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Választási plakát elhelyezési tilalommal
érintett közterületek
A választási eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület Gyál közterületeinek
meghatározott részein megtiltotta választási plakátok
elhelyezését.
Ennek értelmében tilos választási plakát elhelyezése az alábbiakban felsorolt közterületeken, az ott lévő
épületeken, létesítményeken (pl. szobor, emlékmű, kerítés), növényzeten.
A rendelkezés alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A rendelet előírásainak megszegéséért közigazgatási
bírság kiszabásának van helye.
A választási plakát elhelyezési tilalommal érintett közterületek jegyzéke:
• a Kőrösi út (ideértve a párhuzamos szerviz utat,
valamint a két út által határolt területet is) Ady Endre utca – Árpád utca közötti szakasza,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Ady Endre utca Kőrösi út – Szent István utca
közötti szakasza,
a Csontos József utca Kőrösi út – Szent István
utca közötti szakasza,
a Táncsics Mihály utca Kőrösi út – Szent István
utca közötti szakasza,
a József Attila utca Kőrösi út – Szent István utca
közötti szakasza,
a Somogyi Béla utca a Kőrösi út – Szent István
utca közötti szakasza,
a Dobó Katica utca a Kőrösi út – Szent István utca
közötti szakasza,
a Károlyi Mihály utca Kőrösi út – Szent István utca
közötti szakasza,
a Zrínyi Miklós utca Kőrösi út – Szent István utca
közötti szakasza,
az Árpád utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza.
Polgármesteri Hivatal
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január folyamán kétszer is összeült. A január 14-i rendkívüli ülésen mindössze egyetlen napirendi pont szerepelt. Döntés született arról, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételére, melynek
végeztével Gyál Város Önkormányzatától 5.573.311
CHF adósságot és a hozzá kapcsolódó 400 millió Ft
összegű óvadéki betétet vesz át az állam. Amint arról
előző számunkban beszámoltunk, dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes január 10-én Gyálon jelentette be, hogy a kormány átvállalja az önkormányzatok
fennmaradó adósságát is.
2014. január 30-án Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtartotta éves munkarend szerinti első ülését. Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta
eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
• a választási eljárásról szóló törvény útmutatása értelmében lehetőség nyílt rendeletet alkotni a választási plakátoknak a közterület meghatározott
részein történő elhelyezésének tilalmáról (erről külön írásunkban olvashatnak);

•

jogszabályváltozások miatt több önkormányzati
rendeletben is hatásköri és adatközlési technikai
jellegű módosításokra került sor, amelyek az ügyintézést nem érintik;
• új rendeletben szabályozták a 2014. évi igazgatási szünetek időpontját (erről külön írásunkban
olvashatnak);
• a testület megtárgyalta a „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás környezetrendezési terveit és
kérte annak kiegészítését néhány apró részlettel;
• lezárták az „Egészségügyi Központ külső-belső
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek
győztese a HIDI-TOP Kft. lett 149.963.890 Ft+ÁFA
összeggel. A felújítás februárban kezdődik, és előre
láthatólag június végén ér véget;
• segítséget nyújtottak egy magánszemély lakásépítési kedvezmény letéti ügyében;
• elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2013. évi
beszámolóját.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti
soros ülését 2014. február 27-én tartja az új Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok illetve döntések a www.gyal.hu honlapon
olvashatók.
Polgármesteri Hivatal

Újabb sikeres TAO pályázat!

Mint lapunkban is beszámoltunk
róla, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. beruházásában elkezdődik
a Vecsés-Alsónémedi összekötő
út több mint 8,5 kilométeres szakaszának rekonstrukciója, ami
európai uniós forrásból, az Új
Széchenyi Tervnek köszönhetően valósulhat meg.
A nagyon várt beruházás fontosabb adatait tartalmazó táblát már kihelyezték, s az időjárás
függvényében hamarosan megkezdődnek a kivitelezési munkálatok is.
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Beszámoló a januári képviselő-testületi ülésekről

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

A magyar parlament 2011. június 27-én fogadta el a
2011. évi LXXXII. törvényt a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ennek kulcsfontosságú része a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehetővé teszi az 5 látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását
a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.
A Gyáli BKSE 2012 után 2013-ban is élt ezzel a lehetőséggel, és a pályázaton ezúttal 6,8 millió forintot nyert
az utánpótlás-nevelési feladatok színvonalasabb ellátására, melyből a pályázati önrészt (688 ezer forintot) Gyál
Város Önkormányzata biztosított. Boda Imre, a Gyáli
BKSE elnöke ezúton szeretné megköszönni a magyar
kormánynak, hogy lehetővé tette számukra ezt a pályázati lehetőséget, valamint a város képviselő-testületének, amely ellenszavazat nélkül a pályázat mellé állt,
és biztosította az ehhez szükséges önrészt. Boda Imre
hangsúlyozta, hogy külön köszönetet szeretne mondani Pápai Mihály polgármester úrnak, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak hathatós segítségükért,
közbenjárásukért, illetve azoknak a cégeknek, amelyek
már többször is jelezték segítő szándékukat.

Bár az összeg még nem érkezett meg az egyesület
számlájára, de Boda Imre elmondta, hogy annak megérkezése után azt defibrillátor, hordágy, 132 db edzőmelegítő és különféle egyéb sportszerek vásárlására,
valamint utazási költségekre, edzőtáborozásra és különböző utánpótlás tornák megvalósítására kívánják
felhasználni.
A Gyáli BKSE a jövőben is pályázni szeretne a TAO-s
támogatásokra, és ehhez tisztelettel kéri a helyi cégek, vállalkozások már eddig is tapasztalt támogató
hozzáállását.
Polgármesteri Hivatal

3

Új

Gyáli Újság

2014. február

Megkezdődik a Városi Egészségügyi Központ
felújítása
A tervek szerint február közepén megkezdődnek a
Városi Egészségügyi Központ felújítási munkálatai.
Az Egészségügyi Központ felújítására kiírt, a tavalyi
év végén megindult közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelező február közepén megkezdheti a munkálatokat.
A kivitelezés várhatóan június hónapban fejeződik be,
azonban a rendelések a felújítás alatt is folyamatosan zajlanak. Az intézményt a munkálatok alatt időnként másik bejáraton keresztül lehet majd megközelíteni, és a rendelések is ideiglenesen más helyen,
más rendelőben, illetve esetenként más időben zajlanak majd. Ezért javasoljuk, hogy mindenki, aki teheti, tájékozódjon előzetesen az intézmény honlapján,
vagy telefonon az 540-880-as információs telefonszámon, hogy az igénybe venni kívánt rendelés hol, és
mikor érhető el.

„Nagyadózós” megbeszélés
2014. január 30-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor immáron negyedik alkalommal került sor a Pápai Mihály,
városunk polgármestere által kezdeményezett, úgynevezett „nagyadózós” megbeszélésre. Az összejövetel
célja az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az volt, hogy
a település legnagyobb adófizetői megismerjék a városi fejlesztéseket, közösségi és kulturális életet, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről is tájékozódjanak. Az idei megbeszélésnek a Sauflon CL Kft. új,
minden igényt kielégítő innovációs központja adott otthont, Peer János ügyvezető meghívására.
A rendezvény kezdetén Pápai Mihály polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd Diera Éva, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának irodavezetője számolt be a város 2013. évi költségvetésének alakulásáról. Prezentációjában hangsúlyozta,
hogy a helyi adók beszedéséből származó bevétel nagyságrendben az elsők között áll, és nagyjából
80%-a a megbeszélésen jelenlévő, a városban működő legnagyobb adófizetők által befizetett összegből származik. Kitért a kiadások területeire, részletesen beszámolt az intézmények működési kiadásairól,
a Polgármesteri Hivatal és a város működésére, üzemeltetésére fordított kiadásokról és a felhalmozási,
felújítási kiadásokról.
Ezt követően Pápai Mihály polgármester részletesen
beszélt az elmúlt évekről, ismertette, hogy milyen fejlesztések, beruházások történtek. Előadásában kitért
Gyál város közösségi és kulturális életére is. Beszámolt a jövőbeni tervekről, elindult beruházásokról. Beszéde végén minden jelenlévőt szeretettel meghívott a
város által szervezett közösségi eseményekre.
Pápai Mihály előadása után a jelenlévők lehetőséget
kaptak a bemutatkozásra, valamint kérdéseket tehettek fel a város vezetői felé.
Ezután a Sauflon CL Kft. vezetői körbevezették a cégvezetőket a kontaktlencsegyárban, és beavatták őket a
kontaktlencsegyártás rejtelmeibe.
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A rendezvény egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel egybekötött ebéddel zárult. A találkozóról kijelenthető, hogy évről-évre egyre nagyobb rá az érdeklődés.
A városvezetés és a helyi vállalkozók közötti tapasztalatcsere elősegíti a közös gondolkodást és egy értékes
együttműködő kapcsolat folytatását. Ezen kívül a rendezvény azért is különösen hasznos, mert a sokszor
egymástól karnyújtásnyira dolgozó cégvezetőknek is
lehetőséget ad egymás megismerésére, esetleg partneri kapcsolatok kiépítésére is.
Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünetek
2014-ben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén fogadta el az igazgatási
szünet elrendeléséről szóló rendeletét.
A jogszabály értelmében a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében a nyári igazgatási
szünet 2014. július 21-től augusztus 1-ig, míg a téli
igazgatási szünet 2014. december 29-től 31-ig tart.
Polgármesteri Hivatal

A kivitelező feladata a rendelések folyamatos biztosításával történő munkavégzés, azonban sajnos elkerülhetetlenek lesznek a kivitelezési munkálatokkal
együtt járó kisebb-nagyobb nehézségek, kellemetlen-

ségek, amihez ezúton is kérjük minden intézményt
igénybe vevő beteg türelmét, megértését, illetve fokozott figyelmét.
Polgármesteri Hivatal

Néhány gondolat az Eötvös
Szakközépiskola alapítványáról
Alapítványunk az „Eötvös József Alapítvány a Gyermekekért” megváltozott tagokkal 2012 óta működik.
A kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában végzik, tevékenységük ellátásáért sem díjazásban, sem költségtérítésben nem részesülnek.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai:
• Kiss László – elnök,
• Bárány Imréné – titkár,
• Csepregi Pálné – tag,
• Gazdik István – tag,
• Nemes Lászlóné – tag.
Célunk tanulóink támogatása az iskola által szervezett
programok, tanulmányi versenyek, nyelvvizsga, színház, múzeumlátogatások, ösztöndíjak anyagi hátterének megteremtése.
Az alapítvány bevétele az alábbiakból tevődik össze:
• a 2012-ban felajánlott adó 1%-ából befolyt összeg,
• önkormányzati támogatás,
• felajánlott adomány magánszemély részéről.

Az összeg felhasználása a 2012 - 2013-as tanévben a
következők szerint történt:
• ösztöndíjak,
• egyéni támogatások, nyelvvizsga díj költsége,
• hozzájárulás a tanulmányi versenyek költségeihez,
• hozzájárulás a kirándulások költségeihez.
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ával vagy munkájukkal támogatták működésünket!
Távlati céljaink megvalósításához örömmel veszünk
minden támogatást és adományt!
Adószámunk: 18701854 -1-13
Bankszámlaszámunk: 64400044-30070011-61100008
A kuratórium nevében köszönettel:

Bárány Imréné
az alapítvány titkára
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Változik a közterület-használat díja
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított
20/2007.(X. 03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 2014. február 1-től módosul.
A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke
I.

Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:		

323.- Ft/m2/nap

II.

Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:

323.- Ft/m2/nap

III.

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

IV.

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

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

VI.

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

VII.

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

A magyar kultúra napján
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én tisztázta
le Szatmárcsekén nemzeti imádságunk, a Himnusz kéziratát. A magyar
kultúra napját ennek emlékére ünnepeljük meg január 22-én, 1989 óta.
A közösségi házban tartott ünnepség az idén is képzőművészeti eseménnyel kezdődött, a városunk képzőművészeti életében kimagasló
érdemeket szerzett Fegyó Béla festőművész kiállítását dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg.
A rendezvény a színházteremben,
az InFusion Trió zenészeinek nép-

dalokat feldolgozó, elektronikus
hangszereken, újszerű hangzásvilággal előadott nagysikerű műsorával folytatódott.
Ünnepi beszédet dr. Szűcs Lajos, az
Országgyűlés jegyzője, Pest Megye
Közgyűlésének elnöke mondott.
A Gyáli Közművelődési Díjat Pápai
Mihály, Gyál város polgármestere és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester adta át Fegyó
Béla festőművésznek.
Az eseményt Kovács Nóri népdalénekes műsora zárta.
-i kis-

VIII.

Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-		
használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén				
259.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
		ba) 50 m2-ig:							
388.- Ft/m2/nap
2
		bb) 50 m felett:							
194.- Ft/m2/nap
IX.

Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fize-		
tendő közterület-használati díj:			
a) 100 m2-ig:								
128.- Ft/m2/nap
2
b) 100 m felett:								
64.- Ft/m2/nap

X.

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

XI.

Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:				
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:			

2.589.- Ft/nap
97.- Ft/m2/nap

A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-jén az előző évi-KSH által
közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével növekszik.
Polgármesteri Hivatal
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Az idei kitüntetett
Fegyó Béla festőművész 1974-ben végzett a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Veres Sándor,
Patay László voltak. Több évtizedes pedagógiai munkájának javarésze Gyálhoz köti, ahol nemcsak rajztanárként, hanem iskolai és felnőtt képzőművészeti körök
létrehozójaként, szakmai irányítójaként is maradandót
alkotott. Nagy szerepe volt többek között a Gyáli Téli
Tárlat létrehozásában, szervezésében is.
Tájképek, nádasok és vízi világ, életképek realista
ábrázolója.
A művész több évtizedes gyáli pályafutása után vis�szatért szülővárosába, Ráckevére, de városunkkal nem
szakadt meg a kapcsolata, önálló kiállításon mutatta be
képeit az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, számos alkalommal nyitotta meg a Gyáli Téli
Tárlatot, társszerzője volt a 20 éves a Gyáli Téli Tárlat
című kiadványnak stb.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az országgyűlési képviselők választását a Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6. napjára tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi)
szavazhatunk. A választás kitűzéséről és arról,
hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat legkésőbb
2014. február 17-ig.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat az állandó lakóhelye (2014. 02. 07. állapot)
alapján kerül meghatározásra, városunk területén –
megegyezően a 2010. évi önkormányzati választásokkal – 18 szavazókör található.
A szavazóköri névjegyzék módosítására három
esetben van lehetőség:
1. ÁTJELENTKEZÉS
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
 a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
 személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi
választási irodánál (HVI-nél), mely a polgármesteri hivatalban működik,
 levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az állandó lakcíme szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb
2014. április 04. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez
megérkeznie.
Felhívjuk a T. Választópolgárok figyelmét arra,
hogy a tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított 5 éven belül - ismét be kell jelenteni.
Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez a gyakorlatban eredményezhet olyan
problémát, hogy a választópolgár a tartózkodási
helyén kívánja az átjelentkezési kérelmét benyújtani, a lakcímkártyáján a tartózkodási hely még
mindig szerepel, a Személy és Lakcímnyilvántartás adatai azonban már 5 év elteltével azt nem
tartalmazzák. Így a kérelmező a kérelem előterjesztésekor szembesülhet azzal, hogy a kérelmet
kizárólag az állandó lakcímén terjesztheti elő.
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Ennek elkerülése érdekében szükséges az érvényes tartózkodási hely meglétének ellenőrzése.
Fontos változás a korábbi választásokhoz képest,
hogy a választópolgár átjelentkezés esetén is az
állandó lakcíme szerinti egyéni képviselőjelöltekre
és természetesen az országos listákra szavazhat.
Az átjelentkezéssel szavazók Gyál területén a 11.
számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: 2360 Gyál, Kőrösi út
118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár).
2. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 		
IRÁNTI KÉRELEM
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
 a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
 személyesen mind az állandó lakcíme, mind
pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti
HVI-nél,
 levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az állandó lakcíme szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb
2014. március 29. napján 16.00 óráig kell a HVIhez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár
a kérelemben megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme
szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve
az országos listákra.
3. MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Mikor van rá lehetőség:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni.
A benyújtás módja:
 a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
 írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján formanyomtatvány alkalmazásával annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha
átjelentkezés miatt másik településen szavaz a

Tisztelt Jelöltállító Szervezetek!
választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). A kérelem formanyomtatványa letölthető a
www.gyal.hu honlapról.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb
2014. április 04. 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően – a választás napján 15.00
óráig – a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén
a választópolgár szerepel.
Fontos, hogy meghatalmazott útján előterjesztett
kérelem esetén a kérelmet a meghatalmazott írja
alá, valamint a meghatalmazást a meghatalmazó írja saját kezűleg és aláírja, vagy ha géppel írt
meghatalmazást tölt ki, akkor két tanú alkalmazása is szükséges.
A választási névjegyzékkel kapcsolatos kérelem
dokumentumának egy példányát január elején valamennyi háztartásba, valamennyi postaládába –
a címzett feltüntetése nélkül – a Nemzeti Választási Iroda eljuttatta.
E dokumentumon több igény (nemzetiségi névjegyzékbe felvétel, segítség a választójog gyakorlásához, személyes adat kiadásának megtiltása)
jelölhető meg, melyek benyújtására természetesen a továbbiakban is lehetőség van a HVIhez. Ezzel kapcsolatosan városunk honlapján
(www.gyal.hu) részletes tájékoztatót jelentettünk
meg.
Nagyon fontos, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi
okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen,
mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem
elutasítását vonja maga után.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal
munkatársai készséggel állnak rendelkezésre
(tel: 06/29/540-930). Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a
www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán,
míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint
a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék
Veress László igazgatási ügyintézőt (tel: 29/540-956).
Helyi Választási Iroda

Az Új Gyáli Újság szerkesztősége eleget tett jogszabályi kötelezettségének, s jogosultságot szerzett
választási hirdetések közzétételére.
A választási hirdetések a lap márciusi számában jelenhetnek meg. A hirdetési feltételek, árak stb. megtekinthetők az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár honlapján (http://static.saxon.hu/websys/
datafiles/N/24/24547_j_gyali_ujsag_mediaajanlat.
pdf), az Állami Számvevőszék honlapján (http://
www.asz.hu/valasztas/nyomtatott-sajto-arjegyzek).
Szerkesztőségünk valamennyi elérhetőségén készéggel adunk részletes tájékoztatást, s várjuk a jelöltállító szervezetek jelentkezését.
Gazdik István
főszerkesztő

A Helyi Választási Iroda összetétele
Gyálon a Helyi Választási Iroda (HVI) tagjai a 2014. évi
választásokon a következők:
1.
Rozgonyi Erik HVI vezető, Választási 		
Információs Szolgálat (VISZ)
2.
Sávai Mária általános helyettes, Választási Információs Szolgálat (VISZ)
3.
Dr. Flórián-Karvalics Katalin jogi helyettes,
Választási Információs Szolgálat (VISZ)
4.
Diera Éva pénzügyi helyettes
5.
Surányi András
6.
Veress László
7.
Márki Tímea
8.
Szabó Józsefné
9.
Tóth Istvánné
10.
Egresiné Nagy Erika
11.
Kojnok Balázs
12.
Kiss István
13.
Nagy Gáborné
14.
Börcsök Gyuláné
A HVI munkáját segíti még: Gyimesi Róbert közreműködő, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok melletti titkársági teendőket ellátja 18 jegyzőkönyvvezető és 3 tartalék jegyzőkönyvvezető: Lázár Sándorné, Sárkány Tünde, Sáfár Csilla,
Pályi Lászlóné, Zsidó Zsoltné, Szőts Imréné, Liberné
Dandé Erzsébet, Schippert Péterné, Polyák Józsefné,
Beke Zsuzsanna, Hergeltné Hajdú Ibolya, Bánfalviné
Kelevajda Mónika, Lugosiné Sadowski Christina, Szabóné Kovács Anikó, Vargáné Molnár Enikő, Szalainé
Nagy Orsolya, Ivaskovics-Fűtő Andrea, Sághi Tamásné, Gál Gabriella, Bárd Ilona, Varga Patrícia.
A HVI címe: 2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.,
telefonszám: 29/540-930, telefax: 29/540-945,
e-mail: gyalph@gyal.hu.
Helyi Választási Iroda
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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 ös�szesen 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!

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 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

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

Gyáli Keresztény Nevelésért
Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13

Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

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

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám:18671544-1-13

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

Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

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

APEX Optimista Sportegyesület Gyál
Adószám: 19703907-1-13

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
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Sanbon Kyokushin Karate
Se beszámolója

Az állati melléktermék
gyűjtőhellyel kapcsolatos
változásokról
2014. január 1-től az állati melléktermék gyűjtőhely
(dögkút) a korábbi évektől eltérően, új helyen és módon áll rendelkezésre.
A változtatásra azért volt szükség, mert a régi helyen
kiállított konténer működtetése nem felelt meg a módosult jogszabályi előírásoknak, illetve sajnálatos módon
rendszeresen használták egyéb hulladékok (építési
törmelék) és ipari mennyiségű állati hulladék tárolására, amely így csak többlet költség és munka ráfordítással volt fenntartható.
A régi konténeres kialakítást egy új, korszerűbb és higiénikusabb rendszer váltotta fel. Az állati melléktermékek a lakossági szemétszállításnál rendszeresített 240 literes kukában kerülnek tárolásra folyamatos
hűtés mellett, amelyeket az ATEV Fehérjefeldolgozó
Zrt. ürít és gondoskodik az ártalmatlanításról heti
rendszerességgel.
A gyáli lakosok a kedvtelésből tartott házi kedvenceik
tetemeit díjmentesen leadhatják munkanapokon 8-15
óra között személyesen, azonban más településekről
és húsipari feldolgozásból származó hulladékok elhelyezésére nincs a továbbiakban lehetőség.

Az új telep címe:
Gyál, Kisfaludy utca vége (Gyepmesteri telep mellett).
A gyűjtőhely kezelő elérhetősége: 06-70/334-6094.
Egyéb átvevőhelyek:
Cégeknek, ipari termelésből származó hulladékok
elhelyezéséhez:
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
06-78/586-600.
Magánszemélyeknek, a hét minden napján rendelkezésre áll:
REMONDIS DABAS Kft.
06-29/560-290.
Bízunk benne, hogy az új, rendezett, higiénikus kialakítást a gyáli lakosság megelégedéssel fogadja.
Polgármesteri Hivatal

Gyáliak is pályáztak az Erzsébet Programban!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Erzsébet-program több mint negyedmillió embernek, köztük több mint 100 ezer gyermeknek teremtett
2012-ben és 2013-ban üdülési, pihenési lehetőséget.

lehetőségekről, hanem az érdeklődő, pályázni kívánó
szépkorúak pályázatait fel is töltötte a bonyolult, elektronikus pályázati rendszerbe.

Az alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosított.
Idén 62 pályázatra jelentkezhetnek/jelentkezhettek a
gyermekek, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és
nyugdíjasok, utóbbiak számára újdonságként került a
palettára a „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére” pályázat.

A hatalmas érdeklődés miatt a szociális üdülési és a
fürdőjegy pályázatok néhány hét alatt beteltek, azonban – ahogy azt dr. Sándor Tamás hangsúlyozta – így
is sikerült több, mint ötven gyáli szépkorút pályáztatni
a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete vezetőinek, Gácsi Kiss Dezsőnének és Kiss Jánosnénak
a segítségével.

Amint azt dr. Sándor Tamástól, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő szociális és civil ügyekért felelős munkatársától megtudtuk, ő dr. Szűcs Lajos
megbízásából személyesen kereste fel a környékbeli nyugdíjas egyesületeket, klubokat, és nem csak tájékoztatást nyújtott nekik az igénybe vehető pályázati

Idén is nagyon népszerűek voltak az Erzsébet-program pályázatai.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elérte azon célját, hogy az emberek ismerik és kedvelik az Erzsébet-programot, így egyre többen élnek a jelentkezés
lehetőségével.
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A Sanbon Sportegyesület Kyokushin karatékáinak az ősz
sem telt el kihívások nélkül.
Október végén négy versenyzővel indultunk útnak Lengyelországba, Csatári Bálinttal, Váradi-Palotai Mártonnal, Szalatnyai Lászlóval és Gőz Nórával, akik kiérdemelték, hogy egy nagyszabású viadalon vehessenek
részt életük első utánpótlás Európa Bajnokságán. Tizenhét ország válogatottjai mérték össze tudásukat. Dobogós hellyel nem sikerült haza térnünk, de elkeseredésnek nyomát sem lehetett látni. Kata (formagyakorlat)
versenyszámban Gőz Nóra és Csatári Bálint bejutott a
nyolcas döntőbe, ahol 5. és 6. helyen végeztek, ami egy
ilyen erős mezőnyben nagyon szép eredmény.
Novemberben utánpótlás Magyar Bajnokságon szerepeltünk Budapesten nagy sikerrel, hisz György Gábor nagyszerű teljesítményével a 2013-as év korosztályos Magyar
Bajnoka lett, Gőz Nóra 3. helyezett, Váradi-Palotai Márton szintén 3. helyezett, Szalatnyai László pedig pontszerző helyen végzett.
Egy héttel később Szlovákiában egy nemzetközi karate
versenyen mérettük meg magunkat, ahol négy aranyérem
született Holecz Dávid, Horváth Gergő, Váradi-P. Márton
és Csatári Bálint, egy ezüstérem Dékány Miklós és két
bronzérem Horváth Patrik és György Gábor személyében.
December 8-án Győrött részt vettünk a Mikulás Kupán.
Első helyezést ért el György Gábor, Szalatnyai László
és Váradi- Palotai Márton, második lett senior kategóriában György József, harmadik helyezést pedig Gőz Nóra,
Nagy Ádám és Szalatnyai Fanni ért el és végül ötödik helyen Szabó Péter végzett.
A két ünnep között téli edzőtáborban vettünk részt, ahol
sportolóink sikeres övvizsgákat tettek.
Szeretettel várjuk az új érdeklődőket edzéseinken!
Ambrus György 2. dan, karate szakedző
Tel.: 06/70-554-0738, Honlap: karate-gyal.eu

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Fővárosi és
Pest megyei szervezete a Települési Agrárgazdasági bizottságok alakuló ülésére, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának XII. Fejezet
09. pontja, valamint a NAK Fővárosi és Pest megyei szervezete elnökségének 5/2013. (IX.11)sz.
határozata alapján, tisztelettel meghívom a gyáli települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülésére.
Az alakuló ülés időpontja:
2014. február 27. (csütörtök) 17.00
Az alakuló ülés helye:
Arany János Közösségi Ház
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Napirendi pontok:
1.
Döntés a gyáli települési agrárgazdasági
bizottság megalakulásáról
2.
Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról
3.
Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségének megválasztásáról
4.
Egyebek
Az alakuló ülés – határozatképtelenség esetén –
azonos napirendi pontokkal az eredetileg kitűzött
időpontot követő 30 perc múlva 17.30-kor megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő tagok
számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük, támogassák adójuk 1%-val egyesületünket!
Adószám: 18686672-1-13

Dr. Péter Mihály
NAK Fővárosi és Pest megyei elnöke

Hagyományőrző farsangi mulatság
a közösségi házban

február 28-án, pénteken, 16 órától.
Programunkból: fánkok versenye, jelmezverseny és egyéb mókaság.
A versenyzőket zsűri értékeli.
Szeretettel várjuk a rendezvényre és versenyre (csoportokat is)!
Hozzájárulás a költségekhez 500.- Ft, hozzál fánkot is!
A korlátozott férőhely miatt február 20-ig várjuk jelentkezését a 20-521-37-98 telefonon.
A Nyugdíjasok Kh. Egyesülete szervezésében.
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Gyáli Újság

2014. február

A közösségi ház programajánlója
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120.

Óvd a gyalogost!
A gyalogosoknak – mint a közlekedés legvédtelenebb
résztvevőinek – a téli szürkületi és sötét időszakokban
való közlekedése nagyobb kockázatot jelent, mint az
év egyéb időszakaiban.
Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos elütések száma. A kedvezőtlenné váló látási és útviszonyok ugyanakkor csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis minden esetben emberi mulasztás,
valamilyen szabályszegő magatartás okozza.
Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a gyalogos elütések és ennek következtében meghalt személyek
száma, mivel 2014 januárjának első három hetében
13 gyalogos szenvedett halálos kimenetű közúti közlekedési balesetet. Ezen esetek bekövetkezésében jellemző tényező volt, hogy pl. 6 esetben a gyalogosok
az úttesten szabálytalanul kívántak áthaladni, 4 esetben pedig az úttest szélén való közlekedésük közben
vesztették életüket. Sajnálatos módon 1 főt kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, míg két gyalogost munkavégzés
közben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemző továbbá, hogy a 13 tragikus halálesetből 10 a késő délutáni, esti, illetve kora reggeli időszakban következett be.
Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények
között a gyalogosok általában nem elég körültekintőek
és kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb
célhoz szeretnének érni. Ebből adódóan a járművezetők mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helyeket, ahol
fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.
Kérjük, hogy most még inkább fokozott figyelemmel és
körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkenté-

sével és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata
kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő – eszközök
használata életmentő lehet lakott területen belül is,
sötétben is, és jó látási viszonyok között is, így pl. a
láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól
látható hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet
egy baleset bekövetkezésének megelőzésében.
A gépjárművek tompított fényszórói 35-45m távolságban világítják meg az útfelület egy részét, mely távolság a latyakos időben jelentősen lecsökkenhet.
A szürke-fekete környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem viselő gyalogos baleseti kockázata
megnő, féktávolságon belül elüthetik őket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a forgalommal
szemben közlekedni, mert így jobban látják a szemből
érkező forgalmat!
Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.
Gyalogosok!…LÁTSZANI! Gépjárművezetők!…LÁTNI!
A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, kockázatvállalás, nemtörődömség, a láthatóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata… tragédiát okoz!
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kívánunk!
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Rock buli
március 1. 2000

Február 22.

kugli

szombat, 1000-től-1200-ig.
Belépő: 1.000 Ft,

6 éves kor alatt ingyenes.

FIGYELEM!

A kupon felmutatásával

dinoszaurusz
band

500 forint kedvezményt adunk
belépő:
1.000 Ft.

a belépőjegy árából!

Nőnapi beszélgetés a zene nyelvén

TOKODY ILONA
K os s ut h- díja s ope r a é ne k e s nőv e l

NAGY PILLANATOK...

...AMIÉRT ÉRDEMES!

Művésztársak:
Muskát András - tenor,
Szennai Kálmán - zongora.
Beszélgetőtárs: Lőrincz Gabriella.

Március 8. szombat,19 óra
14

Papagáj
kiállítás

Jegyek elővételben: 2.000 Ft,
a helyszínen: 2.500 Ft.

AS

R
M
I I

koncert
Április 12. szombat 2000
Jegyár elővételben: 2.000 Ft,
a helyszínen: 2.500 Ft.
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S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:
Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Heverő 12.800 Ft-tól

10%

kedvezmény az üzletben
található bemutató bútorokra!
Az akció visszavonásig érvényes!

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701
Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták,
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág
kilenc, Blanka pedig
tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát.
Zsóﬁ pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot
használták.
Figyelem,
manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!
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A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három
dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a
lányok eredményei
is bizonyítják.
3. Kiváló módszer
újrakezdésre,
szinten tartásra,
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon
található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
bemutatója Gyálon!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Februárban
macskaivartalanítási
akció!

GYÁLON

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban (Kőrösi út 118-120.)
2014. február 21-én (péntek) és
február 28-án (péntek) 17-19 óráig.
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apró

apró

Apróhirdetés		
Apróhirdetés		
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
Scnet termékpartner.

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

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

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.

Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
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
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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Gyáli autószerelő műhelybe 2530 év közötti, önállóan dolgozni
tudó és akaró autószerelőt felveszünk. 20/935-9937.

apró

Apróhirdetés
hirdetés

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

65 éves dohányzó, az utcán
elektromos kerekeszékkel járó
férfi rendes nőt keres, aki szimpátia esetén hozzá költözne.
Együtt biztos jobb, mint egyedül.
06-70/509-85-90.

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928

Hirdetésfelvétel:

06-29/541-644

Családi Napközink
rugalmas időbeosztással várja bölcsis korú lakóit!
Házi koszt, békés, szeretetteljes légkör, differenciált ﬁgyelem, színvonalas foglalkozások.
Tel.:Fekete Ági 06 30 454 4250
Gyál, Liliom u. 50.
www.manokuckocsana.hu
Facebook: Manó Kuckó családi napközi

Duguláselhárítás, központi porszívó szerelése, víz, gáz, fűtés
rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon: 06-30/9340-937.
Mosógépek, hűtőgépek, villanybojlerek javítása garanciával,
szombaton is. Whirpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.
Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
RÉGISÉGEK, hagyatékok vétele készpénzben! Keresünk
bútorokat, órákat, csillárokat,
festményeket, dísztárgyakat,
könyveket, hanglemezeket, irha
és szőrme bundákat, hangszereket, kitüntetéseket, szőnyegeket, ritkaságokat, gyűjteményeket stb. Kiszállás díjtalan.
Kárpáty Tímea 06-30/419-2713.
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		 II. Gyáli
Böllérverseny
2014. február 15-én,
szombaton reggel

7 órától,

a gyáli sportpályán
Eredményhirdetés 15 órakor.

A verseny fővédnöke dr. Szűcs Lajos az Országgyűlés jegyzője,
Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
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Büfé, kísérőprogramok,
jó hangulat,
őstermelői élelmiszerek
vására!

A csapatok a helyszínen vágják és dolgozzák fel a sertéseket, pecsenyét és
töltelékárukat (hurka, kolbász) készítenek, de egyéb disznótoros étel is készíthető.
A szakemberekből álló zsűri értékeli a vágás szakszerűségét, a feldolgozás,
előkészítés szakszerűségét, valamint az elkészült ételek minőségét.

Kóstolási lehetőség!
A szervező Gyáli Lovassport Egyesület sok szeretettel vár minden érdeklődőt!

A belépés ingyenes!
A versenyre csapatok jelentkezését is várják.

Jelentkezés és bővebb információ: Scheik József (20/9675-285),
valamint a részletes versenykiírás megtekinthető a www.gyalikozhaz.hu honlapon.

