvoda
Továbbra is szeretettel várjuk óvodánkba a gyerekeket
2,5 éves kortól.

Felvételi feltétel:
OKJ-s (kék bizonyítvány)
targoncavezetői végzettség,
vezető üléses és állásos típusvizsga,
magasemelésű targoncán szerzett gyakorlat.

Családias környezet, kis létszámú csoport,
egyénre szabott differenciált fejlesztés,
komplex foglalkozások, úszás, néptánc,
füvesített udvar, fa játékok, medence, trambulin.

Jelentkezni a bodnarne@businesspark.hu címre
küldött önéletrajzzal lehet.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 29/340-625
www.jaju.hu; www.facebook.com/esjuliska.jancsi
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SZÁZFORINTOS BOLT

Gyál, Vak Bottyán piactér
Havonta új akciós ajánlatokkal
és kedvező árakkal várunk
minden kedves vásárlót!

Nyitva tartás
H‒P: 8‒17
Sz‒V: 8‒12

Termékeink: háztartási- és vegyiáru, műanyagáruk, kozmetikumok,
konyhai felszerelések, papíráruk, játékok, bizsu, illatszer, édesség

Aktuális AKCIÓ:
2013. április 15.‒2013. április 30. között

Lorin
krémtusfürdő
1l

349 Ft
(349 Ft/l)

Dello
folyékony
szappan
1l

199 Ft
(199 Ft/l)

Ász mosópor
450 g

159 Ft
(353 Ft/kg)

Domestos
fertőtlenítő
750 ml

389 Ft
(519 Ft/l)

Spigo
papírtörlő

139 Ft
(139 Ft/cs)

Tomi mosópor
2 kg

999 Ft
(499 Ft/kg)

Áraink a készlet erejéig érvényesek és az ÁFÁ-t tartalmazzák!
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ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Nagyszabású utcabállal és utcazenei fesztivállal várjuk Önt,
kedves családját és barátait
a Kistérségi Szolgáltató Központ előtti téren
május 19-én, pünkösdvasárnap.
Vegyük birtokba együtt az új városközpontot!
15.00-17.00 óra: Nyitott városháza
				
(csoportos látogatás az új épületben)
17.00 óra: 		
A Kodály Zoltán Zeneiskola és
				Andrássy-Kulman Eszter
18.00 óra: 		
FolkFunk Superstars koncert
19.00 óra: 		
Csík Zenekar koncert
21.00 órától: 		
Utcazenei fesztivál
				
(a jó hangulatról a kitelepült éttermek
				és utcazenészek gondoskodnak)

ELŐZENEKAR:

