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December 1-jétől változott a Gyáli
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével a Pest
Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje 2014. december 1. napjától a következők szerint módosult:

A MÁV értesítette a Gyáli Polgármesteri Hivatalt,
hogy 2014. december 14-től 2015. február 28-ig
Szolnok - Püspökladány vasútvonalon az alábbiak szerint módosul a vonat menetrendje.

Hétfő: 07.00 - 17.00
Kedd: 08.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 20.00
Csütörtök: 08.00 - 18.00
Péntek: 08.00 - 16.00

Tisztelt Gyáliak!

A hétfői és csütörtöki napok ügyfélfogadási ideje
országosan egységes, kedden, szerdán és pénteken a helyi ügyfélforgalom mérése alapján került meghatározásra az új ügyfélfogadási rend.
Továbbra is forduljanak bizalommal az okmányiroda munkatársaihoz.

Véget értek az ünnepek,
a pihenés után újult erővel látunk hozzá
feladataink megvalósításához.
Feladataink az idén is bőven lesznek.
Igaz ez a családokra és a nagyobb

A Gyáli Okmányiroda elérhetősége:
2360 Gyál, Somogyi Béla u. 2.
Telefon: (29) 540-977

közösségekre, így városunkra is.
Városi szinten fő faladatunk,

Karácsony a zrínyis
diákokkal

Közvilágítási hibák
bejelentése
A közvilágítás hibáit napi 24 órában lehet bejelenteni az alábbi elérhetőségeken:
• kozvilagitas@kozvilagitas.hu;
• gyalph@gyal.hu;
• telefon: 06-29/540-930, 340-101.
Együttműködésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójának önkormányzati eredményei:
• támogatott „A” típusú pályázatok száma: 37 db,
• támogatott „B” típusú pályázatok száma:  3 db,
• érvénytelen: 
1 db.
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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.

Ezúttal is különleges karácsonyi műsorral készültek
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói, amire
biztosan sokáig emlékezni fog a Gyáli Polgármesteri Hivatal valamennyi nyugalmazott és jelenlegi dolgozója, valamint a kisgyermeknevelés miatt távollévő
anyukák.
A színvonalas betlehemi játékos műsor idén is békés,
meghitt hangulatot varázsolt a ház aulájába.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gyimesi István
nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.

hogy tovább járjuk azt az utat,
aminek célja az itt élők életminőségének
további javítása, Gyál még szebbé,
még szerethetőbbé tétele.
Ez csak közös munkánk, együttműködésünk
talaján valósulhat meg.
Önök, Tisztelt Gyáliak eddig is nagyon sokat
tettek városunk fejlődéséért.
Tisztelettel köszönöm ezt a munkát,
s kérem Önöket,
legyenek ebben partnereink
a jövőben is!
A 2015-ös év elején
eredményekben gazdag, boldog,
egészségben töltött új évet kívánok
városunk minden lakójának!
Szívből kívánom, hogy céljaik,
elképzeléseik váljanak valóra!
Pápai Mihály
polgármester
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Megkezdődik a Gyál-felső vasútállomás
épületének felújítása
Lapzártánkkal egy időben megtörtént a Gyál-felső vasútállomás épületének felújításával kapcsolatos munkaterület átadása, melyen részt vettek önkormányzatunk,
a MÁV Zrt. illetve a felújításban érintett cégek képviselői. Ezzel kezdetét veszi a sokak által joggal kritizált romos, életveszélyes épület rendbe tétele.

A munkálatok nem okoznak majd fennakadást a vasúti
közlekedésben, és előreláthatólag a nyár közepén befejeződnek. A megállót az építkezés ideje alatt is használhatják az utasok, de kérjük, fokozott óvatossággal
közelítsék meg a munkaterület környékét.
Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

Házszámtáblák

Útdíj

Lezajlott Gyál Város Önkormányzatának megbízásából az ingyenesen kihelyezendő házszámtáblák
felhelyezése.

Ezúton értesítjük azon ingatlantulajdonosokat, akiket
nem találtak otthon, továbbá nincs kihelyezve ingatlanukon semmilyen házszám, hogy 2015. januártól
házszámtáblával kapcsolatos bejelentéseiket szerdai napokon 08:00-10:00, illetve 15:00-18:00 között
tehetik meg a Gyáli Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy a 06/29 540-930- as telefonszámon.

Az M5 autópálya Budapest bevezető szakaszon, a
gyáli lehajtóktól az M0 autóút M5 gyáli csomópont
között, M0 autóút 4-es főútig tartó szakaszán Gyált
is érinti az útdíj.
2015. január 1-től mindössze az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:
• M31-es autópálya teljes szakasza;
• M0 autóút alábbi szakaszai:
• 1. sz. főút és az M5 autópálya közötti szakasz,
• M4 autóút (4. sz. főút) és M3 közötti szakasz,
• Megyeri híd (11. sz. főút és a 2. sz. főút közötti szakasz).
Az M0 további részei, valamint a körgyűrűn belül a
gyorsforgalmi utak ki és bevezető szakaszai mellett
az eddig díjmentesen használható városi elkerülők, és
autóutak is elvesztik díjmentességüket és az új szabályozás hatálybalépésével kizárólag matrica használat
mellett van mód jogszerűen igénybe venni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Korábbi tájékoztatásunk alapján számos olyan lakó
jelentette be eddig házszámtábla igényét, akit a kihelyezést végzők nem találtak otthon. Ezen házszámok
kihelyezése az ezekhez szükséges házszámtáblák
pótlólagos megrendelése zajlik, valamennyi bejelentést tett lakó házszáma kihelyezésre kerül.
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XXIV.
Gyáli Téli Tárlat
December 5-én Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, képzőművész, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese igen nagyszámú közönség előtt nyitotta meg a XXIV. Gyáli Téli
Tárlatot, a helyi és városunkhoz kötődő képzőművészek adventi seregszemléjét. Az eseményen köszöntőt mondott Erős József, városunk alpolgármestere.
A Pápai Mihály polgármester és Fegyó Béla
festőművész ötletéből indult kezdeményezés értékes hagyománnyá, rangos képzőművészeti eseménnyé vált az elmúlt
évtizedekben. Rangját talán azok a változások is emelték, amelyeket
néhány évvel ezelőtt vezettek
be az esemény szervezői. Ezek
közül az egyik, hogy Gyál Város
Önkormányzatának
jóvoltából
tisztes nagyságrendű elismeréseket kaptak a díjazott művészek.
Az elismeréshez a tárlatnak helyet
adó Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár azzal is hozzájárul, hogy a következő év elején,
a magyar kultúra napján nyíló csoportos kiállításon mutatja be az előző évi Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak munkáit.

A Gyáli Téli Tárlat megújításának fontos eleme volt,
hogy évek óta külső, szakmai zsűri értékeli a nevezett
alkotásokat.
2014-ben is avatott ítészek, Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Képzőművészeti Egyetem
rektorhelyettese, Nagy T. Katalin Német Lajos-díjas
művészettörténész, az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola docense zsűriztek. A résztvevők, szervezők egybehangzó véleménye
szerint a tárlatok közel negyedszázados történetében a 2014-es
volt talán a legszínvonalasabb.
A XXIV. Gyáli Téli Tárlaton I. díjat kapott Orosz László, II. díjjal ismerte el a zsűri Szabó
Viktória és Bánkuti Emese,
III. díjjal pedig Csősz Rada
Beáta és Badics Ferenc
alkotásait.
Az esemény zárásaként a
gyáli Kaleidoszkóp Színpad művészei Yasmina
Reza „Művészet” című drámáját adták elő, mely igen
nagy sikert aratott.
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Gyáli tehetségek
Horváth Marcell
Lapunk tehetséges gyáliakat bemutató rovatában ismerkedjenek most meg Horváth Marcellal, a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Zongora Tanszék első évfolyamos hallgatójával, aki a Debreceni Egyetemen decemberben megrendezett Országos Zongoraverseny Magyar Szerzők Műveiből című megmérettetésén korosztályában második
helyezett lett. Az első díjat nem adták ki, így mondhatjuk, hogy
korosztálya legjobbjaként szerepelt a versenyen.

Márton Napi Alapítványi Bál
A Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítványunk november 15-én bált szervezett, amelynek célja az volt, hogy
a rendezvény bevételéből karácsonyi ajándékot vásárolhassunk a gyermekcsoportoknak.
Németh Istvánné vezető óvónő és Karap Erzsébet, a
kuratórium elnöke köszöntötte a vendégeket. Ezt követően meglepetésműsor kezdődött, amelynek résztvevői a következők voltak:
• Mráz Nikolett - ének,
• a Rockin’ Board Tánc Sport Egyesület,
• Balogh Patrícia - hastánc,
• Ifj. Vitéz Tibor - szaxofon,
• Deák Norbert és Surányi Erika - ének,
• a Tátika Óvoda dolgozóinak latin táncprodukciója
Kozma Anita koreográfiájával.
A vacsora elkészítését a Szabadtűzi Lovagrend lovagjai vállalták, és ki is tettek magukért! Aktív, látványos jelenlétükkel, szakértelmükkel, – finom főztjükkel –, a vacsorával emelték a bálunk fényét, hangulatát. Köszönet
illeti őket! Élmény volt már a látvány is, ahogy főztek!
A finom vacsora elfogyasztása után kezdetét vehette a
tánc! A talp alá valóról a Kulcsár Zenekar gondoskodott.
Éjfél közeledtével pihenőként tombolasorsolás kezdődött, izgatott, vidám hangulatban. Hála az adakozó

szponzorainknak rengeteg tombolatárgyat sorsolhattunk ki! Az egyik főnyeremény a Márton nap jegyében
egy élő liba volt!
Hajnali 3 óráig tartott a mulatság. Bízunk benne, hogy
minden kedves vendégünk jól érezte magát!
Szeretnénk köszönetet mondani a sok támogatásért –
óvodán belül a szülőknek, kollégáknak a sok munkáért, valamint a Gyálon működő vállaklozásoknak, üzleteknek, önzetlenül adakozóknak a sok felajánlásért,
támogatásért, segítségért. Még városunkon kívülről is
kaptunk támogatást!
Köszönjük Kedves Vendégeinknek, hogy megtiszteltek bennünket és eljöttek a bálba.
Köszönjük fellépőinknek, hogy színvonalas produkciójukkal megörvendeztettek mindannyiónkat.
Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek is, akik
pártolói jegyek vásárlásával, vagy süteménysütéssel
támogatták rendezvényünket.
A bál bevételét karácsonyi játékvásárlásra és a csoportok fejlesztésére fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek, aki ebben segített nekünk!
Karap Erzsébet
az alapítvány elnöke

Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodavezető helyettes

Marcell hat éves kora óta zongorázik. Az általános iskolával
párhuzamosan felvették a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola zongora szakára. Tanára Garasné Maxim Ildikó kiváló pedagógiai
érzéke és magas szintű felkészültsége hatására zenei tanulmányaiban jó eredményeket ért el. Valószínűsíthető, hogy magas fokú zenei elkötelezettsége itt alakult ki.
Középiskolai tanulmányait a Weiner Leo Zeneművészeti Szakközép Iskolában végezte, tanára Sármai József volt. Itt már – az egyéb tárgyait nem elhanyagolva, de tudatosan a zenei tárgyakra koncentrált. Zongorából végig kitűnő, szolfézsból, zeneirodalomból stb. végig jó eredménnyel zárt.
2013-ban érettségizett. Tanára javaslatára a konzervatórium ötödik évfolyamát is elvégezte.
Itt már csak a zenére koncentrálva tökéletesítette zongorajátékát, finomította technikáját.
B. Kiss Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem művésztanára a konzervatórium tanszaki koncertjeinek
egyikén már felfigyelt rá játékát hallgatva meg is jegyezte elvállalná tanítványként, ha felvételt nyer
az egyetemre. Nos, ez azóta megtörtént, ugyanis 2014-ben kiemelkedő pontszámmal vették fel a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar zongora tanszakára.
Ifjú kora ellenére fellépett már Olaszországban, középiskolásként Csehországban, Lengyelországban, de a gyáli közönségnek is bemutatkozott, tavaly a közösségi házban Zongora és Gordonka című koncertjével.
Gyál Város Önkormányzata 2006-ban Közművelődési Díjban részesítette.

A bál szponzorai: Karda Trans Kft. - Pillangó csoport; Mráz Szabolcs - Élelmiszerbolt; ENI Hungária Kft. - Monor; Szabadtűzi Lovagrend; Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Kunkli Inez szülei - Süni csoport; Dzsudzsák Balázs; APEN Kft. - Papír - Írószer; Gyáli Kreatív Papírbolt; Éden Park Étterem és Pizzéria; Dardos Emil - Boszi ABC; Séra Izabella
és Zalán szülei - Katica és Méhecske csoport; Kun Anita; Nyomtatvány - Papír - Írószer, Kőrösi út; Gyáli Butik; Péksüti Kft.; Csáti Ferenc; Nagy Gergely; Timi Virágbolt; Csillik Béla szülei Méhecske csoport; Palivill Bt.; Varga Tímea - Bambi csoport; Erdélyi Borbála - Süni csoport; Bese Milán szülei - Bambi csoport; Just Beauty Haj és Szépségszalon; Bokréta Virágüzlet; Riska Boci Tejbolt; Kovács Károlyné Hajni Fodrászat; Sedivi Milán szülei - Bambi csoport; Capelli Szalon - Pilates Stúdió; Lukovszkiné Kiss Lívia - Méhecske csoport; Piactéri 100 Ft-os Bolt;
Piactéri Húsbolt; Bublik Eszter szülei - Bambi csoport; Emerencia Függönyüzlet; Cleaning Services; Weibl Csabáné - Katica csoport; S.O. Bt. Bútorbolt; Kozma Anita; Állateledel bolt, Gyál
Felső; Prémné Nógrádi Veronika; Friss Pékség; Zeiter Talib; Békefi Méhészet – Ócsa; Robbita Kft. - Papír - Írószer; Gulyás Zsombor anyukája - Méhecske csoport; Csokibirodalom; Toscana Kávézó; Fleischerné Szabados Krisztina - Pillangó csoport; Oláhné Szatmári Tünde - Süni csoport; Oláh István; Ceffa Virágbolt; Gábor József ötvös; Bak Olivér szülei - Katica csoport; Jóbarátok Vendéglő; Kecskés Botond szülei - Bambi csoport; Bornemisszáné Pál Szilvia - Szilvia Körmöskuckója. Köszönettel tartozunk Gazdik Istvánnak és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár dolgozóinak segítőkészségükért!
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Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu
facebook.com/gyalikozhaz

Decemberi programok a családsegítő szolgálatnál
A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ és a
Civilek a Környezetünkért Egyesület 2014 decemberében is tartalmas programokkal készült a gyerekek számára az ünnepre hangolódás és a karácsony alkalmából.
Foglalkozásaink során felelevenítettük az adventi hagyományokat, a Luca-napjához köthető szokásokat,
az adventi naptár és koszorú történetét, beszélgettünk a regölésről, a betlehemezésről, a családi ünneplésről. Kreatív alkalmak során többféle technikával
(decoupage, gyertyamerítés, üvegfestés) karácsonyi
díszeket, ünnepi ajándékokat, támogatóink számára küldött köszönőajándékokat és üdvözlőlapokat készítettünk. Télapó napján a Goods Market felajánlása által 30 gyermek kaphatott ajándékcsomagot, és
az ünnepséget Kiss Jánosné, Irénke néni (Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete) finom süteményei, a sok-sok gyümölcs tette teljessé.
Ellátogattunk a Családsegítő Szolgálat által, idősek
számára működtetett Van-Hova Klubba is, ahol egy
tehetséges és sokoldalú kortárs-segítőnk, Litkei Dávid gitározással tette emlékezetessé a klubtagok karácsonyi összejövetelét. A Van-Hova Klub tagjai pedig
a Baba-Mama Klub kis manóit lepték meg Mikuláskor
saját készítésű ajándékaikkal.

programok
A magyar kultúra napja

Meghirdetett cipősdoboz-akciónk eredményeként közel 50 gyermeket, fiatalt ajándékozhattunk meg karácsonyi ünnepségeink során. Ezúton is köszönjük
mindazoknak, akik önzetlen, szeretetteli felajánlásaik révén hozzájárultak a gyűjtéshez. Egy üzenetet továbbítunk a kedves olvasók számára, ami az egyik
cipősdobozból került elő – útravalóul, s Boldog Új Évet
kívánva:

„

Városi ünnepség január 22-én, csütörtökön 18.00 órától
a közösségi házban
18.00 óra

a XXIV. Gyáli Téli Tárlat díjazott
alkotói csoportos kiállításának megnyitója
Résztvevők: Orosz László, Szabó Viktória, Bánkuti Emese,
Csősz Rada Beáta, Badics Ferenc
A kiállítás-megnyitót követően

Kedves Kislány!
Aki ezt a levelet olvassa, remélem, örül
annak, amit küldtem neki.
Azt üzenem neked, legyél egy nagyon
kedves és okos nagylány...
Sose szomorkodj, próbáld mindennek a
jó oldalát nézni, és azt se hagyd, hogy
mások elrontsák a kedved, mert ezt nem
szabad hagyni.
Legyél megértő mindig másokkal, és legyél erős az élet minden terén, mert ez
„sajnos” muszáj...
Remélem, majd örömmel olvassák neked
vagy olvasod ezt a kis levelet, segítséget!
És legyél nagyon boldog, ne bántsd az
állatokat, embereket!
És még annyi, hogy: Boldog Karácsonyt!
Puszillak!

2015-ben is várunk kicsiket és nagyokat
klubfoglalkozásainkon
(2360. Gyál, Rákóczi utca 42-44.):
keddenként 14.00-15.30 között a kamaszokat
(12 éves kor felett),
csütörtökönként 15.00-17.00 óra között a kisebbeket
(6-12éves korig)
Noszlopi Rita és Katavits Kitti
06-29/345-487
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

városi ünnepség a színházteremben
Ünnepi beszédet mond: Nagy József Elek
Gyál Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke

A Közművelődési Díj átadása
Ünnepi műsor
Móricz Zsigmond: Szerelem című darabja
a Leányfalui Szekérszínház előadásában

KIÁLLÍTÁS ÉS KONCERT
FEBRUÁR 28. 18.00
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Gyáli Újság
A kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben.
Intézményi
struktúra,
intézményirányítási modell felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok
tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
7.

Munkában az IPS Tanácsadó Kft és a hivatal szakmai projekt managementje és esélyegyenlőségi referense.

Beszámoló az ÁROP Projekt megvalósításáról
Önkormányzatunk számára fontos volt, hogy egy közbeszerzés útján kiválasztott külső szakértő (IPS Tanácsadó Kft.) vizsgálja meg a 2013. évtől életbe lépett változásokra adott önkormányzati intézkedések
megfelelőségét. A leglényegesebb változás mint ismeretes, a Gyáli járás és a tankerület megalakulását
követte:
• Jelentősen csökkentett a hivatali apparátus (90
fős állományi létszámról 55 főre, de ugyanakkor
az önkormányzatnál maradó intézmények könyvelési feladatai viszont a Polgármesteri Hivatalba
kerültek beszervezésre).
• A Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. feladatai viszont bővültek az iskolák
működtetésével kapcsolatosan.
A fenti környezeti változásokra adott válaszok helyességét vizsgálva reméltük, hogy ezzel egyidejűleg sikerül feltárni az esetleges működési diszfunkciókat mind a hivatali működés és mind az intézmények
vonatkozásában.
Gyál Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008
kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló vállalások és szervezetfejlesztési tevékenységek:
1.

ÁROP-3.A.1/A-2008-0050 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata.

2. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturá-
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lis változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési
helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszútávú opcióinak
és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb
potenciállal rendelkező opciók meghatározása.
3. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés
készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság
véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (kérdőív)
alkalmazásával minimum két időintervallumban.
4. A települési közszolgáltatások összehangolása az
állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem
önkormányzati szolgáltatást nyújtók bevonásával.
5. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési,
gyermekvédelmi
intézményekkel,
illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat
ellátó intézményekkel – kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
6. Az
önkormányzati
feladatok
átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és
a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata.

A közszolgáltatások nyújtásának és
a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott
minőség-menedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata, a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment
Framework;
CAF)
alkalmazása
révén.

8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által
érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.
9. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán
erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának,
illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
10. Tudásmegosztás.
11. Horizontális szempontok teljesítése.
12. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések
megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamán átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.
Valamennyi elkészült anyag közzé lett téve és a
www.gyal.hu/Mi városunk Gyál/ Közérdekű adatok/
ÁROP webhelyen megtalálható.
A Polgármesterrel egyeztetett és a Jegyző által foganatosított CAF priorizált fejlesztési javaslatok:
Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása (kontrolling).
Partneradatok értékelése, kommunikálása.
Számítógépes park minőségének javítása az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás keretében.
Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése,
támogatása, hatékonysági mutatók kidolgozása.

A szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan elkészült
anyagok ismertetésére a projekt zárásaként az alábbi
fórumokon került sor:
2014.11.26. ÁROP Workshop és metakommunikációs
tréningek tartása, konfliktuskezelés és projekt végrehajtási tapasztalatcsere a projektben résztvevők számára a közösségi házban.
2014.11.27. Tudásmegosztás az „Önkormányzatok
szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban” című ÁROP pályázat más nyertes önkormányzataival monori helyszínen.
2014.11.28. A lakosság tájékoztatása a szervezetfejlesztési tevékenységről a közösségi házban.
2014.12.05. Projektzáró rendezvény helyi intézmények és civil szervezetek vezetői részére, a lakossági felmérés eredményeinek ismertetése a közösségi
házban.
Az elszámolás folyamatban van és az önkormányzat
2015. év elején fogja megkapni várhatóan a további
23,7 mFt összeget. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP projekt megvalósításáról
szóló beszámolót a januári ülésén tárgyalja.
Ezúton is megköszönjük a tevékenységét az IPS Tanácsadó Kft-nek, az Enrawell Kft-nek, a Long Best
Kft-nek, az Arany János Közösségi Háznak, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályának, a hivatal szakmai projekt managementjének, a hivatal és az együttműködő intézmények
vezetőinek, a dolgozóknak és a lakosságnak, mindannak a több mint 2500 embernek, aki a kérdőív kitöltésével is hozzájárult a vállalt program megvalósításához.
Sávai Mária aljegyző
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Advent Gyálon
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál Város Önkormányzatának megbízásából 2014-ben is a
római katolikus egyházközséggel, a református gyülekezettel, a Kodály Zoltán
Zeneiskolával együttműködve szervezte meg a hagyományos Advent Gyálon
rendezvénysorozatot.

Advent első vasárnapján a református templomban a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Iskola Harangegyüttese,
a másodikon, a katolikus templomban a Márványos Tambura zenekar
adott koncertet. Az első gyertyát
Erős József alpolgármester gyújtotta meg a város adventi koszorúján, a második gyertya meggyújtására
pedig Gyimesi Istvánt, Gyál nyugalmazott polgármesterét, városunk díszpolgárát kérték fel a szervezők.
A harmadik hétvégén a Kodály Zoltán
Zeneiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar nagysikerű közös hangversenyét tartották a Közházban, ahol Pápai
Mihály, városunk polgármestere gyújtott gyertyát az adventi koszorún.
Advent negyedik hétvégéjén, a városközpontban háromnapos kirakodóvásár és színpadi programok koronázták
meg a rendezvényfolyamot.
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Az új helyszínen megrendezett vásárra minden eddiginél népesebb közönség látogatott ki.
Állatsimogatás, nép- és iparművészeti termékek kirakodóvására, a büfében pedig sültgesztenye, disznótoros, forraltbor, forró tea várta a
vendégeket.

Fellépett a Gyáli Musical Stúdió, a
Kaleidoszkóp Színpad, Búzás Csaba
és Búzás-Jáger Anikó, a Kiss Kata zenekar, a Portéka Színpad, a Kovács
István Pál Dalkör Egyesület, az Őszidő Nyugdíjas Klub, a Katolikus Hittanosok, a Zrínyi, a Bartók, a Kodály, és
az Ady iskolák csoportjai.
A legnagyobb érdeklődésre kétség kívül a szombati és vasárnapi záróprodukció tett szert. A Megasztár műsorából ismert két énekesnő
koncertjére megtelt a városközpont.
Szombaton Tolvai Renáta, vasárnap pedig Hien szórakoztatta a
közönséget.
Vasárnap dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai Mihály, Erős
József és Gyimesi István közösen
gyújtották meg a negyedik gyertyát városunk adventi koszorúján.
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Jégbe zárt településen segítettek polgárőreink

Asztalitenisz hírek
Az év utolsó tanítási napjának délutánján immár hatodik alkalommal rendeztük meg városi általános- és
középiskolás ping-pong versenyünket, amelyet mindig
nagy érdeklődés kísér iskolásaink részéről. Ez most
sem volt másképp és a győztesek újra sok szép sportajándékkal térhettek haza. Pápai Mihály polgármester
védnöksége alatt és városunk önkormányzatának segítségével sikerült megint egy felejthetetlen helyi sportversenyt szervezni diákjainknak. A díjakat Erős József
városunk alpolgármestere adta át a győzteseknek.
Az eredmények a www.gyase.hu oldalon találhatók.
December hónapban zártuk a „Pingpongozz ne drogozz!” pontversenyünket, amelyet márciusban indítottunk útjára a helyi iskoláknak és diákjainak. A pontverseny győztese az Ady suli lett. A sportfelszereléseket
Kasa Csilla igazgatónő vehette át, amelyeket majd az
iskola diákjai használhatnak az alma mater falai között
vagy a révfülöpi nyári táborban. Gratulálunk!
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Ónoseső okozott katasztrófahelyzetet december elején
az országban. A jég súlya alatt életveszélyessé vált fák
több települést elzártak, vezetékeket szakítottak le. Polgárőreinktől már megszokhattuk, hogy nem csak Gyálon,
de az ország más pontján is a bajban lévők segítségére
sietnek, ha kell. A Pest Megyei Katasztrófavédelem kérésének eleget téve Pilisszentkereszt-Dobogókő térségébe indultak, ahol életveszélyes helyzetet okozott az ónos
eső. Kalmár Róbert a FEGY elnöke számolt be nekünk a
kalandról.
Várunk mindenkit 2015-ben is egy kis mozgásra, versenyre és meglepetés díjakra. Régiós bajnokságunk
szeptemberben indult a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával, amelyre már most várunk 2-3 fős új
csapatokat a következő bajnoki idényre. További képeket és információkat talál a www.gyase.hu oldalunkon valamint a facebookon is.

- December 2-án 14 órakor indultunk Gyálról négyen,
személyautóval, 2db benzines-motorfűrésszel, tartalék
üzemanyaggal, láncolajjal, szerszámokkal és a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel.
16 órára érkeztünk meg Pilisszentkeresztre, ahol a helyi
operatív törzstől azt a feladatot kaptuk, hogy biztosítsuk
azt a tartós élelmiszert, gyógyszereket és aggregátorokat szállító segélyszállítmányt, amelyet Dobogókőre indítanak. A konvoj 17:17-kor indult el.
A helyszínre érve újabb feladattal látott el minket az ottani operatív törzs. Az éjszakai feladatunk: gyalogos járőrözés a településen térkép segítségével, kapcsolatfelvétel
és kapcsolattartás az ottmaradt lakossággal.
Az utcákra csak teljes védőfelszerelésben lehetett kimenni, mivel a rárakódott jég hatalmas súlyától folyamatosan
újabb és újabb fák dőltek ki, faágak törtek le.
A településen folyamatos életveszély volt, melyre a katasztrófavédelem vezetői is felhívták a figyelmünket.
A településen egyáltalán nem volt áram és a legtöbb utca
még gyalogosan is járhatatlan volt, így ellenőrizni kellett, hogy az otthonaikban rekedt emberek el vannak-e
látva ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, elegendő tűzifával

esetleg aggregátorral és az ahhoz szükséges tartalék
üzemanyaggal.
A járőrözést éjjel 2-óráig folytattuk, ez alatt kb. 18 ingatlanában rekedt személlyel vettük fel a kapcsolatot és végeztünk igényfelmérést. Az ideiglenesen kialakított helyi irányítási központba visszatérve, jelentésünket megtettük, majd
kaptunk egy szobát, ahol néhány óra alvás következett.
Másnap reggel 8-órakor érkezett a bejelentés, hogy az
egyik utcában van egy 91 esztendős, szívbeteg hölgy,
akit mentővel kórházba kell szállítani.
A feladatunk az volt, hogy legalább gyalogosan járhatóvá
tegyük az utcát, hogy hordágyon ki lehessen hozni a beteget. A kb. 350 m hosszú utcaszakaszt teljes hosszában
kidőlt fák borították. Mivel a többi egység máshol dolgozott, ezt a feladatot egyedül kellett végrehajtanunk.
12 óra tájban egy hivatásos egység érkezett a segítségünkre, akikkel közösen 13 órára sikerült járhatóvá tenni
az utcát, és elkezdődött a beteg kihozatala.
Délután 4-órakor az egységünkből két fő haza indult, az
ő pótlásukra egy fő érkezett. A váltást Pilisszentkereszten ejtettük meg, ahonnan felfelé ismét egy segélyszállítmányt kísértünk. A kora esti órákban, az előzetesen felmért aggregátor igények alapján, a katasztrófavédelem
által biztosított benzines áramforrásokat az előre meghatározott címekre kellett szállítanunk és beüzemelnünk.
A harmadik nap reggelén kaptuk az utasítást, hogy mely utcát kell a többi egységgel közösen járhatóvá tenni, és az ott
lévő kerítéseket, házakat kiszabadítani a rájuk dőlt fáktól.
Egységünk az utca megtisztításában segédkezett, majd
négy ingatlanon hárította el a közvetlen életveszélyt.
14-órakor indultunk haza.
Az akcióban részt vett: Hajdu Sándor, Kovács Tamás,
Jakucs János, Mészáros Roland, Kozma Csaba.
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Szelektív gyűjtési naptár
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

2015

vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak
érvényesítése.

Köszönet a HAVI
Logistics Kft-nek!
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását:

2014 januárjában megkereste intézményünket Balla Zoltán a HAVI Logistics Kft. DC Managerre, hogy
irodai bútorokat és egyéb tartozékokat ajándékozna
cége iskolánknak. Két héttel később már iskolánkban
voltak azok az íróasztalok, szekrények, virágtartók és
technikai eszközök, melyekkel megajándékozott bennünket a HAVI Logistics Kft.
Akkor is beszámoltunk és köszönetet mondtunk a
nagy nyilvánosság előtt, az Új Gyáli Újság segítségével. Most is ezt szeretnénk, hiszen ismét ajándékot kaptunk a cégtől, tárgyalóasztalokat, székeket,
technikai berendezéseket mellyel szépíthetjük iskolánk termeit.
Ezúton ismételten szeretnénk az iskola tanárai és diákjai nevében megköszönni Balla Zoltán úrnak, a
HAVI Logistics Kft. DC Managerének és cégének a
nagyvonalú támogatását, melyet iskolánknak ajánlott!
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Az Eötvös József Szakközépiskola tanárai és diákjai
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2015. január 26–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
az Arany János Közösségi Ház épületében
(2360 Gyál, Körösi út 118-120.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
email: ebh@egyenlobanasmod.hu
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760
web: www.egyenlobanasmod.hu

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dalok, nóták, operettek műsora

2015. február 14-én, szombaton 15 órakor
a közösségi házban
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.
Fellépnek a dalkör tagjai és
PÁL ATTILA és FODOR OTTILIA
vendég énekes.
Kíséret: LÁTÓ IMRE cigányzenekara.
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Újdonságok a magánfőzőről
meg az Ő desztilláló
berendezéséről
Kedves Olvasó!
Ne gondolja, hogy a szerzőnek megártott az ünnepek
alatt elfogyasztott jó féle barackpálinka, sőt a szilveszteri pezsgő sem szállt a fejébe.
Semmi más nem történt, mint a honanyák és honatyák
még november 26-án módosították a jövedéki törvényt.
Újraszabályozták a „szabad” pálinkafőzést.
Ezentúl a magánfőző lakóhelyén, vagy gyümölcsöse
helyén évente 50 liter párlatot állíthat elő.
Magánfőző lehet aki 18 életévét betöltötte, aki saját tulajdonú gyümölcsössel és a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezéssel rendelkezik.
A magánfőzés ez évtől adóköteles. Minden év január
15-ig adóbevallást kell készíteni és a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz eljuttatni és az éves
adót, 1000 forintot megfizetni.
Be kell jelenteni a helyi adóhatósághoz 15 napon belül, ha desztilláló berendezést (pálinkafőzőt) szerzünk.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;
- desztilláló berendezés szerzésének időpontját;
- berendezés űrtartalmát, használata helyét.
A régi, 2015. január 1-je előtt szerzett berendezés adatait szintén be kell jelenteni 2015. január 15-ig.
Az önkormányzati adóhatóság kötelezettsége, a bejelentésekről és az éves adóbevallásról folyamatosan
(havonta) értesíti az illetékes vámhatóságot.
A vámhatóság jogosult a berendezést és a párlat men�nyiségét ellenőrizni.
Én úgy gondolom, hogy a különböző áruházakban
kapható berendezések alig fognak fogyni, szemben a
„kukta”fazék eladással.
Nem gondolom, hogy bárki aki a felmenőktől hallott a
fináncokról, jó szívvel várná a vámhatóság embereit
desztilláló berendezés ellenőrzésére.
Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő
A gyáli Őszidő Nyugdíjas Klub vezetősége és tagsága nevében ezúton szeretném megköszönni
mindazok segítségét, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárultak a klub eredményesebb tevékenységéhez.
Sármány Ferencné
az Őszidő Nyugdíjas Klub elnöke
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM: 032611
Akkreditációs lajstromszám: AL-2652
2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952
www.eotvos-gyal.sulinet.hu

Képzéseink 8. osztály után:
Informatikai szakmacsoport (4 + 1 éves)
informatikus rendszergazda
vagy műszaki informatikus végzettség
Munkaterületei:
számítógép javítása, karbantartása, szervizelése, adatmentés,
vírusirtás, file-védelem, számítógépes-konfiguráció összeállítása, hálózatépítés, hálózat üzemeltetése, szoftvertelepítés
Közgazdaság szakmacsoport (4 + 1 éves)
pénzügyi és számviteli ügyintéző
Munkaterületei:
pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő, gazdasági
ügyintéző, bérelszámoló

Megtalálsz minket Gyálon
a Déryné udvarban.
(a Spar mellett)

www.szleng-burger.hu
HAMBURGEREK

FRANKÓ BURGER: buci, marhahús, BBQ szósz, zöldségek
LOL BURGER: buci, marhahús, zöldségek, hagymalekvár
VENDETTA: buci, marhahús, rántott sajt, zöldségek
MARHA JÓ: buci, marhahús sajttal töltve, zöldségek
LÓZUNG: buci, marhahús, fűszervaj, zöldségek
KLAFA BURGER: buci, sertéshús, hagymalekvár, zöldségek
RETRO BURGER: buci, sertéshús, zöldségek
ÖRDÖG BURGER: buci, sertéshús, csípős szósz, zöldségek
SAJTBURGER: buci, sertéshús, sajt, zöldségek
SZLENGBURGER: buci, sertéshús, rántott sajt, zöldségek
VILLANTÓS BURGER: buci, dupla sertéshús, sajt, zöldségek
ZIHER BURGER: buci, roston csirke, zöldségek
SPILLER BURGER: buci, roston csirke, rántott sajt, zölds.
PIPEC BURGER: buci, roston csirke, mézes mustár, zölds.
BARÓ BURGER: buci, gyros csirkecsíkok, zöldségek

szendvics

menü

1290 Ft
2350 Ft
1390 Ft
1390 Ft
1300 Ft
950 Ft
850 Ft
800 Ft
900 Ft
990 Ft
1290 Ft
750 Ft
870 Ft
850 Ft
850 Ft

1700 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1600 Ft
1400 Ft
1350 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1450 Ft
1700 Ft
1150 Ft
1300 Ft
1250 Ft
1250 Ft
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RIO DE GYÁL: 4db csípős csirkeszárny rész, kis krumpli
SATU: 4db csirkeszárny rész, kis krumpli
3+3: 3db rántott csirkemell és 3db szárny rész, nagy krumpli
KLASSZ: 5db zöldséges bundájú csirkemell, nagy krumpli
PEREPUTTY: 8db csirkeszárny rész, 6db csirkemell, 2 nagy krumpi
INDÍTÓ: 5db csirkemell, sajtos petrezselymes bundában 1 nagy krumpli
RAHEDLI: 15 csirkeszárny rész, 2 nagy krumpli
POKOL: 3db csípős csirkeszárny, 3db csípős csirkemell, 1 nagy krumpli
RÁNTOTT SAJT: 4db sajt, 1 nagy krumpli, tartár
CSIRKÉS CÉZÁR SALÁTA

550 Ft
550 Ft
1100 Ft
1250 Ft
2100 Ft
1200 Ft
1990 Ft
1150 Ft
1100 Ft
800 Ft

750 Ft
750 Ft
750 Ft
750 Ft
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TEKERCSEK

GYROSOS: csirkecsík, zöldségek, erős szósz, joghurt 590 Ft
GYROS TÁL
1150 Ft
VÍGASZÁG: rántott sajt, zöldségek, tartár
590 Ft
RESPECT: rántott csirkemell, sajt, zöldségek
590 Ft
XOXO: roston csirke, bacon, zöldségek
590 Ft
LANGALÉTA: zöldséges bundájú csirkemell, saláta
590 Ft
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CSIRKÉS DOBOZOK

TÖLTÖTT LEPÉNYEK

VÉRSZEGÉNY: fokhagymás tejföl, sült zöldségek, sajt
SIRÁLY: sajtszósz, csirkecsík, paradicsom, hagyma
ALOHA: BBQ, roston csirke, erős, sajt, paradicsom
RÁNCFELVARRÓS: rántott csirkemell, BBQ, sajt

PIZZÁK (32CM)

ZUPPA: tejföl, csirkecsík, bacon, kukorica, sajt
1390 Ft
ZAGSON: tejföl, sonka, bacon, tojás, sajt
1350 Ft
HÚSIMÁDÓ: sonka, bacon, csirkecsík, szalámi, erős 1390 Ft
HAWAII: sonka, ananász, kukorica, sajt
1350 Ft
DUDVA: gomba, kukorica, zöldségek, mozzarella
1250 Ft
SONGOKU: sonka, gomba, kukorica, paradicsom, sajt 1300 Ft
HAMM: sonka, mozzarella, paradicsom
1250 Ft
HAMU: sonka, gomba, paradicsom, mozzarella
1300 Ft
FATÁLIS: sajtkrém, csirkecsík, sonka, bacon, tojás
1490 Ft
MY VIP: besameles sajt, bacon, sonka, kukorica
1350 Ft
SZELFI: besameles sajt, bacon, tojás, mozzarella
1300 Ft
53 cm-es méretben minden pizza
2600 Ft
40 cm-es palacsinta (nutellás, túrós, lekváros)
500 Ft

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 12.00-21.00 ÓRÁIG: 06-30/858-4428 Rendelésfelvétel: 20.30-ig! A kiszállítás 1500 Ft felett Gyálon ingyenes.

Rendészeti ágazati képzés (4 éves)
- felvétel a rendőr szakközépiskolába,
ahol 2 év helyett 1,5 év alatt végzik el a képzést
- rendőrtiszti főiskolára
- személy- és vagyonőr vizsgát tehet
- bármilyen más továbbtanulás az érettségi után.

Gerinctréning & stretching

Syncreon Technology Kft. felvételre keres munkavállalókat
Gyálra (Prologis Iparipark) az alábbi pozícióba:

Célja: a gerincmerevítő izmok megerősítése, illetve a mozgásszervi problémák miatt esetlegesen
kialakult fájdalmak, izomfeszülések megszüntetése stretching technikák alkalmazásával.

TARGONCAVEZETŐ

Első óra: 2015. január 23. 17:30

Eladó (3 éves, OKJ 34 341 01)
szakiskolában: 18.000 Ft / hó ösztöndíj
étkezési utalvány + BKK tanulói bérlet
Idegen nyelvek: angol, német.
Csoportbontásban, jól felszerelt nyelvi laborban,
kis létszámú csoportokban.
Levelező tagozat - Érettségi akár 2 év alatt!
Képzés azoknak a hallgatóknak akik:
- 8 osztályos bizonyítvánnyal
- Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezznek
- Kedd – csütörtök – ingyenes képzés
- Diákigazolvány+ családi pótlék

Kinek ajánlott:
-Enyhe hát vagy derékfájdalom esetén
-Hosszan tartó ülő vagy álló munkát végzőknek
-Sportolóknak
HELYSZÍN: Arany János Közösségi ház
Gyál, Kőrösi út 118-120.
IDŐPONT: minden pénteken 17:30-18:30
Amire szükség van: polifoam, víz, törülköző

(3324 Elektromos vezetőüléses targonca,
3313 Elektromos vezetőállásos targonca (új típusú jogosítványnál),
3312 gyalogkiséretű jogosítvány,
3332 Elektromos homlokvillás targonca,)
két műszakos munkarendbe.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon 9-16 óráig.
Tel: 06/70-455-50-40

Bedő Alexandra
személyi edző
gerinc- és stretching tréner
06/30 489 1050
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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

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.

Gyáli Kreatív és Papírbolt
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633
RENDELÉSI IDŐ

hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00
szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA
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• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás
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+

Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000
Webáruház: www.apen.hu
Facebook: Kreatív és Papírbolt

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.
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.

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia
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hirdetés

apró

Apróhirdetés
hirdetés
Van-e olyan ismerőse akinek
mellékjövedelemre van szüksége? Ha igen - hívjon - segítek.
06-20/401-6810. Agilis személyeket keresek!

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

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

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/632-1919.

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

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.

ELADÓ LAKÁS! Az Alacskai úti
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél szoba összkomfortos
panel
h i rföldszinti
deté
s
lakás eladó. A közelben üzletek,
buszok, nagyon szép, csendes
környezet. Irányár: 10 millió Ft.
Telefon: 06-70/624-1084

Ezúton is köszönjük mindazoknak akik részt vettek
Kánai Zoltán temetésén és
osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család.

Eladót keresünk számítógépes
gyakorlattal. 06-20/378-5752.
Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

A több mint húsz éves múlttal rendelkező

Garasos Könyvelő Iroda

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.
Kapcsolatfelvétel:
Telefon: 06-29/340-468
E-mail: garasos@garasoskft.hu
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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.: 30/3079794, 30/461-6019.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260
Reklámtáblák, cégtáblák, biztonsági fóliázás.
Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra ingyenes látványtervvel! 06-30/303-13-73.
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Büfé, kísérőprogramok, élő zene, jó hangulat,
őstermelői élelmiszerek vására!

