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Zrínyisek műsora az 56-os ünnepségen

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

közéleti és információs lapja

alakuló ülését tartotta
a képviselő-testület
elkezdődött az új önkormányzati ciklus
interjú pápai mihály polgármesterrel
városi rendezvény
az idősek világnapján
56-ra emlékeztünk
1

Új

2014. november

Gyáli Újság

Haszonélvezetiés használati jog
változás

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között,
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá
használat joga.
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie
kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti
előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A hirdetmény teljes szövege az alábbi linken olvasható:
www.gyal.hu/dokumentumok/1410-foldhivatal_hirdetmeny.pdf

Év végi munkarend változás a
Polgármesteri Hivatalban!

A közmeghallgatás helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
- Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.).
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2014. évi gazdálkodásáról,
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2015. évre vonatkozó terveiről,
3. Közérdekű kérdések és bejelentések.
Gyál, 2014. október 28.

A 33/2013. (VIII. 30) NGM rendelet és a Gyál
Város Önk. Képviselő-testületének 4/2014.
(I.31.) számú rendelete módosítja az év végi
munkarendet.
A 2014. év végi és 2015. év eleji munkarend
változásáról ezúton is tájékoztatom a tisztelt
lakosságot:
2014. 12. 13-án és 2015. 01. 10-én munkanap lesz
és a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadást tart
8-12 óráig.
2014. 12. 24-től 2015. 01. 02-ig a Gyáli Polgármesteri Hivatal zárva lesz.
2015. 01. 05-étől a megszokott munkarend szerint
várjuk tisztelt ügyfeleinket.
Megértésüket köszönjük.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

A közmeghallgatás ideje:
2014. november 28. napja 18.00 óra.

Pápai Mihály
polgármester

Tájékoztató
Önkormányzatunk fellebbezése kapcsán a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
a Cargo-Partner Kft. (2360. Gyál, Prologis Park
DC5. és DC8. ép.) felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem katasztrófavédelmi engedélyezési ügyében új eljárást rendelt el.
A közmeghallgatás időpontja 2014. 12. 10. 17:00 óra
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
A vonatkozó biztonsági jelentés, és a lakossági
tájékoztató a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és az önkormányzat hivatalos honlapján
érhetőek el.
Polgármesteri Hivatal
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

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

Alakuló ülését tartotta a képviselő-testület
Október 20-án az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartotta alakuló ülését
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az ülésen megjelent dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, a Parlament jegyzője is.
Juhász Ida, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatót tartott a 2014. évi önkormányzati általános és
kisebbségi választás helyi eredményéről.
Ezt követték az eskütételek, először a képviselők,
majd pedig Pápai Mihály, városunk polgármestere tette le az esküt.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésére
megválasztotta az alpolgármestert, aki a titkos szavazás eredményeként Erős József lett.
A szervezeti és működési szabályzat módosításával
az új bizottsági struktúráról és a bizottságok összetételéről döntöttek a képviselők. Ezt követően a polgármester és az alpolgármester illetményét és költségtérítését határozták meg.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai és azok összetétele:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnök: Czotter Ferenc László
Tagok: Nagy József Elek, Lakos Péter, Végh Tibor
Kültag: Botlik Zoltán
Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Vinnai Tibor
Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István
Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök: Nagy József Elek
Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi 		
Zsuzsanna
Kültag: Gácsi Kiss Dezsőné, Karap Erzsébet
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök: Zabánné Nagy Gyöngyi
Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Lakos
Péter
Kültag: Dr. Fa Cecília
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok: Zabánné Nagy Gyöngyi, Vinnai Tibor
Kültag: Szabó István
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi
Bizottság
Elnök: Fa Zsuzsanna
Tagok: Czotter Ferenc László, Bácsi Péter

3

Új

2014. november

Gyáli Újság
Pápai Mihály: „Folytatjuk a város lendületes fejlesztését!”

Elkezdődött az új önkormányzati ciklus
Az új önkormányzati ciklus indulása kapcsán az elkövetkező öt év terveiről kérdeztük Pápai Mihályt, városunk újraválasztott
polgármesterét.

ták: Gyál további fejlődését, az itt élők boldogulását a
FIDESZ-KDNP színeiben feladatokat vállaló képviselők kezében látják a legbiztosabbnak! Minden erőnkkel azon leszünk, hogy rászolgáljunk erre a bizalomra!
Ahogy a kampányban is megfogalmaztuk, folytatjuk
a város lendületes fejlesztését. A tanuszoda létesítése, a sportcsarnok megépítése, a sporttelep rendezése mind komoly feladat.
A közeljövő nagy feladata lesz a Liliom Óvoda teljes átépítése, amit a napi munkát, üzemelést nem zavarva
kell megoldanunk. Természetesen a többi intézmény
működésének biztosításáról sem feledkezünk meg, s
biztosítjuk, lehetőségeink szerint színvonalasabbá tes�szük mindazokat a közszolgáltatásokat, amelyek városunkat komfortos, szerethető településsé teszik.
Gondolok itt például a közvilágításra, az útfelújításokra, járdaépítések folytatására és sorolhatnám. Ha már
az elmúlt időszakban kivívtuk magunknak a kertváros
címet, ennek szellemében kell a fejlesztéseket is terveznünk. A most induló ötéves ciklusban külön is odafigyelünk a parkosításokra, zöldterületek létesítésére,
faültetésekre.
A ciklus végéig terveink szerint a víztorony alatti és a
Bartók iskola mögötti területen európai színvonalú játszótér, illetve szabadidőpark épül, felújítjuk a Millenniumi parkot, aminek a tervei már el is készületek.
A MÁV Zrt. végre kiírta a Gyál-felső vasúti megállóhely épületének felújítására szóló pályázatot. A kivite-

Az új tanuszoda látványterve
lezés várhatóan 2015 elején megkezdődik. Városunk
önkormányzata is még az idén kiírja az ehhez kapcsolódó, az épület környezetének rendbetételére vonatkozó pályázatot. Reményeink szerint a jövő év közepére a vasútállomásból Gyál szégyenfoltja helyett egy
rendezett, kulturált városkapu lesz.
- Ha a MÁV Zrt. eddig sem tudott megfelelő forrásokat
fordítani az állagmegóvásra, most mi a biztosíték arra,
hogy a rendbetett épület állapota nem romlik le ismét?
- Tárgyalásokat folytatunk a MÁV Zrt-vel annak érdekében, hogy megfelelő ellentételezésért mi üzemeltethessük az épületet, megakadályozva ezzel a most látható állapotok visszatérését.

Polgármesteri eskütétel
- Polgármester úr! Az elmúlt években, évtizedekben
sokat fejlődött a város. Mit lehet ehhez hozzátenni a
következő években?
- Maradtak feladatok bőven. De mielőtt a konkrétumokra térnénk rá, első szavam a köszöneté. A magam és
társaim nevében is köszönöm mindenkinek, aki élt jogával és elment választani október 12-én. Külön is köszönöm azoknak, akik szavazatukkal is kinyilvánítot-
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A sportcsarnok látványterve

- Egyéb, a gyáliak életminőségét tovább javító tervek?
- Előteremtjük a költségvetésben a 70 év felettiek hulladékszállítási költségeit, így öt évvel lejjebb visszük azt
az életkori határt, ahonnan az önkormányzat átvállalja
ezeket a terheket. A hulladékgazdálkodással összefüggő nyertes pályázatunkról már eddig is sok szó esett.
A projekt lényege, hogy a megnyert 360 millió forintból
három új kukásautót, egy komposztforgató berendezést
vásároltunk, 700 db házi komposztálóra lehet jelentkezni, s a lakosság 220 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket is kap, ingyenesen. A kiosztandó, illetve
megpályázható eszközökkel kapcsolatos teendőkről a
közeljövőben részletesen is tájékoztatjuk majd a lakosságot. Azt is fontos megjegyezni, hogy a gyűjtőrendszer figyelő és követő technológiát alkalmaz, a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló kukákba csak oda való
anyagok kerülhetnek. Aki nem ilyen hulladékot helyez
el bennük, szankciókra számíthat majd.
Más területeken is folyamatosan figyeljük a pályázati
és egyéb lehetőségeket, a lakossági igényeket, s ehhez igazítjuk a fejlesztéseket. Ebben két országgyűlési képviselő, dr. Szűcs Lajos, városunk országgyűlési
képviselője és Pánczél Károly, Gyálon élő országgyűlési képviselő is nagy segítségünkre lesz.
Természetesen nem csak arra van szükség, hogy városunk kinézetében, szolgáltatásaiban fejlődjön. Legalább annyira fontos, hogy az itt élők otthon érezzék
benne magukat. Reményeim szerint ebben is elindul
egy folyamat, aminek eredményeképpen tovább erősödik a városunkhoz való kötődés. A közösségek támogatása, hagyományink ápolása továbbra is fontos
teendője lesz önkormányzatunknak. Az előttünk álló
feladatokhoz mindannyiunknak, valamennyi gyálinak
jó munkát, erőt, jó hangulatot és nem utolsó sorban
egészséget kívánok!
-i kis-
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Bírság a rendelet megszegéséért!
Mint azt bizonyára sokan tapasztalták, zajlik Gyál
Város Önkormányzatának megbízásából az ingyenesen kihelyezendő
házszámtáblák
felhelyezése.

szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A lakók többségét sikerült a felhelyezést végzőknek
otthon találniuk, és a táblát felszerelni. Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt lakosok figyelmét, hogy
a 12/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 2014.
december 1-jei hatályba lépésével, aki a házszámmal kapcsolatosan a rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi, a közösségi együttélés alapvető

Továbbá kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik a
házszámokat nem kérték és nincs kihelyezve házszám, hogy a rendelet 14.§-a szerint helyezzék ki a
házszámtáblát, mivel ellenkező esetben ők már az
említett bírsággal sújthatóak.

Ezért kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiket eddig
nem találtak otthon, hogy keressék a 29/540-930 számot, ahol megadhatják, hogy mikor kereshetik fel őket,
és tehetik ki a házszámtáblát a kihelyezést végzők.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Dr. Nagy Attila főorvos 1930-2014
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy dr. Nagy Attila főorvos 2014. október 18án 84 éves korában elhunyt.
1964-ben került Gyálra körzeti orvosként és mintegy 40
év szolgálati idővel 1993-ban
ment nyugdíjba.
Munkásságának eredményei között szerepelt a
központi helyen történő állandó orvosi ügyelet,
körzeti orvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátás
elindítása, majd a négy munkahelyes központi orvosi rendelő bővítése, valamint 1990-ben a
tetőtér beépítésével megkezdte a szakorvosi
ellátások helyben történő beindításának szervezését. Ennek eredményeként több egészségügyi szakorvosi ellátás valósult meg, pl.
szemészet, nőgyógyászat, labor.
Gyálon eltöltött körzeti orvosi munkája során mindig szívügyének érezte a gyáli lakosok egészségügyi gondozásának minél
magasabb szinten történő ellátását, mely
nemcsak orvosi-, szervezési-, irányítási munkából állt, hanem az orvosi rendelő bővítése kapcsán orvos kollegáival
együtt kétkezi fizikai munkát is végzett, a
3-4 naponkénti 24 órás ügyeleti szolgálaton, azt
követő napi rendelésen kívül, hétvégi pihenő napjain.
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Mindezek mellett részt vett Gyál település közéletében, melynek során többek között felvilágosító, preventív célokat szolgáló ismeretterjesztő előadásokat tartott.
Dr. Pusztai Lajos halála után ügyvezető körzeti főorvos kinevezést kapott, majd a háziorvosi rendszer létrejötte után pedig kollegiális vezető háziorvosi, valamint felülvizsgáló főorvosi feladatokat
látott el nyugdíjazásáig.
Munkássága elismeréseként:
• 1983-ban Gyálon társadalmi munkáért oklevelet,
• 1984-ben az egészségügyi
minisztertől Kiváló Munkáért
kitüntetést kapott,
• 2002-ben Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat kapott Gyál Város Önkormányzatától.
Személyes büszkeségként élte
meg, hogy 2006-ban ötven éven
át kifejtett értékes szakmai tevékenységét a Szegedi Tudomány
Egyetem, Aranyoklevéllel ismerte el.
Hozzátartozói szűk családi körben
vettek végső búcsút az elhunyttól.

Beszámoló az októberi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 30-án éves munkarend szerinti soros ülését tartotta, amelyen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
• Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodásról, melyben szabályozta a tulajdonosi
ellenőrzés formáit az önkormányzati vagyont kezelők vonatkozásában;
• a képviselő-testület megalkotta rendeletét a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számának megállapításáról, mely
szerint a jövőben Gyálon helyi népszavazást a választópolgárok 18 %-a kezdeményezhet;
• az önkormányzat hozzájárult, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében egy 200 millió Ft összegű likviditási hitelkeret igényléséhez 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időszakra, amelyet 2015. december 31. napjáig
teljes mértékben visszafizet;
• a képviselő-testület elfogadta a 2014. évre vonatkozó finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó
szerződés megkötését a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt-vel (BKK), egyúttal felhatalmazta a város polgármesterét, hogy a 2015. január 1. napjától hatályos szerződéstervezet tartalmának kialakítása során a BKK Zrt-vel tárgyalásokat folytasson;
• Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta 2014. november 1-jei hatállyal a
Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat illetve a Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást;
• elfogadták valamennyi óvoda és a bölcsőde
2013/2014. évi működéséről szóló beszámolóját,

•

•
•

•

•

•

egyidejűleg technikai okokból valamennyi óvoda
Alapító Okiratát módosították;
az önkormányzat elfogadta a KMOP-4.7.1-132013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt
projektmenedzsmentjére, valamint az „ASP csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez szükséges tevékenységek ellátására Gyál városban”
megnevezésű informatikai feladatok ellátására a
legkedvezőbb ajánlatot adó BlueField Kft-vel való
szerződéskötésre irányuló előterjesztést;
pályázatot írt ki a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői munkakörének a betöltésére;
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Volmer Kft. ajánlatát és a „Liliom óvoda felújítása” tárgyú munkához szükséges műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére
szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 3.200.000.- + Áfa összegért;
elfogadta a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program
– eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőket, és a legkedvezőbb ajánlattevőket
hirdette ki nyerteseknek, mely döntést azonban az
irányító hatóságnak is jóvá kell hagynia;
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy lakossági kezdeményezést megvizsgálva
úgy döntött, hogy jelenleg nem kívánja a Bogáncs
köz forgalmi rendjét megváltoztatni;
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a Pest megye az „Év Sportolója
Díj”-ra férfi felnőtt korosztályban: Bácsi Péter, Európa és világbajnok kötöttfogású birkózót, az „Év
Szabadidő és Sportszervezete Díjra” a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Mazsorett Szakosztályát
terjesztette fel.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Erdélyben, ismét Ady nyomában…

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola 70 hetedikes tanulója 7 pedagógus kíséretében ismét rendhagyó módon
ismerkedhetett meg részletesen az iskola névadójának legfontosabb erdélyi állomásaival. A felejthetetlen
élményt nyújtó kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! programjában 1.469.790 Ft támogatást nyert iskolánk. Az Ifjú szívekben élek - Adysok Ady nyomában c. pályázat már negyedszerre volt
sikeres, eredményes projekt az Adyban.
Már az előzetes teendők lebonyolítása is jó hangulatban, természetes izgatottsággal zajlott. Nagyon lelkesen, minden ügyességünket latba vetve készítettük
az ajándékokat. Az előkészítő órákon is sok érdekességet, hasznos információt gyűjthettünk Ady életéről,
Erdély történelméről és a tanulmányi kirándulás apró
részleteiről.
A három hosszú nap (okt. 9-11.) bővelkedett eseményekben, látnivalókban, élményekben. Első állomáshelyünk Nagykároly volt, ahol Ady egykori iskolájának,
a mai Piarista Gimnáziumnak ifjúságával ismerkedhettek meg a mieink. Barátságos focimeccsen is összemérhették ügyességüket, és a saját készítésű ajándékok átadására is sor került. Nem lehetett kihagyni
az egykori Károlyi kastély kiállításainak megtekintését
sem. Aztán jött Érmindszent! Megilletődötten léptünk
be a költőóriás egykori szülőházába, csodáltuk a kiállítást, és a hétszilvafás nemesi családhoz méltóan szilvafát ültettünk a birtokra. Nem maradhatott el a közös
versmondás sem és még maradt erőnk a család síremlékének a gondozására is. Kora este Zilahon a Református Kollégium előtt álló Ady-szobor megkoszorúzására is időt szakítottunk.
A festői szépségű Kolozsváron városnéző sétánkat a
Házsongárdi temetőben kezdtük, fejet hajtva négy hí-
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Városi rendezvény az idősek világnapján

res magyar síremlékénél. Nem maradhatott ki Mátyás
király lovas szobra, a Szent Mihály templom, Hunyadi
Mátyás szülőháza és Szent György szobra sem a látnivalók sorából.
Az álmélkodásunk még tovább fokozódott Válaszúton,
a Kallós Néprajzi Gyűjtemény láttán. Feszült figyelemmel hallgattuk a tájékoztatót a pótolhatatlan, értékes
berendezésekről, tárgyakról. Diákjaink nagy lelkesedéssel vettek részt a kézműves foglalkozáson. Szamosújvárra a délutáni órákban érkeztünk meg, ahol a
Salamon templom megtekintésére került sor, és meglátogatva a helyi iskolát, bepillantást nyerhettünk abba,
hogyan tanulnak az erdélyi magyar diákok.
A Téka Alapítvány munkája elismerésre méltó, nélkülük sokkal nehezebben tudnák megőrizni, ápolni magyarságukat külhoni társaink. A nap megkoronázásaként este közös táncház zárta a programot. Az adysok
némi csodálkozással és ámulattal figyelték hasonló
korú társaik hagyománytiszteletét és alázatát a néptánc iránt.
A hazaúton nemcsak a tengerszint feletti magasságunk emelkedett a csúcspontra, de mindannyiunk lelke
is, amikor Erdély kapujában, a Királyhágón a Székely
himnuszt közösen énekeltük. Irodalmi utazásunkból
nem maradhatott ki a csucsai Ady-emlékszoba megtekintése, a nagyváradi Ady Líceumnál a koszorúzás.
Nagyvárad elegáns, patinás hangulatot árasztó sétáló utcáján magyar nyelvű Ady-versekkel ajándékoztuk
meg a járókelőket.
A sok élmény, látnivaló és ismeret, amit utunk során szerezhettünk, semmivel sem pótolható! Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, segített a kirándulás
megszervezésében!

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete által szervezett ünnepségen köszöntötték a szépkorúakat október 1-jén az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere ünnepélyesen köszöntötte a megjelenteket, majd a jubileumi házassági évfordulójukat idén ünneplő házaspárok Lázár Sándorné anyakönyvvezető előtt megújították házasságukat.
Az „ifjú párnak” elsőként Pápai Mihály polgármester gratulált.
Az idén jubiláló házaspárok:
Buda Lajos és párja, Homonyik Anna (60 éves évforduló);
Fank László és párja, Ludrovszky Hortenzia (50 éves évforduló);
Viola Albert és párja, Gendúr Magdolna (50 éves évforduló);
Fekete Károly és párja, Árva Jolán (50 éves évforduló);
Váczi Vilmos és párja, Zupka Ilona (50 éves évforduló);
Petró József és párja, Bíró Erzsébet (50 éves évforduló);
Boda László és párja, Makai Teréz (50 éves évforduló);
Nagy István és párja, Vinnai Teréz (50 éves évforduló);
Kiss József és párja, Markovics Irén (50 éves évforduló);
Tomka Imre és párja, Gál Erzsébet (50 éves évforduló);
Müller Ádám és párja, Viola Éva (50 éves évforduló);
Gáhor Sándor és párja, Csillag Rozália (60 éves évforduló);
Kupai Kálmán és párja, Zolnai Erzsébet (50 éves évforduló);
Varga Zoltán és párja, Nyilas Irén (65 éves évforduló);
Sőtér András és párja, Gyöngy Jolán (50 éves évforduló).
A műsor második felében színvonalas
zenés előadást láthattak a résztvevők.

Gáspárné Szabó Rozália
of., munkaközösség-vezető
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56-ra

emlékeztünk
Október 23-án emlékeztünk meg a magyarság 58 évvel
ezelőtti történelmi tettéről és tisztelegtünk a harcban és a
megtorlásban elesettek emléke előtt.
Emlékező beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, közreműködött Szatmári Attila, színművész. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói, akik –
”szovjet tankok vad tűzében zengték a szabadság dalát”
– feledhetetlen műsorukkal elevenítették fel a múltat. Külön köszönet ezért Szűk Balázs felkészítő tanárnak.
Az ünnepséget követően a hagyományhoz hűen fáklyákkal vonultunk fel az 1956-os emlékműhöz, ahol hőseinkre
emlékezve hajtottunk fejet és helyeztük el koszorúinkat.
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Író-olvasó találkozók a városi könyvtárban
Októberben két József Attila-díjas költővel szerveztünk író-olvasó találkozót az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban. A programok nagy népszerűségnek örvendtek, több gyáli és budapesti általános iskola osztálya is ellátogatott hozzánk.
Október 9-én Lackfi János tartott előadást általános
iskolás gyerekeknek. Nevéhez több díj és elismerés
is köthető. Róla tudjuk, hogy nem csak irodalmi tevékenységéről, műfordításairól híres, hanem fotóiról is,
melyekből több kiállítás nyílt.
A találkozón többek között részletek hangzottak el „A
buta felnőtt”, az „Apám kakasa” és „A részeg elefánt”
című verses kötetekből.

Pályázati beszámoló a Gyáli Tulipán Óvodából
Óvodánkban minden évben nagy hangsúlyt fektetünk
a gyermekek rajzpályázatokon való részvételére.
A 2013/2014-es nevelési évben gyermekeink több pályázaton is eredményesen szerepeltek, összesen 105
rajzzal: oklevelet, emléklapot, sőt ajándéktárgyakat is
kaptak, ezeket többnyire postai úton juttatták el a pályázat kiírói intézményünkbe.
Lakatos Laura, az Őzike csoportból a Magyar Madártani Egyesület által kiírt „Az év hüllője, a mocsári teknős” című országos rajzpályázaton II. helyezést ért el.
Rajza, óvodánk honlapján, a Gyáli Tulipán Újság 2.
számának címlapján tekinthető meg.
Gyál város és az intézmény hírnevét növelte Szabó
Alexandra, a Halacska csoportból, aki I. helyezést ért
el a „Mi leszek, ha nagy leszek?” című rajzpályázaton, melyet a Martonvásári Óvodamúzeum új épületszárnyának átadására írt ki a Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ és Könyvtár, az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola valamint a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, 6-7 éves korú óvodások
számára. Az Óvodamúzeum új épületszárnyának ün-
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nepélyes átadásán neves személyek, politikusok is
részt vettek. A Brunszvik-óvodások népviseletbe öltözve adtak elő népi játékokat. Az épület átadása után
került sor az óvodáskorú pályázók díjátadójára, melyen minden, helyezést elért gyermek oklevelet és
ajándékcsomagot vehetett át. Az első helyezést Szabó Alexandra nyerte el „Balerina leszek” című rajzával, hiszen a közel 100 alkotás közül a háromfős zsűri
az ő rajzát ítélte legszebbnek. Az átadó után színvonalas komolyzenei koncerttel zárták a napot. A nyertes
rajzok továbbra is megtekinthetőek az Óvodamúzeum
épületében, Martonvásáron.
Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre,
ezért az intézményünk hírnevét növelő gyermekeinket mi is jutalomban részesítettük: a Nemzeti Összetartozás Napján került sor az emléklapok és oklevelek
ünnepélyes átadására, valamint egy szép labdával is
megajándékoztuk a gyerekeket.
A Gyáli Tulipán Óvoda
nevelőtestülete

A FEGY naplójából
10. 01. Felrobbant a kazán egy Bacsó Béla utcai családi házban a délutáni órákban. Tűzoltóink
perceken belül megkezdték a tűz oltását. Személyi sérülés nem történt, az épületben keletkezett
kár tetemes.
10. 02. Két személygépkocsi és egy kerékpáros
ütközött az Ady Endre és a Szent István utca kereszteződésében. Négy személy szenvedett sérüléseket, ebből egy gyermek és egy felnőtt személy a roncsokba szorult, őket a fővárosi tűzoltók
feszítő-vágó eszközzel szabadították ki. Polgárőreink a forgalomterelést végezték.
Hajdu Attila

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

Október 14-én Kiss Ottó az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával látogatott el Gyálra. A költő 1996
óta publikál rendszeresen felnőttek és gyermekek részére egyaránt, írásai több folyóiratban is megjelentek. Munkáit több idegen nyelvre lefordították és tiszteletbeli tagja a József Attila Körnek.
A filmvetítéssel egybekötött előadást nagy érdeklődéssel figyelték az ide látogató osztályok. A találkozó
során a gyerekek a költőt saját versének elszavalásával lepték meg.
Mindkét napon ismét sikerült a költészetet, a verseket
közelebb hozni a gyerekekhez.
Kránicz Szilvia

Sírhelyek
újraváltása
Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét,
hogy a 2004. évben 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.
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Fúvószenekari találkozót tartottak a Közházban
Fergeteges hangulatú fúvószenekari találkozón vehettünk részt a gyáli közösségi házban október 25én délután, melynek két főszereplője a Ceglédberceli
Német Nemzetiségi Kultúregyesület és a Gyál Városi
Fúvószenekar volt.
A műsor első felében a ceglédberceli kultúregyesületet láthattuk. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi
Kultúregyesület 2005 őszén alakult, megalapításának célja az volt, hogy a több mint 200 éves német
nemzetiségi múlttal rendelkező községben a nemzetiségi kultúrával és hagyományőrzéssel aktívan foglalkozó kultúrcsoportokat és civileket összefogja.
Az Egyesület keretein belül két csoport működik:
Az Egyesületalapító Örömcsapat, más néven a
Freude Tanzgruppe 14 táncosból áll, és táncosaik
között vannak házaspárok, illetve olyanok, akik már
gyermekkorukban is együtt táncoltak. Céljuk megőrizni őseink jellegzetes, másokéval össze nem keverhető népviseletét. A táncokat Heim Tamásné tanítja be.

110. alkalommal csendült fel a dal- és nótaműsor
címadó dala a Kovács István Pál Dalkör októberi
műsorában.
Az ünnepi rendezvényen Pápai Mihály polgármester
köszöntötte a közönséget, a dalkör tagjait, értékelte
a zenekar többéves gyáli szereplését. Méltányolta az
évforduló jelentőségét: a 110. műsor még színházban is ritkaság, Gyálon pedig nincs műsor, amely 110
alkalmat megélt volna. Az egyesület hagyományt teremtett, ezzel büszkélkedhet.
A parádés műsor sokszínűsége magával ragadta a közönséget. A magyar népdalok és nóták mellett népek
dalai, filmdalok, sanzonok, daljáték- és operett részletek színesítették a műsort. Érdekesek voltak a kuriózumnak számító török, indiai, marokkói, orosz, osztrák
dalok, a jól ismert ellenállhatatlan dallamok éneklésébe a népes közönség is bekapcsolódott. Jó hangulatot teremtettek a szalontáncosok, a magyar és a sváb
tánccsoportok tapsvihar kísérte bemutatói. Nagy sikert arattak vendégeink, a marosvásárhelyi énekes
páros: Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor, a marokkóimagyar énekes-zenész páros: Mesi és Dávid és természetesen a dalkör énekesei, akik különlegességekkel is meglepték a közönséget: Balázs Anikó, Gábos
Tünde, Henk Marika, Hentes Julika, Juhász Margaréta, Kisfaludy Irén, Molnár Katalin, Pálkerti Zsuzsanna,
Pék László, Rákosi László, Reményi István, Szabó
Gyula, Tolnai Mari, Szabó Gyula. A dalokat Látó Imre
cigányzenekara és Pálkerti Zsuzsanna kísérték. A műsort Tolnai Mari művészeti vezető állította színpadra,
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rendkívül igényesen válogatva a nagyvilág bemutatott
dalait és táncait.
Műsorunkban megemlékeztünk elhunyt vezetőségi
tagunkról, Falusi Ferencről. Az egyesület meghatározó egyénisége előtti tisztelgésünk a színvonalas műsorral méltó volt a dalkörrel szívvel-lélekkel együtt élő
klubtagunkhoz. Ferit idézte a közönségnek az előadókkal való együtténeklése is: a közönség cimbalomkísérettel megénekeltetésével eddig ő járult hozzá előadásaink sikeréhez. Januárban emlékműsorral
emlékezünk zenész-énekesünkre.
November 8-i műsorunk már az újság megjelenése
előtt lesz. Aki lemarad a bemutatóról, elkísérhet bennünket a november 23-án, vasárnap 15 órakor a Közösségi Házban kezdődő hatodik üllői vendégszereplésünkre. Vendégénekesünk ott is Sárkány Krisztián
lesz, az üllői közönség kedvence, valamint Béresné
Fazekas Etelka és Hajnal Kálmán, a szintén népszerű
üllői énekesek. A dalkör tagjai kedvéért az üllői dal- és
nótakedvelők minden alkalommal megtöltik a házat.
Decemberi záróműsorunk 17-én, szerdán műsor utáni vacsorával, zenés-táncos mulatsággal (pártoló tagoknak kedvezményesen) várja a nótakedvelőket.
A 110. műsor alkalmából köszönjük közönségünknek, hogy velünk vannak előadásainkon, az önkormányzat pályázati támogatását, a közösségi ház
vezetőjének és dolgozóinak a szervezésben való
közreműködést. További műsorainkra is szeretettel
várunk minden dal-és nótakedvelőt!
Kovács Istvánné

fotó: Börcsök Kata

„…Azt a ragyogóját!”

Az Egyesület másik csoportja a Freude Kapelle hagyományőrző fúvós zenekar.
2011-ben alakult amatőr zenészekből, akiket a zenélés öröme és szeretete kovácsolt össze. A zenekar
egyik célja a ceglédberceli sváb fúvószenei hagyományok ápolása és megőrzése. Mindezen túl repertoárjukban megtalálhatók magyar, német, cseh
és szlovák zenekari művek. A zenekarban családias légkör uralkodik, ami nem csak a kis létszám
miatt tapasztalható, hanem valóban családtagok
zenélnek együtt (pl. apa a lányaival, testvérpárok
és unokatestvérek).
A zenekar fellépését a táncosok műsora színesítette és így teremtettek jó hangulatot.

A ceglédberceliek műsorát a Gyál Városi Fúvószenekar fellépése követte.
A Gyál Városi Fúvószenekar a gyáli Kodály Zoltán
Zeneiskola zenekaraként alakult meg 1999-ben,
Schmidt József vezetésével. 2007-től az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár saját csoportjaként működik a közösség. A mintegy 25 tagú
együttes kb. 70 műből álló repertoárján az indulók,
komolyzenei darabok mellett könnyűzenei feldolgozások, magyar szerzők művei is szerepelnek.
A 10-30 év közötti, Gyálon, illetve a kistérség más
településein élő zenészekből verbuválódott zenekar
rendszeres szereplője városi ünnepségeinknek, a település és a kistérség fesztiváljainak, szabadtéri eseményeinek, s évente több alkalommal ad önálló koncertet a közösségi házban.
2012-től egy civil szervezet, a Kertváros Fúvószenekari Egyesület is segíti a zenekar működését.
A Gyál Városi Fúvószenekarral legközelebb december 14-én, az Advent Gyálon rendezvénysorozat harmadik vasárnapján találkozhatnak a közösségi házban, ahol évről-évre felejthetetlen ünnepi hangulatot
varázsolnak. Kihagyhatatlan!
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Levegőszennyezés és károsanyag-kibocsátás
Gyakran érkezik hivatalunkhoz panasz
amiatt, hogy a lakókörnyezetünkben különféle hulladékokat égetnek.
A lakosság egészségének és a levegő
tisztaságának védelme érdekében felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

A kerti zöldhulladék begyűjtése ez évben utolsó alkalommal történik meg. A zöldhulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a gyűjtés napján reggel 6 óráig, amelynek a szállítási rendje az alábbi táblázatban olvasható.

A háztartási tüzelőanyagokon kívül csak
a háztartásban keletkező papírhulladék
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék égethető, mind nyílt
térben, mind háztartási berendezésben.
Egyéb anyagok égetése szigorúan tilos. A rendelkezések megtartását a Pest
Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala ellenőrzi, illetve szankcionálja annak megszegését.

naszvagyi tamás
és

barátai

kávéházi, baráti rock koncert

november 29., 19.00
gyáli közösségi ház

Gyál közigazgatási területén avar, illetve kerti hulladék (fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél) csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi előírások betartásával
égethető el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett. Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető. Égetést kizáró körülményeknek kell
tekinteni a ködös, erősen párás, szeles,
esős időszakot, valamint ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.

fellépnek továbbá a gyáli
musical stúdió növendékei
belépő: 500 ft.

Az avar égetése évente kizárólag két
időszakban megengedett:
-tavasszal:
április 15. és május 15. között,
-ősszel:
október 15. és november 15. között.

Gyáli Téli Tárlat

Az égetést munkanapokon 8.00-16.00
óráig szabad végezni, szabad és munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig.
Tilos az avar égetése közterületen, valamint egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében
az intézmény működésének ideje alatt.

Megnyitó:
December 5. péntek 1800
Közösségi ház
A képeket a közösségi házban várjuk
november 24-30-ig.
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A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. áprilistól novemberig,
havi egy alkalommal elszállítja a bármilyen átlátszó zsákban, bekötve, illetve
maximum egy méteres darabokban kötegelve kihelyezhet kerti zöldhulladékot.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A kerti zöldhulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a
gyűjtés napján reggel 6 óráig.
Kérdés esetén ügyfélszolgálatos kollégáink készséggel állnak
rendelkezésükre: 06-29/540-265; vevoszolgalat@asa-hu.hu
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Gyáli Kreatív és Papírbolt
Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000
Webáruház: www.apen.hu
Facebook: Kreatív és Papírbolt

Ingyenes komputeres látásvizsgálat
Időpont: 2014. december 5., 10-17-ig
Helyszín: gyáli közösségi ház
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény

NYITVA TARTÁS
H: 7-18-ig
K-P: 7-17-ig
SZ: 8-12-ig

LOOM AKCIÓ!

Nálunk most minden loom csomag 195,- Ft!
Ha 10 csomagot veszel, csak 155,- Ft!
Mindegy, hogy szívecskés, vagy világítós,
bogyós vagy virágmintájú, nálunk most minden
csomag egységáron van.

A Gyáli Katolikus Karitász felhívja a
lakosság figyelmét, hogy
- tartós élelmiszert gyűjt a rászorulók részére 2014. november 15 -től,

TUDSZ ENNÉL OLCSÓBBAN???!!!
Az egész világ LOOM lázban ég,
még Katalin hercegné is ilyet hord!
TE SE MARADJ KI!
Ezen kívül találsz még nálunk LOOM szetteket:
Órás-szettek, emeletes dobozszettek, kezdőszettek, fityegők, díszek, táblák különféle formában és méretben.

- ruhaosztás 2014. november 29-én
a Katolikus Templomban.

Kriella B-Active
Krill olaj és B vitamin az egészségért.
B2, B4, B6, B7, B12 + folsav.

AZ OMEGA-3 KITŰNŐ FORRÁSA

•
•
•
•
•
•
•

növeli a sejtek inzulin-érzékenységét, így
hatásos a cukorbetegség kezelésében
szem látóhártya működését javítja
szív-érrendszer: vérrög kialakulását gátolja
gyulladást szünteti (pl. ízületek)
mindenféle bőrfolyamatot gyógyít (ekcéma,
hajhullás, stb.)
erősíti az immunrendszert
csökkenti a koleszterin szintet

Mentes: mesterséges színezékek, tartósítók, élesztő,
keményítő, laktóz. Hozzáadott sót, cukrot nem tartalmaz,
hidegen sajtolt, Norvégiában gyártott termék.

Ha megrendel egy doboz B-Active-ot ajándékba
kap egy doboz Krill olajat 10.500,- Ft értékben

+
AJÁND

ÉK

Bővebb információ a termékről, rendelés:
kriella@indamail.hu, Telefon: 30/892-2340

www.kriella.com/bactive/hu
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MESTEREK BOLTJA

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

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK,
IDOMOK,
SZELEPEK
23 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.

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

apró

Apróhirdetés		
Apróhirdetés		
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester.
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.
Cserépkályha, kandalló, belés 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
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.
www.energiatakarekosfutes.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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Matematikából felkészítés érettségire és korrepetálás (esetleg
más tantárgyakból is) Gyálon
minden korosztálynak. Telefon:
06-20-527-7701.
TŰZIFA tölgy, bükk, akácfa konyhakészre aprított: 14.000 Ft/ömlesztett m3 (11.000 Ft+ÁFA). Házhoz 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 – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260
Csongrádi István

apró

Apróhirdetés
hirdetés

Eladót keresünk számítógépes
gyakorlattal. 06-20/378-5752.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181
Mária Családi Napközi felvételt
hirdet 1-3 éves korú gyermekek
számára. Gondozás: 15.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.
Reklámtáblák, cégtáblák, biztonsági fóliázás.
Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra ingyenes látványtervvel! 06-30/303-13-73.
20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/632-1919.
ELADÓ LAKÁS! Az Alacskai úti
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél
szoba összkomfortos földszinti
panel lakás eladó.
A közelben üzletek, buszok, nagyon szép, csendes környezet.
Irányár: 10 millió Ft.
ÖNTÖZŐRENDSZER TELEPÍTÉS. TÉLIESÍTÉS: 1000 Ft/
zóna. Gyálon és 10km-es körzetében díjmentes kiszállás. Telefonszám: 06-70/639-4932.
www.szilaj-ontozorendszerek.hu

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
Duna House 30/832-1051
Ajándékozz tanfolyamot önmagadnak vagy/és szeretteidnek! 1 napos NÉVMISZTIKA-SZÁMMISZTIKA tanfolyam
2014. november 29-én 10 órától. (Tanúsítványt is kapsz) Az
élmények és a tudás örökké
a a miénk. Várlak szeretettel:
06-30/6650-300.
www.szammisztika-boldogan.hu
GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló
masszázs otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos
ár (1.500 Ft/fél óra). Telefon: 0620/579-41-25. Részletek: www.
masszazsotthonaban.hu
Monori iroda 2 fő munkatársat
keres! Versenyképes alapbér + emelkedő jutalék.
Feltétel: diploma vagy ÉRETTSÉGI. Önéletrajzát ide várjuk:
munkahely.stabil@gmail.com, T:
70/286-5770.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260
Eladó Gyál-felső, Kolozsvári utca
elején, forgalmas helyen, 30 évig
JARA húsbolt volt, saját tulajdonú 54m2-es üzlet egyedi mérőkkel, földalappal együtt. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni:
70/270-8311.
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