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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és
családját az 1948-49-es forradalom
és szabadságharc kirobbanásának
évfordulója tiszteletére március
15-én, 11.00 órakor kezdődő városi
ünnepségre.
A rendezvény programja:
11 órától: ünnepi megemlékezés az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében,
az ünnepség második részében:
koszorúzás a Templom téri kopjafánál.
Gyimesi István
polgármester

Pályázat országokon átívelő
együttműködéssel

A gyáli Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola
az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is aktív pályázati tevékenységet folytat. A Comenius 2010-es
pályázatot az intézmény Gyál Város
Önkormányzatával és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral együtt nyújtja be. A pályázat
két európai uniós tagállam összefogásával jöhet létre. Januárban a
bajor oktatásszervezési intézmény
munkatársát és az iskola igazgatóját
látta vendégül a város a pályázatot
előkészítő látogatás keretében.

9. oldal.

Információk a választásról
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11-re (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját. A második forduló időpontja
2010. április 25. (vasárnap).
Lapunk 2. és 3. oldalán hivatalos választási információkat adunk közre.

Dókáné Bodor Magdolna kapta a Gyáli Közművelődési Díjat

Ünnepség a magyar kultúra napján

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 1989 óta ennek emlékére ünnepeljük meg az évfordulón a magyar kultúra
napját.
Városunkban is hagyományai vannak a január végi rendezvénynek, ami az idén új elemmel gazdagodott. Önkormányzatunk döntése szerint ugyanis ezen az alkalmon adták át a
Gyáli Közművelődési Díjat a felnőtt kitüntetettnek.
Beszámolónk a 11. oldalon.
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A Helyi Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11-re (vasárnapra) tűzte ki
az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját.
A második forduló időpontja 2010. április 25. (vasárnap)
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választás arányos választási rendszerben történik.
Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös
listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listát állító pártokat és listákat az Országos Választási Iroda veszi nyilvántartásba.
Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság és lakcím igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén vagy - igazolással
- lakóhelyétől távol, illetőleg külképviseleten is lehet.
Igazolást a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél személyesen (vagy meghatalmazott útján) 2010. április 9-én (péntek) 16 óráig
lehet kérni. Igazolást ajánlott levélben is lehet kérni úgy, hogy a kérelem legkésőbb 2010. április 6-ig megérkezzen a Választási
Irodához.
A választójoggal rendelkező állampolgárokról készült nyilvántartás (névjegyzék) 2010. február 10. napjától 2010. február 17én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. ) fsz/2. számú helyiségében.
A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt 2010. február 10-tól február 17-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel személyesen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, valamint
ajánlott levélben úgy kérhető, hogy a felvétel iránti kérelem, illetve a levél legkésőbb 2010. március 19-ig benyújtásra kerüljön/megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Ugyanezen időpontig kérhető ezzel kapcsolatos módosítás.
A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16 óráig tekinthető meg a fenti címen.
A választópolgárok a nyilvántartásba történt felvételükről, az ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 8 és 12. között értesítést kapnak.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Gyál település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek, választójogukat a 13. számú szavazókörben gyakorolhatják. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál,
Kőrösi út. 118-120.)
Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján pedig, az érintett szavazókörben kérheti írásban, mozgóurna kiszállítását.
A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelölő szervezetek illetve független jelöltek 2010. március 22-én 16 óráig delegálhatnak
tagokat a Helyi Választási Iroda vezetőjénél történő bejelentéssel.
További részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz (Sávai Mária, Kerti Sándorné) lehet fordulni az alábbi telefonszámon: 540-960.
A Helyi Választási Iroda vezetője:
Soósné dr. Gáspár Gabriella
					
2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. Tel.: 540-931. Fax: 340-028.
Gyál, 2010. január 28.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Soósné dr. Gáspár Gabriella
a Helyi Választási Iroda vezetője
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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
Fotók: Vincze Zsolt
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Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
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Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 6/2010. (I.22.) határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának időpontját.
- első forduló időpontja:
2010. április ll. (vasárnap)
- második forduló időpontja: 2010. április 25. (vasárnap)
Tájékoztatásul közlöm a szavazókörök listáját, a szavazókörök
területi határait jelző térképet.
1. sz. Szavazókör
2. sz. Szavazókör
3. sz. Szavazókör
4. sz. Szavazókör
5. sz. Szavazókör
6. sz. Szavazókör
7. sz. Szavazókör
8. sz. Szavazókör
9. sz. Szavazókör

Ady Endre Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady Endre Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady Endre Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady Endre Általános Iskola Ady E. u. 20.
Zrínyi Miklós Általános Iskola Kossuth L.u. 48-52.
Zrínyi Miklós Általános Iskola Kossuth L.u. 48-52.
Zrínyi Miklós Általános Iskola Kossuth L.u. 48-52.
Zrínyi Miklós Általános Iskola Kossuth L.u. 48-52.
Zrínyi M. Ált. Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.

10. sz. Szavazókör
11. sz. Szavazókör
12. sz. Szavazókör
13. sz. Szavazókör
14. sz. Szavazókör
15. sz. Szavazókör
16. sz. Szavazókör
17. sz. Szavazókör
18. sz. Szavazókör
19. sz. Szavazókör
20. sz. Szavazókör
21. sz. Szavazókör

Zrínyi M. Ált. Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Zrínyi M. Ált. Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Zrínyi M. Ált. Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Közösségi Ház Kőrösi út 118-120.
Közösségi Ház Kőrösi út 118-120.
Bartók Béla Általános Iskola Bartók B.u. 75.
Bartók Béla Általános Iskola Bartók B.u. 75.
Bartók Béla Általános Iskola Bartók B.u. 75.
Eötvös J.Szak.Isk. Erdősor u. 65.
Eötvös J.Szak.Isk. Erdősor u. 65.
Eötvös J.Szak.Isk. Erdősor u. 65.
Eötvös J.Szak.Isk. Erdősor u. 65.

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcajegyzék a Jegyzői Irodán
megtekinthető.
Gyál, 2010. január 28.
Soósné dr. Gáspár Gabriella
Helyi Választási Iroda vezetője
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Közlemény
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet
1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 2010. február 1-étől az
alábbiak szerint módosul.
1. számú melléklet
(a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez)
A közterület-használatért fizetendő közterület-használati
díjak mértéke
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 275.- Ft/m2/
nap
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 275.Ft/m2/nap
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:
a) 1 négyzetméter alatt:
1.655.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett: 1.655.- Ft/m2/hó
IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj
a) 1-10 m2-ig:		
1.655.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett
ba) 180 napig: 		
165.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás
hosszabbítása esetén :
335.- Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett
ca) 30 napig: 		
165.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl:
660.- Ft/m2/hó
V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati
díj: 550.- Ft/m2/hó
VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz
létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:
30.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén: 		
55.- Ft/m2/nap
VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj:
		
165.- Ft/m2/nap
VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 220.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
ba) 50 m2-ig:
335.- Ft/m2/nap
bb) 50 m2 felett: 165.- Ft/m2/nap
IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató
rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) 100 m2-ig:
110.- Ft/m2/nap
2
b) 100 m felett:
55.- Ft/m2/nap
X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő
közterület-használati díj: 40.- Ft/m2/nap
XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: 		
2.210.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:
85.- Ft/m2/nap
A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-én
az előző évi-KSH által közzétett hivatalos- fogyasztói árindex mértékével
növekszik. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.


Tájékoztatás lakossági
adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Gyál városban a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
- 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
- 1711 Időmérleg felvétel
- 1942 A lakosság utazási szokásai
- 2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök használatáról
Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják
végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a
címek. A kapott információkat a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azok közzé tételére aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül
sor.
A 06-52-529-867, 06-52-529-848 telefonszámokon
a KSH munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a
lakosság részére.

A Gyáli Baráti Kör SE
közhasznú jelentése
Az Egyesület az Önkormányzattól kapott 2.400.000
Ft-ot, valamint a reklámokból illetve támogatóktól
kapott 200.000 Ft-ot, 2009-ben az alább felsoroltakra
használta fel:
- játékengedélyek,
- nevezési díjak,
- csapataink utaztatása,
- pályahitelesítés,
- játékvezetői díjak,
- edzői díjak,
- tornatermek bérleti díja,
- sportfelszerelések vásárlása,
- pénzintézeti és könyvelési díjak,
- egyéb (érmek, oklevelek, irodai eszközök vásárlása).
A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is megköszöni a gyáli önkormányzat és képviselő testület, valamint a támogatók segítségét.
Bizakodunk, hogy a 2010-es évben egyre több sportszerető vállalkozó és magánszemély segíti majd az
egyesületünket.
Boda Imre
elnök

2010. február

Hogyan telt a nevelés nélküli munkanap
a Tulipán Óvodában?
2010. január 25-én a Tulipán Óvoda dolgozói összegyűltek az intézmény tágas aulájában, hiszen a megnövekedett testületi
létszám miatt (ősz folyamán 2 új csoporttal
bővült óvodánk) már nem férünk el a nevelői szobában.
Tudtuk, hogy sok dolgunk lesz ezen a
napon, mert már 2 hete kézhez kaptuk az
előzetes program tervezetet:

- Elsőként megválasztottuk az új Közalkalmazotti Tanács tagjait, akiknek hatékony, támogató véleményére a vezető mindig számít.
- Majd következő napirendi pontként
az óvodavezető ismertette, az Alapító Okiratunk újabb 2010 január 1. – től hatályos
módosítását.
- Fontos változás a Sajátos Nevelési Igényű (röviden SNI) gyermekek óvodai integrálása, ezért ebben a témában Balogh-Fehér
Lili gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
kollégánk segítségével mélyültünk el. Bizony erre szükség is van, hiszen a különböző
hátránnyal, lemaradással küzdő gyerekek
beilleszkedése az óvodai életbe, a közösségbe komoly feladatot jelent, mind az óvodapedagógusoknak, mind a dajkáknak.
- Ezután a közelmúltban bekövetkezett
törvényi változásokról esett szó, miszerint
múlt év novemberében módosításra került
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram,
amely alapján minden intézménynek el kell
végeznie a Helyi Nevelési Program átgondolását, a szükséges kiegészítését. Ennek
feldolgozását kezdte el a nevelőtestület ezen
a napon.
- Ezt követően, két óvodapedagógus kolléganő: Szekrényesi Tamásné Ági és Szabó
Ildikó alapos felkészültségükről és szakmai
tudásukról tettek tanúbizonyságot, amikor tartalmas, minden részletre kiterjedő

és érdekes előadást tartottak a gondozási tevékenység fontosságáról és
területeiről (pl. a helyes
egészségügyi szokások,
a gyerekek öltözködése,
testápolása, egészséges
életmódra nevelése). Ennek befejezéseként még
egy témába vágó teszt
kitöltésére is sor került.
- A nap fénypontja azonban egy önismereti játék volt.
Csoportokba szerveződve össze kellett
gyűjtenünk az ideális óvodapedagógus
valamint dajka néni személyiség jegyeit,
majd ezek alapján adott eszközök (színes papír, olló, ceruza, ragasztó, fonal,
stb.) kizárólagos segítségével meg kellett jeleníteni az ideális óvó nénit és dadus nénit. Az alkotások remek hangulatban
készültek, igazán eredeti ötletek, megoldások születtek.
Néhány vélemény:
„Jól éreztem magam, az egész nap pörgős, humoros volt. Nagyon hasznosnak és
tanulságosnak találtam a team-munkát.”
- mondta Csizmadiáné Izeli Anikó óvodapedagógus.
„Nagyon jó, vidám nap volt. Közelebb
hozta a kollégákat egymáshoz. Jó lenne, ha
gyakrabban lenne lehetőségünk ilyen alkalmakra.” - Somogyi Etelka dajka.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden egyes szülőnek, hogy lehetővé tették
számunkra, hogy intézményünk minden
egyes munkatársa részt vehessen ezen a
napon.
Végezetül valamennyi munkatársunk nevében állíthatjuk, hogy igaz Platon alábbi
mondása: „Többet megtudhatsz másokról
egy óra játék, mint egy év, beszélgetés alatt.
Tulipán Óvoda testülete nevében
Csengődiné H. Henriette
Márki Ilona

Tisztelt Lakosság!
A Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület azért dolgozik,
hogy a gyáli bölcsődébe járó gyermekek számára, vidám és szép környezetet biztosítson, sok játékkal.
Ehhez kérjük segítségüket, személyi-jövedelemadója 1 % -nak felajánlásával.
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület
18718276-1-13
Köszönjük!
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Rendhagyó
„ragyogóját”
Rendhagyó módon kezdődött
a Kovács István Pál Dalkör
2010-es évi első előadása. Az
új év harmadik vasárnapján
megismételték a Templomtéren
bemutatott karácsonyi műsorukat, amelyet a mostoha időjárás
miatt kevesen élvezhettek.
Ritkán hallható versek és dalok segítettek immáron visszaidézni az ünnep hangulatát.
Kár, hogy mi, a közönség,
tapssal daraboltuk szét az
egyébként remekül szerkesztett
műsort. Igaz, nehéz lett volna
taps nélkül hagyni a szeretet
ünnepét idéző színvonalasan
előadott műsorszámokat, annál
is inkább, mert maguk az énekesek voltak a versek tolmácsolói is, ők alkották a kórust is.
Az előadás második része a
hagyományoknak megfelelően
zajlott. Látó Imre cigányzenekara kísérte az énekeseket. Érdekes színfolt volt a helyettesítő
prímás és leánya hegedűjátéka a
bevezető zenekari számban.
Operett-dalok és nóták váltották egymást a dalkör tagjainak előadásában, kellemes
szórakozást nyújtva a megjelenteknek. A meghívott vendégénekes, Palojtai Érsek Ágnes koronázta meg az estét dalaival.
Igaz, a közönség még nem
hozta a szokásos formáját az
együtténeklésben, de reméljük,
az ünnepek „fáradalmait” kipihenve, a tavasz közeledtében
bízva, legközelebb már együtt
énekeljük az előadóval, hogy
„azt a ragyogóját!”
Érdemes lesz a következő
alkalmakra is eljönni, mert a
nagy ovációval fogadott bejelentés szerint márciusban
Bokor János, áprilisban pedig
Tarnai Kiss László lesz a műsor
vendége. Mindenkit szeretettel
várunk!
Nagy Sándorné
pártolótag


Meghívó

A gyáli József Attila Baráti Kör meghívja
Önt és ismerőseit a Budapest Gellért-hegyi Sziklatemplom meglátogatására, ahol
a Pálos rendi szerzetesek lesznek a kalauzaink.
Indulás: február utolsó szombati napján (február 27-én reggel 8 óra 30 perckor)
az Arany János Közösségi Házból, ahonnan autóbusszal utazunk.
A kirándulás teljes egészében ingyenes.
Információ: este 7 óráig a 06-20/5277701, este 7 és 8 óra között a 06-29/345276-os telefonszámon.
A kirándulásra jelentkezni, az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár információs pultjánál lehet, minden
hétköznap 9 és 19 óra között.

Ultrahangos érvizsgálat
Gyálon
A közösségi házban 2010. február 24-én
- nyaki erek vizsgálata
- végtagi erek vizsgálata
(duplex, doppler)
A vizsgálatot angiológus szakorvos végzi!
Bejelentkezés: Telefon: 56/344-372
Sonoterápia Centrum
5000 Szolnok, Ady E. u. 1.

2010. február

Mit vár a 2010-es esztendőtől?
Városunk önkormányzati képviselőit a 2010-es évvel kapcsolatos legfontosabb kívánságaik, terveik
megfogalmazására kértük. A képviselők válaszait
– terjedelmi okokból – két részletben adjuk közre,
lapunk januári számában elkezdtük, s most, februárban folytatjuk.
Csizmadia Benedekné önkormányzati
képviselő
Természetesen azt várom, hogy jobb legyen, mint az előző!
Kihívások mindig álltak és állni is fognak előttünk, de remélem, hogy az új esztendő mindenki számára tartogat egészséget, békességet, sikereket és szerencsét.
Én legalábbis ezt kívánom magunknak!

Illés László önkormányzati képviselő
Először az alapvetőket, egészséget és békességet, hogy gyermekeink boldoguljanak ebben a kesze-kusza világban.
Azt kívánom Nektek és magamnak,
hogy akkor is legyen erőnk mosolyogni,
amikor azt érezzük a fogunk törik belé!

Kovács Antal önkormányzati képviselő
Amit az emberek általában kívánni szoktak. Csak reálisnak mondható kívánságok. Egészség, béke, családi szeretet,
a lehetőségek keretein belül gazdasági
eredmények. Mindenféle egyéni vagy
csoportos szembenállás fel- és megoldása
jószándékkal, a másikra való maximális
odafigyeléssel. Az emberi kapcsolatok javulását, egymás tiszteletét
szeretném - ezek szerintem elvezetnek a naponta felsorolt megoldandó problémák megoldásához!

Micsik Antal önkormányzati képviselő
1. Gazdasági növekedést
2. Több odafigyelést a gyermekekre és a
nyugdíjasokra
3. Az egészségügy és az oktatás reformját
4. Az emberek fejlődését a környezetvédelem irányában
5. Békés és megfontolt választási eredményeket.

Végh Tibor országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő
Békét. Békét a gazdaságban, hogy szedjük
össze magunkat, hogy kikopjanak azok a
gazdaságból, akik a válság haszonélvezői.
Akik egyik napról a másikra kirúgják
a munkavállalót mondván: gazdasági válság van!
Az igazi válság mellett leginkább az adóelkerülők, adócsaló cégek kerültek az elmúlt években bajba, mert szűkültek a kiskapuk,
kevesebb lehetőség maradt az ügyeskedésre.
Békét a politikában, mert bár látszólag nagyok az egyes pártok
közötti nézetkülönbségek és a támogatottságuk mértéke is, a valóság azonban nem így van. Mire a választási kampány finiséhez
érkezünk, eltűnnek majd az ideológiai különbségek, mindenki
csak „ az emberek javát akarja szolgálni”. Bár biztos lesznek olyan
pártok, akik régóta vágytak abba a pozícióba, hogy az emberek
„javát” akarhassák...
Ahogy eltűnnek a nézetek közötti különbségek, úgy fognak eltűnni a támogatottságok közötti különbségek is. És ez a dolgok
természetes rendje. Lesz béke, lesz kiegyezés és megszűnnek majd
a mesterségesen szított indulatok is.
Békét a fejekben. Azt várom még a 2010-es évtől, hogy ébredjünk
rá, hogy a káosz a válság, a háború, az igazságtalanság elsősorban
a fejünkben van. A gondolkodásunkban először, majd aztán néha
a tetteinkben is. Mondhatnám azt is – farsang közeledtével – hogy
tiszta vizet a fejekbe! Dehát miután ilyen mondás nincs, ezért azt
kell mondanom, hogy öblítsük csak át a fejünket tiszta gondolatokkal, keressük a pozitív jelenségeket, eredményeket, vegyük
észre mennyi minden fejlődött körülöttünk és bennünk az elmúlt
8-10 évben. Azt várom 2010-től, hogy a jót fogjuk keresni ki-ki hite
szerint, de mindenképpen közösen.
Minden Kedves Olvasónak boldog új évek kívánok!

Véghné Bágya Ildikó önkormányzati
képviselő
Elsősorban egészséget! A gyermekem sikeres érettségi vizsgáit és egyetemi felvételét.
Biztonságot és nyugalmat, kiegyensúlyozott és valóban az emberek akaratát
tükröző választási eredményeket, amelyben olyan jelölteket választanak felelős képviselőknek – úgy a parlamentben mint a megyei és helyi önkormányzati testületekben
– akik valóban a köz érdekeit tudják és akarják képviselni. A rájuk
bízott feladatokat megfelelő szociális érzékenységgel és empátiával
tudják elvégezni. Bízom abban, hogy az emberek nem kizárólag
pártokra, hanem elsősorban személyekre, a személyekhez köthető
emberei kapcsolatok és szakmai felkészültségek alapján, megfontoltan döntenek majd.
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Mozgalmasan telt a december a Gyáli
Fogyasztóvédelmi Egyesületnél
Tisztelt gyáli lakótársaink! A tavalyi év
utolsó hónapja sem telt el fogyasztói panasz nélkül. Okulásként néhányat ezúton
közreadunk. Egy hölgy elmondta, hogy a
négy hónapja vásárolt mosógépe háromhavi használat után motorhiba miatt leállt. Egy hónap alatt az eladó nem tudta
megjavíttatni. Egy másik hölgy szőnyeget
vásárolt, de otthon kiderült, hogy kisebb
a mérete, mint gondolták, ám az üzlet
annak ellenére, hogy nagy betűkkel tájékoztat: 14 napon belül mindent kicserél,

mégsem cserélte ki a szőnyeget. Egy férfi
pedig számítógépet vett, ám az alaplap
tönkrement, de az eladó elhárította a felelősséget (mellesleg a vevő eredetileg nem
kapott számlát, de szerencsére utólag másolattal pótoltatta). Mindhárom esetben
tanácsoltuk, hogy legyen a vevőnek dokumentum a birtokában valamint, ha nem
jutnak egyezségre az eladókkal, akkor
az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, a
települési jegyző részére írásban (leggyorsabban e-mail-ben) jelezzék a panaszokat.

Tanulság a szőnyeg vásárlás okán, hogy ha
mégannyira kiírja egy eladó, hogy cserél,
ha szóban elmondja, ezzel se elégedjünk
meg, írást kérjünk feltétlenül a cseregaranciáról mielőtt távozunk az üzletből!
Aki pedig szeretne lakótársainak segíteni, az jelentkezhet gyáli fogyasztóvédőnek a 06-20/527-7701-es telefonszámon
vagy e-mailben a hgyula@radiolan.hu
címen.
Szeretettel:
a gyáli fogyasztóvédők

Van hova mennem, van hova tartoznom

Van Hova Klub
Kedves gyáli lakosok!
Egy újabb szolgáltatással bővült a helyi Családsegítő Szolgálat tevékenységi köre: 2009.
november elején megalakult a
„VAN HOVA KLUB”. Klubunk
azért jött létre, hogy helyet és
lehetőséget biztosítsunk minden olyan felnőtt számára, aki
szeretné szabadidejét hasznosan eltölteni, szeretne valahová
tartozni és eddig ezt nem találta
meg. Alkalmainkon lehetőség
van: egy jót beszélgetni, társasjátékozni, ping–pongozni,
csocsózni, kártyázni, kézműveskedni…
Egy kis ízelítőt, kedvcsinálót szeretnénk nyújtani eddigi tevékenységeinkből:
Karácsony előtt közösen készültünk az ünnepre. Advent heteiben minden szerdán más-más volt a fő programunk: ajtó- és asztaldísz készítés, kisebb ajándékok készítése (hűtőmágnes, só-liszt



gyurmából
karácsonyfadísz,
ragasztásos technikával kép készítés).
A manuális készülődésen
túl hangsúlyt fektettünk arra
is, hogy lélekben is készüljünk
az ünnepre: karácsonnyal kapcsolatos élményeket, emlékeket, érzéseket osztottunk meg
egymással, utolsó héten pedig
karácsonyi ünnepséget tartottunk.
Tevékenységünk, ha felkeltette érdeklődését és szívesen
csatlakozna hozzánk, akkor
szeretettel várjuk klubunkban!
Helye:
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi
Központja
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 42-44.
Telefonszám: 06-29/345-487
Ideje: minden héten szerdán, 14.45 – 16.45-ig

2010. február

Pályázat országokon átívelő együttműködéssel
A gyáli Eötvös József Általános Iskola és
Közgazdasági Szakközépiskola az elmúlt
évek gyakorlatához hasonlóan idén is aktív
pályázati tevékenységet folytat. A Comenius 2010-es pályázatot az intézmény Gyál
Város Önkormányzatával és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral
együtt nyújtja be. A pályázat két európai
uniós tagállam öszszefogásával jöhet létre. Az elmúlt héten a bajor oktatásszervezési intézmény munkatársát és az iskola
igazgatóját látta vendégül a város a pályázatot
előkészítő látogatás keretében.
Az egyre népszerűbb Lifelong Learning
oktatási irányzat az egész életen át tartó tanulás ösztönzésén alapul. A Comenius Regió
program az Európai Unió országai számára
egy olyan pályázati lehetőséget kínál, mely
kétoldalú nemzetközi együttműködést biztosít a résztvevő két ország oktatási hatóságai
számára. A pályázatot két ország oktatási
intézményei nyújtják be, melyben partnerintézmények bevonására is szükség van. Gyál
Város Önkormányzata és az Eötvös József
Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola a németországi Staatliche Realschule
nevet viselő brannenburgi iskolával és az azt
felügyelő Wasserburg székhelyű Dienststelle
des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-Ost minisztériumi
hatáskörrel bíró felügyeleti szerv bevonásával
adja be közös pályázatát. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár is részt vesz a
két éven át tartó közös munkában, mint partnerintézmény. A német fél részéről a Volksund Raiffeisenbank Kolbermoor pénzügyi
intézmény nyújt segítséget a továbbképzések és tapasztalatcserék során. A két ország
három-három intézménye egy közösen választott téma keretében az oktatás európai
dimenziójának erősítését, a jó gyakorlatok
kialakítását, ezek cseréjét és az európai tanulási gyakorlatok megismerését tűzte ki célul.
A program várhatóan segíti a térségeket a
fiatalok számára nyújtott oktatási lehetőségeinek fejlesztésében.
A pályázat beadása előtt lehetőség van egy
előkészítő látogatás keretében megismerni a
partner országot, személyesen találkozni az
intézményvezetőkkel és elindítani a közös
munkát. Ezt kihasználva Marcus Oliver Hochmuth a brannenburgi iskola igazgatója Kerstin
Haferkorn kíséretében tett látogatást Gyálon,
aki a tartomány realschule típusú iskoláit felügyelő intézmény munkatársa. Az egy hetes

itt tartózkodásuk alatt találkoztak a város és
az intézmények vezetőivel, megismerhették
Gyált és a kölcsönös bemutatkozás során feltárhattuk a két különböző oktatásintézményi
struktúra különbségeit és hasonlóságait. A látogatás során az érintettek a közösségi házban
kezdtek neki a közös munkának, a pályázat
megírásának. 2010 augusztusában indulhat
az együttműködés, mely az Iskolai menedzsment: Fejlődés a coaching és a projektmenedzsment módszereivel a külső partnerekkel
való együttműködés során címet viseli. A
lényege, hogy az Iskola,- és oktatásirányítási,
szervezési feladatokat hatékonyabban tudjuk

elvégezni, az önálló feladatmegoldást helyezzük előtérbe és a munkafolyamatok
gördülékenyebbek legyenek mind az önkormányzat oktatásszervezése, mind az
iskola vezetése életében. Közös célunk,
hogy az oktatás és nevelés hazánkban
színvonalasabb legyen, az iskola, a hatóság és a külső partnerek közötti kapcsolat
erősödjön, és mindenhol jól képzett szakemberek végezzék a munkájukat. A közös
tevékenységek során gyengeségeinket feltárva
sok más mellett olyan területeken erősödhetünk, mint az oktatási intézmények külső és
belső kommunikációjának javítása vagy akár
az alkalmazottak idegen nyelvi képzése. Az
elkövetkező két évben tréningeket és találkozókat szervezünk, nyelvtanfolyamokon
veszünk részt és kiállításokat rendezünk,
melyek során bemutatjuk, hogy a két ország
egymás megismerése és a két év során milyen
tapasztalatokat szerezett és, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni és javítani az oktatást
az oktatásszervezési munka terén.
Bagdi Krisztina

Iskolánk az Unióban
Az első félév sem telt el eseménytelenül az
Eötvös iskolában a nemzetközi kapcsolatok
szélesítése terén. A 2008-ban elnyert uniós
támogatás keretében futó Comenius Iskolai
Együttműködés projekt utolsó szakaszához
ért. Az öt ország (Németország, Olaszország, Bulgária, Finnország és Magyarország)
tanulói és tanárai a család szerepével foglalkoznak. Közös logó, honlap, naptár, írói pályázat, egymás táncainak és tipikus ételeinek
megtanulása és emlékezetes találkozások,
kirándulások tették felejthetetlenné a kétéves
együttműködést. Az idei tanév elején Szicíliában találkoztak a projektpartnerek, ahol az olasz
partner vendégeiként iskolánkat képviselték Balogh Evelin 12. és Tifán-Tomka Tibor 8. osztályos tanulók, valamint Potondi Mónika, Szabó Márta és Bíróné Tolvaj Erzsébet tanárok. A
sok élmény, vendégszeretet, a mediterrán ízek mellett tanulságos volt látni, milyen hangsúlyt
fektetnek az ottani oktatásban a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztésére és a helyi hagyományok ápolására. A látott zenei és táncprodukciók is bizonyították ezt. A közös
kommunikációt a minden országban oktatott német nyelv teszi lehetővé. A záró találkozóra
tavasszal kerül sor Bulgáriában. Jövőbeni terveink megvalósítását szolgálja egy sikeres uniós
pályázatból megvalósított Comenius Előkészítő látogatás a német Ruhr – vidéken található
Gevelsbergben, ahol iskolánk két tanára 7 ország (Franciaország, Hollandia, Görögország,
Spanyolország, Lengyelország, Németország, Észtország) képviselőivel írtak pályázatot. A
közös téma: Munkavállalás az Európai Unióban, pályaválasztás. Sikeres pályázat esetén az
Bíróné Tolvaj Erzsébet
együttműködés újabb két évre szól.
		
						
projektfelelős tanár
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Idegennyelv-oktatás az Adyban
Az Ady Endre Általános Iskola nagy figyelmet
fordít a humán területek ápolására. Már az alsó
tagozatos képzésben fontos szerepet kap az önkifejezési lehetőségek, a viselkedésformák és
a beszédtechnika fejlesztése – adott esetben
logopédus segítségével. Ezt a munkát a második osztályban beinduló idegennyelv-oktatás
is segíti, hiszen a nyelvi órákon fokozottan
tudunk ezekre a területekre figyelni. A nyelvi
munkaközösség és az alsó tagozat kapcsolatának koordinálását Csinosné Tóvizi Ágnes alsós
igazgatóhelyettes végzi, aki egyben a nyelvi
munkaközösség tagja is.

Fontosnak tartjuk a hagyományápolást is.
A magyar ünnepek mellett az angol és német
kultúrkör jeles napjait is szem előtt tartjuk.
Halloween és Márton-nap idején fölelevenítjük
a célnyelvi országok szokásait, ami lehetőséget
biztosít arra is, hogy saját magyar hagyományainkról is beszéljünk. 1994-ben Tóth Erika
tanárnő kezdeményezésére városi vetélkedővel
emlékeztünk ezekre a napokra: a diákok kis
csapatokban jeleneteket adtak elő. Később ez a
rendezvénysorozat iskolai szinten folytatódott,
és városi szinten Paliczné Bék Mónika tanárnő kezdeményezésére 1998-ban idegen nyelvi
vers- és prózamondó verseny vette át a helyét.
Erre a megmérettetésre minden versszerető
diákot szeretettel várunk. Az értékelés szempontjai a következők: életkornak megfelelő
szöveg, pontos szövegtudás, helyes intonáció,
kiejtés, előadásmód. A verseny színvonalát
biztosítja, hogy rendszeresen zsűriznek nálunk
angol és német anyanyelvű vendégek. A zsűrielnökök gyakorló pedagógusok vagy anyanyelvű személyek lehetnek. Az idei versenyen ezt a
munkát Kevezsda Szilvia, Paliczné Bék Mónika, Rigó Anikó, Sarah Cusson és Schrauf Ágnes
vállalta. Anyanyelvi vendégeink voltak továbbá: Dan Koontz, Megan Hixon, Frederik Knoll,
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Jessica Weickel, Artur Janzen, Waldemar Ruppel. Először zsűrizett iskolánkban, ezért külön
köszöntjük Bagdi Krisztinát, a közösségi ház és
az Új Gyáli Újság munkatársát.
A verseny napján kaptuk a hírt, hogy Jeffrey Lodinsky, amerikai főkonzul úr – akit
idén kolléganőnk, Kristóf Kinga tanárnő hívott meg hozzánk - nem tud megjelenni nálunk. A korábbi években egyébként Paliczné
Bék Mónika meghívására készséggel vállaltak már nálunk zsűrizést a nagykövetség
munkatársai. Tóalmási vendégeink, az Élet
Szava Alapítvány önkéntesei, akikkel évek
óta tartjuk a kapcsolatot, 8 fővel képviseltették magukat. Az ő segítségükre egyébként is
számíthatunk, hiszen rendszeresen tartanak
nálunk nyelvi órákat a német ünnepkörökhöz és a hétköznapi kommunikációs témakörökhöz kapcsolódva. Szakmai felkészültségük, pedagógiai érzékük és anyanyelvi
kompetenciájuk mellett személyiségük varázsa az, ami tanulóinkat lelkes együttműködésre készteti tanóráikon. A vendégtanárok fogadásában és a tanórák szervezésében

Városi Idegennyelvi Vers- és
Prózamondó Verseny
Angol nyelv
2010. február 3.
2-4. osztály:
3.a (Ady)
I. Tamás Zalán
3.a (Ady)
II. Cseh Dorottya
4.o (Eötvös)
III. Gál Vivien
4.o (Eötvös)
IV. Makai Liliána
2.a (Ady)
V. Botházi Orsolya
2.a (Ady)
VI. Kis Bálint
Sándor Noémi
3.a (Ady)
5-6. osztály:
6.a (Ady)
I. Revóczi Bettina
Gyura Fanni
5.c (Ady)
6.o (Bartók)
II. Herman Abigél
6.o (Bartók)
III. Csorba Zsanett
6.o (Ady)
IV. Kiss Otília
5.o (Bartók)
V. Janovecz Éva
Deák Dorina
6.o (Ady)
7-8. osztály:
I. Kovács Friderika 7.c (Ady)
8.a (Ady)
II. Kis Gertrúd
7.a (Ady)
III. Revóczi Orsolya
(Zrínyi)
IV. Hegedűs Kornél		
(Zrínyi)
V. Kovács Alexandra		
Szabó Máté
8.a (Ady)
(Bartók)
VI. Rapcsok Dóra		

Kistérségi Idegennyelvi Vers- és
Prózamondó Verseny
Német nyelv
2010. február 3.
2-4. osztály:
3.b (Ady)
I. Nádasdi László
4.b (Ady)
II. Gálicza Bálint
III. Mészáros Frigyes 4.b (Ady)
4.b (Ady)
IV. Balogh Marietta
V. Alföldy Krisztián 4.b (Ady)
VI. Kormanik Boglárka 2.b (Ady)
5-6. osztály:
6.b (Ady)
I. Horváth Gergő
6.b (Ady)
II. Nádasdi Judit
III. Windberg Viktória 6.b (Ady)
IV. Demeter Dorottya 5.b (Ady)
(Eötvös)
V. Bíró Tamara		
(Eötvös)
VI. Szecsődi Vanessza		
7-8. osztály:
8.b (Ady)
I. Vereb Vivien
8.a (Ady)
II. Kis Gertrúd
III. Helméczy Johanna 7.o (Eötvös)
8.o (Eötvös)
IV. Kálló Tünde
V. Bodó Fanni (Széchényi-Alsónémedi)
VI. Boda Orsolya
7.b (Ady)

Lakos Péterné kolléganőm segítségére számíthatok leginkább.
Köszönöm a résztvevő iskolák felkészítő-tanárainak és mintegy 90 diákjának munkáját,
valamint iskolánk nyelvi munkaközösségének
az előkészületek és a verseny lebonyolításában
nyújtott segítségét. A munkaközösség már
említett tagjain kívül Hegedűsné Illés Erika és
Rózsa Aliz angoltanároknak is nagy szerepe
volt a diákok felkészítésében, a verseny szervezésében és lebonyolításában.
Végül álszerénység lenne elhallgatni saját
pozitív tapasztalatainkat, hiszen a versenyszervezést természetesen saját sikereink is motiválják. Az évek során többször bebizonyosodott,
hogy a városi – és immár kistérségi - versenyeken elért eredmények megyei szinten is megállják helyüket, hiszen aki nálunk dobogós helyezést ér el, az várhatóan magasabb szinten is
meg tudja őrizni ezt a színvonalat. Nagy öröm
számunkra, munkánk méltó elismerése, amikor magyar tanítványainkat arról faggatja a
zsűri, mióta is élnek Magyarországon.
A versenyt az évek során támogatta: Amerikai Nagykövetség, Cambridge University
Press, Goethe Institut, Heinemann Tankönyvkiadó Longman Tankönyvkiadó, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Osztrák Kulturális Intézet,
Observer Médiafigyelő, Oxford University
Press.
Kovács Viktória
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Dókáné Bodor Magdolna pedagógus kapta a Gyáli Közművelődési Díjat

Ünnepség a magyar kultúra napján

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 1989 óta
ennek emlékére ünnepeljük meg az évfordulón a magyar
kultúra napját.
Városunkban is hagyományai vannak a január végi rendezvénynek, ami az idén új elemmel is gazdagodott.
Önkormányzatunk döntése szerint ugyanis ezen az alkalmon adták át a Gyáli Közművelődési Díjat a felnőtt
kitüntetettnek.
A hétköznapok szóhasználatában hajlamosak
vagyunk a kultúra fogalmát szűkebben értelmezni, s csak a humán kultúrára, elsősorban a
művészetekre gondolni ebben a tárgykörben,
ám a kiterjesztőbb értelmezés lefedi a világnak mindazt a részét, amit az ember alkotott!
A magyar kultúra pedig vitathatatlan része
az emberiség egyetemes kultúrájának. Joggal
lehetünk büszkék nemzetünk teljesítményére, azokra az értékekre, amelyek magyarok
tehetsége, munkája, szorgalma eredményeként születtek!
Kultúránknak ugyanúgy fontos része, eleme Arany János költészete, mint a szatmári
szilvapálinka! Részét képezik Semmelweis Ignác gyermekágyi láz megfékezése érdekében
bevezetett regulái és a gyáli Kovács István Pál
Dalkör hagyományőrző tevékenysége. Vagy
Puskás Öcsi, Papp László, Egerszegi Krisztina
sportsikerei, és a Tisza szabályozása. A gyáli
mazsorettek eredményei és Bíró József világhírű találmánya, a golyóstoll, Munkácsy festményei és a Rubikkocka vagy éppen gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszter népiskolai
programja és a közelmúlt világhírű magyar
találmánya, az üvegbeton.
Január 22-én, nemzeti imádságunk, a
Himnusz születésének napján mindezt, nemzeti kultúránk egészét ünnepeltük az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
A rendezvény a 2009-es Gyáli Téli Tárlat
önkormányzati díjazott alkotói – ifj. Makai
Ferenc, Gáll Sándor, Lőrincz Irén, Kainczné
Pósa Mária és Antal Kitti – csoportos kiállításának megnyitójával kezdődött, majd a
színházteremben folytatódott, ahol Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
A Gyáli Közművelődési Díjat Gyimesi István polgármester, Pánczél Károly és Gazdikné Kasa Csilla, a képviselő-testület Oktatási
és Kulturális Bizottságának elnöke adta át a
2009-es év felnőtt kitüntetettjének, Dókáné

Bodor Magdolnának, az
Ady Endre Általános Iskola
pedagógusának.
Az ünnepség befejező részében Diószeghy
Iván színművész és Sőrés Ildikó zongoramű-

vész Harmat a csillagon című irodalmi és zenei összeállítása adott maradandó élményt a
rendezvény résztvevőinek.

Dókáné Bodor Magdolna
Dókáné Bodor Magdolna hosszú ideje, 39 éve aktív,
megbízható tagja az Ady Endre Általános Iskola
tantestületének.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, odaadóan
végzi. A kötelező feladatokon túl mindig volt ideje
és energiája, hogy a tanulóknak érdekes, sokrétű
programokat is szervezzen. Szívügye, hogy művelt, tájékozott, intelligens emberekké váljanak tanítványai. Ennek érdekében minden tőle telhetőt
megtesz. Az író-olvasó találkozón népes tanuló
csapattal képviseli iskolánkat, a különböző levelező
versenyek szervezésében is példamutatóan vesz részt, színház- és múzeumlátogatásokat
szívesen szervez. A humán munkaközösség vezetője. A 15 éve tartó „Hónap könyve”
mozgalom bevezetése és lebonyolítása is nevéhez fűződik, mely fontos lépés az olvasás
megszerettetésében.
Kiemelkedő az iskolaújság szerkesztésében végzett munkája. Ez az újság, a Kaleidoszkóp, a város legrégibb diákújsága, 21 éve jelenik meg folyamatosan. A kiadvány több országos elismerést is nyert már. A gazdasági újságírók a lap uniós számát 1. helyre tették.
A Diákújságírók országos versenyén „Az év diákújsága” pályázatán 2. helyezést ért el. A
Zsiráf újság pályázatát is megnyerte. Két éve a Kaleidoszkóp szerkesztőségéből került ki
az év diákújságírója.
Tanítványai sokféle versenyen igen eredményesen vesznek részt. Például: körzeti „Szép
magyar beszéd”, Városi szavaló-, Városi helyesírási versenyen többször végeztek tanítványai dobogós helyen.
Lelkesen biztatja a tanulókat, hogy a közösségi ház pályázatait kísérjék figyelemmel
és éljenek a lehetőségekkel. Ennek vannak szép eredményei: versírással és prózaírással is
többször értek el helyezést diákjai.
Csodálatos ünnepi műsorok összeállításában és megszervezésében is komoly szerepet
vállal. Ezek mind küllemükben, mind tartalmukban rendkívül igényesen létrehozott produkciók. (Pl.: 2008. március 15.-ünnepi előadás, 2008. október 23.- városi ünnepi műsor.)
Nagyfokú empátiája, halk, megnyerő modora, szimpatikus egyénisége teszi Őt a
„Magdi nénivé”, akire mindig lehet számítani tanulóknak, szülőknek és kollégáknak
egyaránt.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Mit kell tudni az állatok mikrochipes jelölésérõl?
Néhány éve hazánkban is megjelent ez a külföldön már régóta,
sőt kötelezően használt eszköz a kutyák, macskák és vadászgörények egyedi azonosítására. Ez a bizonyos chip, melyet kedvenceink bőre alá ültetnek be, meghatározott területre, egy körülbelül 8
mm-es szövetbarát üvegkapszula, mely egy olyan „adót” tartalmaz,
melyben a chipleolvasó készülék generálja a jelet, vagyis csak akkor „kapcsol be”, amikor leolvassák. A beültetés minimális fájdalommal jár, nagyjából egy injekció beadásának felel meg. Gyakran
felmerül a gazdikban a kérdés, hogy a chip a helyén marad-e? A
beadás helyének természete miatt kutyában, macskában néhány
centiméterrel elmozdulhat, de ez nem számottevő, és nincs jelentősége, hiszen a leolvasók hatósugarába még ez is belefér.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy kedvencünket alávetjük
ennek a procedúrának, ill. „törzskönyves” és chippel ellátott kiskutyát vásárolunk, lássuk, hogy valójában milyen hasznunk származik a chip beültetéséből! Az első, és legfontosabb érv mellette,
hogy olyan egyedi azonosítóval látjuk el így kedvencünket, melyet
nehéz meghamisítani, illetve nyom nélkül eltüntetni. Ezáltal, ha elveszítjük őt, vagy esetleg ellopják, nagy valószínűséggel a chipszám
alapján visszajut hozzánk. Itt kell megjegyeznünk, hogy a chipet

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633en!
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nem elég behelyeztetni, annak regisztrációját is kérnünk kell kezelő állatorvosunktól, hiszen maga a kapszula csak egy országkódot
és egy számsort tartalmaz, nem a kutya és a gazda adatait! A beültetést végző állatorvos a Magyar Állatorvosi Kamara által kezelt
adatbázisba regisztrálja a kutya és a gazdi adatait. Ezekhez csak
állatorvos férhet hozzá, de a gazdi ellenőrizni tudja, hogy kutyája
regisztrálva van-e a rendszerben.
Ha egy kutya vagy cica elvész és a jó szándékú megtaláló elviszi
állatorvoshoz, rögtön kideríthető egy leolvasó készülékkel, hogy
van-e mikrochipje. Ha van, az állatorvos interneten perceken belül megkapja a tulajdonos adatait, így azonnal értesíteni lehet az
örömhírről. Már többször sikerült együtt örülni a gazdival elcsavargott kedvencének megtalálásakor, hála a chipnek. Más esetben,
ha ellopják a házi kedvencet, a chip által lehetővé tett azonosítás a
tulajdonos számára bizonyítékként is szolgál, így rögtön tisztázni
lehet bármilyen jogvitát.
Külföldre való utazáshoz szükség van egy, az Európai Unióban
szabványos állatútlevélre. Ennek kiállítása csak chippel ellátott kutyák számára lehetséges. Ha állatunknak már van chipje, az útlevél
később is bármikor kiállítható, de az adott chip élete végéig elkíséri
az állatot, másikat nem is szabad behelyezni. A jövő mindenképp
az lenne, ha legalább a kutyák és macskák körében kötelezővé válna a chipezés, így az állattartók felelőssége is számon kérhető lenne: vissza lehetne szorítani a „megunt kedvencek” utcára dobását,
esetleges károkozásnál (pl. kutyaharapásnál) megtalálható lenne a
tulajdonos. A kötelező veszettség elleni oltások meglétét is sokkal
könnyebben ellenőrizni lehetne. Remélhetőleg néhány éven belül
megérik a helyzet erre, gazdasági és jogi értelemben egyaránt.
Ha ezzel vagy más állatorvosi témával kapcsolatos kérdésük van,
szívesen válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel.: 06-30/996-2633.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com

2010. február

A kertésznaptár rovatban most egy különleges növénynevelő
berendezéssel, a növényvitrinnel szeretném az olvasókat megismertetni, mely alkalmas a kényesebb szobanövények nevelésére,
és egyben a lakás dísze is lehet.
A növényvitrin vagy florárium nem más, mint a lakásban elhelyezett üvegből készült szerkezet, melyben trópusi növényeket nevelünk. A vitrinnek megfelel egy nagyobb üres akvárium is, melybe,
ha virágfölddel feltöltjük, növényeket ültethetünk, de lehet egy speciálisan épített növényvitrin is. Most ez utóbbi kialakításáról írnék
részletesebben.
A florárium mérete függ a lakás nagyságától, a hossza 1-2 m lehet, de a mélysége ne legyen több 80 cm-nél. Magassága maximum
2 m legyen az egyszerűbb gondozás miatt. Készülhet fa vagy fém
vázzal, de igen elegáns az ún. ragasztott kivitelben készített növényvitrin is. Az első felület üvegeit csúszó üvegekkel oldjuk meg,
így a napi növénygondozási munkák könnyedén elvégezhetők!
A florárium aljára bádogból vagy műanyagból tálcákat helyezünk
el, ezt homokkal feltöltjük 2-3 cm vastagságban, mely nedvesen
tartva biztosítja a vitrinben szükséges folyamatos páratartalmat. A
tálcákra fémrácsot helyezünk, ezekre helyezzük a növényeket.
A vitrint alsó, középső és felső szintre osztjuk. Az alsó szinten
nevelhetők a trópusi aljnövényzet képviselői: hálóslevél /Fittonia
sp.,/ marantha, flamingó virágok, talajlakó broméliák /Cryptanthus, Neoregelia/ és orchideák /papucsorchideák, ékszerorchideák/.
Középső szint: Jól érzik magukat a fán élő orhideák, broméliák.
Ezeket érdekesen göcsörtös szőlőágakra helyezzük el, mohával felkötve.
A felső szinten neveljük a fényigényes orchideákat, pl. Cattleya
hibridek, Oncidiumok, és broméliákat, pl. Aechmeák, Tillandsiák.
A floráriumot ablakközeli világos helyre állítsuk, legjobb a keleti
vagy a nyugati fekvés, hiszen fontos a természetes fény, de télen és
este használjunk pótvilágítást. Erre akváriumi világítótestek /fénycső armatúrák/ kiválóan megfelelnek. Mindamellett, hogy fényt
szolgáltatnak növényeinknek, kiemelik a florárium díszítő értékét
is lakásunkban.
A legfontosabb ápolási munka a növények minden reggeli vízzel
való permetezése és a hetente egyszeri tápoldatozása. Bővebb öntözésre csak a meleg nyári napokon lehet szükség.
A páratartalmat a csúszó üvegek nyitásával-zárásával szabályozhatjuk.
A növényvitrin elhelyezésével közelebb vihetjük a természetet
lakásunkba, és mindennapjainkba varázsolhatjuk a trópusi őserdők számunkra egzotikus hangulatát, érdekes növényeit.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is
szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Kyokushin Karatésaink téli eredményei
A Gyáli SANBON Kyokushinkai Karate Sportegyesület tavaly
október 23-án Pilismaróton egy ünnepi versennyel megkezdte a
versenyszezont, ami májusig fog tartani. Maróton, ahol a tavaly a
nemzetközi edzőtábor is volt két versenyszámban mérettük meg
magunkat. A gyerekek küzdelemben, míg a felnőttek formagyakorlatban indultak. Küzdelemben: Váradi-Palotai Márton bronzérmet, Szabó Péter bronzérmet, Kis Gergely szintén 3. helyezést ért el,
ifj. Máj Miklós ezüstérmet vihetett haza. Katában Ambrus György
ezüstérmet vehetett át.

December 6-án a XII. Salgótarjáni Mikulás Kupán vettünk részt
és a következő eredményeket értük el:
Gyerekkategóriában ifj. Máj Miklós 1. helyezést, György Gábor
szintén 1. helyezést, Wrábel Levente 3. helyezést, György Dávid és
Csatári Bálint 5. helyezést ért el.
Január 30-án az Érdi Utánpótlás Versenyen felnőtt kategóriában
Máj Miklós ezüstérmes lett, fia, ifj. Máj Miklós gyerek kategóriában
szintén ezüstérmes lett, emellett mint „a legharcosabb versenyző”
külön serleget kapott a döntőben mutatott teljesítménye alapján.
A többi gyerek is jól szerepelt, mivel bronzérmet szerzett Berta Cintia, Csatári Bálint és György Gábor. Negyedik lett György
Dávid és Kis Gergely. Az
ifjúsági kategóriában Váradi-Palotai Panna harmadik lett, serdülőben
Váradi-Palotai Márton
és Szabó Péter ezüstérmet szereztek.
Nem feledkezhetünk
meg a december 19-én
Felsőpakonyon
megrendezett Övvizsgáról
sem, ahol hét karatéka
sikeresen teljesítette a
vizsgakövetelményeket
és léptek a következő
övfokozatra. Itt a következő vizsgaeredmények
születtek: Berta Cintia,
Csatári Bálint és György
Dávid 7. kyu-t, Wrábel
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Levente 9. kyu-t,
ifj. Máj Miklós, Máj
Miklós és Szabó Péter 10. kyu-t kapott.
A csapat egyre bővül, és idén
is számos verseny,
program és egyéb
esemény áll a klub
előtt.
Az összes rendezvény jó hangulatban telt el mind
a sportolók, mind a
szurkolók részéről.
Családtagok és barátok lelkesen követték az eseményeket. De ezekről a képek tanúskodnak. A sportot nem elég korán elkezdeni, illetve bármikor be
lehet „szállni”: a kor nem akadály, minden csak elhatározás kérdése. Pont emiatt áll a klub nyitva minden generáció előtt.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 6-99 éves korig.
Az edzéseket Gyálon a Zrínyi Miklós Iskola Rákóczi utcai tornatermében (Rákóczi u. 44.)
Ambrus György 1. danos edző vezeti hétfőn és csütörtökön
17.30-tól 19.00 óráig (telefon: 06-70-554-0738), Vecsésen pedig Kis
Kálmán 1. danos edző tartja az edzéseket Tel.: 06-30-401-6674.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a tavalyi évben adójuk
1 %-át felajánlották egyesületünknek, mert az így befolyt 70.000
Ft-ból közös egyesületi melegítőket vettünk sportolóinknak.
Idén is szívesen fogadjuk a felajánlásokat. Adószámunk:
18686672-1-13.
Szponzorok és támogatók jelentkezését várjuk, akik segítenék az
egyesület munkáját.
Ambrus György

Tavaszi lomtalanítás
Bár még javában tombol a tél, és egyelőre a hó okoz közlekedési gondokat, mi már
készülünk a tavaszra, a tavaszi szokásos lomtalanításra. Ezért ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy a tavaszi lomtalanítást az alábbiak szerint végezzük.
- 2010. március 20-án szombaton reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
- 2010. március 21-én vasárnap reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli oldala (Spar Élelmiszerbolt, Bartók Iskola)
A lomtalanítás szabályai a régiek:
Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti
zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt).
Köszönjük együttműködésüket.

Gond van a kukamatricával?
Várjuk ügyfélszolgálatunkon!
Várhatóan kiütközik az adatbázis és a tények közötti eltérés
- Ha nem kapott matricát,
- ha a kapott matricán az adatok nem a valóságnak megfelelőek, például
nem az a kukaméret van az öntapadón feltüntetve, amekkora ténylegesen a
kukája,

- ha Ön nemrégiben vásárolt ingatlant Gyálon,
kérjük, jelentkezzen ügyfélszolgálatunkon, hogy adatait rögzítve elkészíttethessük az ingatlanhoz tartozó matricát a pontos adatokkal, és a szervezett hulladékos közszolgáltatásba Önt is, mint gyáli ingatlantulajdonost
bekapcsolhassuk.
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Ha a hulladékgyűjtést végző munkatársaink, nem találnak matricát a kukán, vagy eltérést tapasztalnak a matrica
adatai és a valóság között, sajnos nem üríthetik ki az edényt mindaddig, amíg közösen nem korrigáljuk a hibát.
Reméljük, hogy hamarosan sikerül betömni az adminisztratív réseket, és a számlafizető többséghez csatlakoznak az
eddig „kallódó”, a rendszerből kimaradó ingatlantulajdonosok is. Már az elmúlt hetekben is sok új lakos jelentkezett
ügyfélszolgálatosainknál, és a továbbiakban is számítunk együttműködésükre minden lakótársunk nevében!
Ügyfélszolgálatos munkatársunk elérhetőségei:
telephelyünkön (Gyál, Kőrösi u. 53.) minden hétfőn 8-20 óráig
a gyáli ipartestület épületében minden kedden 9-11 óráig
06-29/540 245 telefonszámon és üzenetrögzítőn vagy a vevoszolgalat@asa-hu.hu e-mailcímen.
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Keringési zavarok kezelése és
állapotfelmérés a gyáli egészségházban
- Thermokamerás állapotfelmérés
(hajszálkeringés, gyulladás, góckutatás, kockázatmentes, fájdalommentes) bevezető áron

12 000 Ft helyett 8 000 Ft
- BEMER terápiás kezelés
(vérellátási zavarok, érszűkület,
diabetes és szövődményei, mozgásszervi betegségek, oxigénhiány, elsavasodás, anyagcserezavar, fülzúgás,
potenciazavar)

- Kineziológia
(fizikai és lelki betegségek,
stresszoldás)
Bejelentkezés: 06-20/9276-250

Új gyógymódok Gyálon!
- Orgon terápia
- Kristálylámpa (színterápiás fiatalítás)
- Földsugárzás mérés (radiesztézia)
- Sorselemzés
- Állapotfelmérés (akupresszúrás módszerrel)
Bejelentkezés: Kovács Tibor 06-30/2265-196
,

További információ: www.egeszsegmester.ewk.hu
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Apróhirdetés
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.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.:
20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47
Korrepetálás, érettségire felkészítés
matematikából, történelemből, irodalomból (esetleg másból) Gyálon, telefon:
06-20/527-7701.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül.
Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tartályok, csaptelepek javítása, cseréje.
30/234-7492
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon bizalommal! Tel.: +3670-505-1177
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötne kedves,
megbízható, biztos anyagi háttérrel rendelkező, gyáli házaspár. Forduljon bizalommal HOZZÁNK!: T: 0629/340-526 v.
0620/203-1000
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.3015.30-ig. 06-20/590-9502 E-mail:
hgyula@radiolan.hu

Hirdetésekkel
kapcsolatos információ:
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló szerszámok,
háztartási eszközök élezése.

Badics Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.

NŐNAPI AKCIÓ
MUNKÁLTATÓK FIGYELEM!

Valami különleges vagy egzotikus virággal szeretné
meglepni munkatársait? Vagy csak egy szál virággal szeretne
kedveskedni? Konkrét elképzelései vannak? Mi örömmel
megvalósítjuk azokat! Vagy nincsenek? Mi akkor is tudunk
segíteni! Kérjük lépjen velünk kapcsolatba, mi segítünk!
Igény szerint kiszállítással is!
HA MEGRENDELI NŐNAPI VIRÁGAIT 2010.03.05-IG,
AKKOR 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
ZANDI VIRÁG-AJÁNDÉK ÜZLET
GYÁL A KISFALUDY UTCA 57 SZÁM
AZ ÚJTEMETŐTŐL 2 PERCRE (400M)
TELEFON: 06 29 340 160

19

ITT AZ IDŐ!

PÁNCZÉL KÁROLY

a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje
GYÁLON
Itt az idő a változásra! A változtatásra!
Végre magunk dönthetünk arról,
hogy milyen jövőt akarunk Magyarországnak, Gyálnak!

Ha Ön is változást akar, kérjük,
támogassa Pánczél Károlyt ajánlószelvényével is!
Az ajánlószelvényekért kérésére érte megyünk:
e-mail: bajzath.endre@fidesz.hu – mobil: +36-20-476-1117
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!

Pánczél Károly és a Fidesz Gyáli Csoportja
www.panczelkaroly.fidesz.hu

GYÁLRÓL GYÁLIT A PARLAMENTBE!
TÁMOGASSA AJÁNLÓSZELVÉNYÉVEL ÉS SZAVAZATAIVAL
GYÁL EGYETLEN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTJÉT!
Fizetett választási hirdetés

