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igen! 
lesz tanuszoda gyálon!

átadták a felújított 
egészségügyi központot

életmentő 
defibrillátor gyálon

kitelepítési gyakorlat 
zajlott városunkban

Pápai Mihály, a FIDESZ-
KDNP jelöltje nyerte a 
polgármester-választást!
A Magyar Köztársaság elnöke október 12-re írta ki 
az önkormányzati választásokat. A Gyálon is érvé-
nyes és eredményes voksoláson polgármestert, 
önkormányzati képviselőket választottunk, s sza-
vazatainkkal döntöttünk a megyei közgyűlés ösz-
szetételéről is.
Városunkat 8 egyéni választókerületre osztották, 
a polgármester mellett az ezekben mandátumot 
szerzett (nyertes) önkormányzati képviselők és 3, 
a töredékszavazatok megoszlása alapján, a kom-
penzációs listán mandátumot szerzett képviselő 
alkotja a testületet.

A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavaza-
tok száma: 

Lakos Péter (JOBBIK)  897 szavazat 17.72 %
Pápai Mihály (FIDESZ-KDNP)  2 793 szavazat 55.19 %
Végh Tibor (MSZP-DK)  1 371 szavazat 27.09 %

Városunk megválasztott polgármestere tehát 
Pápai Mihály lett.

A gyáli részletes választási eredményeket 
lapunk 3. oldalán adjuk közre.
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Mint azt bizonyára sokan tapasztalták, 
zajlik Gyál Város Önkormányzatának 
megbízásából az ingyenesen kihelye-
zendő házszámtáblák felhelyezése.
A lakók többségét sikerült a felhelye-
zést végzőknek otthon találniuk, és 
a táblát felszerelni. Számos ingatlan 
esetében azonban sem hétköznap, 
sem hétvégén nem találták otthon a 
tulajdonost. Ezen tulajdonosokat ez-
úton kérjük, hogy keressék a 29/540-
930 számot, ahol megadhatják, hogy 
mikor kereshetik fel őket, és tehetik ki 
a házszámtáblát a kihelyezést végzők.

Tisztelt Lakótársunk!

Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési rendeletének szeptember 
havi módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2014. szeptember 11-i ülésén fogadta el az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
(III.03.) sz. önkormányzati rendeletének módosítását.  
A rendeletmódosítás teljes terjedelemben a www.gyal.hu 
honlapon megtalálható.
A rendeletmódosítás következtében a 2014. évi módosí-
tott költségvetési előirányzat bevételi és kiadási összege 
1.050.257 e Ft-tal növekedett.
Bevételi oldalon a növekedés az alábbi tételekből tevődik 
össze:
-Költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz: 48.649 e Ft
-Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 848 e Ft
-Működési célú, saját bevételek: 760 e Ft
-Finanszírozási bevételek: 1.000.000 e Ft

A kiadási tételek növekedése az alábbi:
-Segélyezési kiadások: 29.820 e Ft
-Felhalmozási célú kiadások: 20.437 e Ft
-Finanszírozási kiadások: 1.000.000 e Ft

Pályázat
háztartási nagygépek cseréjé-
nek támogatására
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium köz-
zétette a háztartási nagygépek (hűtő- 
és fagyasztó) cseréjének támogatásá-
ra kiírt pályázatát lakossági fogyasztók 
részére. A pályázat keretében nyugdí-
jas és nagycsaládos magánszemélyek 
állami támogatással csökkentett vétel-
áron jogosultak új háztartási nagygép 
(hűtő/fagyasztógép) beszerzésére. 

A pályázatról bővebb információ az ÉMI 
Nonprofit Kft.-től kérhető a 06-1/372-
6516, vagy 06-1/372-6590 telefonszá-
mok valamelyikén hétfőtől csütörtökig 
8.00-16.15 óráig, pénteken 8.00-13:45 
óráig, illetve az alábbi linken: 

https://uszt-hgcs.hu

Sírhelyek újraváltása
Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy a 2004. év-
ben megváltott urnasírhelyek, urnafülkék és az 1989. évben 
váltott sírhelyek újraváltása 2014. december 31-ig esedékes.

Irodánk: 
Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Cím: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

Telefon: 29/340-134, 29/340-063
Ügyfélfogadás: 

munkanapokon 8:00 - 12:00, 12:30-15:30 
(pénztárzárás: 15:00)

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

1.  számú választókerület (1-2. szavazókör) 
Jóri Ferenc Mihályné MSZP-DK 176 sz. 22.08 %
Nyirán András független jelölt  95 sz. 11.92 %
Czotter Ferenc László FIDESZ-KDNP 407 sz. 51.07 %
Mák Attila János JOBBIK 119 sz. 14.93 %

2. számú választókerület (3-4. szavazókör)
Darabánt Mihály JOBBIK 103 sz. 17.49 %
Marjainé Dr. Szerényi 
Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 333 sz.  56.54 %
Szécsényi István MSZP-DK 153 sz.  25.98 %

3. számú választókerület (5-6. szavazókör)
Lamberg-Liszkay Tiborc MSZP-DK 140 sz. 25.88 %
Bácsi Péter FIDESZ-KDNP 289 sz. 53.42 %
Lakos Péter JOBBIK 112 sz. 20.7 %

4. számú választókerület (7-8. szavazókör)
Zabánné Nagy Gyöngyi FIDESZ-KDNP 254 sz. 53.25 %
Karap Erzsébet MSZP-DK 122 sz. 25.58 %
Helméczy Árpád Wigand JOBBIK 101 sz. 21.17 %

5. számú választókerület (9-10. szavazókör)
Vetési Gyula JOBBIK 86 sz. 16.7 %
Erős József FIDESZ-KDNP 281 sz. 54.56 %
Heincz László MSZP-DK 148 sz. 28.74 %

6. számú választókerület (11-12-13. szavazókör)
Lázár Sándor független jelölt 63 sz. 9.04 %
Német Zoltán MSZP-DK 187 sz. 26.83 %
Viszmeg György JOBBIK 109 sz. 15.64 %
Nagy József Elek FIDESZ-KDNP 338 sz. 48.49 %

7. számú választókerület (14-15-16. szavazókör)
Vinnai Tibor FIDESZ-KDNP 310 sz.  43.85 %
Szabó István JOBBIK 192 sz. 27.16 %
Endre Dávid Bence MSZP-DK 205 sz. 29.0 %

8. számú választókerület (17-18. szavazókör)
Véghné Bágya Ildikó MSZP-DK 269 sz. 37.83 %
Fa Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 348 sz. 48.95 %
Szabó Ágnes JOBBIK 94 sz. 13.22 %

A töredékszavazatok alapján kiosztott mandátumok:
MSZP:   2 mandátum
JOBBIK:  1 mandátum

A képviselő-testület összetétele tehát az alábbiak 
szerint alakul:
Pápai Mihály FIDESZ-KDNP polgármester

Czotter Ferenc László FIDESZ-KDNP 1. sz. vk.
Marjainé Dr. Szerényi 
Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 2. sz. vk.
Bácsi Péter FIDESZ-KDNP 3. sz. vk.
Zabánné Nagy Gyöngyi FIDESZ-KDNP 4. sz. vk.
Erős József FIDESZ-KDNP 5. sz. vk.
Nagy József Elek FIDESZ-KDNP 6. sz. vk.
Vinnai Tibor FIDESZ-KDNP 7. sz. vk.
Fa Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 8. sz. vk.

Hegymegi István  MSZP-DK   kompenzációs lista
Lakos Péter  JOBBIK  kompenzációs lista
Végh Tibor  MSZP-DK  kompenzációs lista

A Pest megyei közgyűlés választás eredménye:
FIDESZ-KDNP 23 mandátum 178 544 szavazat 48.9 %
JOBBIK 8 mandátum  66 949 szavazat 18.33 %
MSZP 5 mandátum  44 348 szavazat 12.15 %
DK 4 mandátum  30 377 szavazat 8.32 %
LMP 3 mandátum  28 872 szavazat 7.91 %
EGYÜTT 0 mandátum  16 064 szavazat 4.4 %

Roma nemzetiségi választás eredménye Gyálon:
Varga Richárd Roland LUNGO DROM
Izsa Istvánné LUNGO DROM
Jakab József LUNGO DROM

Román nemzetiségi választás eredménye Gyálon:
Nagy Attila BRE
Nagy Péter BRE
Fehér Szabolcs BRE

(Az itt közölt eredmények nem hivatalos végeredmények.  
Forrás: www.valasztas.hu)

2014. október

A képviselő-választás eredménye városunkban

Meghívó
Tisztelettel meghívom Önt Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
tesületének 2014. október 20-án 18 órai kezdettel, az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartandó alakuló ülésére.

Pápai Mihály
polgármester
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Átadták a felújított  
egészségügyi központot

Pápai Mihályt városunk polgármesterét az átadót kö-
vetően kérdeztük az eseményről:
- Az egyik régi álmom, vágyam válhatott valóra. Új, 
korszerű és magas színvonalon működő intézményt 
adhattunk át. 
A Városi Egészségügyi Központ méltó elismerést ka-
pott dr. Zombor Gábor, egészségügyért felelős államtit-
kártól az ünnepélyes átadási ceremónia keretein belül. 
2013-ban a Városi Egészségügyi Központban 188.100 
beteg fordult meg gyógyulást keresve. Gyál lakosság-
száma 24.941 fő. Ez azt jelenti, hogy évente minden 
gyáli lakos több mint hétszer kereste fel a rendelőt. 
Reméljük, hogy a felújított rendelő mind az ott dol-
gozók, mind Gyál lakosai teljes megelégedettségére 
szolgál a jövőben is, mert végre a kor követelményei-
nek megfelelő rendelőben és magasabb színvonalon 
kerülhetnek ellátásra.
Köszönetemet és tiszteletem szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik kitartóan és elkötelezetten dolgoztak az 
egészségügyi központ újjáépítésén az elmúlt néhány 
hónapban. Továbbá köszönet az intézmény vezetőjé-
nek, dr. Molnár Andornak, az intézmény dolgozóinak, 
a város lakóinak, betegeknek és mindenkinek, hogy 
az önkormányzat saját forrásából biztosított beruházás 
megvalósításához minden segítséget megadtak. 
Kollégáimmal minden nap azon dolgozunk, hogy Gyál 
még tovább fejlődjön!

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, dr. Zom-
bor Gábor, egészségügyért felelős államtitkár, dr. 
Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, Pest me-
gye közgyűlésének elnöke és dr. Molnár Andor, az 
egészségügyi központ vezetője ünnepélyes kere-
tek között adták át a felújított Városi Egészségügyi 
Központot szeptember 17-én. 
Az ünnepség közreműködőjeként rövid mű-
sort adott a gyáli Kodály Zoltán Zeneis-
kola. A megnyitó után a résztvevők 
körbejárhatták a megújult épületet, 
megtekinthették a felújított rendelőket 
és betegvárókat.

Többen aggodalmukat fejezték ki a tanuszoda 
programmal kapcsolatban, ezért most bővebb in-
formációval kívánunk szolgálni a programról.
Az idei év elején a Kormány jóváhagyta a tanuszo-
da programot, melyről a Nemzeti Köznevelési Inf-
rastruktúra Fejlesztési Programról a 1086/2014 
(II.28.)számú Korm. határozat rendelkezik. 

Pápai Mihály, városunk polgármestere az új tan-
uszoda megvalósulásáról a következőket mond-
ta el:
- 2013-ban a gyáli polgárok munkájának elisme-
réseképpen, Gyál is Járási Központtá vált. A Kor-
mány célja, hogy a kötelező iskolai úszásoktatás 
feltételei biztosítottak legyenek és belátható időn 
belül minden járásban legyen egy uszoda. Gyálon 
is lesz tanuszoda. A kapcsolatot már korábban fel-
vettük Vígh László, Nemzeti Sportközpont főigaz-
gatóval, valamint Dala Tamással, aki az Olimpi-
ai Központ vezetője. A későbbiekben az Olimpiai 
Központ üzemelteti majd a tanuszodát. 

Majoros Róbert, aki közel 10 éve oktatja a gyáli 
gyerekeket úszásra, kiemelkedő eredményeket ér 
el velük. A tanuszoda programmal kapcsolatos tár-
gyalásokon, mint szakember vesz részt. Kettőnk 
együttes munkája kapcsán az önkormányzat által 
kijelölt területen megkezdődhetett a részletes ter-
vezés. Fontos leszögezni, hogy nem csak az épü-
let, hanem a hozzátartozó parkoló, park tervezésé-
ről is szó van. Gyál számára a jelenlegi Kormány 
ezen tanuszoda megvalósításához jelentős segít-
séget nyújt, hiszen a költségek jelentős részét és 
az üzemeltetést is átvállalja. 
Az uszoda épülete a régi FEGY területén helyezke-
dik majd el, melynek 2015. szeptemberéig el kell 
készülnie. 
A fedett uszodában helyet kap egy 25m x 15m-es 
medence, amely 190cm mély, és egy 8m x 10m x 
0,8m-es tanmedence. A medencék alkalmasak 
lesznek vízilabdázásra, úszásoktatásra stb. Az ok-
tatást követően, délutánonként mindenki igénybe 
veheti az uszoda által kínált szolgáltatásokat.

Igen! Lesz tanuszoda Gyálon!
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Katasztrófahelyzet miatt 70 embert kellett 

kitelepíteni Gyálon! Súlyos sérültek is voltak!

Mindenkit szeretnénk megnyugtatni, a cím csalóka, csupán 

egy szimulált gyakorlatról volt szó.

Az ADRA Fejlesztési és Segély Alapítvány, együttműködve a 

Gyáli Katolikus Karitásszal, a polgárőrség önkénteseivel és 

a helyi védelmi igazgatási szervekkel szeptember 25-én szi-

mulációs gyakorlatot valósított meg, amelynek keretében 50 

gyermek és 20 felnőtt befogadását hajtották végre menekül-

tek részére előkészített menekülttáborban. 

Az elképzelt természeti katasztrófa során kitelepített embe-

reket berendezett sátrak, élelmezés és a tábori életet bemu-

tató program várta. A szimulációs gyakorlaton több mint 20 

ország önkéntesei vettek részt, amely a hazai és a külföldi 

karitatív szervek önkénteseinek kiképzését szolgálta. 

Az ideiglenes menekülttáborban a gyáli polgárok egy része 

is megismerkedhetett azzal, hogy rendkívüli helyzetekben a 

karitatív szervezetek milyen segítséget nyújthatnak a bajba 

került lakosságnak. 
A gyakorlaton részt vett Tarnai Richárd a Pest Megyei Kor-

mányhivatal vezetője, a Pest Megyei Védelmi Bizottság el-

nöke, Babák László Mátyás a Gyáli Járási Hivatal ve-

zetője, a helyi védelmi bizottság elnöke, illetve Pápai 

Mihály Gyál város polgármestere is.

Szeptember 25-én városunk egy félautomata 
defibrillátorral gazdagodott. A Gyáli Ady Endre 
Általános Iskola tornatermében Molnár György, 
az Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgatója és 
egy hivatásos mentőtiszt tartott előadást a he-
lyes újraélesztés folyamatáról és a defibrillátor 
használatáról. 

A több mint 400.000 Ft értékű készüléket a TAO 
pályázat keretében tudta megvásárolni a Gyáli 
Sportegyesület, melynek önrészét Gyál Város Ön-
kormányzata állta. A készülék hangutasítással jel-
zi az egyes lépéseket, illetve azok sorrendjét. 

A defibrillátor szükség esetén megtalálható a foci-
pálya folyosóján egy biztonsági szekrényben, de 
reméljük, hogy soha nem kerül sor a használatára!
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Életmentő defibrillátor Gyálon!

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
augusztus 27-én rendkívüli, szeptember 11-én éves 
munkarend szerinti soros ülését tartotta, amelyeken a 
következő fontosabb döntések születtek:
• Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárult a Liliom Óvoda új, 2 csoportos épületé-
nek tervezett építése miatt az intézménybe felvehe-
tő gyermekek létszámának átmeneti csökkentésé-
hez, amelynek köszönhetően a 2014/15-ös nevelési 
évben – az önkormányzati fenntartású óvodákban 
- 27 óvodai csoportban zajlik a gyermekek óvodai 
nevelése (a Gyáli Tulipán Óvoda 10 óvodai csopor-
tot, a Gyáli Tátika Óvoda pedig 9 óvodai csoportot, a 
Gyáli Liliom Óvoda 8 óvodai csoportot indít);

• a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy dr. 
Tóth Andrea felnőtt háziorvos október 1-től vállal-
kozási formában lássa el eddigi tevékenységét;

• az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a 
KEOP-2014-5.5.0/K számon a „Közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása” című, 100%-ban finan-
szírozott pályázat keretében, melynek elkészí-
tésére a legkedvezőbb árajánlatot tevő Sistrade 
Kft-t kívánja felkérni;

• megválasztották a 2014.október 12-én tartan-
dó önkormányzati választások Helyi Választási 
Bizottságának illetve a nemzetiségi szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottsága tagjait;

• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámoló-
ját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről 
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

•	 a	 képviselő-testület	 jogszabályi	 előírások	 miatt	
módosította	 a	 településképi	 véleményezési	 eljá-
rásról	szóló	8/2013.	(III.9.)	számú	rendeletét;

•	 elfogadták	 az	 önkormányzat	 2014.	 évi	 költség-
vetésének	I.	félévi	teljesítéséről	szóló	beszámoló	
jelentését;

•	 Gyál	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-testü-
lete	 megalkotta	 13/2014.(IX.12.)	 számú	 rende-
letét	 az	 önkormányzat	 2014.	 évi	 költségvetésé-
ről	 szóló	 6/2014.	 (III.03.)	 önkormányzati	 rendelet	
módosításáról;(erről	külön	írásunkban	olvashatnak)

•	 a	 képviselő-testület	 jóváhagyta	 a	 Polgármesteri	
Hivatal	és	a	„Kertváros”	Önkormányzati	Társulás	
fenntartásában	lévő	„Kertváros”	Szociális	és	Csa-
ládvédelmi	 Központ	 közötti	 munka-	 és	 feladat-
megosztás	rendjéről	szóló	megállapodást;

•	 a	képviselő-testület	döntése	alapján	a	Bursa	Hun-
garica	Felsőoktatási	Önkormányzati	Ösztöndíjpá-
lyázat	2015.	évi	 fordulója	keretében	a	pályázatot	
elnyerő	diákokat	havi	5.000	Ft-tal	támogatja;

•	 az	 önkormányzat	 döntése	 alapján	 valamennyi	
óvoda	 létszámkerete	 növekszik	 1	 fő	 logopédus-
sal,	melynek	fedezetét	a	2014.	évi	intézményi	költ-
ségvetés	személyi	juttatása	biztosítja;

•	 az	önkormányzat	döntést	hozott	arról,	hogy	térítés-
mentesen	átveszi	tulajdonosától	a	0169/11		hrsz.-ú,	
eddig	 is	közterületként	szolgáló	 ingatlant,	a	Fácá-
nos	dűlőn	lévő	külterületi	út	szélesítésének	céljából.

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal
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Új játékokat kaptak a gyáli óvodások
Három gyáli óvodavezető vadonatúj játékokat vehetett 
át a gyáli Dohány Kft. képviseletében Dohány Pétertől 
a játékgyártó cég tulajdonosától, akit kedves neje is el-
kísért az átadásra. A nagylelkű felajánlás nem egyedi 
eset, hiszen a cég már korábban is adományozott já-
tékokat a városnak, az évek során nagyon jó kapcsolat 
alakult ki köztük és a gyáli óvodák között. A cég nem 
csupán új játékokat adományozott, de azt is vállalta, 

Befejeződött a Gyál-Felső vasútállomással szemben 
elhelyezkedő buszöböl és váró felújítása, amelyet lap-
zártánkkor a BKK még hivatalosan nem vett át.
A felújításra nagy szükség volt már, hiszen aki hasz-
nálta a megállót tapasztalhatta, hogy nem volt meg-
oldva a csapadékvíz elvezetése, ezért esős időben 
hatalmas víztócsa alakult ki a buszöbölben.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jelzése alap-
ján a buszmegálló teljes területét lezáratta a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal, a megállóhely állapotának romlá-
sát, a járművek károsodásának veszélyét és egyéb 
forgalmi biztonsági szempontokat figyelembe véve. 
Bár az adott útszakasz nem a város, hanem a Magyar 
Közút kezelése alatt áll, a Gyáli Polgármesteri Hivatal a 
Magyar Közúttal egyeztetve magára vállalta a buszöböl 
és váró felújítását, szem előtt tartva a vízelvezetés kiépí-
tésének megoldását is. Ez sajnos időigényes feladat volt, 
de reméljük, hogy a végeredmény kárpótolja a lakosokat.

A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá vált 
nyár végi terménybemutató kiállítását. A megnyitóra szeptember 12-én 
került sor. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pápai Mihály, város-
unk polgármestere is.
Az érdeklődők szeptember 12. és 15. között tekinthették meg az idei nyár 
legszebb, legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit. Reméljük, jövőre is 
találkozunk és együtt gyönyörködhetünk a sok szorgos kertbarát munká-
jának gyümölcseiben.
A Gyáli Kertbarát Kör 2014 évi programjában meghirdette a lakosság ré-
szére a „Legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet” versenyét, mely-
nek eredményhirdetésére szintén szeptember 12-én került sor.
A versenyen Durucz Lajosné, Török Ignácné, ifj. Király László, Zelenka Jó-
zsefné, Schmidt József és Tarjányi Istvánné értek el kimagasló eredményt. 
Gratulálunk nekik! 

Király László elnök
Sármány Ferencné elnökhelyettes

Bemutatták az idei termést

Mártonnapi délután
hagyomány, vacsora és tánc

vendégünk:
Vásárhelyi Prodán

Miklós

NOVEMBER 9-ÉN, VASÁRNAP, 16 ÓRÁTÓL
A GYÁLI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Gyál, Kőrösi út 118-120.

A műsor után libator:
Mártonnapi omlós libacomb, almás pároltkáposzta, 
tepsisburgonya, ami a helyszínen fizetendő 2000.- Ft, csak elő-
rendelésre!  Vacsora előrendelés november 3-ig Kiss Jánosné 
szervezőnél: T.: 20-521-37-98 (este)

Műsor után tánc nosztalgia dalokra, 
élő zenére a MAGIC DUÓ-val

Szervező:  Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Köz-
hasznú Egyesülete

BELÉPŐ NINCS, TOMBOLA LESZ!

hogy az elhasználódott, megsérült játékokat ingyene-
sen újra cseréli, ami azért valljuk be extra szolgáltatás-
nak számít, tekintve, hogy az óvodások „nagyipari” fel-
használásban gyűrik ezeket. 
A három gyáli óvoda vezetői a kis óvodások nevében 
ezúton is szeretnék megköszönni Dohány Péternek az 
adományokat, illetve Pápai Mihály polgármesternek a 
személyes közbenjárást.

Megújult a Gyál-felsői buszmegálló

A Gyáli Járási Hivatal Okmányirodája megalakulása 
óta a 100 ezredik ügyfelét fogadta.  A szerencsés ügy-
fél Bicskei Zsuzsanna gyáli lakos volt, akit ebből az 
alkalomból dr. Tarnai Richárd Pest Megyei kormány-
megbízott, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
alpolgármester és Babák László járási hivatalvezető 
virággal és ajándékkal köszöntött.

A százezredik ügyfelet 
köszöntötték
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 
2015. ÉVI FORDULÓJÁRA

A pályázók köre: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alap-
ján kizárólag a települési önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkezők részesül-
hetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával 
tud igazolni.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rend-
szerben egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályá-
zók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett jelszó 
funkcióval” kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztráció vagy a belépést követő-
en lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csat-
lakozott önkormányzatok pályázói részére. Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 139/2014. (IX.11.) határozattal csatlakozott a 
2015. évi fordulóhoz!!
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölte-
ni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően 

a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat benyújtási határideje: 
2014. november 7.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  
A pályázati kiírásban meghatározott bármely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. A benyújtott pályázatok befogadását ön-
kormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben 
igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtásának helye: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Szociális és intézményi igazgatási csoport,
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. és 14.
E-mail: igazgatas@gyal.hu, Honlap: www.gyal.hu
Hivatali ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 12:30-15:30, szerda: 12:30-17:45, 
péntek: 8:00-12:00
Pályázati kapcsolattartó:  
Sághi Tamásné (telefon: 06-29/544-140, 544-141)
Varga Patrícia (telefon: 06-29/544-138)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információért 
hívja a fenti telefonszámokat!

Családi Egészség-és Sportnap a gyáli Liliom oviban

Büszkék vagyunk arra, hogy óvodánk 2013-ban el-
nyerte a Zöld Óvoda címet, valamint tagja vagyunk 
az Egészségesebb Óvodák Nemzetközi Hálózatá-
nak is. Ezek a megtisztelő címek is köteleznek arra, 
hogy nagy hangsúlyt fektessünk az egészség- és a 
környezeti nevelésre. A jókedv és kacagás mellett az 
egészséges életmód népszerűsítésén túl az egész-
ségfejlesztés, egészségtudatosság növelése köré 
szerveződött programunk. A nap egy felhívás, amely-
nek segítségével ösztönözni próbáljuk a gyerekeket 
és szüleiket arra, hogy egészségesen éljenek. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével Dudás Miklós ka-
jak-kenu világbajnok sportoló. A kellemes hangulatú 
eseménysorozatot óvodánk vezetője, Ritecz Istvánné 
nyitotta meg, majd a Gyáli Mazsorett Csoport táncai 
adták meg a hangulatot a nap további részéhez. Egy 
frissítő közös bemelegítés, majd egy közös futás adott 
lehetőséget mindenki számára, hogy  megmozgassa 
magát. Az egészségnapon a mozgás fontosságát is 
hangsúlyoztuk, a színes programok között szerepelt 
pónilovaglás, tekézés, akadálypálya és pedálos go-
kartozás is. A programokba a gyerekek mellett a szü-
lőket is igyekeztünk bevonni, hogy a mozgás, egész-
ség előtérbe helyezése mellet megvalósulhasson az 
együttjátszás öröme is. 
Aki nem érte volna be a színes programokkal, azok-
nak további szórakozási lehetőségeket kínáltak a Mo-
solybirodalom attrakciói: az arcfestés, a légvárak és 

különböző népi játékok. Az egészséges táplálkozást 
népszerűsítő Eisberg Kft. kollégái zöldségszobrászat-
tal és salátakóstolással várták az érdeklődőket. Az in-
tézmény dolgozói által üzemeltetett „Vitaminbüfé”-ben 
egészséges és finom falatok vártak a vendégekre.
Miután mindenki kellőképpen kimozogta magát, kö-
vetkezhetett a tombolahúzás, ahol főként  sporttal és 
egészséges életmóddal kapcsolatos tombolatárgyak 
kerültek kisorsolásra. Megtisztelte jelenlétével óvo-
dánkat Dudás Miklós kajak-kenu világbajnok, és ki-
húzta az első nyertes tombolaszelvényt. A rendezvény 
színvonalas lezárásáról a Fővárosi Bábszínház ne-
ves művészei által előadott „Mese a tisztaságról” című 
bábelőadás gondoskodott.
A délelőtt hamar eltelt, az időjárás is nekünk kedve-
zett, sok kis és nagyobb óvodás és szülő kellemesen 
elfáradva, de annál több élménnyel gazdagabban lé-
pett ki az óvoda kapuján.
Köszönet illeti mindazokat, akik időt és energiát nem 
kímélve hozzájárultak ehhez a felejthetetlen, tartalmas 
kikapcsolódást kínáló, mozgalmas naphoz.
Ezúton is köszönjük a nem mindennapi támogatást az 
Eisberg Kft-nek, a Mosolybirodalomnak, az Egészség-
patikának és a Tesconak, akik rendezvényünk fő tá-
mogatói voltak!
Reméljük, jól érezték magukat, s jövőre ismét elláto-
gatnak rendezvényünkre.

Az óvoda nevelőtestülete

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2015

2014. október

Békés- Csorba Ágnes a 
Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal anyakönyvvezetője 
nyugdíjba vonult. 
Ezúton köszönjük a több 
évtizedes fáradságos 
munkáját és a több száz 
megkötött házasságot, 
melyekkel oly sok boldog-
ságot hozott az életünkbe. 
Kívánunk hosszú, bol-
dog és tartalmas nyugdí-
jas éveket!

Változások a 
polgármesteri hivatal 
életében

21 év alpolgármesteri munka után búcsúztatta a Gyá-
li Polgármesteri Hivatal Pánczél Károly alpolgármester 
urat. Sok sikert kívánunk a jövőben is a további felada-
tok ellátásához! – Több voltál nekünk, mint tanító –

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Elbúcsúzott Pánczél Károly alpolgármester
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
DAL és NÓTAMŰSOR            

 
November 8-án, szombaton 15 órakor

 
Fellépnek a Kovács István Pál Dalkör énekesei,

a felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Klub énekkara
és Sárkány Krisztián vendég énekes.

Zene: Pálkerti Zsuzsanna.
 Nosztalgiázás, táncolási lehetőség,

szünetben tombola!

A GYÁLI MUSICAL STUDIO
PÓTFELVÉTELT HiRDET!

Pótfelvételt hirdet a Gyáli Musical Studio 
énekelni és szerepelni vágyó fi atalok számára 

14 és 35 év kor között!
Ha rajongsz a színházért 

és kipróbálnád magad egy lendületes 
jókedélyű zenés színjátszó csapatban, 

gyere el november 8-án 13.00 órakor
és mutasd meg tehetséged!

-Beszédtechnika
-Ének hangképzés

-Improvizációs gyakorlatok
-Színpadi mozgás

Érdeklődni lehet a gyáli Közházban
Gyál, Kőrösi út 118-120.

www.gyalikozhaz.hu

09.08. Szolgálatunk a Hatósági Állatorvossal és 
a Járási Hivatal Hatósági osztályával közösen, a 
Szélső utcában lévő egyik ingatlanához vonultak, 
ahol nagyon rossz körülmények között tartott kisku-
tyákat ellenőriztek. 
Az intézkedés befejeztével nyolcvan (!) kistestű ku-
tya került ellenőrzés alá.

Több bejelentés érkezett központunkba, hogy vala-
mi ég a Munkás utcában.
Az egyik ingatlan udvarán nagy mennyiségű karton-
doboz gyulladt ki. Polgárőreink a tüzet az ott lakók-
kal közösen eloltották. Oltás közben egy idős beteg 
férfi a kezén könnyebben megsérült, őt az orvosi 
ügyelet ellátta.

09.14. Egyre többen ismerik fel, hogy az alkohol, 
imbolygást, réveteg-vizenyős tekintetet okozó ha-
tása ellen, rendkívül jó ellenszer, a városunkban 
már mindenhol elérhető, ingyenes, karnyújtásnyi-
ra lévő vízelvezető árok. A csapadékos időjárásnak 
köszönhetően ketten is úgy gondolták, hogy hidro-
terápiás kezelésnek vetik magukat alá. A wellness 
után, gyalogosan otthonukba távoztak. 

A Pest Megyei Művelet Irányítási központ kért se-
gítséget tűzoltóinktól, Dabas és környékére lehul-
lott hatalmas mennyiségű víz szivattyúzásához. 
Tűzoltóink hat riasztáshoz vonultak, Dabas város 
területén.

Hajdu Attila

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

A FEGY naplójából

Sikeres 2013-2014-es tanévet tudhatnak maguké-
nak a Ferencváros-Gyál sportolói. Számos szép ered-
ményt értek el, Kiss Sándor és Gombos Gábor tanít-
ványai. Megemlíthetjük például a diák korosztály fiú 
és leány versenyzőit, akik szinte minden versenyükön 
kiválóan szerepeltek. A gyerekek között lett: Magyar 
Bajnok, Diákolimpiai Bajnok, Magyar Csapat Bajnok 
fiú, lány, nemzetközi versenyek győztesei és számos 
értékes dobogós hely.
Egyesületünk ad otthont az úgynevezett Centrum-
edzésnek, ahol a környező települések birkózói is ve-
lünk együtt edzenek csarnokunkban.
Egyesületünk számos válogatott versenyzőt adott a 
magyar birkózásnak.
Az immáron hatodik évét kezdő egyesületben a gyere-
kek remekül érzik magukat, igazi közösség kezd ková-
csolódni, mind a versenyzőknél, mind a szülőknél. Iga-
zi összetartó csapat! 
Az idén a felkészülést segítve több edzőtáborban vet-
tek részt ifjú versenyzőink. Edzőtábor volt Dabason, 
Zánkán és Gyálon, ahol egy nemzetközi edzőtábor 
volt válogatott spanyol sportolókkal.
Nemzetközi edzőtáborokban tudnak az arra érdemes 
versenyzők részt venni.  Az utóbbi két évben Olaszor-
szágban és Spanyolországban voltak fiataljaink. Jövő-
re egy amerikai edzőtábor van tervben. Edzőtáboraink 
sok munkával, de nagyon jó hangulatban teltek.
Gyálon igen aktív birkózó élet van. Jelenleg körülbelül 
70-78 különböző korosztályú gyermek látogatja edzé-
seinket, – dehát, milyen az ember – mégis szeretnénk, 
ha minél többen megismerhetnék, megszeretnék ezt 
a fantasztikus sportot. Ha valaki úgy érzi, hogy csatla-
kozni szeretne egy igazán remek csapathoz, ahol jól 
érzi magát és sportolhat is az jelentkezzen bátran az 
alábbi elérthetőségeken. Sok szeretettel várunk Min-
denkit edzéseinken!
Címünk: Gyál, Kisfaludy utca 36/b. Ezen a címen 
személyesen lehet jelentkezni hétfő, szerda, péntek: 
16.30 – 18.30-ig és kedd, csütörtök: 16.30 – 19.30-ig.   
Telefonon: Kiss Sándor vezetőedző a 06-20/574-9864 
valamint Gombos Gábor edző a 06-30/301-9166 vár-
ja az érdeklődőket.

Ferentzi Zsolt

Fúvószenekari 
találkozó

október 25. 1500

gyáli közösségi 
ház

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Kultúregyesület közreműködésével

Résztvevők:

a ceglédberceli Freude Tanzgruppe 
Néptánccsoport,

a ceglédberceli Freude Kapelle 
Fúvószenekar

és a Gyál Városi Fúvószenekar

A Kertváros Fúvószenekari Egyesület szervezésében, 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatásával.

2014. október

Sikeres volt 
a rendőrségi 
felhívás
A gyáli rendőrség ez-
úton szeretné meg-
köszönni a lakosság 
segítségét, a lapunk 
előző számában köz-
zétett  személyeket  
ugyanis egy kivételé-
vel sikerült megtalál-
ni, illetve a bemutatott 
kerékpárok tulajdono-
sai is előkerültek.
A képen szereplő úri-
embert azonban még 
mindig keresik, kér-
jük, aki felismeri, je-
lentkezzen a gyáli 
rendőrségen szemé-
lyesen (Kisfaludy utca 1.), vagy a 06-29/340-107-
es telefonszámon.

Gyáli birkózó hírek
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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 töl-
tött, első szakképzésre  jelentkező érettségizett számára, költ-

ségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.   
Érdeklődni: 8:00–15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számo-

kon vagy az eniko.dobai49@gmail.com címen. 

JELENTKEzÉs:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, pos-

tán vagy személyesen fogadunk. amennyiben nem tud azon-
nal személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefo-

non regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap 
áll rendelkezésére, hogy személyesen behozza a jelentkezéshez 

szükséges iratait, illetve azok másolatát. 
Jelentkezés beiratkozással személyesen: 

augusztus 26-29-ig  az iskolarendszerű szakképzésre 
és szeptember 26-ig a felnőttképzésre, 

minden nap 8:00 – 15:00 óra között.

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/tanév; modulzáró vizs-
ga (9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.

KEDVEzMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési 
lehetőség biztosított, EUROPass  és diákigazolvány, családi 
pótlék/árvaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/

hó, jogosultság egészségbiztosítási ellátásra.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

Gyálon működő svájci tulajdonú élelmiszer feldolgozó cégünkhöz 
a következő munkakörökbe keresünk új munkavállalókat:

- Saláta előkészítő, - Centrifugagép-kezelő
- Csomagológép-kezelő, - Csomagoló-elszedő

- Nyersanyagmozgató-feladó

A feladatok munkakörönként eltérőek. 
 Általánosságban:

- részvétel a termelési folyamatokban,
- zöldségek feldolgozása,

 
Elvárások: 

- alap- (8 ált.) vagy középfokú végzettség,
 - gyors, pontos, felelősségteljes munkavégzés,

- monotónia tűrése, - kézügyesség,
+ 6-14 °C fokos hőmérséklet tolerálása,

- megfelelő állóképesség, - teherbíró képesség,
- 2 műszakos (7:00 – 16:00 és 15:00 – 24:00)

 változó munkarend vállalása 
(rendszeres hétvégi, esetenkénti ünnepnapi munkavégzéssel). 

Könnyűgépkezelői (targonca) vizsga megléte bizonyos munkakörökben előny.

Amit kínálunk: 
- kulturált munkakörülmények,

- délutános, ünnepnapi és vasárnapi munkavégzés esetén pótlékok,
- bejelentett, hosszú távú munkalehetőség,

- teljesítmény utáni plusz bónusz havonta és negyedévente is,
- próbaidő után nagy összegű béren kívüli juttatás havonta,

-  nem helyi lakosoknak hozzájárulás az utazási költségekhez. 
A munkába járás egyénileg megoldandó!

 
Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk.

Önéletrajzokat a karrier@eisberg.com e-mail címre, vagy postán 
a 2360 Gyál, Kisfaludy u. 63. címre várunk.  

Szeretne egy tökéletes randevút?

Kriella B-Active
A krill olaj és a B vitamin egyedülálló

párosítása az egészségért.
B2, B4, B6, B7, B12 + folsav.

AZ OMEGA-3 KITŰNŐ FORRÁSA

Októberben bevezető áron!
Az első három megrendelő 1 doboz krill olaj kapszulát kap

ajándékba, 10.500,- Ft értékben.
Bővebb információ a termékről, rendelés:

kriella@indamail.hu
Telefon: 30/892-2340 www.kriella.com

A termék forgalmazására munkatársakat keresünk!

VARILUX MESTER OPTIKA AJÁNLATA:

AJÁNDÉK MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSE!!

1 PÁR VARILUX MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉT FIZET

2 PÁR VARILUX MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉT VIHET!!

A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!!
Szentimre Optika – Fókusz Bt.

1188 Bp., Nemes utca 1.
Tel.: 06-1/292-3339; www.szentimreoptika.hu
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MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

23 ÉVE A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.

VAN GYÁLON!
1997 óta

PVC Padló
és 2002-től

Ivóvíztisztító
Szaküzlet.

Az Ady Endre utca 97-ben.
www.pvcpadlo.hu és www.roviz.hu

06 29 341-886
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apró apró apró

hirdetés

apró apró apró

hirdetés hirdetés hirdetés

KÁRPITOS javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speci-
ális heverők, franciaágyak készí-
tése. Kainz Ferenc aranykoszo-
rús KÁRPITOS mester. 
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

CSeRéPKÁlyha, kandalló, bel-
és kültéri kemencék kerti kony-
hák teljes körű kivitelezését vál-
lalom Gyál és környékén. Ér-
deklődni személyesen: Gyál, 
Klapka Gy. utca 30. vagy telefo-
non: 06-70/363-3485. 
Web: kalyhaepites.com

angOl MaGánóráK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Se-
gítünk az angol nyelvtanban is. 
Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

VÍZ- GáZ ÉS FŰTÉSSZErE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GáZ BIZTOnSáG-
TECHnIKaI FELÜLVIZSGáLa-
Ta (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás! Te-
lefon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízmele-
gítők javítását, cseréjét. Vegyes 
tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szur Sándor 06-20/412-6511

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

Matematikából felkészítés érett-
ségire és korrepetálás (esetleg 
más tantárgyakból is) Gyálon 
minden korosztálynak. Telefon: 
06-20-527-7701.

TŰZIFa tölgy, bükk, akácfa kony-
hakészre aprított: 14.000 Ft/öm-
lesztett m3 (11.000 Ft+áFa). Ház-
hoz szállítás megoldható: vagy 2 
öm3 (10-12 mázsa) 28.000 Ft, vagy 
4 öm3 (20-24 mázsa) 56.000 Ft. 
06-70/616-3226, 06-70/579-3318.

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Ked-
vező árakkal, rövid határidő-
vel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megva-
lósítását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47 

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260 
Csongrádi István

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

Eladó Gyál-felső, Kolozsvári utca 
elején, forgalmas helyen, 30 évig 
Jara húsbolt volt, saját tulajdo-
nú 54m2-es üzlet egyedi mérők-
kel, földalappal együtt. ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 
70/270-8311.

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

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

3D SZEMPILLA folyamatos akció! 
Bejelentkezés: Kriszta 
20/999-5783

ÖNTÖZŐRENDSZER-
TÉLIESÍTÉS Gyálon és 10 
km-es körzetében: 1.000 fo-
rint/zóna, a kiszállási díj ingye-
nes! Továbbá ÖNTÖZŐREND-
SZER telepítés bármikor! Tel.: 
06-70/639-4939

Fodrászati szolgáltatást vállalok. 
Házhoz megyek, vagy az 
alacskai szalonban. Bejelentke-
zés: 06-70/362-8544.

Házi tehéntej, házhoz szállítva, 
reggel-este. 06-20/497-7418.

Mária Családi Napközi felvételt 
hirdet 1-3 éves korú gyermekek 
számára. Gondozás: 15.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.

Apróhirdetés  Apróhirdetés  Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik sze-
retett családtagunkat,
id. Czotter Feren-
cet utolsó útjára elkí-
sérték, gyászunkban 
osztoztak és együttér-
zésükkel enyhítették 
fájdalmunkat. 

A gyászoló család
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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 
évfordulóján tartandó városi megemlékezésre!

Időpont: 
2014. október 23. (csütörtök) 17.00
Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Ünnepi beszédet mond:
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
a Parlament jegyzője.

Az ünnepi műsorban közreműködnek: 
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai, 
valamint Szatmári Attila színművész.

Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a Temp-
lom térig, majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.


