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Megemlékezés a városközpontban
Június 2-án a városközpontban található székelykapunál
a nemzeti öszetartozás napjához kapcsolódva emlékeztünk nemzetünk egyik legnagyobb tragédiájára, a trianoni békediktátumra.
A lapzártánk után tartott rendezvényről következő számunkban részletesen is beszámolunk.

20 éves a zeneiskola
gyermeknap a sportpályán
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Parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés

Beszámoló a májusi képviselő-testületi ülésről

Mint ahogy azt Önök is tudják, a földtulajdonos, illetve
a földhasználó köteles a gyomnövényeket elpusztítani, azok meghonosodását, terjedését megakadályozni.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Fentieken túl felhívjuk a figyelmet, hogy a védekezés
nem csak a parlagfűre, hanem az egyéb allergén gyomokra is vonatkozik, melyek többek között a következők: fehér libatop, fekete üröm, fodros lórom, parlagi
rézgyom, sovány perje, francia perje, csomós ebír, tarackbúza. Ezen gyomok virágzását, terjedését egész
évben szintén meg kell akadályozni!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-én tartotta éves munkarend szerinti soros ülését, melyen a következő fontosabb döntések
születtek:
•
Fontos tudni, hogy amennyiben a földhasználó a gyomok irtására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
úgy 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható a közérdekű védekezés költségein felül.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a
Az új házszámtáblák
beiskolázási segélyről kihelyezéséről
A képviselő-testület 2014. évben is természetbeni juttatásként nyújtja – tanszer, taneszköz vásárlására –
az arra jogosultak részére a beiskolázási segélyt.
A megállapított támogatások levásárlására július és
augusztus hónapban lesz lehetőség, ezért kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérelmeiket mielőbb adják le a
Gyáli Polgármesteri Hivatal fsz. 14. számú irodáján!
A jogosultsági feltételekről a polgármesteri hivatalban, illetve a 29/540-950 vagy 29/540-951-es számon
érdeklődhetnek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Zárva lesz a hivatal
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gyáli
Polgármesteri Hivatal
2014. 06. 30 - 2014. 07. 02. között zárva lesz!
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Amint azt már az Új Gyáli Újság legutóbbi számában
is jeleztük, a közelmúltban több bejelentés is érkezett
hivatalunkhoz, melyek szerint önmagukat az önkormányzat küldöttjeinek kiadók jutányos áron felszerelik
a házakra az új házszámtáblákat, amelyek ősztől úgyis kötelezők lesznek.
Az új házszámtáblák elkészültek, és azokat augusztus
31-ig minden háztartásba eljuttatjuk. A házszámtáblákat az önkormányzat rendelte, és azokat saját költségén rakatja ki mindenhol az ingatlan tulajdonosa által
megjelölt helyre, tehát Önöknek ez semmiféle költséggel nem jár! A táblák felszerelését végző vállalkozó
kérésre az önkormányzattól kapott megbízási szerződéssel igazolja magát.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
Önök is olyan megkeresést kapnak, hogy valaki jutányosan felszerelné ezeket a táblákat, semmiképp ne
dőljenek be a csalóknak, a megkeresés tényét haladéktalanul jelezzék a Gyáli Polgármesteri Hivatal telefonszámán (29/340-101), és semmiképp se fizessenek a csalóknak!
			
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
határozatot hoztak arról, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt az április 6-i országgyűlési képviselő-választáson képviselői mandátumot
nyert Pánczél Károly alpolgármester illetményét
2014. május 31-i hatállyal megszüntetik. Pánczél
Károly az önkormányzati ciklus végéig alpolgármester marad, azonban ezért a továbbiakban illetményt nem vesz fel;
elfogadták a helyi sportrendeletet, melynek megalkotására jogszabályi kötelezettség miatt volt
szükség;
elfogadták a DPMV Zrt., a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a GyáliVárosgazda Kft., valamint a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013.
évi mérlegbeszámolóját;
az új jogszabályoknak való megfelelés érdekében
módosították a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratát;
elfogadták a beszámolót az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013.
évi ellátásáról;
a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a gyáli iskolai alapítványok támogatását. A képviselő-testület döntése
értelmében a rendelkezésre álló 1,5 millió forintot
gyermeklétszám arányosan osztották ki az öt intézmény között;
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2014. (III.27.) sz. határozatával döntött arról,
hogy a Lux-Invest 2000 Kft.-vel fennálló közvilágítási feladatátvállalási szerződés 2014. július 31.
napjával megszüntetésre kerüljön. 2014. augusztus 1. napjával önkormányzatunk belép az ELMŰ
és a Lux Invest 2000 Kft. közötti energiavásárlási szerződésbe vásárlói oldalon, 2014. december
31. napjáig. A közvilágítási eszközök üzemeltetése azonban csak akkor lehetséges, ha ennek karbantartására megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező vállalkozással szerződést
kötünk. Mindezek alapján a képviselő-testület úgy
döntött, hogy szerződést köt a Csat-Vill Bt.-vel a
közvilágítási lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2014. augusztus 1. és 2014. decem-
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ber 31. közötti határozott időtartamra, nettó 1.180
Ft/lámpatest/év áron;
az önkormányzat döntést hozott arról, hogy térítésmentesen átveszi tulajdonosától a 1725/1
hrsz.-ú, eddig is közterületként szolgáló ingatlant,
az Egressy utca szélesítésének céljából;
pénzeszközt adtak át a 2014. évi intézményi felújítások céljára;
lezárták a „Gyál Város Önkormányzata KEOP1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósítására irányuló PR tevékenységek” tárgyú
közbeszerzési eljárást, melynek győzteseként az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
hirdették ki 15.650.336 Ft+ÁFA összegben;
a képviselő-testület úgy döntött, hogy szükségesnek tartja a Bartók Béla utca 52. szám alatti óvodaépület építési engedélyezési tervének felülvizsgálatát és az engedélyezési eljárás lefolytatását,
hogy az önkormányzat ismét indulhasson egy későbbi óvodabővítési pályázaton. Ennek elősegítése érdekében elfogadták az Ybl Tervező Kft. ajánlatát 1,6 millió Ft + ÁFA összegben;
kiegészítésekkel
jóváhagyták
a
GyáliVárosgazda Kft. központi telephely és főzőkonyha programtervét;
a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére 800.000
Ft pályázati önrész biztosításáról döntöttek, mely
kizárólag nyertes „TAO” pályázat esetén használható fel;
megtárgyalták a BKK-val kötendő szerződés tervezetét, és felhatalmazták a polgármestert, hogy
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
keretein belül a BKK Zrt.-vel tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy a helyi és helyközi
közösségi közlekedést 8 évre meghatározó szerződés olyan tartalommal kerülhessen elfogadásra, amely valóban a két fél egybehangzó akaratát tükrözi;
döntés született arról, hogy a Gyáli Baráti Kör
Sportegyesülettel karöltve rövid időn belül kiépítik a sportpálya területén a centerpálya világítását,
melyre szerződést köt a Csat-Vill Bt.-vel 6.319.595
Ft+ÁFA összegben.

A képviselő-testületi meghívók, előterjesztések, határozatok és az ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a
www.gyal.hu weboldalon. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves munkarend szerinti soros ülését 2014. június 26-án, csütörtökön 18 órától
tartja a Városháza tanácstermében.
							
		
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Rendhagyó osztályfőnöki órák
Legyen Ön is részese a helyi értéktár létrehozásának!
Tisztelt Gyáliak!
Hazánk az évezredek során megszámlálhatatlan
tudományos, kulturális, sport stb. teljesítménnyel
gazdagította az emberiség kultúráját.
Egy 2013-ban született kormányrendelet szerint
most zajlik ezen értékek azonosítása és szakterületenkénti rendszerezése a Hungarikumok Gyűjteményében, a Magyar Értéktárban valamint a külhoni, ágazati, megyei, tájegységi és települési
értéktárakban.
Nemzeti kultúránknak részei mindazok az értékek
is, amiket mi, gyáliak hoztunk létre. Joggal lehetünk büszkék eredményeinkre, mindazokra a kimagasló teljesítményekre, amik hozzánk, gyáliakhoz
köthetők! A gyáli települési értéktár létrehozása jó
lehetőséget kínál arra, hogy megismerjük, számba
vegyük, rendszerezzük helyi értékeinket.
A gyáli települési értéktárat egy olyan listaként kell
elképzelnünk, amiben rövid indoklással, rendszerezve szerepelnek mindazok a kimagasló teljesítmények, tárgyi és szellemi javak, amelyeket helyben hoztunk létre.
Ez a lista csak akkor lehet teljes, ha együtt készítjük! Várjuk magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, közösségek javaslatait! Az Ön ismereteire, ötleteire is számítunk!
A helyi értéktárba kerülésről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében a helyi értéktár bizottság feladatait is ellátó
oktatási és kulturális bizottság dönt.
Az alábbi rendszerezést gondolatébresztőnek
szánjuk.
1. Épített és táji környezet
Épített környezeti értékek (épületek, épített tereptárgyak stb.), természeti-táji értékek (parkok, tavak, növények, állatok stb.), indusztriális értékek
(kisipari, ipari termékek stb.).
2. Helyi hagyományok, értékhordozó, értékteremtő rendezvények, műhelyek
Hagyományok (nem feltétlenül konkrét helyhez,
időhöz köthető történések), rendezvények (városi
rendezvények stb.), szellemi műhelyek (magánszemélyekhez, szervezetekhez köthető folyamatos
értékápoló/értékteremtő tevékenységek).
- Pl: Gyáli Téli Tárlat stb.
3. Közösségek tevékenysége
Civil közösségek (jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek, szervezeti kultúrájukkal, teljes tevé-
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kenységükkel, jogi személyiséggel nem rendelkező kezdeményezések stb.), egyéb szervezetek (intézmények, gazdasági szervezetek stb.).
- Pl: FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Gyál és
Térsége Fúvószenekari Egyesület stb.
4. Művészeti értékek
Konkrét művészeti alkotások.
- Pl: Fegyó Béla: Gyál a jövő városa című festménye, trianoni emlékmű és székelykapu stb.
5. Gyűjtemények
Gyűjtemények (közgyűjteményi intézmények, magánkézben lévő gyűjtemények állománya stb.).
- Pl: az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár dokumentumállománya stb.
6. Történeti értékek
Hiedelmek, mondák, történetek, illetve múltbéli értékteremtő szellemi teljesítmények.
- Pl: a Jálics család szőlőkultúrája stb.
7. Kimagasló teljesítmények
Kimagasló teljesítmények (konkrét személyek
konkrét sport-, tudományos, közéleti, humanitárius
stb. teljesítményei).
- Pl: Bácsi Péter birkózó sportban elért eredményei, Kisgyörgy Aladár közösségépítő tevékenysége stb.
8. Dokumentumok
Konkrét könyvek, egyéb kiadványok.
9. Személyek, életutak
Olyan élő vagy már nem élő személyek, akiknek
egész életútja példaként állítható a közösség elé
(díszpolgárok stb.).
10. Jelképek
Városunk, közösségeink jelképei.
- Pl: Gyál zászlaja, Gyál címere stb.
11. Egyéb értékeink
Máshova nem sorolható értékeink.
Legyen Ön is részese a gyáli települési értéktár létrehozásának! Javaslatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati
Iroda 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. levélcímen
vagy a kozadat@gyal.hu e-mail címen várjuk július 31-ig.
Gyál, 2014. május 28.
Helyi Értéktár Bizottság

Immáron hagyománnyá vált városunkban, hogy május utolsó napjaiban Pápai Mihály polgármester meglátogatja a város általános iskoláit, ahol a nyolcadik
osztályos tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat
tart. Az idei, nyolcadik osztályban tett látogatások célja
mindenekelőtt az volt, hogy a várost elhagyó nyolcadikosok megismerjék a város történetét, hagyományait, valamint képet kaphassanak a hivatal működéséről,
felépítéséről.
Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes, látványos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki órát. Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni,
ők hogyan tennék lakhatóbbá, vonzóbbá városunkat.
A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt,
hogy a fiatalokat Gyál hazavárja. A város az otthonuk,
lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érezzék jól magukat. A közös gondolkodás, eszmecsere
mindig újabb ötleteket szül és előrelendíti a munkát.
Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval,
hiszen évek múlva ők lesznek azok, akik majd előmozdíthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan hagyják el otthonukat, szerettek-e itt élni. A kötődés sokkal intenzívebben játszik szerepet életünkben, mint
korábban, annyi a változás, a bizonytalanság, jó, ha

az ember tudja, honnan indult és azt nem felejti el.
A diákok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt kaptak
ajándékba, amely ezt a kötődést szimbolizálja, próbálja még szorosabbra fogni, hiszen minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet hazájára, szülőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is
büszkén viselik alkalomadtán Gyál városának kitűzőjét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz,
otthonukhoz.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató az ingatlanhasználók
településtisztasággal összefüggő feladatairól
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
•

•
•
•

az ingatlan, az ingatlannal határos járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellet zöld sáv is van, az úttestig
terjedő terület) tisztán tartásáról, hulladékeltávolításáról. Ez a kötelezettség a bekerített, a be nem
kerített üres, illetve használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed,
az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a kapubejárók tisztán
tartásáról,
az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,
az utcai sorfák és a gyalogos járdára való kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott
lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest
között felburjánzó esetleges gaz eltávolításáról.
Az utcai sorfák ás az ingatlanról kihajló fák, bokrok ágai nem lehetnek 2 m-nél alacsonyabbak.

Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább
hetente egy alkalommal kell takarítani.
Tilos a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet közterületre, csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-elvezető árokba
beleseperni, belevezetni.
A járdáról összegyűjtött szemetet, illetve szennyező
anyagot közútra helyezni tilos, azt onnan el kell távolítani.
Az utcai hulladékgyűjtőbe a hulladékgyűjtő térfogati
jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagy méretű tárgyat) elhelyezni tilos.
A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és
egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, intézmények előtti járdaszakaszt, illetve ha a járda mellet zöld
sáv is van, az úttestig terjedő szakaszt a nyitva tartás
ideje alatt a használó köteles tisztán tartani.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Elkészültek a GY.T.H. első számlái
Új még a név, ezért emlékeztetőül: a GY.T.H. Gyál
és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az új
hulladékos közszolgáltató Gyálon. Az év első két hónapjában még az .A.S.A. volt a hivatalos közszolgáltató, majd ezt a státuszt március 1-jével a GY.T.H.
vette át tőle.
A cégek közötti átállás, az adatbázisok szinkronizálása és a kötelezően feltüntetendő rezsicsökkentési adatok pontos átemelése elnyújtotta a folyamatokat, de végül is elkészültek, és néhányan valószínűleg
a napokban már kézhez is vették az első GY.T.H. által kibocsátott számlákat. Ezeken a megszokottnál ki-

Európai parlamenti
választások
Május 25-én itthon is lezajlottak az Európai Parlamenti választások. Hazánk összesen 21 főt delegál az Európai Parlamentbe, melyek pártonkénti megoszlása a
következő:
FIDESZ-KDNP 		
JOBBIK 			
MSZP 			
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
EGYÜTT-PM 		
LMP 			

12 mandátum
3 mandátum
2 mandátum
2 mandátum
1 mandátum
1 mandátum

57,14%
14,29%
9,52%
9,52%
4,76%
4,76%

A 2014-es EP választás gyáli eredményei a következők:
MSZP 			
Seres Mária Szövetségesei
Fidesz-KDNP 		
A haza nem eladó mozgalom
párt 			
Jobbik 			
LMP 			
Együtt PM			
Demokratikus Koalíció
Összesen: 		

400 szavazat
10 szavazat
2162 szavazat

9,06%
0,23%
48,96%

52 szavazat
751 szavazat
181 szavazat
305 szavazat
555 szavazat
4416 szavazat

1,18%
17,01%
4,10%
6,91%
12,57%

Helyesbítés
Az Új Gyáli Újság májusi számában hibásan közöltünk a városi szépolvasás verseny 3. évfolyamának második helyezettjét. Helyesen: Buza
Barnabás (Ady iskola)
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sebb fizetendő összeg, a 2014 márciusára vonatkozó
1 havi szolgáltatásért számlázott összeg található, és
így a következő számlázásra már visszaállhat a megszokott rend, újra a szokásos negyedéves számlákra
lehet majd számítani. Azaz a negyedév letelte után a
2014. április-május-június havi, azaz negyedéves szemétszállításról fog készülni majd minden ingatlantulajdonosnak egyetlen lakossági számla, amelyet már
várhatóan július közepe felé megkapnak majd. A fizetési határidőket minden esetben a számlakiállítás dátumához igazítják.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Szeretetben egész éven át

A Szent József Idősek Klubja családi ünnepei
A születés, névnapok, a 25 és 50 éves házassági évfordulók, munkatársak és nyugdíjas búcsúztatók, temetések – mindegyikről van sok szép emlékünk. Ünnepeink lényege megköszönni klubtagjainkat és hálát
adni életükért. A közösség ünnepel és minden vers,
ének értük, az ünnepeltekért szól. Gábor atya szavaival élve, ezek az ünnepek is segítenek ”szembenézni a végességünkkel”. A családi és közösségi ünnepek
megülése az idős ember és a klub dolgozói számára is
a jó cselekedet gyakorlásának egyik formája.

Az első félév kiemelkedő családi ünnepei

Horgásztábor a
Fundy tavon
Várunk minden horgászni szerető gyáli gyermeket
10 – 14 éves korig
2014.07.14-tól – 18 -ig
a gyáli h.e. taván megrendezésre kerülő
Fundy horgászsulijába.
A tábor ismét ingyenes és az
első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2014.07.04.
A horgászat fenekezős és úszós módszerrrel gyakorolható, amit a jelenkezési lapon kérünk megjelölni.
A gépkocsival utazóknak találkozás a tónál
7:30-kor, a többieknek
indulás autóbusszal minden reggel
07:00 órakor a
közösségi ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
parkolójából, vissza 14.00 órakor.
Csütörtökön szellemi vetélkedő,
pénteken gyakorlati felmérő.
A résztvevő gyermekek szüleinek
szülői értekezletet tartunk 2014.07.11-én,
18:00 órakor a közösségi házban.
Jelentkezés a Zsuzsi Horgászboltban
(Gyál, Kőrösi út 150.)
Jelentkezési határidő: 2014.06.30.
Információ: Szilvási Károly 06-70/333-6244
Soós István 06-20/921-2479

Januártól kezdődően havonta 1-2 alkalommal köszöntjük a klubba járókat névnapjuk, születésnapjuk alkalmából, illetve kerek évet ünneplő időseinket,
munkatársainkat.
Hefler Gábor atya 25 éves lelkipásztori szolgálatához
közeledik itt Gyálon.
Az idősek klubjával kapcsolatos alapítási munka Gábor atya nevéhez fűződik. 65. születésnapját ünnepeltük 2013-ban a Szent József Idősek Klubjában. Ezen
az ünnepségen verseket felolvasva, megköszöntük
szolgálatát, hálát adtunk életéért, kértük, segítse Őt
az Isten papi szent munkásságában, és a közösség
is támogassa, segítse, hiszen ott van mint lelkipásztor
mindennapjainkban, életünkben.
A Gábor atya mellett tevékenykedő lelkipásztorok,
káplánok lelki vezetést végeznek és segítői a klubnak.
Fekete Roland atyát is meglepte a klub születés- és
névnapján köszöntő műsorral.
Szeptember Szent Mihály hónapja. Abban a szerencsében volt részünk, hogy Pápai Mihály polgármester úr elfogadta meghívásunkat. A Szamaritánus Szolgálat igazgatója, Laczkó Mihály atya épp szabadságát
töltötte messze vidéken, szüleinél, így nem tudott eljönni. Mindkét vezetőt szerettük volna a klubban köszönteni. Ez az ünneplés épp az Idősek Napjára – a
reggeli órákra – esett, melyben a polgármester úr alkalmazkodott az időbeosztásunkhoz, hiszen délután
már a közösségi házba várta a város vezetősége Gyál
időseit. Szép délelőtt volt ez az enyéimnek a klubban,
a véges köszöntések után kötetlen beszélgetéssel,
süteményekkel, megvendégeléssel nagyon megtisztelve érezték magukat az időseim, munkatársaim.
Meglepetten és meghatódva hallottuk Pápai Mihály ünnepi köszöntőjét a közösségi házban az Idősek Napja
rendezvényén, melybe belefoglalta a Szent József Idősek Klubjában tett látogatási élményét, hogy érezte azt
a meleg szeretetet, ami az ott lévőkből áradt felé, s ez

olyan hatással volt rá, hogy bearanyozta az egész napját. Hálát és köszönetet mondott az idős emberekért.
December is egy szép hónapunk volt a klubban, amikor Dr. Piszker Éva névnapjáról emlékeztünk meg, aki
hűséggel szolgálja a városban élőket és a klub orvosa
is. Ő is azt kívánta tagjainak, amit magának is szeretne: Karácsonykor legyen együtt a család apraja, nagyja! Áldozzunk egymásra időt, erőt, fáradságot!
Évről évre, szinte a klub megnyitásától kezdve együtt
karácsonyozik a mi közösségünk és az Őszidő Nyugdíjas Klub énekkara. Szarka Györgyné Piroska nyugdíjba vonulását és az ő karácsonyi műsorukat ötvöztük egybe. Ez az alkalom is különlegesen szépre és
meghittre sikerült. Ilyen szép, tartalmas ünnepek is segítették karácsonyi felkészülésünket.
Nagyon szép ünnepeknek, eseményeknek lehetünk
részesei a gyáli Szent József Idősek Klubjában, ami
egy kicsiny szigete, közössége Gyálnak. Vágyik a segítésre, szeretetre, támogatásra, amit hálásan köszönök meg. Erőt, bátorságot és jó egészséget kívánok
minden kedves Olvasónak, időstársaimank!
Mátyás Józsefné
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Éremeső a 2014-es diákolimpián

Kertbarátok hírmondója

Különleges esztendőben volt része az Ady csapatának a 2013/2014-es tanévben. Jól kezdődött a tanév, hiszen 2013 novemberében a körzeti mezei futó
versenyen 3 csapatunk is bejutott a megyei döntőbe,
amelyet 2014 márciusában rendeztek meg Tápiószecsőn. 112 versenyzőből lett egyéni 4. helyezett Ménesi Dóra 6.a osztályos tanulónk, aki az országos
versenyen, Gödöllőn képviselte iskolánkat és a középmezőnyben ért célba.
WKF Karate Diákolimpia Országos döntőjében 2014.
02. 23-án az alábbi kategóriákban kiemelkedő eredményeket érték el iskolánk tanulói, az I.C. TATAMI
Egyesület versenyzői.

A természet nagyon szűkmarkúan adta nekünk a tavaszt, ezért rövid idő alatt kellett sok kerti munkát elvégezni. Az ébredő természet, a gyümölcsfák nyíló
virágait, a szőlő pattanó rügyeit az aggódó gazda szemével néztük nap mint nap.
Április 9-én a tiszakürti arborétumba kirándultunk. Sok
ritkaságot láttunk. A hónap közepétől az Ady Endre
Általános Iskola három negyedik osztályos és a Zrínyi Miklós Általános Iskola 8/a. osztályos tanulói részére szerveztünk a klubtagok által felajánlott kertekben természetismereti órát. Megismerhették a látott
kert felépítését, fákról és évelő növényekről, valamint
a tavaszi magvetés előtti talaj előkészítés fontosságáról beszéltünk. Pár mondattal nem lehet leírni, hogy
mind a négy délelőttön milyen lelkesek voltak a gyerekek, mindenki csinálni szeretett volna valamit. Szívet melengető volt a hozzáállásuk, csak reménykedni
tudunk, hogy pár év múlva „kertbarátokká” válhatnak.
Április 15-én 16-án Május 2-án, 3-án termőföldet szállítottunk a Kertváros Szociális Hivatal és a Bartók Béla
Általános Iskola részére.
Április 26-án a Föld Napja alkalmából szemétszedésen vett részt a tagság. A rendszeres szakmai előadásunkon Endrődi László a gyökéritatóról tartott előadást, hogyan jut energiához a növény.
Április 27-én a Corvinus Egyetemen valóban a tavasz
legszínesebb kertészeti kiállítását láthattuk. Színpompás egynyári és cserepes növényekkel, cserjékkel.
Május 6-án a hagyományos anyák napi ünnepségünkön a Tulipán utcai óvodások szerepeltek. Ezen
a napon volt az eredményhirdetése a Föld Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatnak is. Nagyon
sok pályamű érkezett, mind színes, ötletes alkotás.
A szakmai zsűri 22 alkotást díjazott és 83 emléklapot

FKA 6-7 év		
FKU 6-7 év - 23kg
LKA 6-7 év		
FKA 8-9 év		
UPFKA 10-11 év		

3. hely Sponga Máté (1.c)
2. hely Sponga Máté
3. hely Nagy Viktória (1.a)
3. hely Lytwyn Dominik (2.a)
3. hely Mantics András (5.b)

Március 1-én, Kecskeméten az Diákolimpia Országos
Úszó döntőjében 100 mell úszásban Jakobicz Balázs,
8.a osztályos tanulónk nagy hajrában megelőzte a forduló után riválisait és egy testhossz előnnyel csapott a
célba. Bazsi, ahogy osztálytársai hívják, nagyon örült
a sikernek, hiszen jó ideje már ott volt a dobogó közelében és most végre hosszú évek edzésmunkájával sikerült megmutatnia, hogy mire is képes.
Április16-19 között rendezték meg Nagykanizsán az
Utánpótláskorú Ökölvívók Olimpiáját, ahol Nádasdi László, 7.b osztályos diákunknak sikerült bővíteni a diákolimpiai éremkollekciót. 3. helyezett lett a diákolimpia döntőjében 38,5 kg-os súlycsoportban a serdülő korosztályban.

Majd a hónap végén, Hernádon volt éremeső, ahol a
Dabas Körzeti Többpróba versenyen a II. korcsoportos fiúk ezüstéremmel, a III. korcsoportos fiúk és lányok és a IV. korcsoportos fiúk csapata is aranyéremmel térhetett haza. Egyéniben 3 arany, 3 ezüst és 1
bronzérem jutott versenyzőinknek. A három első helyezett csapat a megyei döntőben képviselte Gyál várost és iskolánkat. Május 12. különleges napként vonul
be az „Ady” történelmébe. Sporttagozatos iskolákkal
felvéve a versenyt Albertirsán a III. korcsoportos fiúk a
3. helyet szerezték meg, azonos pontszámmal a 2. helyezett Budaörs mögött. Nagy volt az öröm, mivel még
az egyéni versenyben is elől végzett két tanulónk, negyedik lett Varga Krisztián (6.b) és hatodik Gyöngyösi
Ádám (7.a). A nagy fiúk 4. helyen végeztek, ahol egyéni 4. helyezett lett Potzner Ferenc (8.a) és tizedik Balogh Botond (8.b). Lányaink a 7. helyet szerezték meg
a rangos versenyen. A Diákolimpia Megyei Többpróba
döntőjében korcsoportonként 12-13 iskola 70-80 tanulója képviselte körzetét.
Június elején még birkózóink is szőnyegre lépnek az
országos döntőben. Reméljük nekik is jut egy-két érem.
Kiemelkedő teljesítményekkel, kiemelkedő eredményeket értek el az adys diákok. Bízunk benne, hogy az
idei sikerek példát mutatnak tanítványainknak és sok
ilyen örömteli pillanatnak és éremnek lehetünk még
részesei.
Gratulálunk minden tanítványunknak sikeres szerepléséhez! Köszönjük, hogy öregbítették iskolánk hírnevét! Köszönet a szülőknek, akik egyengették gyermekeik útját a sportolásban!
Papp Katalin
testnevelő

X. Városi Labdarúgó Bajnokság
Jubileumi év köszöntött a városi labdarúgó bajnokságra a
2013/2014-es tanévben. A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
által szervezett bajnokságban ősszel az 5-6. és 7-8. osztályos fiúk mérték össze tudásukat. Tavasszal pedig már
az 5-8. osztályos lányok is pályára léptek. Üde színfolt volt
a lányok játéka, amely nagy küzdelmet hozott az iskolák
csapatai között. A rossz idő, zuhogó eső ellenére is szoros mérkőzéseket láthattak a kilátogató nézők. Bebizonyították a lányok, hogy nekik is ott a helyük a bajnokságban.
A 7-8. osztályosok versenyében az őszi eredményt felülírták a Zrínyi iskolás fiúk, így ők végeztek az élen, 2. helyezett az Ady, 3. helyezett a Bartók suli tanulói lettek.
Az 5-6. osztályos fiúknál nagy erőfölényben voltak az adysok, száz százalékos teljesítménnyel végeztek az első he-
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lyen, 2. helyen a Bartók, 3. helyen a Zrínyi iskola csapata végzett.
Az 5-8. osztályos lányok versenyében első lett a Bartók,
második a Zrínyi, harmadik a Bartók iskola.
Az őszi-tavaszi fordulóban összesített teljesítményük alapján különdíjban részesültek az alábbi labdarúgók.
5-6. osztály
Gólkirály: Nádasi Kornél (Ady) 22 gól
Legjobb mezőnyjátékos: Kópis Róbert (Ady)
Legjobb kapus: Varga Krisztián (Ady)
7-8. osztály
Gólkirály: Láng Márton (Zrínyi) 11 gól

adott át. A szeptemberi „Terménykiállításon” minden
alkotást láthat a nagyközönség.
Szponzoraink voltak: Lengyel Attila és Dér Ferenc
fagyizója (Gyál, Szász udvar); Berencsi Zoltán cukrászda (Gyál, Széchenyi u. 100.); Kreatív-HOBBY
bolt, papírbolt (Gyál, Kolozsvári u. 3.); Kakucsi Sándor
Péksüti Kft. (Gyál, Szent István u. 59.); Gyöngyi Virág
(Gyál, József Attila u. 25.) Támogatásukat köszönjük!
Gyáli Kertbarát Kör

Pályázati felhívás!
Édenkert Magyarország, építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör új, 2014. évi programjában
meghirdette a lakosság részére a legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet versenyét.
A program céljai:
- ösztönözni a lakosokat, hogy a kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított a zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete;
- rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres
kezelés esetén permetezési napló vezetése;
- többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése,
növénytársítások, komposztálás.
Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni. Az utcarészleteknél egy-egy
szakasszal lehet pályázni és az a 10-12 házból
álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne a
meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos.
Jelentkezés: 2014. június hónapban.
Bővebb felvilágosítás: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/509-6722, 29/263-343, 70/344-1935.

Legjobb mezőnyjátékos: Potzner Ferenc (Ady)
Legjobb kapus: Mikola Milán (Zrínyi)
5-8. osztály lány
Gólkirály: Malatinszky Alexandra (Zrínyi) 3 gól
Legjobb mezőnyjátékos: Balogh Dzsenifer (Bartók)
Legjobb kapus: Traszer Brigitta (Ady)
Köszönjük a testnevelőknek, hogy az elmúlt tíz esztendőben töretlen lelkesedéssel készítették fel tanítványaikat
az őszi-tavaszi fordulóban lebonyolított tornára. Gratulálunk minden versenyzőnek. Reméljük, hogy erre a rangos
sporteseményre a jövőben is ilyen lelkesedéssel készülnek majd Gyál város fiatal labdarúgó tehetségei.
Papp Katalin
testnevelő
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Az informatika tagozat sikere a Bartók iskolában

Bikkes Katica első lett az országos tanulmányi versenyen

Garai Jenő Városi
rajzverseny

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában, nagy örömünkre, munkánk eredményeként a 2013-14-es tanévben is bizonyságot kaptunk diákjaink magas szintű
informatika tudásáról. Köszönve ezt a már kilencedik
éve intézményünkben folyó emelt szintű oktatásnak.
Létrehozásának alapgondolataként tantestületünk úgy
döntött, a felzárkóztató munka mellett a tehetséges diákoknak külön is biztosítja a megfelelő teret a kibontakoztatásra. Döntésünk helyességében megerősít
bennünket a sorozatos siker a különböző levelezős,
városi, kistérségi és országos versenyeken. Minden
tanévben ott vannak diákjaink az élmezőnyben és a
kiemelkedő tehetségek akár országos első helyezést
is elhoznak, öregbítve ezzel városunk, iskolánk, tanáraink, diákjaink hírnevét.
Így történt ez most is, amikor két év után újra országos
versenyt nyert egy diákunk. Bikkes Katica 6.a osztályos tanulónk (Béky Imre tanár úr tanítványa) a Kozma
László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi
versenyen korosztályában első helyezett lett.
A verseny kétfordulós volt, az országos döntőre csak a
legjobb tíz versenyzőt hívták be.

Minden tanévben a Bartók Hét rendezvénysorozat keretében rendezzük meg a Kistérségi Informatika Versenyt, melynek eredményei a
következők:
5. évfolyam
I.
Stemler Lili Fanni
II.
Tóth Dorina		
III.
Imbrea Ovidiu		

Bartók
Zrínyi
Bartók

6. évfolyam
I.
Kovács Fanni		
II.
Bikkes Katica		
III.
Zente Edina		

Bartók
Bartók
Zrínyi

7. évfolyam
I
Korcsok Dávid		
II.
Lőrincz Renáta		
III.
Korpás Gábor 		
		
8. évfolyam
I.
Siska János		
II.
Rózsa Máté		
III.
Andréka Anna		
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Bartók
Bartók
Zrínyi
Bartók
Bolyai
Ady

A százhalombattai döntőn Katica kiemelkedően szerepelt,
százból 94 pontot szerezve magasan megelőzte társait.
Mivel az ötödik-hatodik évfolyamon is ő érte el a legmagasabb pontszámot (280 induló közül), „Az év informatikus diákja” különdíjat is Bikkes Katica kapta meg .
Hajdu Zsóka
informatika tanár

Vidám Vakáció
Napközis Tábor

Iskolánkban a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában a
„Bartók-hét keretében városi rajversenynek adtunk otthont. Idén, volt kollégánk – és nagyon sokunknak szeretett és nagyra tartott tanára – Garai Jenő rajztanár
és festőművész halálának 10. évfordulójának alkalmából a hagyományosan megrendezett városi rajzversenyt az ő emléke előtt tisztelegve Garai Jenő Városi
Rajzversenynek neveztük el. A versenymunkák és a
helyezést elért képek az iskola honlapján megtekinthetők a www.bartok-gyal.sulinet.hu címen.
A Garai Jenő Városi Rajzverseny eredményei:

Szívbarát alapítvány tábort szervez a nyár élvezetes
és tartalmas eltöltéséhez. Izgalmas kalandok, élményekben gazdag programok és baráti kapcsolatok kialakulása várja a gyerekeket.

1. évfolyam:
I. Sutus Laura Zrínyi
II. Papp Fanni Ady
III. Rózsa Dorina Bartók

5. évfolyam:
I. Kiss Kíra Zrínyi
II. Hédl Izabella Szamíra Ady
III. Tóth Dorina Zrínyi

Életkor: 8-12 év
Dátumok:
2014. Június 23 - június 27.,
Július 07 - július 11.,
Július 21 - július 25.,
Július 28 - augusztus 01.
7.30 - 17 óráig tart.

2. évfolyam:
I. Szalai Alexandra Zrínyi
II.. Kis Anna Sára Ady
III. Bencze Krisztina Zrínyi

6. évfolyam:
I. Németh Mónika Ady
II. Papp Anett Lídia Bartók
III. Paur Zsanett Bartók

3. évfolyam:
I. Szabó Nándor Ady
II. Kaizer Bettina Zrínyi
III. Magó Tímea Ady

7. évfolyam:
I. Garai Zsófia Bartók
II. Tamási Fanni Bartók
III. Lőrincz Renáta Bartók

4. évfolyam:
I. Kovács Ágnes Zrínyi
II. Rafael Melinda Bartók
III. Drigán Győző Bence Bartók

8. évfolyam:
I. Juhász László Zrínyi
II. Andréka Anna Ady
III. Csavar Adrienn Bartók

Néhány program az ízelítőül: aquapark, kalandpark, barlangászat, fővárosi állatkert látogatása, lovaglás, íjászat,
sétakocsikázás és pénteken záró programnak tábortűz
(Galopp Major) és még sok más izgalmas program.
Az ár tartalmazza: napi 3x étkezés, belépőjegyek árát,
külön buszt amivel eljutunk minden program helyszínére.
Jelentkezés telefonon: Wolf Andrea 06-30/525-90-74
Teljes program: www.andreinamed.hu/napkozistabor.html
Ár: 27.000.-/ hét, testvérkedvezménnyel: 24.000.-/hét

Gratulálunk a helyezetteknek és várjuk jövőre is a
versenyzőket!

Üdvözlet
Nagyfödémesből

Szeretettel átadom Önöknek a nagyfödémesiek kedves üdvözletét! Nagyfödémes szlovákiai magyarlakta
helység, Galántától nem messze.
Magyarország pozsonyi nagykövetsége, Nagy László tanácsos által meghívta a Kaleidoszkóp Színpadot
a 2014. április 5-én megrendezett Esztrádcsoportok
Területi Seregszemléjére, mely a különböző szlovák
helységekből érkezett 9 amatőr csapat vidám, szórakoztató előadásainak komoly vetélkedője volt.
Mivel zsűritagként minden előadást láttam, mondhatom, kellemes, érdekes, értékes produkciók kerültek
színpadra.
Nagy értékük volt többek között, hogy szinte minden
korosztály képviseltette magát és kivétel nélkül magyar nyelven játszottak.
Az esti főprogram (versenyen kívül) a Kaleidoszkóp
Színpad előadása volt. Két egyfelvonásos, kosztümös
darabot adtunk elő, amit a gyáli közönség is láthatott
már. A Becsület szó romantikus vígjáték, a Gyilkosság
a Maxime utcában pedig krimi-bohózat.
Őszintén mondhatom, nagy sikert arattunk!
A vendéglátás csodálatos volt, amit köszönünk az
ottaniaknak, főként Száraz Erzsébet elnöknek, aki
a nagyfödémesi „Mákvirág” nevű csoport vezetője
is. Köszönjük Gyál Város Önkormányzatának is, az
utiköltséghez kapott támogatást. Remélem nem tűnik
szerénytelenségnek, jó hírét keltettük Gyál városának!
Talán ez a vendégség kezdete lehet egy gyümölcsöző
kapcsolatnak az ottani magyar színjátszókkal és művészetet kedvelőkkel.
Kedves Gyáliak!
Átadjuk tehát a nagyfödémesiek szeretetteljes üdvözletét, amit a Kaleidoszkóp Színpad által és általam küldenek az ottaniak!
Farkas Évi színművész és a
Kaleidoszkóp Színpad társulata
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Tankerületi pedagógusnap
A tankerület pedagógusait, köztük a gyáli közoktatási
intézményekben dolgozókat
köszöntötték május 29-én a
közösségi házban, a tankerületi pedagógusnapon.
Ünnepi beszédet FeltiziVeres Imre tankerületi igazgató mondott. Pápai Mihály,
városunk polgármestere és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester a rendezvényen adta át
a Gyáli Közoktatásért Díjat.
Az idén Arató Zoltánné, az
Ady Endre általános Iskola
igazgatóhelyettese és Ormosné Surányi Katalin, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatóhelyettese részesült az elismerésben.

Arató Zoltánné
1987 óta dolgozik az
Ady Endre Általános
Iskolában.
A Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1990ben szerzett általános
iskolai tanítói oklevelet.
2000-ben a Budapest
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás vezető szakvizsgát tett.
A pedagógus pálya
iránti elhivatottságát több területen is bizonyította: az elmúlt évtizedekben volt napközis nevelő,
osztálytanító, hosszú éveken keresztül az alsós
munkaközösség vezetője, majd 6 éve igazgatóhelyettes. Kezdeményező, jó ötleteivel színesíti az iskola, különösen az alsós munkaközösség életét.
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Ormosné
Katalin

20 éves a Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola
Volt és jelenlegi növendékek, tanárok adtak nagysikerű gálaműsort a
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 20. évfordulója tiszteletére rendezett gálán, május 30-án az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár színháztermében.
A Tóth István vezetésével működő jubiláló intézményt a rendezvényen
köszöntötte Pápai Mihály városunk polgármestere és Feltizi-Veres Imre
a gyáli tankerület igazgatója is.

Surányi

1994-ben a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában kezdte pályafutását, ének-történelem
szakon.
2011-ben a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
felsős igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére kérték fel.
Az ének-zene oktatásának
elkötelezett
híve, már általános iskolában saját kamarakórust
vezetett. A mai napig személyes ügyének tekinti a
zene megszerettetését a gyerekekkel, aktív kórustagként mai napig is vállal egy-egy fellépést. Gyönyörű hangja, hangszereken való játéktudása, pedagógiai, emberi magatartása, szaktudása miatt
tanítványok és szülők egyaránt szeretik, tisztelik.

www.fourtissimo.hu

FÚVÓSOK A KÖZHÁZBAN
Június 28-án szombaton, 19 órától
Fellép a Gyál Városi Fúvószenekar

Sztárvendég a FOURTISSIMO JAZZ ORCHESTRA
2005 Fonogram díj jelölés mint „Az év felfedezettje”, 2005 Príma-díj
2005 Príma-díj

Belépő: 800 Ft.
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A 10. Ady családi nap
Számomra ugyan csak az első volt, de az iskola történetében immár a jubileumi, tizedik családi napot rendeztük az Ady Endre Általános Iskolában május 24én. Két külső tényező előszele szólhatott csak bele a
prognosztizált, 1500 fős sokadalom remek szórakozásába: az országosan jelzett délutánra érkező vihar és a másnapra kihirdetett
EP választások, amelyek miatt a megszokott, estig húzódó mókát 4 órakor
be kellett rekeszteni.
Végül szerencsére egyik sem tudta
befolyásolni a kiváló hangulatot és a
főzőversenyre elkészült ínycsiklandó
étkek iránti étvágyat.
A megérkezést és a kipakolást az ébresztőnek is kiváló kollektív zumba követte, majd a közös tűzgyújtással megkezdődtek a házi olimpia versenyszámai, melyek
ezúttal a gyermekkorunk meghatározó élményeinek
számító mesék témakörében zajlottak. A meseműveltségi teszten többek között ki kellett deríteni, hogy
hívták a Macskafogó éles eszű japán egér feltalálóját, míg a sorversenyben Kinizsi Pál legendáját próbáltuk megjeleníteni, a végén még a malomkövek is előkerültek, nem kis erőfeszítésre késztetvén a lelkes és
sokszor vakmerően versenyző gyermekeket és szülőket. Néhányan még a testi épségüket sem kímélték a
vásárra vinni, hogy az osztályuk előrébb végezzen a
futamban.
Ezúttal is nagy sikerrel futott a kispályás labdarúgás,
ahol bizony sokszor szükség volt a határozott szervezői és bírói fellépésre, hogy a lelkes és megalkuvást

Ismét egy gyáli tehetség
nem tűrő játékosok ne felejtsék el, hogy játszani érkeztek és nem vérre megy a küzdelem.
Az apróbbak a hajnalban emelt légvárban vezethették
le a tanulással töltött napok energiáit, és énekelhették
a zenés ábécé dalait, de szumóban is összemérhették az erejüket.
Nem tudok szó nélkül elmenni a csodálatos ételköltemények és tálalások mellett.
Nem véletlen, hogy a zsűri, amely ezúttal is nehéz helyzetben volt, értékelésében is oly hosszasan magasztalta nem
csak az ételek ízét, de a körítést és a
„mesés” elnevezéseket is (pl.: Kis Gömböc Síkba Kiterített Váza Tekerve, Mókus
Kedvencével Töltve).
A nyugodt mederben folyó műsorokat csak
a NAV Merkúr Kommandójának bemutatója
tudta felkorbácsolni. Nagy sikerként könyvelhették el
fellépésüket, csak tátott szájak és kilőtt vaktöltények
maradtak utánuk, melyeket forró gesztenyeként forgattak a gyerekek, és hirtelen magasra emelkedett feketepiaci áruk, a nap végén már 3 szarvasbogarat és
négy „Céronáldót” is adtak egy nyolcmilliméteresért!
Köszönjük a főszervezőknek és az összes adys dolgozónak a hatalmas munkát igénylő szervezést: mind
résztvevőként mind segítőként kivételes élményt nyújtott számunkra ez a nap!
Végezetül egy apró reklám „Jó tett helyébe jót várj!” alapon: köszönjük a Pellegrini pékségnek a 680 hamuba
sült pogácsát, mellyel rendezvényünket támogatták!
(3D)

Újabb tehetséges gyáli sportolót van szerencsénk bemutatni. A 14 esztendős Schmidt Máté elsősorban a
fociban jeleskedik, de egyéb sportágakban is szép
eredményeket ér el.
- Milyen sportágakat űzöl? Mikor kezdtél el sportolni?
Milyen eredményeket értél el ezekben?
- 5 éves korom óta igazolt játékosa vagyok a Lurkó Gyermekfoci Egyesületnek, ahol még az U7-ben
kezdtem játszani. Az egyik legnagyobb sikert az U11es korosztállyal értük el az olaszországi Szardínián,
ahol Kemény Norbert edzőnk vezetésével megnyertünk egy nemzetközi tornát. Idén az U14 korosztál�lyal a Pest megyei ócsai csoportban az első helyen
végeztünk, egyben a gólkirályi címet is megszereztem, ahogy a tavalyi évben is. A focin kívül szinte minden sport érdekel, a labdasportok közül még a röplabdában értem el sikereket az iskolák közötti tornákon.
A labdasportokon kívül atlétikai versenyszámokban is
többször képviseltem iskolámat, különösen a futószámokban sikerült jól teljesítenem. A tavalyi évben II., az
idén I. helyen érkeztem célba a XVIII. kerületi Diákolimpia Iharos Sándor mezei futóversenyén. Tavaly
szintén a Diákolimpia keretében az atlétika összetett versenyt (ezen belül a 60 m-es futás és távolugrás számokat) nyertem meg, idén III. lettem az ös�szetettben, a távolugrás számban I. helyen végeztem
5,29 m-es ugrással. A 2 km-es futóversenyen harmadikként értem célba. A magasugrás iskolai csúcsát sikerült 164 cm-re javítanom ebben az évben, a kerületi
megmérettetésben IV. helyet értem el.
8 évesen kezdtem el versenytáncolni, a latin táncok
kategóriában több versenyen is eredményesen szerepeltem. A legjobb eredményemet a 2013-as Budapest
Bajnokságon értem el, a junior 1D latin kategóriában
lettem ezüstérmes, partneremmel, Szendrei Csillával.
Ötödikes korom óta eddig minden évben megkaptam
az iskola legeredményesebb sportolója címet.
- Melyik iskolába jársz? Hogy osztod be az idődet,
hogy jusson sportra is és tanulásra is?
- A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolába járok. A legtöbb sporttevékenységet az iskolai sportversenyek jelentik, és szerencsére a kimaradt
tanórák pótlása nem jelent túl nagy terhet a számomra. A fociedzések hétköznap délután vannak heti két
alkalommal, a bajnoki meccsek főleg hétvégére esnek. Eddig mindig sikerült úgy beosztani az időmet,
hogy a tanulás se legyen elhanyagolva. Szüleim is elvárják ezt és oda is figyelnek rá, hogy a sport ne menjen a tanulás rovására. 4,7 körüli az átlagom általában.
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Mivel az elmúlt félévben főleg a középiskolai felvételire kellett készülnöm, a táncot abba kellett hagynom,
talán nem végleg, de jelenleg még nem tudom, hogy
lesz-e folytatás.
- Mik a terveid a jövőre nézve? Melyik sportág áll
hozzád a legközelebb, melyikben szeretnél esetleg
karriert?
- Szeptembertől a pestlőrinci Karinthy Frigyes Gimnázium német kéttannyelvű szakán folytatom a tanulmányaimat, ahol a kosárlabda az egyik fő labdasport.
Szeretnék bekerülni az iskolai csapatba, bár eddig a
kosárlabdával még csak keveset foglalkoztam, viszont
egyre inkább érdekel. Látványos és izgalmas sportnak
tartom, szeretem nézni az NBA mérkőzéseket a TVben. Azt tervezem, hogy nyáron sokat fogom gyakorolni
a kosárra dobást, zsákolást, labdavezetést, ahogy már
egyébként el is kezdtem. Kár, hogy Magyarországon
nem annyira népszerű ez a sport, mint Amerikában.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsor
2014. július 12-én, szombaton 17.30-kor
a közösségi házban
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében
Fellépnek a dalkör énekesei és
KAPI GÁBOR
„nótáskapitány”
Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara
Falusi Ferenc cimbalmozik
15
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952
Érettségi utáni tandíjmentes középfokú, emeltszintű 2 éves
szakképzések fiataloknak nappali tagozaton, költséghatékony
esti képzésekként felnőttek számára
KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző (OKJ : 54 344 01)
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)
Logisztika
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)
Kereskedelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)
Szakképzéseink tandíjmentesek a 23-ik életévét be nem töltött, első szakképzésre jelentkező érettségizett számára, költségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.
Érdeklődni: június 30-ig minden hétköznap, a szünidő alatt
szerdánként 8:00–15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számokon vagy az eniko.dobai49@gmail.com címen.
JELENTKEZÉS:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, postán vagy személyesen fogadunk. Amennyiben nem tud azonnal
személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefonon
regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap áll
rendelkezésére, hogy elpostázza vagy személyesen behozza a
jelentkezéshez szükséges iratait, illetve azok másolatát.
A határi idő folyamatos, de legkésőbb augusztus 25.
A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
• a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola saját
jelentkezési lapja,
• a középiskolai érettségi bizonyítvány,
• nyelvvizsga-bizonyítvány (ha van),
ECDL-bizonyítvány másolata (ha van),
• 1 db igazolványkép (iskolai személyi anyag),
• oktatási azonosító,
• személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ szám.
FELNŐTTEK SZÁMÁRA A KÉPZÉSI IDŐPONT:
kedd és csütörtök 15 -20 h.
FELNŐTTEK KÉPZÉSI DÍJA: 110 eFT; modulzáró vizsga
(9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.
KEDVEZMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési
lehetőség, EUROPASS és diákigazolvány, családi pótlék/árvaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/hó jogosultság egészségbiztosítási ellátásra.
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A FEGY naplójából
05.09. A vasútállomás szolgálattevője kért segítséget este járőreinktől, mert a sínek között poroszkált egy férfi, aki több felszólításra sem volt hajlandó elhagyni a pályát. Járőreink rövid, mélyenszántó
konzultációt folytattak az egyénnel, aki ígéretet tett,
hogy soha többé nem megy a sínek közelébe sem.
05.10. A rendőrség kért polgárőri segítséget a reggeli órákban Ócsára, egy eltűnt idős beteg néni felkutatásához. Rövid időn belül, húsz fő polgárőr tagtársunk kezdte meg a kutatást a rendőrséggel közösen.
A több órán át tartó keresés végül eredményre vezetett. Tizenegy órakor jelezték rádión központunk felé,
hogy a keresett személyt egészségesen megtalálták.
05.12. Kerékpárost gázolt egy kisteherautó a Jókai
M. és a Mátyás K. utca kereszteződésében. A súlyosan sérült kerékpározó hölgyet a mentők elszállították. Szolgálatunk a forgalom irányítását végezte.
05.15. Összesen, négy kidőlt fához riasztották tűzoltóinkat a nap folyamán a viharos erejű szél miatt. Több
helyen vezetékre dőlt, illetve veszélyesen megdőlt fát
kellett eltávolítani a fővárosi egységekkel közösen.
05.16. Elesett, egy gyermekét kerékpáron szállító hölgy a Széchenyi- Ady E. utca kereszteződésében a délutáni órában. A gyermeket és édesanyját
a mentők elszállították.
Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja központunkat! Minden gyanús eseményt, amit észlelnek,
azonnal jelezzék felénk! Minden jelzést kivizsgálunk!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz,
szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások számától) perceken belül a helyszínre érkezik és intézkedik. A részletekről az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, meglopják, vagy megtámadják, minden esetben tegyenek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék
ügyeleti központunkat a 340-333-as számon, szolgálatunk minden esetben segíteni fog az eljárás megindításában. Kérjük fokozottan figyeljenek környezetükben élő idős, beteg, egyedül élő embertársaikra!
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:
06-29-340-333

A vállalkozóvá válás útjai
Sokan kérdezik tőlem, milyen vállalkozást alapítsanak. Mindig visszakérdezek: miért és mire.
A vállalkozás alapítás oka ugyanis sok féle lehet és ez
határozza meg többek között a kezdeti formát is.
Ma vállalkozásban gondolkodik:
• a munkahelyét elvesztettek egy része,
• az iskolából frissen kikerültek egy része,
• akit a munkahelye csak”számlával” foglakoztat,
• a kis nyugdíjas,
• aki önállóan akar dolgozni, és
• aki jó üzletet talált stb.

Ha a sok negatív információ még nem tántorított el valakit a vállalkozóvá válástól nézzük elsőként az egyéni
vállalkozás alapítás technikai folyamatát.
1. lépés: Ügyfélkapu

Az első két esetben egyértelmű, hogy kényszer-vállalkozásról van szó, általában minimális tőkével rendelkeznek és tisztes megrendeléssel sem bírnak. Ez az a
helyzet, amikor inkább bele sem szabad vágni, vagy a
legegyszerűbb vállalkozási formát az egyéni vállalkozást érdemes választani.

Az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerint „egyéni vállalkozói tevékenységet folytató adózó az egyéni
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés benyújtásával ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kéri az adószám
megállapítását”.
Ez lefordítva annyit jelent, hogy akinek magának, vagy
családtagjainak nincs internetes kapcsolata gondban
van, mert keresni kell valaki ismerőst aki segít az első lépésekben, mivel szükség van egy elérhető e-mail címre.
Bármely járási Kormányhivatalnál lehet személyes
ügyfélkaput nyitni. Tapasztalat szerint a kormánytisztviselők segítőkészek, azonban feltétlenül kell az említett e-mail cím és egy felhasználónév. Mire a – régi nevén – Okmányirodából haza ér valaki, az elektronikus
fiókjában várja a Kormányzati Portál levele az ideiglenes jelszóval. A végleges jelszó regisztrálása után lehet a bejelentés megírásához hozzákezdeni.

Miért mondom, hogy esetleg bele sem szabad vágni?

2. lépés: Bejelentés nyomtatványa

A vállalkozás azonnal pénzbe kerül. Ha, a hagyományos adózási módot választja valaki, akkor havi 70
ezer forint adófizetési kötelezettsége keletkezik, úgy,
hogy még egy fillér bevétele sem volt. Ha KATÁS adózást választ havi 50 ezer forint a fizetni való.
Gondoljuk meg, ha pár hónapig nincs bevétel, nincs
miből kifizetni a járulékokat összegyűlik az adósság,
és a későbbiekben már kifizethetetlen lesz.

Érdemes informatikához konyító családtagot, barátot
igénybe venni a nyomtatvány letöltése, valamint kitöltése során. Szükség lesz több segédprogramra, amivel most nem untatom Önöket.
A bejelentésre szolgáló nyomtatványt a Kormányzati
Portál – szolgáltatások – egyéni vállalkozói nyomtatványok között lehet letölteni. Vigyázni kell arra, hogy
az állandó lakóhely szerint illetékes Járási Kormányhivatal nyomtatványát töltsük le, hisz a bejelentés nekik szól majd.
Nálunk: Pest megye – Gyál-t szükséges választani.
A letöltött nyomtatvány neve:
„Nyomtatvány egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez – Gyál”.
Érdemes az ugyanitt megtalálható „Önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzékét” is letölteni, mivel a bejelentés
kitöltésénél segítségünkre lesz rá.
Ki kell ugyanis választanunk a gyakorolni kívánt tevékenységeket, majd az adózási és elszámolási
módokat.
Ezekről a következő alkalommal lesz szó.

Nem vagyok naiv, tudom, hogy sokan munkaerejüket,
tudásukat, képességeiket vállalkozás nélkül, feketén
bocsátják áruba, de most itt nem az ilyen kényszerhelyzetben lévők kiszolgáltatottságáról beszélünk.

Jobb helyzetben van a számlával foglalkoztatott, mert
„megrendelése” van. Ha munkahelyével jól tud megalkudni a tevékenység árában, akkor a fent említett járulék megfizetése bele fér a kapott bevételbe.
Az öregségi nyugdíjas szintén kicsit jobb helyzetben
van, mert van jövedelme ha nem is sok, és a járulékok
esetükben sokkal enyhébbek, addig míg nem vesznek
ki „papíron” jövedelmet addig csak un. egészségszolgáltatási járulékot kell fizetniük – havi 6.810 forintot.
U.n kiegészítő tevékenységű KATÁS adózást választó
havi 25.000 adót fizet.
Az önállóan dolgozni vágyó illetve a nyereséges üzletet megtaláló esetében inkább a családi alapon létrehozott társas vállalkozást célszerű választani.

Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő
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LOVAS NAP

OTTHON A KERTBEN
Minőségi kerti szerszámok és kiegészítők

A SCHEIK-TANYÁN

A Soroksári M5 Bevásárló Központ területén
az Auchan benzinkút mellett.

Látogass el a MAGMÁBA , nézz körül
és fedezd fel a kertészeti eszközök
és kiegészítők sokrétűségét!

Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

FELSŐPAKONYON

viszonteladóknak, kertépítő vállalkozóknak,
kertbarátoknak, kertészkedőknek.

Szakmailag felkészült kollégák várják
az idelátogató vásárlókat.

S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:

•
•
•
•
•
•
•

2014.06.28. 9.00

Hidegvérű (nagytestű) lovak és pónik rönkhúzó versenye
Pónilovaglás*
A GYÁLI
LOVASSPO
Lovaglás*
RT
EGYESÜ
LET
SZERVEZÉ
Csikós bemutatók
SÉBEN
Sétakocsikázás*
Kisállat simogatás*
„Az ország legnagyobb és legkisebb lova” verseny

Heverő 12.800 Ft-tól

www.magmamagyarorszag.hu

Egész nap BÜFÉ, zene, kézműves kirakodóvásár

AKCIÓ!

A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményt kapsz
vásárlásod összértékéből!
Egyéb akcióval nem vonható össze!

A csillaggal jelölt programok ﬁzetősek!
A belépés díjtalan!

Várjuk a kedves szórakozni vágyókat!
LÓNAPOT KÍVÁNNAK A RENDEZŐK!
A tanya Pakonyról az Eötvös utca folytatásaként induló földúton (5 perc),
vagy a Kőrösi útról a Jónás Fatelep felé vezető úton (3 perc) érhető el.

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

A több mint húsz éves múlttal rendelkező

Garasos Könyvelő Iroda

Programok:
-Foci edzés brazil stílusban
-Brazil kultúra megismerése (tánc, zene)
-NB1-es sztárokkal beszélgetés, focizás
(többek közt: Fabio Oliveira Nascimento)
-Portugál nyelv megismerése
Költsége: 7.000 forint.
Az árban benne van a napi egyszeri meleg étkezés,
+ ajándék tábori póló.
Ha résztveszel a táborban, azzal támogatod
az iskolai focicsapatot.
6-14 év közötti fiúknak és lányoknak.
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Időpont: 2014. július 14-18.
Jelentkezni lehet a Bartók iskolában a portán, 3.000 forint foglalási
díjjal, majd a többi összeget a tábor első napján kell rendezni.
Adilson Carvalho: 06-70/203-1040 www.carvalho.hu
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Kapcsolatfelvétel:
Telefon: 06-29/340-468
E-mail: garasos@garasoskft.hu

K

FAÁRU SZAKÜZLET
JÓ ÁRU, JÓ ÁRON!

Barkácslécek, lambéria, kerítésléc, lépcső
NIMFA FUN KFT.
Gyál, Csontos József u. 64.
Tel.: 06-29/345-937
06-20/235-4103
Nyitva:
H-P: 800-1600
SZ: 800-1200

Piac Iskola
Ady Endre utca
NIMFA
FUN KFT.
Csontos J. utca

Busz
Széchenyi utca

Indul a nyár és megöl az unalom?
Táborozz velünk Brazil hangulatban!

vállalja egyéni és társas vállalkozások,
őstermelők, alapítványok és egyesületek
számítógépes könyvelését, adó- TB
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel
és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük,
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.
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Jancsi és Juliska Óvoda
Idén is várjuk szeretettel óvodánkba a gyerekeket
2,5 éves kortól!

Várjuk minden régi és leendő vásárlónkat
új helyen!

bolt nyílt Gyálon!

Családias környezet, kis létszámú csoport, egyénre szabott fejlesztés, komplex foglalkozások, angol, úszás,
néptánc, füvesített udvar és sok-sok törődés, hogy felkészülten mehessenek a gyerekek az iskolába.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 06 29/340-625
www.facebook.com/esjuliska.jancsi

HOBBY és KREATÍV

Gyál, Bartók utca és Toldi utca sarka

es
ézműv
k
e
t
n
e
Het
zások
o
k
l
a
l
g
fo

A hirdetés felmutatója
ajándékot kap!

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7-17-ig
Szombat: 9-12-ig

Pedagóguso

knak kedvez

mény!

Cím: Gyál, Kolozsvári utca 3.
Telefon: 06-29/340-526
Faebook : Gyáli Kreatív és Papírbolt

Nyitási Akció*!

Sörök, Borok, Üdítők, vizek egy helyen
SÖRÖK

Cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 54.
Nyitva tartás: H - V : 7-20h

*Az akció a készlet erejéig tart!
20

ALTENBRAU
ALTENBRAU
ARANY ÁSZOK
ARANY FÁCÁN
BORSODI
BORSODI (ÍZESÍTETT)
DREHER
GÖSSER 0°%
HB
HEINEKEN
HEINEKEN
LÖVENBRAU
MILLER
PILSNER
RÁKÓCZI
RIESENBRAU
SOPRONI
SOPRONI (ÍZESÍTETT)
STEFFL
STRAROPRAMEN

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

b.ü.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
b.ü.
dob.
dob.
e.ü.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
dob.
b.ü.

95.130.165.138.190.200.230.250.152.200.270.180.220.270.145.135.200.200.180.230.-
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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.
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
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

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928
Cserépkályha, kandalló, bel
és kültéri kemencék kerti konyhák teljes körű kivitelezését vállalom Gyál és környékén. Érdeklődni személyesen: Gyál,
Klapka Gy. utca 30. vagy telefonon: 06-70/363-3485.
Web: kalyhaepites.com
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.
Márkás mosógépek garanciával, 58.000ft-tól, használt készülék beszámítás, 10 km-en
belül ingyenes házhoz szállítás!
2360 Gyál Vecsési út 89.
Műszaki outlet, Tel.:0629/341-717

Apróhirdetés
hirdetés

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.
Eladót, szakképzettet keresünk.
06-20/378-5752
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260
Csongrádi István
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260
Házi tehéntej, házhoz szállítva,
reggel-este. 06-20/497-7418

A Kontaktprint Nyomda Kft.
(Bánki Donát Iparterület, a volt
szövetkezet területén) keres
anyagmozgatót lehetőleg targonca kezelői jogosítvánnyal,
szakképzett vágót, valamint kötészeti (be)dolgozókat állandó
munkára is. Jelentkezéseket az
aba.bela@chello.hu
címre,
vagy a 06-20/966-7838 számon
várom.
laptopok garanciával,
már 39.990ft -tól, 2360 Gyál,
Vecsési út 89. Tel:0629/341-717
Műszaki outlet
Ezen hirdetés 2000HUF kedvezmény laptop karbantartás árából.
Így csak 2500HUF egy teljes átvizsgálás. (vírusirtás, optimalizálás).
Kérésre archiválás.06(209)516-023
Emlekmentés: www.bokorfoto.hu

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Ház eladó Gyál központi részén.
624 m2-es bekerített telken, 3
szobás felújítandó, téglaépítésű
családi ház, 25 m2-es jó állapotú melléképülettel eladó. Villany,
fúrt kút van. Ár: 11 millió forint.
06-70/593-9667

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

Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu

Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.

MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását,
érettségire, pótvizsgára történő felkészítését – több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal
– otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952-3720
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Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
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		Gyermeknap
a sportpályán

ram várta a
Idén is gazdag prog
gyermeksportpályán a városi
últ évek legnap vendégeit, az elm
eknapi könagyobb számú gyerm
bek között
zönségét. Fellépett töb
ad, a Gyáa Kaleidoszkóp Színp
karatésok,
t,
or
op
li Mazsorett Cs
tak bemutatánccsoportok tartot
zt a kézműrés
k
tót. Sokan vette
óbálták ki
pr
s
,
on
ves programok
a nép játékokat is.

Volt állatsímog
ató, rendőrkutyás bemutató,
kerékpáros verseny, nagy sike
rt aratott a FEG
Y
Polgárőr és Tű
zoltó Egyesüle
t,
az Európa Men
tőszolgálat és
a
Gyáli Rendőrőrs
közös mentési
gyakorlata is.
A színpadon
gyermekszínhá
zi
előadás, bűvész
program szórakoztatta a láto
gatókat, a napo
t
Király Viktor ko
ncertje zárta.

