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Gyáli ÚjságÚj

Lomtalanítás városunkban

Sport és civil pályázatok

Ismét ülésezett a FAÖT

Kiszámíthatóbbá válnak a
szociális támogatások

Jó hangulat a Malacka
Fesztiválon

Jó ütemben halad a Gyál-felső
vasútállomás rekonstrukciója

Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program uniós támogatással

Óriási sikert aratott a Gyáli
Babaköszöntő Program

Gyál Város Önkormányzata nevében tisz-
telettel meghívom Önt és családját, barátait 

nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc kezdetének évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre!

Az esemény programja:
2015. március 15. vasárnap, 10.00 óra: 

városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban

Ünnepi beszédet mond: 
Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal 

vezetője

Az ünnepi műsor közreműködői: 
Pavlevits Béla színművész

és a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulói

Az ünnepség után koszorúzás a 
Templom téri kopjafánál

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó
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E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu

Tavaszi lomtalanítás
Az idei tavaszi lomtalanítás Gyálon két egymást köve-
tő szombaton lesz:

•	 2015.	 március	 21-én,	 SZOMBATON	 reggel	 6	
órától	a	vasútnak	a	Gyál-Liget	felőli	oldala	(or-
vosi	rendelő,	posta)

•	 2015.	 március	 28-án,	 SZOMBATON	 reggel	 6	
órától	 a	 vasútnak	 a	 Gyál-Szőlő	 felőli	 oldala	
(Spar	élelmiszerbolt,	Bartók	iskola)

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 órá-
ig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy 
az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék 
az utcán, és azt is kérjük, hogy ne az autó érkezése-
kor kezdjék kihordani a lomokat, mert ez megakaszt-
ja a munkát, és jelentős csúszást okoz a lomtalanítás 
menetében. 

A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, 
ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban kihelyez-
ni, mert egyben nem fér be az autóba.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommuná-
lis hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátorok, 
elektronikus eszközök, elemek, használt olaj, olajos 
alkatrészek stb.), autógumikat, vashulladékot (bal-
esetveszély miatt), építési törmeléket, nagydarab fa-
ágat, kerti zöldhulladékot.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal a GY.T.H. 
ügyfélszolgálatához: vevoszolgalat@asa-hu.hu;

06-29/540-265!

Gumiabroncs és elektronikai hulladék 
begyűjtése újrahasznosításra
2015. március 17-én (kedd), 19-én (csütörtök), 24-
én (kedd) és 26-án (csütörtök) a használt gumi-
abroncsokat reggel 08.00 órától délután 13.00 órá-
ig díjmentesen lehet leadni a Dobó Katica utca 51. 
szám alatt. Háztartásonként maximum 4 db gumi-
abroncs adható le.

2015. március 21-én (szombat) elektronikai beren-
dezéseket (elektromos és elektronikai eszközök, be-
rendezések, valamint lemerült akkumulátorok) reggel 
08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet 
leadni a Víztorony területén. 
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk át-
venni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az át-
vétel a lakcímkártya felmutatása után történik. 
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármi-
lyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabály-
sértési eljárást von maga után!

Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a februári képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. február 26-án megtartotta éves munkarend 
szerinti soros ülését. Az ülésen összesen harminc-
egy napirendi pont szerepelt, melyekben az alábbi 
döntések születtek:

• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszá-
molóját a legutóbbi rendes ülés óta történt ese-
ményekről, valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról;

• megalkotásra került Gyál Város Önkormányza-
ta 2015. évi költségvetési rendelete, új szociá-
lis rendelete, valamint a „Gyáli Babaköszöntő 
Program” lebonyolítására vonatkozó rendelet;

• elfogadták Gyál közbiztonsági és bűnmegelő-
zési stratégiáját;

• jóváhagyták Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét;

•	 elfogadták	az	Arany	János	Közösségi	Ház	és	
Városi	 Könyvtár	 2014.	 évi	 beszámolóját	 és	 a	
2015.	évi	munkatervét;

•	 kiírták	a	2015.	évi	 helyi	 civil	 szervezetek	sza-
badidős	és	kulturális	tevékenységének	támoga-
tását,	valamint	a	sportcélú	pályázatokat;

•	 lezárták	a	„Gyál	Közvilágítás	energiatakarékos	
átalakítása”	 tárgyú	pályázat,	 valamint	 a	 „Gyá-
li	Liliom	óvoda	felújítása”	megnevezésű	közbe-
szerzési	eljárást.

Gyál	Város	Önkormányzata	éves	munkarend	sze-
rinti	soros	ülését	2015.	március	26-án	tartja	a	Vá-
rosháza	tanácstermében.	
A	képviselő-testületeli	előterjesztések,	anyagok,	il-
letve	döntések	a	www.gyal.hu	honlapon	olvashatók.	

Polgármesteri	Hivatal

Óvodai felvételi eljárásrend
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében 
az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt 
a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a működési körébe tartozó településen, 
az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. – 2015. szeptember 1-jétől hatályos - 8. § (2) 
bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szü-
lő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Az óvodai kötelezettség a törvény-
ben előírt életkortól kötelem, azzal a felhatalmazó ren-
delkezéssel együtt, hogy a gyermek külön eljárásban 
felmenthető. A felmentés nem jön létre a beiratkozás 
cselekménye nélkül.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § 
(3) bekezdés értelmében az adott évben ötödik élet-
évét betöltött gyermek a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson részt 
venni, s ez alól felmentés nem adható.
A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem for-
manyomtatvány elérhető a www.gyal.hu honlapon, a 

Gyáli Polgármesteri Hivatal fsz. 13. szobájában, az 
óvodavezetőknél és a védőnőknél. A kérelem benyúj-
tásához be kell szerezni a kötelező felvételt biztosító 
óvoda óvodavezetőjének, valamint a gyermek védő-
nőjének beleegyező nyilatkozatát. A gyáli óvodák kör-
zetlistája szintén elérhető a www.gyal.hu honlapon.
Mivel a védőnő az a személy, aki a családot és a gyer-
meket születésétől fogva ismeri, a felmentést kérő 
szülőnek először a gyermek védőnőjének javaslatát 
kell beszereznie annak érdekében, hogy a védőnői 
nyilatkozat tudatában az óvodavezető is megalapozott 
véleményt adhasson. Amennyiben a szülő beszerezte 
mind a védőnő, mind az óvodavezető írásos javaslatát 
a felmentési kérelemhez, a kérelem benyújtható sze-
mélyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a fsz. 13. 
szobában, vagy postai úton a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen.

Kérjük, feltétlen jelenjenek meg a beíratáson ak-
kor is, ha felmentést kívánnak kérni gyermekük 
óvodába járása alól!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése alapján az 
óvodai jelentkezés

2015. május 4-8. (hétfőtől - péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.

Gyál, 2015. február 25.
Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző
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Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások
A járási hivatal nyújt segítséget a jövőben

A szociális biztonságot erősíti, hogy március-
tól járási szintre kerül az időskorúak járadéka, az 
ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság, valamint az ak-
tív korúak ellátása – hangsúlyozta Tarnai Richárd. 
A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes 
elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot 
ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.

Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rend-
szer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkom-
penzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a 
kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz 
kerülnek – mondta Tarnai Richárd. Pest megye kor-
mánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy 
a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek kö-
zött juthassanak hozzá az őket megillető támogatá-
si formákhoz.
Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járá-
si hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban 
a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól 
kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban.

A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően 
az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézé-
sére – hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye 
kormánymegbízottja.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
• a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), ame-

lyek továbbítják a járási hivatalok részére;
• a járási hivataloknál ügyfélfogadási időben;
• a kormányablakokban;
• a járási hivatalok kirendeltségein;
• a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól 
teljes egészében a központi költségvetésből finanszí-
rozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz 
szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. 
A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – 
támogatási összegek utalásáról már a kormányhivata-
lok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy 
az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a 
támogatásokat.

Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járá-
soknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az 
önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások 
igényelhetők – tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. 

A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy min-
denki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha 
nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támoga-
tást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent 
a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése – fűzte hoz-
zá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhe-
tő kiadáskompenzáló támogatások elnevezése már-
ciustól egységesen települési támogatásra változik. 
Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támo-
gatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd 
bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntar-
tási- vagy más címen kifizetett segélyek.) 

Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járá-
soktól kérhető továbbra is az időskorúak járadéka, az 
ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészség-
ügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás és március 
1-jétől az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás FHT, egészség-károsodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással össze-
függésben nincs teendőjük, az új ellátásra való jogo-
sultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból 
vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsola-
tos iratokat a jegyzők legkésőbb 2015. március 6-ig 
adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvé-
telt követően a járási hivataloktól az ügyfelek értesí-
tést kapnak.

Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a to-
vábbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal álla-
pítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérel-
meket leadni, valamint a folyósított összegeket postai 
úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormány-
hivatal) – foglalta össze a lényegesebb változásokat 
Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja.

Év elején megkezdődtek a MÁV Zrt. bonyolításában a Gyál-felső 
vasútállomás rekonstrukciós munkálatai.

A kivitelező Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. jó ütemben halad a teljes felújí-
tással, a kivitelezés az enyhe téli időjárás mellett folyamatosan zajlik.
A rekonstrukció a bontási munkálatokkal kezdődött, amely során a tartószerkeze-
ten kívül gyakorlatilag minden lebontásra került, majd az épület a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő helyreállításával folytatódott. Az állomás tetőfedése teljesen meg-
újult, ezzel egy időben megkezdődött az új kerékpártároló építése is.

A tájépítészeti munkák kivitelezése az önkormányzat által kerül lebonyolításra, 
melynek vállalkozója a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került Hajnal-
Plaszt Kft., mely az épület körüli parkosítási munkálatokat, és a teljesen megújuló 
peronvilágítás kivitelezését végzi majd.

Ezúton is kérjük az állomást igénybe vevők fokozott figyelmét, óvatosságát az állo-
más megközelítése során, az ideiglenes forgalmi viszonyok között, illetve türelmü-
ket a munkálatok miatti elkerülhetetlen kellemetlenségek miatt.

Jó ütemben halad a Gyál-felső vasút-
állomás rekonstrukciója

2015. január 8. – A régi állapot

2015. február 27. – Itt tartunk most

Az épület 
jellegzetes-
ségét adó 
oszlopok 

eredeti 
formájukban 
újultak meg
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Tájékoztató Gyál Város Önkor-
mányzatának 2014. évi költségveté-
si rendeletének 2015. február havi 

módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2015. február 26-i ülésén fogadta el az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014.(III.03.) sz. önkormányzati rendeletének 
módosítását. A rendeletmódosítás teljes terjede-
lemben a www.gyal.hu honlapon megtalálható.

A rendeletmódosítás következtében a 2014. évi 
eredeti költségvetési előirányzat bevételi és ki-
adási összege 1.242.411 e Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon a növekedés az alábbi téte-
lekből tevődik össze:
• Költségvetési támogatás,  

átvett pénzeszköz:  242.664 e Ft
• Felhalmozási célú támogatás  

értékű bevétel:  374.102 e Ft
• Működési célú, saját bevételek:  37.319 e Ft
• Finanszírozási bevételek:  588.326 e Ft

A kiadási tételek növekedése az alábbi:
• Működési célú kiadások:  769.092 e Ft
• Segélyezési kiadások:  100.489 e Ft
• Felhalmozási célú kiadások:   342.814 e Ft
• Finanszírozási kiadások:  30.016 e Ft

Polgármesteri Hivatal

Ismét ülésezett a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás

Gyál Város Önkormányzatát a Pest Megyei Kormányhi-
vatal törvényességi felhívásban szólította fel arra, hogy 
a Károlyi Mihály utca és a Gorkij utca elnevezését vál-
toztassa meg, ugyanis törvény szerint közterület nem 
viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, ki-
építésében vagy fenntartásában részt vett. 
Amennyiben kétség merül fel a tekintetben, hogy va-
lamely utcanév megfelel-e az előbbi tilalomnak, arról 
szükséges beszereznie a Magyar Tudományos Akadé-
mia állásfoglalását. 
Az MTA állásfoglalása értelmében a Gorkij utca elne-
vezés egyértelműen nem használható, Károlyi Mihály-
ról pedig „nem állapítható meg minden kétséget kizá-
róan, hogy közvetlenül részt vett volna önkényuralmi 
rendszer megalapozásában, kiépítésében, fenntartá-
sában; de vitatott történelmi szerepénél fogva nem ja-
vasolt, hogy róla közterületet … nevezzenek el.”

A képviselő-testület az MTA állásfoglalásában foglal-
takat figyelembe véve 39/2015. (II.26.) sz. határozatá-
val úgy döntött, hogy a Gorkij utca elnevezését megvál-
toztatja, a Károlyi Mihály utca elnevezésén pedig nem 
változtat.
A javaslat szerint a Gorkij utca új neve Kós Károly utca 
lenne. Ezen javaslat március 4. napján véleményezés-
re kifüggesztésre került a Gyáli Polgármesteri Hivatal-
ban, valamint ezen időponttól városunk honlapján is 
elérhető volt. A vélemények elküldésére 8 nap állt az 
érintettek rendelkezésére, a beérkezett vélemények is-
meretében pedig a képviselő-testület következő ülésén 
(március 26.) dönt majd az elnevezésről. 

A tervek szerint a jelenlegi Gorkij utca 2015. július 1. 
napjától viselné új nevét. 

Polgármesteri Hivatal

Utcanévváltozás városunkban

Pápai Mihálynak, a Fővárosi Agglomeráció Önkor-
mányzati Társulás (FAÖT) elnökének meghívására 
2015. február 26. napján 9.00 órai kezdettel Gyálon, 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ka-
maratermében ülésezett a társulás, a meghívott elő-
adók, a 12 tagönkormányzat, valamint számos meg-
hívott, az előadások témájával érintett pest megyei 
önkormányzat részvételével. 
Az ülés első felében a résztvevők meghallgatták Sza-
bó Istvánnak, a Pest Megyei Közgyűlés elnökének elő-
adását a Versenyképes Közép-Magyarországi Opera-
tív Program lehetőségeiről. 
Ezt követte Dr. Gordos Tamás, a Pro Régió Ügynökség 
programiroda vezetőjének előadása a 2014-2020. idő-
szak pályázati lehetőségeiről. 

Az előadássorozatot Somodi László, a BKK Zrt. vezér-
igazgató-helyettese zárta tájékoztatójával. 
Az ülés második felében a tagok a szükséges szemé-
lyi-szervezeti, valamint azon gazdasági kérdésekben 
döntöttek, amelyekben a döntés szükségességét jog-
szabály, vagy a Társulási Megállapodás írja elő. 
A Társulási Tanács megjelent tagjai a jelen önkormány-
zati ciklusra egyhangú döntéssel ismételten elnöknek 
választották Pápai Mihályt, Gyál város polgármesterét, 
az alelnök a jelenlévők ugyancsak egyhangú szavaza-
ta alapján Szabó József, Szigetszentmiklós polgármes-
tere lett. Pápai Mihály elnök az eddigi együttműködés 
eredményeinek méltatása, valamint a további együtt-
működés szükségességének hangsúlyozása mellett 
zárta be a Társulási Tanács ülését.

A házasság szövetségében
Ezzel a címmel tartott beszélgetést a Gyáli Nagycsa-
ládosok Egyesülete 2015. február 7-én a gyáli közös-
ségi házban. A rendezvény célja volt, hogy felhívja a 
figyelmet a házasságra, mint szövetségre. 

Alkalmunkon ünnepélyesen köszöntöttük az évfordu-
lós házaspárokat, köztük a Nyugdíjasok Helyi Képvi-
seletének Közhasznú Egyesülete házaspárjait is.
A beszélgetés Bugovics Tibor és Balogh Tibor csalá-
di, házastársi beszámolóival kezdődött. Beszámoltak 
arról, hogy a náluk felmerülő problémákat hogyan tud-
ták együtt megoldani házastársukkal. Igazán jó példá-
kat hallottunk. 

A beszélgetés tanulságai számomra:
• A házastársaknak felelősségük van a társuk bol-

doggá tételében, segítésében. 
• A nehézségek ezt a szövetségi kapcsolatot erő-

sebbé teszik, ha mindkét fél megteszi azt, ami tőle 
telik. Kiegészítik egymást azzal, amiben valame-
lyikük gyengébb.

• A házasságkötéssel nem abba a révbe értünk ahol 
már nincs szükség a kapcsolat tovább ápolására, 
gondozására, a szeretetünk különböző formában 
való megnyilatkoztatására, sőt erre egyre nagyobb 
szükség van folyamatosan. Mindenkinek, nyilván-
való, hogy a növényeinket, az autót, vagy egyéb 
eszközeinket célszerű karbantartani, ápolni, meg-
adni neki azt, ami szükséges és időt fordítani ezek-
re a jó működés érdekében. Az ilyen törődést, oda-
figyelést igénylik a házastársak is a szövetségük jó 
működéséhez. Ez a „befektetés” akkor térül meg, 
amikor a házasságban született gyermekek felnő-
nek, saját családot alapítanak. Akkor is kellenek 
közös célok, amiben ismét fontos lesz az egymás-
ra figyelés, törődés, hiszen az életünk folyamán 
mindig újabb nehézségek várnak minket, többnyi-
re olyan, amilyen még nem volt. 

• A szövetségben sok mindennek lehet együtt örül-
ni, ami a kapcsolat könnyebbik oldala, de nehéz-
ségekben való kitartás, elkötelezettség, a hűség 
mutatja meg a házasság igazi értékét.

Gratulálok minden házasságban élőnek!
Kívánok további békés, szeretetteljes életet és jó egész-
séget a Gyál Nagycsaládosok Egyesülete nevében! 

Hajdani Józsefné       

Még mindig SZJA 1%
Lapunk előző számában közzétettük a személyi 
jövedelemadó 1%-ának fogadására jogosult gyá-
li szervezeteket. 
Azóta jelentkezett szerkesztőségünkben egy 
újabb helyi egyesület, így ezúton biztosítunk szá-
mukra is megjelenési lehetőséget.

Civilek a Környezetünkért Egyesület
Adószám: 18725090-1-13

Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százaléka 
minél nagyobb részben Gyálon, segítse az itt mű-
ködő szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!
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Óriási sikert aratott a Gyáli Babaköszöntő Program
2015. március 3-án Erős József, városunk alpolgár-
mestere és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző adták át 
a Gyáli Babaköszöntő Program nagy értékű ajándék-
csomagjait a gyáli újszülöttek és szüleik részére. 
Az eseményre a 2015. január 1-től született gyáli gyer-
mekek és szüleik, valamint a képviselő-testület tagjai, 
a helyi védőnők és gyermekorvosok kaptak meghí-
vást. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 
17 család vehette át az óriási népszerűségnek ör-
vendő „ajándékdobozokat”. A kelengyét 2015. janu-
ár 1-től minden olyan család megkapja, ahol legalább 
az egyik szülő három hónapja gyáli állandó bejelen-
tett lakhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen is itt él. 
A gyáli városvezetés a fiatal családok gyermekvállalá-
sát kívánja támogatni az új kezdeményezéssel. 
Az ajándékcsomagban megtalálható 2 db textilpelen-
ka, fürdőlepedő, pártedli, sapka, takaró, 2 db body, 
lázmérő, oltási napló és egy bögre is „Anyu bögré-
je” felirattal. A csomag részét képezi továbbá a Gyá-
li Babakalauz című kiadvány is, amely az idén első al-
kalommal került kiadásra. A kiadvány tartalmazza a 
helyi védőnők, gyermekorvosok elérhetőségeit, ren-
delési idejüket, az ügyeletes kórházak elérhetősége-
it, valamint a gyermekek után járó támogatások, illet-
ve kedvezmények részletes bemutatását. 
„Egy gyermek számára nélkülözhetetlen a szülői támo-
gató háttér, azonban szükség van a városvezetés segít-
ségére is. – emelte ki köszöntőjében az alpolgármester.
A megható, családias hangulatú rendezvényen be-
szédet mondott Póti Erzsébet a Gyáli Védőnői Szol-
gálat képviseletében, aki beszédében hangsúlyozta a 
program egyediségét, valamint az ajándékcsomagok 
hasznosságát. 

A programban aktívan résztvevők munkáját is elismer-
ték, melyet Erős József alpolgármester és Dr. Molnár 
Andor, a Városi Egészségügyi Központ vezetője kö-
szöntek meg Suhajda Yvettnek, Kissné Tenyeri And-
reának és Varsányiné Bagdi Krisztinának. 
Ez a kezdeményezés az újszülöttek és családjuk ré-
szére született meg, melyhez ezúton is sok örömöt és 
egészséget kívánunk.
A támogatással kapcsolatban keresse a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási irodáját, vagy körzeti 
védőnőjét! 

A Sanbon Se Gyál elmúlt féléves beszámolója

A Sanbon karate sportegyesület az elmúlt fél évben is 
aktívan, töretlenül folytatta munkáját. 
A júliusi velencei közös edzőtábor után a csapat au-
gusztusban a Börzsöny szívébe látogatott, Kemencé-
re, ahol négy napot töltött el. Élményekben nem volt 
hiány: éjszakai fürdőzés a szomszéd strandon, szám-
háború a fák rengetegében, főzés-sütés közösen,  kis-
vasutazás a Fekete-völgyben, egy darab karate edzés 
és ami a leginkább nagy teljesítményt kívánt de annál 
nagyobb élményt, az a kb. 24 km-es nagytúra Bör-
zsöny legmagasabb csúcsára a Csóványosra. 
Az őszi versenyszezont egy felkészülési bajnoksággal 
nyitottuk októberben Komlón, ahol Gőz Nóra ezüst, 
Horváth Gergő ezüst és Boldizsár Csaba bronzérmet 
szerzett. Budapesten a Bushido kupán Váradi-Palotai 
Márton arany, Szalatnyai Fanni arany, Gőz Nóra ezüst, 
Rakitai Márk bronzérmet szerzett, Szalatnyai László 
pontszerző helyen végzett. Novemberben a Szlovák 
nemzetközi karate versenyen vettünk részt, ahol hat 
érmet hoztunk el: 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet. 
Szintén novemberben indultunk útnak az ősz fő verse-
nyére az Utánpótlás Magyar Bajnokságra Nyíradony-
ba. 350 versenyző mérte össze erejét, és itt se jöttünk 
haza üres kézzel, 3 bronzérmet zsebeltünk be. A Mi-
kulás Kupával zártuk a szezont, ahonnan négy érmet 
hoztunk haza. 
Sikeres övvizsgákat tettek sportolóink decemberben.
A 2015-ös tavaszi versenyszezont egy felsőpakonyi 
formába hozó versennyel kezdtük, ahol Gőz Nóra, 
Szalatnyai László és Fanni 1. helyezést értek el. 
Ezután rögtön a legfontosabb hazai fő megmérette-
téssel a 2014/2015-ös tanév Diákolimpia selejtezőjé-
vel folytattuk Várpalotán február 21-én. A Diákolimpia 
döntője március 21-én Veszprémben kerül lebonyo-
lításra, ahova reméljük minél több karatéka bejut 
egyesületünkből. 

Edzéseinkre jelentkezni lehet a 06-70/554-0738-as te-
lefonszámon, illetve az edzések helyszínén a Rákóczi 
utcai tornateremben hétfőn, kedden- és csütörtökön  18 
óra 30 perctől.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
születésnapi dal- és nótaműsor 

2015. április 11-én, szombaton 15 órakor 
a közösségi házban 

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.

 Fellépnek a dalkör tagjai, korábbi műsora-
inkban már szerepelt vendégeink és felvétel-

ről, akik már nem ünnepelhetnek velünk.

Sztárvendégünk: MÁTÉ OTTILIA      
a Magyar Köztársaság Érdemrend

lovagkeresztjével kitüntetett énekesnő.
 Kíséret: Látó Imre és cigányzenekara.



10 11

2015. március

Kohéziós Alap

Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetési rendeletéről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-ai ülésén fogadta el az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a www.gyal.hu honlapon megtalálható.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási összege:  3.152.937 e Ft

Bevételi oldal az alábbi tételekből tevődik össze:
• Költségvetési támogatás:  713.958 e Ft
• Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjármű adó):  1.370.737 e Ft
• Működési bevételek (bérleti díjak, étkezési térítési díjak, kamatbevételek):      123.948 e Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök:      33.698 e Ft
• Felhalmozási célú bevételek:          614.305 e Ft
• Finanszírozási bevételek (2014.évi pénzmaradvány):         130.000 e Ft
• Intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei:       166.291 e Ft

Az önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai az alábbiak:
• Önkormányzat működtetése (közfoglalkoztatás, mezőőri szolgálat, közvilágítás,  

iskolák működtetése, BKV buszjáratok, vagyonbiztosítás, civil szervezetek támogatása,  
társulás működéséhez hozzájárulás, bankköltségek, hóeltakarítás, közút karbantartás,  
sportpálya üzemeltetés):    789.276 e Ft

• Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. működtetése:     163.199 e Ft
• GY.T.H. szemétszállítás finanszírozása:          64.205 e Ft
• Segélyek kifizetése:             41.550 e Ft
• Felhalmozási kiadások (Gyál-felső vasútállomás tájépítészet, Liliom Óvoda felújítás -  

bővítés, Szt. György emlékhely létesítése, Bartók iskola sportpálya építése,  
szemétszállítási feladatok elvégzéséhez eszközök beszerzése, közvilágítás korszerűsítés,  
buszmegállók felújítása, intézményi felújítások):   945.154 e Ft

• Polgármesteri Hivatal működtetése:         375.253 e Ft
• Intézmények fenntartása, működtetése:        774.300 e Ft

Gyál, 2015. február 24. Polgármesteri Hivatal

Hivatalosan is kezdetét vette a Gyál Város Önkor-
mányzata – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú 
„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű 
projekt megvalósítása. Lezárult ugyanis a gépek vá-
sárlására indított közbeszerzés. A nyertes cég és a 
város önkormányzata 2015. február 16-án a projektin-
dító rendezvényen ünnepélyes keretek között írta alá 
a szerződéseket. 
A dokumentumot Gyál Város Önkormányzata részéről 
Erős József alpolgármester és Rozgonyi Erik címze-
tes főjegyző, a nyertes Volvo Hungária Kft. képvisele-
tében pedig Stelli Róbert látta el kézjegyével.
A beruházás összköltsége 384,486 millió forint, mely-
nek 95%-a Európai Uniós forrásból valósul meg.

A Gyáli Hulladékgazdálkodási Program részeként vá-
rosunkban megújul a hulladékgyűjtés rendje. A kom-
munális, vegyes hulladék, valamint a szelektíven gyűj-
tött és a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére is 
alkalmas, a hulladék tömörítésére képes gépjárműve-
ket szereznek be. 
Megvásárlásra kerül három gyűjtőautó és egy kom-
posztforgató gép. Beszerzik a gyűjtéshez használa-
tos chipeket és rádiófrekvenciás leolvasó berendezé-
seket, illetve az ezekhez használatos szoftvereket.
A lakosság számára 8.000 darab, 240 literes hulla-
déktároló edényt biztosítanak majd a szelektív hulla-
dék gyűjtéséhez, illetve 700 darab házi komposztáló 
edény is kiosztásra kerül.  

Gyáli Hulladékgazdálkodási Program  
uniós támogatással

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 40/A. § szerint a fenntartónak március 1-jéig 
tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitva-
tartási rendjéről. 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2014-től folyamatosan üze-
mel, nyáron is fogadja azokat a gyermekeket, akiknek 
szülei igénylik a gyermekük napközbeni ellátását. 

A bölcsőde
1-4. csoportja: 2015. 06. 29. – 2015. 07. 24. között 
nem üzemel, 

A Bóbita Bölcsőde nyári nyitva tartása
5-8. csoportja: 2015. 07. 27. – 2015. 08. 21. között 
nem üzemel,

azonban az üzemelő épületrészekben fogadják azokat 
a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban nem 
tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. 
(Fenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjának nyá-
ri felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.)

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a honlapunk-
ra feltettük, továbbá felkértük Balkó Kálmánné intéz-
ményvezetőt, hogy a helyben szokásos módon tájé-
koztassa a szülőket.

Polgármesteri Hivatal

Gyáli ÚjságÚj
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Különdíjak, eredmények:

Legszebb munkahely:   Mintamenza
Legügyesebb szúrás:  Gyáli Lovasok
Legalaposabb pörzsölés:  Vecsési Vegyes
Legtisztább pucolás:   Délpesti Víziközmű
Legszakszerűbb hasítás, bontás:  Vecsési Vegyes
Leglátványosabb darabolás:  Vajdasági Királyi Szakácsok
Legjobb fogópálinka:   Losi Csapat
Legízletesebb forralt bor:  Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete
Leglátványosabb tálalás, 
díszítés, felszolgálás:   Vajdasági Királyi Szakácsok
Legfinomabb hagymás vér 
és/vagy toros reggeli:   Merébe Kft.
Leginkább étvágygerjesztő leves:  Vajdasági Királyi Szakácsok
Legfinomabb egyéb toros étel:  Gyáli Lovasok
Legjobb kolbász:   Felvidéki Röfi-Döfi
Legfinomabb májas hurka:  Gyáli Ipartestület
Legjobb véres hurka:   Vecsési Vegyes
Legtökéletesebb káposztás étel:  Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete
Legkívánatosabb pecsenye:  Orvosi Ügyelet

Legjobb böllér:     Legkiválóbb toros szakács:
I. Vecsési Vegyes   I. Gyáli Lovasok
II. Vajdasági Királyi Szakácsok  II. Vajdasági Királyi Szakácsok
III. Gyáli Lovasok   III. Vecsési Vegyes

  Összesített verseny eredménye:
  I. Gyáli Lovasok (vándorkupa)
  II. Vajdasági Királyi Szakácsok
  III. Vecsési Vegyes

Malacka Fesztivál – III. Gyáli Böllérverseny a sportpályán
Gyálon maradt a vándorkupa!

Február 14-én, szombaton immár harmadik alkalom-
mal népesítették be a sportpályát a népi kultúránk fon-
tos részét képező disznóvágások hagyományait fel-
elevenítő csapatok.
A Gyáli Lovassport Egyesület szervezésében, Gyál Vá-
ros Önkormányzatának támogatásával megvalósult ver-
sengés nemzetközivé vált, hiszen a településünkről, s az 
ország más részeiből érkezett közösségek mellett felvi-
déki és vajdasági csapat is indult a Malacka Fesztiválon. 
A megnyitón dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő (aki a Bocsok – Gyáli Nagycsaládos Egyesület csa-
patának egy sertést is felajánlott) és Pápai Mihály, vá-
rosunk polgármestere, a verseny fővédnökei, valamint 
Scheik József, a Gyáli Lovassport Egyesület elnöke 
köszöntötték a csapatokat és a közönséget, de ott volt 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Parlament 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke és Erős 
József alpolgármester is.
A tavaszi időnek, szikrázó napsütésnek is köszönhe-
tően sokan látogattak ki a remek hangulatú rendez-
vényre városunkból és a környező településekről is.

A csapatok a helyszínen vágták és dolgozták fel a 
sertéseket, toros reggeli, hurka, kolbász, pecsenye és 
számos egyéb disznótoros étel is készült az orjaleves-
től a toroskáposztán át a hájastésztáig. 
A zsűrit  dr. Simon Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend 
nagymestere, zsűrielnök, Szikora Zoltán, a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség bizottsági elnö-
ke, Jegenyei István mesterszakács, A Káposztafőzés 
nagymestere, Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányza-
ti képviselő, Gombás András, a Gombás Étterem tu-
lajdonosa, Faragó András színművész és Gazdik Ist-
ván, a Szabadtűzi Lovagrend lovagja, a közösségi ház 
igazgatója alkotta. Értékelték a vágás és a feldolgo-
zás mozzanatait, a környezetet, a szúrópálinkát, for-
ralt bort, s természetesen az elkészült ételek, termé-
kek minőségét is.
A különdíjakból minden csapatnak jutott, a verseny 
összetett első díját, egyben a Szabadtűzi Lovagrend 
által felajánlott vándorkupát a Gyáli Lovasok csapata 
vitte el, 2. helyen a Vajdasági Királyi Szakácsok, 3. he-
lyen pedig a Vecsési Vegyes csapata végzett.

Gyáli ÚjságÚj 2015. március
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:	 határozatlan	idejű	közalkalmazotti	jogviszony.
Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2015.	július	1.
Foglalkoztatás jellege:	 	 	 részmunkaidős,	heti	20	óra.
A vezetői megbízás időtartama:	 	 2015.	07.	01.	–	2020.	06.	30-ig.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör:	intézményvezető.
A munkavégzés helye:	 	 	 2360	Gyál,	József	Attila	u.	1.	sz.
Bérezés:	 	 	 	 a	Kjt.	szerint.
Az intézmény jogállása, jogköre:	 	 jogi	személyisége:	önálló	jogi	személy	gazdálkodási	jogköre:	önállóan	mű-
	 	 	 	 	 ködő	és	gazdálkodó	költségvetési	szerv	(a	pénzügyi,	gazdálkodási,	vala-
	 	 	 	 	 mint	számviteli	feladatait	–	együttműködési	megállapodás	alapján	–	a	Pol-	
	 	 	 	 	 gármesteri	Hivatal	Pénzügyi	és	Adó	Irodája	látja	el).
Az intézmény tevékenységi köre: 	 egészségügyi	alapellátás	(az	alapellátást	háziorvosokkal	kötött	megbízá-
	 	 	 	 	 si	szerződés	útján	biztosítja	az	önkormányzat),	szakorvosi	ellátás	(kór-
	 	 	 	 	 házzal	létrejött	szerződésben	foglaltak	szerint	kihelyezett	telephelyként	
	 	 	 	 	 működik).
A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
•	 Tervezi,	szervezi,	irányítja	és	ellenőrzi	az	intézmény	szakmai	és	gazdasági	működésének	valamennyi	területét.
•	 Gyakorolja	a	munkáltatói	jogokat.
•	 Ellátja	az	intézmény	működését	érintő	jogszabályokban,	önkormányzati	rendeletekben	és	döntésekben	a	vezető	

részére	előírt	feladatokat.
•	 Elkészíti	és	aktualizálja	az	intézmény	szabályzatait.
•	 Felel	a	személyügyi	feladatok	ellátásáért,	szakmai	együttműködésért	a	privát	praxisokkal.
•	 Felel	az	OEP	szerződések	megkötéséért.
•	 Folyamatosan	értékeli	a	szervezeti	egységek	és	az	intézmény	tevékenységét,	munkáját.
A megbízás feltételei:  
•	 orvostudományi	vagy	egyéb	egyetemi	szintű	végzettség;
•	 mesterképzési	szakon	szerzett	egészségügyi	menedzser	szakképesítés;
•	 legalább	ötéves	vezetői	gyakorlat;	
•	 büntetlen	előélet;
•	 vagyonnyilatkozat	tételi	eljárás	lefolytatása;
•	 magasabb	vezető	beosztás	ellátására	megbízást	az	kaphat,	aki	a	munkáltatóval	közalkalmazotti	jogviszonyban	áll	

vagy	a	megbízással	egyidejűleg	közalkalmazotti	munkakörbe	kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 önéletrajz,	szakmai	életrajz,
•	 intézmény	vezetésére	vonatkozó	program,
•	 szakmai	helyzetelemzésre	épülő	fejlesztési	elképzelések,
•	 erkölcsi	bizonyítvány,
•	 végzettséget,	szakmai	képzettséget	igazoló	oklevél/elek	bemutatása	és	fénymásolati	példánya/ai-nak	csatolása,	
•	 valamint	nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázati	anyagot	az	eljárásban		résztvevők	megismerhetik.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 A	 pályázatokat	 a	 kinevezési,	 megbízási	 jogkör	 gyakorlója	 által	 összehívott	 bizottság,	 szakma	 szerint	 illetékes	

egészségügyben	működő	szakmai	kamara	képviselője	véleményezi.	
•	 A	kiírt	feltételeknek	megfelelő	pályázókat	a	bizottság	személyesen	hallgatja	meg,	a	meghallgatásról	jegyzőkönyvet	készít.
•	 A	pályázat	kiírója	a	pályázat	eredménytelenné	nyilvánításának	jogát	fenntartja.
A pályázat benyújtásának határideje:	 a	KIH	honlapján	történő	megjelenéstől	számított	30.	nap.
A pályázat benyújtásának helye, módja: 	 a	pályázatot	„a	Városi	Egészségügyi	Központ	magasabb	vezetői	pályázat”
		 	 	 	 	 jeligével	zárt	borítékban	(1	eredeti	és	2	másolati	példányban)	kell	leadni	a	
	 	 	 	 	 Gyáli	Polgármesteri	Hivatal	Igazgatási	Irodáján	(2360	Gyál,	Kőrösi	út	112-114.	fsz.	13.).
A pályázat elbírálásának határideje:		 a	pályázati	határidő	lejártát	követő	60	napon	belül.

pályázati felhívás Tisztelt Gyáli Lakosok!
Kérem, képzeljék el a következő élethelyzeteket! 
Egy szép, napsütéses délutánon a háza előtt mossa 
az új autóját. A motorháztetőre rakódott makacs kosz- 
és bogárréteg eltávolítására koncentrál, közben látja, 
hogy a szemben lévő ház előtt elsétál egy – a verőfé-
nyes napsütés ellenére – kapucnit a fejére húzó fiatal-
ember. Ugyanez a fiatalember néhány perccel később 
az ellenkező irányból érkezve sétál el ugyanott. 
Egy különösen kitartó szennyeződés eltávolításá-
ra összpontosítva fel sem tűnik Önnek, hogy ez a fi-
atalember harmadszor is a szemközti ház elé érke-
zik, majd egy mesterien kivitelezett ugrással átvetődik 
a bezárt kapun. Amikor néhány perccel később a 
vizestömlőt felemelve elsétálni látja, feldereng Önben, 
mintha már látta volna ezt az alakot… Majd a kiérkező 
rendőrök arról kérdezik, hogy nem látott-e valamikor a 
környéken egy gyanús személyt, mivel a házba a nap 
folyamán betörtek.

Reggel korán felébredve emeleti hálószobájának ut-
cára néző ablakához sétál. A szemben lévő ház előtt 
egy kisteherautó parkol, a sofőr a kormány mögött ül. 
Két férfi lép ki a házból és különböző műszaki cikkeket 
– LED TV, HIFI rendszer, házimozi rendszer – pakolnak 
a teherautóba, többször is fordulnak. Felmerül Önben, 
hogy milyen furcsa, az ott lakók nem is említették ko-
rábban elköltözési szándékukat. Eközben a férfiak be-
fejezik a pakolást, beszállnak a kisteherautóba és elhaj-
tanak… Délelőtt egyenruhás rendőrök csengetnek, és 
arról érdeklődnek, hogy látott, hallott-e valami szokat-
lant, mert hajnalban betörtek a szemközti házba.

A fenti események 2014-ben valóban megtörténtek 
Gyálon, bár az észlelő személyek gondolatait ter-
mészetesen csupán én fogalmaztam meg. A rendőri 
adatgyűjtés során az elkövetőkre vonatkozó érdemi 
információt nem sikerült beszerezni annak ellenére, 
hogy mindkét bűncselekménynek volt tanúja…
Létezik egy olyan kezdeményezés, ami segíthet az 
ilyen esetek megelőzésében. Engedjék meg, hogy tá-
jékoztassam Önöket a Szomszédok Egymásért Moz-
galomról (SZEM).

A SZEM olyan társadalmi bűnmegelőzési program, 
melynek célja a lakóközösségekben előforduló bűn-
cselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonsá-
gosabb életkörülmények kialakítása.
A rendőrséggel vállvetve, a rendőrség munkáját nagy-
ban elősegítő polgárőrség teljesít szolgálatot. A bűn-
megelőzésben a polgárőrség elkötelezett, de anyagi, 
személyi és technikai okokból határai vannak.
Bárhol is élünk, fontos szerepet játszik életünkben a 
lakókörnyezet és a közösség, melynek mi is tagjai va-

gyunk. Lehet ez lakótelep, vagy faluközösség, az em-
berek együttműködésére mindig szükség van. 
Sajnos, a közösség méretétől függetlenül bekövetkez-
het, hogy potenciális célpontjaivá válunk a bűnözők-
nek. Könnyelmű dolog feltételezni azt, hogy velünk 
ilyesmi nem történhet meg.

Kis odafigyeléssel, egymás segítségével megelőzhet-
jük a bűncselekményeket vagy éppen annak szám-
szerű növekedését, azaz mindnyájunknak szerepet 
kell vállalnunk az aktív bűnmegelőzésben.
A bűnözés azt fenyegeti, aki és ami az embereknek 
a legdrágább, szeretteinket, saját életünket, egészsé-
günket, féltett értékeinket, biztonságunkat.
Tudjuk, hogy a bűnözés a társadalom betegsége. Soha 
nem szüntethető meg, sőt újabb és újabb formái jelennek 
meg, újabb és újabb veszélyeket hordozva magukban.

A külföldi példák szerint a SZEM eredményességét an-
nak köszönheti, hogy a mozgalomban részt vevők élet-
vitelét nem változtatja meg. Ennek ellenére a bűncse-
lekmények elkövetésével szemben védettséget ad, 
ezzel egyidejűleg egyfajta szociális biztonságot nyújt.

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédsá-
gában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vi-
gyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnye-
zetükre, felelősséget éreznek saját és mások élet- és 
vagyonbiztonsága iránt.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a család-
nak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. 
A mozgalomban résztvevőknek nem feltétlen az a fel-
adatuk, hogy bűnelkövetőt fogjanak el, szakszerű orvo-
si ellátást nyújtsanak, hanem, hogy az elsődleges és 
azonnali segítségnyújtást biztosítsák a rászorulóknak.

Erre szervezetszerűen akkor van a legnagyobb esély, 
ha – az utóbbi időben elterjedt technikai megoldások 
mellett – jobban kiaknázzunk a legalapvetőbb emberi 
kapcsolat rendszert, a „SZOMSZÉDSÁGOT”.

Juhász Tamás r. őrnagy
mb. őrsparancsnok
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SZERDA SZERDA SZERDA SZERDA
április 8. április 15. április 22. április 29.
május 6. május 13. május 20. május 27.
június 3. június 10. június 17. június 24.
július 8. július 15. július 22. július 29.

augusztus 5. augusztus 12. augusztus 19. augusztus 26.
szeptember 9. szeptember 16. szeptember 23. szeptember 30.

október 7. október 14. október 21. október 28.
november 4. november 11. november 18. november 25.

Balassa J. u. Ady E. u. Akácfa u. Aradi u. 
Balogh Á. u. Arany J. u. Apáczai Cs J u. Babits M. u. 
Barackos u. Árpád u. Bánki Donát köz Bacsó B. u. 
Bethlen G. u. Árpád vezér tér Bánki Donát u. Bajcsy-Zs. u. 
Bogáncs köz Csontos J. u. Bem J. út Bartók B. köz
Csalogány u. Deák F. u. Bercsényi M. u. Bartók B. u.
Csokonai V. M. u. Dobó K. u. Bocskai I. u. Báthory I. u. 
Esze T. u. József A. u. Budai Nagy A. u. Báthory köz
Fazekas M. köz. Károlyi M. u. Damjanich J. u. Benedek Elek u.
Fazekas M. u. Kossuth L. u. Dankó P. u. Berzsenyi D. u. 
Fecske u. Kőrösi út Dózsa Gy. u. Beszterce u. 
Gárdonyi G. köz Rákóczi F. u. Dózsa major Brassói köz
Gárdonyi G. u. Somogyi B. u. Egressy köz Brassói u. 
Gerle tér Széchenyi I. u. Egressy u. Déryné u. 
Görgey A. u. Szent István tér Gábor Áron u. Erdőalja u. 
Hársfa u. Szent István u. Gyál-Némediszőlő Erdősor u. 
Határ út Táncsics M. u. Heltai Jenő u. Erkel F. u. 
Hóvirág u. Zrínyi M. u. Karinthy F u. Fácános dűlő
Ibolya u. Kisfaludy köz. Gesztenye u.
Ilona u. Kisfaludy u. Gorkij u. 
Irányi u. Kölcsey F. u. Hunyadi J. u. 
Jókai Mór u. Lehel út Iglói u. 
Kacsóh P. u. Liszt F. u. Juhász Gy. köz
Katona J. u. Madách I. u. Juhász Gy. u. 
Kazinczy F. u. Magyar u. Kálvin tér
Lejtő u. Mária u. Kassai u. 
Liliom u. Mikszáth K. u. Kinizsi P. u. 
Mátyás király u.  Munkás u. Kiskomáromi u. 
Molnár F. u. Patak u. Kis-szélső u. 
Móra F. u. Petőfi S. u. Klapka Gy. u.
Muskátli u. Rádióleadó u. Kodály Z. u.
Nefelejcs u. Stromfeld A. u. Kolozsvári u. 
Névtelen u. Szondi u. Komáromi u. 
Nyár u. Szövetkezet u. Kosztolányi D. u. 
Ősz u. Tóth Á. u. Könyves K. u. 
Pacsirta u. Újvilág u. Krúdy Gy. u. 
Pesti út Vecsési út Krúdy köz
Piroska u. Venyige köz. Mikes K. u. 
Radnóti u. Vörösmarty M. u. Móricz Zs. u. 
Rigó u. Wesselényi út. Munkácsy M. u. 
Rodostói u. Nagy L. u. 
Rozmaring u. Pozsonyi u. 
Rózsa u. Puskás u.
Szabó Ervin u. Szélső u. 
Szegfű u. Temesvári u.
Szilvás u. Toldi M. u. 
Tavasz u. Tompa M. u. 
Tél u. Váci M. köz
Thököly u. Váradi u. 
Tinódi L. S. u. Wass A. u.
Tulipán u. 
Vak Bottyán u. 
Vasút u.
Viola u. 
Virág u. 

Zöldhulladékgyűjtés           
GYÁL 2015
Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és az oszlop fölött álló dátumok azok a napok, amikor 
áprilistól novemberig a kerti zöldhulladékot gyűjtjük Önöknél.

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

A kerti zöldhulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a gyűjtés nap-
ján reggel 6 óráig. Kérdés esetén ügyfélszolgálatos kollégáink készséggel 
állnak rendelkezésükre: 06-29/540-265; vevoszolgalat@asa-hu.hu

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős 
és kulturális tevékenységének támogatására

A pályázat célja:
olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hoz-
zájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak 

megvalósításához.(támogatható: a rendezvények költsége + 
működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordít-
ható összeg nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át).

Előnyt élveznek:
több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, 

valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) ren-
dezvények megvalósítói.

A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek.

Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályá-
zatot ír ki sport célú támogatás 

elnyerésére

A pályázat célja:
a helyi önszerveződő sportegyesü-
letek, valamint a sportolók támoga-
tása vállalt feladataik ellátása érde-
kében, az ifjúsági és felnőtt sport, 
valamint az egészséges életmódra 

nevelés elősegítése.

A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett sport-

egyesületek (szakosztályok önálló-
an nem pályázhatnak), gyáli kiemel-

kedő eredményességű sportolók.

A pályázatok benyújtási határideje és helye:

2015. április 1-ig (szerda 17.30 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára 
(Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig postabélyegzővel ellátva 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázatokra vonatkozó követelmények

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó, vagy pályázó szervezet: 
• nevét,
• címét,
• adóazonosító jelét vagy adószámát,
• éves programját,
• a megpályázott tevékenység rövid leírását,
• a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét,
• a program költségvetését,
• a vállalt önrész összegét,
• a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
• az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 

visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
• a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 

honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán),
• bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
• 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 
• amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást 

a köztartozás mentességről,
• alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
• aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
• igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet 

megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság  
javaslata alapján a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésén bírálja el. 

Sport éS civil pályázatok
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FCC Environment – az .A.S.A. új arca
2015 márciusától az .A.S.A. megkezdi az FCC Environ-
ment márka bevezetését a közép-kelet-európai piacon. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jól ismert .A.S.A. 
logókat FCC Environment logókra cseréljük, de a tula-
jdonos a régi, és cégeink mint jogi személyek és ada-
taik nem változnak.

Az új márkajelzés a 2006 óta tulajdonos anyacégünkhöz, 
az FCC-hez kapcsolódik. Az .A.S.A. képviseli az FCC 
környezetvédelmi és lakossági szolgáltatásinak szektorát 
Közép- és Kelet-Európában. Ezzel a lépéssel  anyacégünk 
egyértelműen kifejezi, mennyire fontos szerepet tölt be 
az .A.S.A. a cégcsoport jövőbeli stratégiájában, mivel 
növekedési terveinek fókuszában a környezetvédelmi és 
vízipari szolgáltatások állnak.

A márkaváltás hamarosan láthatóvá is válik az új 
megjelenésű weboldalunkon, az új logók megjelenésével 
a nyomtatványokon, az épületeken, az autókon, a munka-
ruhákon, edényeken.

Fontos, hogy bár külsőleg megváltozunk, felfrissülünk, 
tulajdonosunk, tevékenységünk, elkötelezettségünk, 
szolgáltatásaink köre és színvonala, munkatársaink va-
lamint a cégünk mint jogi személy változatlan marad.

Az .A.S.A. márkanév több mint 20 év alatt jól ismert lett a 
magyarországi piacon, mely örökséget most új márkánk 
az FCC Environment vehet át.

Köszönjük az elmúlt évtizedekben felépített jó kapcsolatokat, 
és reméljük, ügyfeleink bizalma töretlen marad ezután is.

MÁRCIUS 15 UTÁN IS
MINDEN VASÁRNAP NYITVA 

7-15 ÓRÁIG!

Hétfőtől – Szombatig: 06-tól 20 óráig.

SZENDY-CSEMEGE   
ÉLELMISZER BOLT

Gyál, Kossuth L. u. 33.

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú KFT. 
szigeTszeNTmiKlósi és gyáli partnercé-

geihez keres csomagolás – címKézés 
és KerTészeTi FeladaToK elvégzésére 

munkatársakat!

munkavégzés körülményei:
•	 Napi	8	órás	munkarend	–	délelőtti	műszak
•	 Legális	bejelentett	munka,	további	foglalkoztatás	

lehetséges
elvárások:
•	 Pontos,	precíz	munkavégzés
•	 Teljesítményorientált	hozzáállás

Jó	szervezői	képességgel	és	számítógépes	ismere-
tekkel	rendelkező	munkavállalók	számára	előrelépé-
si	lehetőség	is	felmerül.	
Érdeklődjön,	jelentkezzen	a	06-23/520-683-as	vagy	
a	06-20/366-39-93-as	telefonszámon,	munkaidőben	
8	-16	óra	között.
Jelentkezését	 leadhatja	 a	 csomagoló/kertésze-
ti munkakör	 megnevezésével	 az	 iroda@napra-
forgo.hu	email	címre	is.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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 összeállítá-

sa, hálózatépítés, hálózat üzemeltetése, szoftvertelepítés

Közgazdaság szakmacsoport (4 + 1 éves) 
pénzügyi és számviteli ügyintéző 

Munkaterületei:
pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő, gazdasági 

ügyintéző, bérelszámoló 

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.

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

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
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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

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

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

+

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

LOOM AKCIÓ!
Nálunk most minden loom csomag 

89,- Ft!
Ha 10 csomagot veszel, további kedvezményt kapsz!

Mindegy, hogy szívecskés, vagy világítós, bogyós vagy virág-
mintájú, 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, fi tye-
gők, díszek, táblák különféle formában és méretben.

Gyáli Kreatív és Papírbolt
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

A Daifressh Global Kft zöldség gyümölcs beszállítással foglal-
kozik egy országos élelmiszerlánc részére. Cégünk gyáli szék-
helyére keresünk alkalmazottakat hosszú távra a következő 
pozíciókba folyamatos felvétellel:

Targoncás (feltétel: érvényes targonca vezetői engedély, felada-
tok: kamionok megrakodása, leszedése rámpáról, be- és kitáro-
lás, raktáron belüli anyagmozgatás, szállításra való előkészítés) 

Szállítmányozási ügyintéző (beérkező szállítmányok koordi-
nálása, adminisztratív feladatok elvégzése, szállítólevelek ki-
töltése, szállítások nyomon követése, riportok határidőre való 
elkészítése)

Csoport/műszak vezető (termékgyártó műszak irányítása, fel-
ügyelete, meghatározott terv szerinti termékek előállítása, mun-
kabiztonsági előírások betartása, jelentések elkészítése)

Minőség ellenőr (beérkező termékek minőségi ellenőrzése, ri-
portok készítése, elküldése)

Általános követelmények: középfokú végzettség, kitartás, ter-
helhetőség, több műszakos munkarend vállalása, orvosi alkal-
masság. Zöldség, gyümölcs területen szerzett tapasztalat és 
gyáli vagy környéki lakosok előnyben. 

Várjuk önéletrajzát a viktoria@daifresshglobal.com e-mail cím-
re, további információ kérése a 06-30/955-8233 telefonszámon. 
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Van-e olyan ismerőse akinek 
mellékjövedelemre van szüksé-
ge? Ha igen - hívjon - segítek. 
06-20/401-6810. Agilis szemé-
lyeket keresek!

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! Nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
DuNA House 30/832-1051 

ANgol MAgáNórák (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
segítünk az angol nyelvtanban 
is. kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. egye-
di elgondolások megvalósí-
tását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

VÍZ- gáZ És FŰTÉssZere-
lÉs fűtési rendszer beszabá-
lyozása. gáZ BIZToNság-
TeCHNIkAI FelÜlVIZsgá-
lATA (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás!  
Telefon: 20/933-9844. 
www.energiatakarekosfutes.hu

Autóját megvásárolom! lehet az 
sérült vagy akár roncs is. Forga-
lomból ingyenesen kivonom! ki-
szállási díj nélkül a hét minden 
napján! 06-70/622-0123.

gYálI NYoMDA szakképzett 
vágót keres. 06-20/966-7838

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

sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-30/259-
3260 Csongrádi István

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

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, samsung, lg, 
stb. gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

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

elADó lAkás! Az Alacskai úti 
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél szo-
ba összkomfortos földszinti panel 
lakás eladó. A közelben üzletek, 
buszok,  nagyon szép, csendes 
környezet. Irányár: 10 millió Ft. 
Telefon: 06-70/624-1084

lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 gyál, egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47

Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. szur sándor 
06-20/412-6511

hirdetéshirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

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

TÖLTÖTT LEPÉNYEK
VÉRSZEGÉNY: fokhagymás tejföl, sült zöldségek, sajt 750 Ft
SIRÁLY: sajtszósz, csirkecsík, paradicsom, hagyma 750 Ft
ALOHA: BBQ, roston csirke, erős, sajt, paradicsom 750 Ft
RÁNCFELVARRÓS: rántott csirkemell, BBQ, sajt 750 Ft

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

CSIRKÉS DOBOZOK
RIO DE GYÁL: 4db csípős csirkeszárny rész, kis krumpli 550 Ft
SATU: 4db csirkeszárny rész, kis krumpli 550 Ft
3+3: 3db rántott csirkemell és 3db szárny rész, nagy krumpli 1100 Ft
KLASSZ: 5db zöldséges bundájú csirkemell, nagy krumpli 1250 Ft
PEREPUTTY: 8db csirkeszárny rész, 6db csirkemell, 2 nagy krumpi 2100 Ft
INDÍTÓ: 5db csirkemell, sajtos petrezselymes bundában 1 nagy krumpli 1200 Ft
RAHEDLI: 15 csirkeszárny rész, 2 nagy krumpli 1990 Ft
POKOL: 3db csípős csirkeszárny, 3db csípős csirkemell, 1 nagy krumpli  1150 Ft
RÁNTOTT SAJT: 4db sajt, 1 nagy krumpli, tartár 1100 Ft
CSIRKÉS CÉZÁR SALÁTA 800 Ft

HAMBURGEREK
FRANKÓ BURGER: buci, marhahús, BBQ szósz, zöldségek 1290 Ft 1700 Ft
LOL BURGER: buci, marhahús, zöldségek, hagymalekvár 1350 Ft  1800 Ft
VENDETTA: buci, marhahús, rántott sajt, zöldségek  1390 Ft  1800 Ft
MARHA JÓ: buci, marhahús sajttal töltve, zöldségek 1390 Ft  1800 Ft
LÓZUNG: buci, marhahús, fűszervaj, zöldségek 1300 Ft 1600 Ft
KLAFA BURGER: buci, sertéshús, hagymalekvár, zöldségek 950 Ft  1400 Ft
RETRO BURGER: buci, sertéshús, zöldségek 850 Ft 1350 Ft
ÖRDÖG BURGER: buci, sertéshús, csípős szósz, zöldségek 800 Ft 1300 Ft
SAJTBURGER: buci, sertéshús, sajt, zöldségek 900 Ft 1350 Ft
SZLENGBURGER: buci, sertéshús, rántott sajt, zöldségek 990 Ft 1450 Ft
VILLANTÓS BURGER: buci, dupla sertéshús, sajt, zöldségek 1290 Ft 1700 Ft
ZIHER BURGER: buci, roston csirke, zöldségek 750 Ft 1150 Ft
SPILLER BURGER: buci, roston csirke, rántott sajt, zölds. 870 Ft 1300 Ft
PIPEC BURGER: buci, roston csirke, mézes mustár, zölds. 850 Ft 1250 Ft
BARÓ BURGER: buci, gyros csirkecsíkok, zöldségek 850 Ft  1250 Ft

szendvics menü

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 12.00-21.00 ÓRÁIG: 06-30/858-4428 Rendelésfelvétel: 11.00–20.30-ig! A kiszállítás 1500 Ft felett Gyálon ingyenes.

Megtalálsz minket Gyálon
a Déryné udvarban.
(a Spar mellett)
www.szlengburger.hu

Kozmeti ka és 
Sminktetováló 

szalon
Fiákné Szűcs Ágnes 
kozmeti kusmester

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.
www.napviragkozmeti ka.hu

Nyitva: 
H-P: 12-18, 

K-Sze-Cs: 8-14, 
Szombat: igény szerint

Bejelentkezés: 
06 30 984 9028

Nyitási akciók
Szemüvegkeretek, 
szemüveglencsék, 

kontaktlencsék
és ápoló folyadékaik, 

illetve egyéb kiegészítők
széles választékával vár-
juk kedves vásárlóinkat.

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermekszemé-
szeti  szűrővizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

Nyitva tartás:
Hétf ő – Szombat: 9 – 18

Vasárnap zárva

Stúdiónkban elsősorban 
az egészség megőrzésére 
koncentrálunk: kizárólag 
natúr és bio hatóanya-

gokkal dolgozunk annak 
érdekében, hogy  Ön 

valóban jól érezze magát 
a bőrében.

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876

kristalyviragopti ka@gmail.com
www.kristalyviragopti ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Kristályvirág
Opti ka

NYITÁS
ÁPRILISBAN!

A minőségi látásért

Gyermektelen házaspár ré-
szére bútorozott 1 szoba össz-
komfort kiadó! Kertműveléshez 
értő és csináló előnyben. Cím a 
szerkesztőségben.

6-10 éves gyerekek részére 
kezdő verseny aerobik minden 
szombaton 17.00-tól a gyáli kö-
zösségi házban. Érdeklődni: 
70/258-5453 esti órákban.

Munkájára igényes, leinformál-
ható bejárónőt keresünk Buda-
pest, XVIII. ker. családi házunk-
ba, heti 1 alkalomra. 
Fényképes önéletrajzát küldje: 
matyesztosz@citromail.hu címre.

Mária családi napközi felvételt hir-
det 1-3 éves korú gyermekek szá-
mára. Gondozás: 25.000 Ft/hó. 
Telefon: 06-30/828-3874.

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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