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Városi ünnepség a magyar kultúra napján

Párbeszédben a
nagyadózókkal

Az idén is hagyományaink szerint, képzőművészeti eseménnyel kezdődött a kultúra napi
rendezvény, a 2011-es Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotói csoportos kiállításának megnyitója
után a közösségi ház színháztermében folytatódott a program. Ünnepi beszédet Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere mondott. Az ünnepség csúcspontja a városunkhoz kötődő költők alkotásaiból szemezgető irodalmi összeállítás volt.
Tudósításunk a 13. oldalon.

2012. február 2-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere megbeszélésre
hívta össze a város legnagyobb adófizetőit. Az immáron második alkalommal megtartott összejövetel célja
az volt, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi, kulturális
életét, valamint a jövőbeni fejlesztési
lehetőségekről tájékozódjanak.

3. oldal

Bajor – magyar nemzetközi
találkozó
Az új év első napjaiban ismét városunk volt a helyszíne egy Comenius
Régió projekttalálkozónak. A bajor
partnerek képviselői, Marcus Oliver
Hochmuth, valamint Ralf Raupach,
érdekes eszmecserére invitálták a
magyar kollégákat.

5. oldal

A Gyálról befizetett pénz
legyen a gyáliaké!
Összeállításunkban Gyálon működő,
illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a
felajánlásokhoz ötleteket adjunk.

10-11. oldal

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az
1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének
évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
A rendezvény programja:
2012. március 15. (csütörtök), 10.00 óra:
Városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.
Ünnepi beszédet mond: Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester.
Az ünnepi műsor közreműködői:
Bitskey Tibor Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, az
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola diákjai és a
Gyál Városi Fúvószenekar.
Az ünnepséget követően koszorúzás a Templom téri kopjafánál.
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Járási központ lehetünk
Gyál Város Önkormányzata örömmel üdvözölte a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium által közzétett tervezetet, miszerint
Gyál is járásközpontnak lett jelölve.
Eszerint tizenöt járás kialakítása várható a több mint egymilliókétszázezer lakosú Pest megyében. A 187 települést magába foglaló
megye leendő járásai:
budakeszi járás, ceglédi járás, dabasi járás, dunakeszi járás, érdi
járás, gödöllői járás, gyáli járás, monori járás, nagykátai járás, pilisvörösvári járás, ráckevei járás, szentendrei járás, szigetszentmiklósi járás, szobi járás, váci járás.
A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként működnek majd 2013. január 1-jétől. Létrehozásuk a területi
közigazgatás átalakításának érdekében, s azért szükséges, hogy az
elmúlt húsz évben a területi közigazgatásban kialakult átláthatatlan feladat- és szervezetrendszer, az önkormányzati és állami igazgatás összemosódása megszűnjön – állítja a KIM.

Felhívás

Iskolai beiratkozási kötelezettségre
Értesítem a város lakosságát, hogy a Közoktatásról szóló módosított 1993.
évi LXXIX. törvény 6. paragrafus (2) bekezdése alapján a 2005. június 1.
és 2006. május 31. között született gyermekek a 2012/2013. tanév kezdetén
tankötelessé válnak.
A tankötelessé váló gyermekeket – egészségi és iskolaérettségi állapotuktól függetlenül az általános iskolába be kell íratni.
A beiratkozás a város valamennyi általános iskolájában:
2012. március 7-én, szerdán 8 – 18 óráig és
2012. március 8-án, csütörtökön 8–16 óráig tart.
A beíratást a gyermekek állandó lakóhelyének megfelelő körzetes általános iskolában kell elvégezni.
A beiskolázási körzetekről a helyi óvodákban, általános iskolákban
vagy a polgármesteri hivatal 06-29/540-920-as számán kérhető felvilágosítás.
Szükséges dokumentumok:
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget tanúsító) igazolás
A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
Gyál, 2012. február 1.
Rozgonyi Erik
Gyál Város Címzetes Főjegyzője
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Az államigazgatási feladatokat az állam a saját szervezetrendszerén keresztül fogja végezni, míg az önkormányzatnál a helyi ügyekkel kapcsolatos feladatok maradnak. A járási hivatalok a jelenlegi
jegyzői feladat- és hatásköröket, valamint a kormányhivatalok körzeti, városi kirendeltségeinek feladatait fogják ellátni.
A gyáli járáshoz a tervezet szerint a következő települések tartoznak majd: Alsónémedi, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Ócsa, Vecsés.
Az MTI tudósítása szerint a törvényjavaslat várhatóan 2012 februárjában kerül az Országgyűlés elé, a járási székhelyeket és az illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány.

Felhívás

Óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre
Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden
kisgyermek, aki 2012. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon
gyermekek, akik 2012. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről
a 2012/2013. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos
felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. paragrafus (3) alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A beiratkozás a város valamennyi óvodájában:
2012. március 5-étől 9-éig (hétfőtől-péntekig) naponta
8 órától – 16 óráig tart.
A beíratást a gyermekek állandó lakóhelyének megfelelő körzetes óvodájában kell elvégezni.
A beíratási körzetekről a helyi óvodákban, általános iskolákban vagy a
polgármesteri hivatal
06-29/540-920-as számán kérhető felvilágosítás.
Szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
- a gyermek oltási könyve.
- a gyermek TAJ kártyája.
- a szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa.
- a szülő vagy gondviselő lakcímkártyája.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.
Rozgonyi Erik
Gyál, 2012. február 1. 			
Gyál Város Címzetes Főjegyzője
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Párbeszédben a nagyadózókkal
2012. február 2-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere megbeszélésre hívta össze a város legnagyobb adófizetőit. Az
immáron második alkalommal megtartott összejövetel célja az volt, hogy a nagyadózók megismerjék
a város közösségi, kulturális életét, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről tájékozódjanak.

A rendezvény kezdetén Pápai Mihály polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd átadta a szót Pánczél Károlynak, városunk alpolgármesterének, aki az idei évtől érvényes törvényi változásokról
számolt be a jelenlévőknek.
Ezt követően Sándor Tamás, a polgármesteri hivatal Kabinet
Irodájának irodavezető-helyettese beszélt a város megújult honlapjáról, majd Diera Éva, a Pénzügyi-, Számviteli- és Adó Iroda
irodavezetője beszámolt a város költségvetéséről.
Hangsúlyozta, hogy a helyi adók beszedéséből származó bevétel nagyságrendben az elsők között áll, és
72%-a a megbeszélésen jelenlévő, a városban működő legnagyobb adófizetők által befizetett összegből
származik. Kitért a kiadások területeire, részletesen
beszámolt az intézmények működési kiadásairól, a
polgármesteri hivatal és a város működésére, üzemeltetésére fordított kiadásokról és a felhalmozási,
felújítási kiadásokról.
Ezt követően Pápai Mihály polgármester részletesen beszélt az elmúlt egy évről, ismertette, hogy
milyen fejlesztések, beruházások történtek. Előadásában kitért Gyál város közösségi és kulturális életére
is. Beszámolt a jövőbeni tervekről, elindult beruházásokról, különös hangsúlyt fektetett a városközpont
rehabilitációjára, az új rendőrőrs építésére, szívügyeként kezelve a vasútállomás felújítását. Beszéde végén
minden jelenlévőt szeretettel meghívott az „Évfordulók Városa – 2012” rendezvényfolyam eseményeire.
Pápai Mihály előadása után a jelenlévők lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, valamint kérdéseket
tehettek fel a város vezetői felé.
A rendezvény egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel egybekötött ebéddel zárult. A találkozóról kijelenthető, hogy elősegítette a
közös gondolkodás és egy mindkét fél számára értékes együttműködő kapcsolat
folytatását, hiszen itt lehetőség nyílt a vállalkozók számára partneri kapcsolatok
kiépítésére is.
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Beszámoló a januári
képviselő–testületi ülésekről

Pápai Mihály polgármester a
Rádió 17 vendége lesz!

2012 januárjában Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kétszer is ülésezett. Január 10-én rendkívüli, míg január
26-án éves munkarend szerinti soros ülésre
került sor.
A január 10-i rendkívüli ülésre azért volt
szükség, hogy a „Városközpont” projekt részeként Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lezáruljon.
A testület döntése értelmében az önkormányzatnak az új városháza kivitelezésére
a legkedvezőbb ajánlatot tevő PRÍM ÉPÍTŐ
Kft-vel kellene szerződést kötnie 589 481 065
Ft+ÁFA összegben. Azonban több pályázó
jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, így a szerződés
azok elbírálásáig nem köthető meg.
A január 26-i ülés kezdetén Pápai Mihály
polgármester a szokásos módon beszámolt

Pápai Mihály polgármester 2012. február 29-én, szeraz elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekdán reggel 8 órakor a Rádió 17 élő, reggeli beszélgetős
ről és a lejárt határidejű
műsorának vendége lesz. A Rádió 17 az FM 96.8-as
határozatok végrehajtáfrekvencián érhető el.
A műsorban egyebek mellett a város 2012. évi költsáról. Ezt követően megvitatták a 2012. évi
ségvetéséről, a városközpont-beruházásról és az agglomerációs települések helyzetéről is szó lesz.
költségvetés tervezetét,
amelyen a februári képviselő-testületi
ülésig
még módosítások szükségesek az egyensúly tői állásának megpályáztatásáról, hiszen a
megteremtése, fenntartása érdekében.
jelenlegi vezető megbízása 2012. augusztus
A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rend- 15-én lejár. Döntöttek továbbá a 2012/2013őrőrsének parancsnoka jelezte a hivatal as tanévben indítható óvodai csoportok,
felé, hogy a gyáli 4602. számú út külterületi iskolai osztályok, napközis csoportok szászakaszán jelentős számban vannak jelen máról.
prostituáltak. Mivel a központi szabályozás
A város képviselő-testülete ezt követően
nem vonatkozik a négyszámjegyű utakra, elfogadta az „Évfordulók Városa – 2012”
így a képviselő-testület azt a döntést hozta, rendezvényfolyam programját, majd pályáhogy a fenti utat, és a padkáktól számított zat benyújtásáról döntött a Comenius Regio
200-200
méteres 2012-2014 projektre, ebbe bevonva a telepüterületet Gyál bel- lés négy iskoláját, illetve az Arany János Köterületi határától a zösségi Ház és Városi Könyvtárat is.
közigazgatási hatáLezárult a közbeszerzési eljárás az új
rig védett övezetté városháza belsőépítészeti munkái kiviteli
nyilvánítja.
terveinek elkészítésére. A Testület döntése
A Városi Egész- alapján ezt a munkát az UIArchitects Kft.
Gyál Város Önkormányzata a rendkívüli hideg miatt – annak meg- ségügyi
Központ végezheti 5 842 000 forint összegben.
szűnéséig – 2012. február 2-től ideiglenes nappali melegedőnek b e s z á m o l ó j á n a k
Gyál Város Önkormányzatának Képvisejelöli az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Kőrösi út elfogadása
után lő-testülete éves munkarend szerinti soros
118-120.) épületének előterét. A nappali melegedő csak a rendkívüli döntés született a ülését 2012. február 23-án tartja.
helyzet idején tart nyitva 8-tól 19 óráig. Éjjeli melegedésre a FEGY Liliom Óvoda vezePolgármesteri Hivatal
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület központjának előtere vehető igénybe
(Rákóczi utca 42-44.).
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó egyesület járőrei a rendkívüli hidegre
Közterület-felügyelői tájékoztatás
való tekintettel fokozott járőri szolgálatot teljesítenek.
Gyál Város Önkormányzata arra kér minden segítőkész gyáli polgárt, hogy fokozottan figyeljenek idősebb vagy mozgásukban korlátozott szomszédjaikra, rokonaikra, segítsenek nekik a bevásárlásban,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy városunkban a parkolási szabámozgásukban, a fűtés biztosításában, a házuk előtti járdaszakasz sílyok be nem tartása megsokszorozódott. A szabálytalanul parkosság-mentesítésében. Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a hidegkolásokat főleg az alábbi területeken tapasztaljuk:
nek kitett magatehetetlen emberekre: most egy rosszullét vagy ittasKőrösi út, Ady Endre utca, Liliom utca, József Attila utca,
ság is okozhat halálos kihűlést vagy súlyos fagyási sérüléseket!
Bartók Béla utca, Kisfaludy utca, Erdősor utca.
Az önkormányzat arra kéri a gyáli polgárokat, hogy a FEGY teleA vasárnapi piacnapokon is vegyék figyelembe a kihelyezett
fonszámán (29/340-333) vagy a polgármesteri hivatalnál (29/340-101)
(megállni, várakozni tilos, súlykorlátozást szabályozó stb.)
azonnal jelezzék, amennyiben veszélyhelyzetet észlelnek.
közlekedési táblákat, mert amennyiben a szabályokat nem
Az utak, járdák síkosság- és hómentesítése a havazások miatt szintartják be, helyszíni bírság kerül kiszabásra.
tén fontos feladat. A közterületek tisztítása a Városüzemeltetési Kft.
Kérjük a T. Lakosságot, hogy vegyék igénybe a kialakított parfeladata, de a magánházak, társasházak környékén a járda megtisztíkolókat, továbbá ne megszokásból vezessenek, vegyék figyetása a tulajdonosok kötelessége. Ennek a kötelességnek az elmulaszlembe közlekedést szabályozó táblákat, továbbá fordítsanak
tása súlyos balesetekhez vezethet, ezért arra is felhívjuk a figyelmüfokozott figyelmet a KRESZ szabályainak betartására.
ket, hogy erre is fokozott figyelmet fordítsanak!
Tisztelettel:
Gyál Város Önkormányzata
Pápai Mihály
Közterület-felügyelet
Gyál, 2012. február 1.			
					
polgármester

Közlemény a rendkívüli
időjárási helyzettel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!
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Bajor – magyar nemzetközi találkozó

Intézményvezetők szakmai fóruma
hattak a résztvevők gyakorlati példákkal illusztrált prezentációt. A találkozó alkalmat adott a hazai és külföldi gyakorlatok
összehasonlítására, közös problémák és megoldási javaslatok
felvetésére, közös gondolkodásra, kötetlen beszélgetésre is.
Minden résztvevő hasznosnak értékelte az együtt töltött időt
és örömmel várja hasonló kezdeményezések megvalósítását.
A projekt helyi partnereként is együttműködő Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár ezúttal is méltó helyszíne volt a találkozónak. Köszönjük a közreműködő kollégák
munkáját.

Az új év első napjaiban ismét városunk volt a helyszíne egy
Comenius Régió projekttalálkozónak. A bajor partnerek
képviselői, Marcus Oliver Hochmuth, a felsőbajor oktatási
hivatal megbízottja és egyben a brannenburgi Realschule
igazgatója, valamint Ralf Raupach, a bajor iskola szaktanára érdekes eszmecserére invitálták a magyar kollégákat. A
már csaknem két éve futó bajor – magyar projekt egyik fő
célja, hogy innovatív módszerekkel, a gazdasági szférában
már bevált gyakorlatokkal segítse a közoktatás, a közigazgatás vezetői pozícióiban tevékenykedő szakemberek, ezáltal az általuk irányított szakmai csoportok, intézmények
munkáját. A német igazgató úr előadásában bemutatta városunk, a gyáli iskolák és óvodák vezetőinek, mennyiben
vált hatékonyabbá a coaching módszerének alkalmazásával
saját munkája, hogyan javult az iskolaközösség tagjai közötti kommunikáció, ezáltal az oktató, nevelő munka minősége. Az
előadás második felében a német intézményvezetők feladatairól, az
iskola belső és külső partnereivel történő együttműködésről hall-

Német vendégeink meghívást kaptak az Ady Endre Általános
Iskola vezetőségétől egy bemutatkozó látogatásra. Az intézmény
dolgozói szeretettel fogadták a külföldi tanárokat, akik megismerkedtek az iskolában folyó munkával, a tantestület tagjaival,
valamint a rövid óralátogatások
során a diákokkal is. A találGyál Város Önkormányzata 243/2011. (XI. 24.) sz. KT határozata alapján 2012. január 1-jétől
kozást az is időszerűvé tette,
átvállalta a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetését azon 75. életévüket betöltött
hogy a hamarosan benyújtandó
egyedül vagy házastársukkal együtt élő gyáli lakosoktól, akik előfizetői e közszolgáltatásnak.
újabb közös Felsőbajor – Gyál
Az önkormányzat célja ezzel az volt, hogy könnyítsen a fiatalabb, keresőképes családtagok nélComenius Régió pályázatban,
kül élő, idős embereken. Az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak, hiszen az intézkedés
amelynek témája a pályaválaszígy is mintegy 8-10 millió Ft-ba kerül évente, ezért ez a mentesség csak a korosztály egy részét
tás, a fiatalok munkaerőpiaci
érinti, mely közel 500 háztartás anyagi terhein könnyít. Lényeges, hogy az önkormányzat kizáróesélyeinek növelése lesz, Gyál
lag a korábban előfizetett űrmértékű gyűjtőedény díját vállalta át.
valamennyi oktatási intézmé2011 decemberében megkapták az értesítéseket azok a helyi lakosok, akik a nyilvántartás alapnye partnerként szerepel. A
ján megfelelnek a feltételeknek, vagyis betöltötték a 75. életévüket, egyedül vagy házastársukkal
partnerek igyekeznek megisélnek, más nincs bejelentve az ingatlanba és előfizetői voltak a szolgáltatásnak az A.S.A. Magyarmerni az újabb résztvevőket,
ország Kft-nél. A jogosultak körét havonta hivatalból felülvizsgáljuk, és szükség szerint módoakikkel remélhetőleg a jövőben
sítjuk, természetesen az érintetteket is tájékoztatva a változásról. Kérelemre is felülvizsgáljuk a
eredményes és mindenki szányilvántartást, s ha valamely adatban eltérés mutatkozik, pontosítjuk.
mára hasznos együttműködést
Felhívjuk figyelmüket, hogy a januárban kiküldött számlák még az előző évi szolgáltatási idővalósíthatnak meg.
szakra vonatkoznak, így a kedvezmény ebben még nem érvényesíthető.
			
Polgármesteri Hivatal
Bíróné Tolvaj Erzsébet
projektkoordinátor

A 75 év felettiek szemétdíj alóli mentessége
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2012. évi tájékoztató
a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata által nyújtott peren
kívüli és peres jogi támogatásokról
A szolgálat a szociálisan rászorulók számára egy olyan jogintézmény,
amelynek keretében a hátrányos helyzetű állampolgárok, szakszerű jogi
segítséget kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során a
mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munkaés foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek stb.) Kivéve: adás-vételi szerződés elkészítése, állampolgári
ügyek, vámügyek, elítélteknek a büntetésükkel kapcsolatos ügyek nagy
része.
A hivatal munkatársai csak egyszerűbb megítélésű jogvitákban nyújthatnak általános szóbeli tájékoztatást, egyébként ügyvédek adnak jogi
segítséget.
A 2012. január 1. óta az alábbiak szerint emelkedtek a rászorultságot
meghatározó jövedelemhatárok:
A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. A kialakított támogatási rendszerben az állam viseli a jogi szolgáltatás díját:
- A felek azon csoportjának esetében, akiknek egy főre eső havi nettó
jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (azaz 2011. január. 1.-től 28.500
Ft-ot). Új szabály lépett életbe az egyedülállók esetében, miszerint az állam
viseli a jogi segítői díjat, ha az egyedülálló jövedelme a nyugdíjminimum
150 %-át (2008-tól 42.750 Ft-ot) nem haladja meg.
- A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves
időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek
a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 87.118 forintot (ez az összeg a
2010. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43 %-a). A jogi segítő óradíja – a piaci viszonyokhoz képest kedvezményes – 3000.- Ft óránként, amelyhez még 450.-Ft költségátalány járul, melynek összege 27%-kal
emelkedik, ha a jogi segítő ÁFA fizetésére köteles.
- Akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, esetében a jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam viseli, ha jövedelme nem haladja meg a 174.236 forintot (ez az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86 %-a).
Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél – és esetében a jogi szolgáltatás díját ugyancsak az állam
viseli –, aki
- rendszeres szociális segélyben,
- 2009. október 01. óta az a személy is, aki az aktív korúak ellátására
jogosult, ill. ezen ellátásra jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
- közgyógyellátásban részesül,
- átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
- menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
- vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével,
honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar
állampolgár volt,
- családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
A jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) – határozatunk alapján
- közvetlenül a névjegyzékben szereplő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, jogi segítői szervezetek) nyújtják.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a határon átnyúló jogvitákban
is támogatást nyújtunk
- az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve


- a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai
előtti eljárásokban kérhessenek jogi segítséget, költségmentességet, pártfogó ügyvédet.
Hivatalunk munkatársai az alapfeladatukon túlmenően (támogatás engedélyezése), ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben – a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen – jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak
bárki számára.
Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig
Telefonszám: 06/1/7000-952. Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444
Ügyfeleinknek, kérelemre 2008-tól, a folyamatban lévő peres ügyekben
is szolgálatunk biztosítja a jogi képviseletet. (büntetőeljárásban csak a sértettnek), kivéve a rendkívüli jogorvoslatot.
Nyomozati szakban egyik félnek sem tudunk segítséget nyújtani.
A peres ügyeknél fontos, hogy az Ügyfél rendelkezzen egy perszámmal
ellátott hivatalos bírósági irattal, és –amennyiben kapott költségmentességet a bíróságtól, azt is igazolni szíveskedjék. Ha nincs bírósági költségmentességről igazolás, a közös háztartásban élőknél az 1 főre jutó nettó
jövedelmet kell alapul vennünk.
A jövedelembe beleszámít a bármilyen formában kapott segély, a családi
pótlék , ill. munkanélküliek esetén, ha valaki belejentkezett a Munkaügyi
központba, pl. az álláskeresési támogatás is.
Csak ezen igazolások birtokában tudjuk biztosítani az Ügyfél által történő pártfogó ügyvéd-választásának lehetőségét.
Az ügyvédválasztáshoz minden esetben egy kérelemnyomtatványt kell
kitölteni, peren kívüli és folyamatban lévő peres ügyek esetén is.
Lényeges megjegyezni, hogy az ügyvédi segítségnyújtás nem jelenti egyben azt is, hogy minden ügyet megnyernek, miután vannak olyan perek is,
amelyeknél a nyerés esélye csekély.
Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig
Telefonszám: 06/1/7000-952. Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444
A Pest Megyei Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadásokat is tart:
Kiskunlacházán: minden hónap 2. hétfőjén, a Családsegítő Szolgálatban: 11-14 óráig, (Dózsa György út 59/c).
Gödöllőn: minden hónap 1. csütörtökén a Családsegítő Szolgálatban 1013 óráig (Ganz Ábrahám u. Madách Szakközépiskola mellett).
Vácon: minden hónap 2. keddjén a Családsegítő Szolgálatban 10-13 óráig (Deákvári fasor 2.) Kosdi útról közelíthető meg.
Szentendrén: minden hónap 2. csütörtökén a helyi Polgármesteri Hivatalban 10-13 óráig.
Cegléden: minden hónap 3. keddjén a Hivatal ceglédi pártfogói irodájában (Alkotmány u. 11-15.-faház) 10-13 óráig.
Pilisen: minden páros hónap 3. csütörtökén a Polgármesteri Hivatalban
14-16 óráig.
Dunaharasztiban: minden hónapban a helyi Családsegítő Szolgálattal előre egyeztetett keddi napon 10-12 óráig a Családsegítő Szolgálatnál
(Andrássy u. 14.) .
Budapest, 2012.01.02.

2012 február

Alkotás és közösségépítés a Liliom Óvodában
Bizonyára felvetődik a
szülőkben a kérdés, hogy
a Liliom Óvoda egy-egy
nevelés nélküli munkanapján, mi történik.
Óvodánk
dolgozóinak értékrendjében igen
fontos helyet foglal el
a folyamatos fejlődés
iránti igény. A február
2-án tartott akkreditált továbbképzésünk fő
témája: Környezetünk
komplex megismerése,
játékok elemzése és készítése. A programon
résztvevő óvodapedagógusok és dajkák
nyitottan, nagy lelkesedéssel láttak neki az
ötletes, gyermekeink tudástárát gyarapí-

tó játékok készítésének. A képzés legfőbb
mondanivalója mindenki számára az volt,
hogy saját kézzel elkészített játékok személyesebbek, jobban a saját csoport igényeihez

alakíthatók, valamint költséghatékonyak is. Igen értékes információkhoz jutottunk a program vezetőjétől
Hegedűsné Zsuzsannától, aki a Alap
Pedagógiai Központ képviseletében
érkezett hozzánk. A közös alkotás élménye segítette az együttműködést, az
egymásra hangolódást a munkacsoporton belül, amely a hétköznapokban
elősegíti a gyermekek nevelését.
A továbbképzés egy csapatépítő tréningnek is megfelelt, vidám és hangulatos volt.
A munka hevében nagyon jól esett a
friss pogácsa, köszönet érte Pellegrini Attilának, 1185. Bp. Nagybánya u. 8. Pellegrini
Pálinkás Edit
Pékség Kft. 		
óvodapszichológus

December a gyáli Tulipán Óvodában
Óvodánkban már december elejétől a téli ünnepek hangulatában teltek mindennapjaink.
A csoportszobák ünnepi díszbe borultak, az óvó nénik a gyerekekkel együtt dekoráltak, készítették a szebbnél-szebb munkákat.
A kicsiktől a nagyokig nagyon várták már a Mikulást! Aki az ovisok
elmondása szerint „Tél országból érkezik hozzánk és messzelátó távcsövével egész évben, figyeli őket”.
Kívánságlisták íródtak, készültek a mikuláscsizmák, puttonyok. Télapóváró daloktól, versektől volt hangos minden óvodai csoportunk.
December 6-án végre eljött a várva várt nap! Megérkezett hozzánk
Mikulás bácsi. Minden csoportba ellátogatott és ajándékkal lepte meg
a gyerekeket. Köszönjük a Gyurkó család férfi tagjainak, a KHT. Mikulásának, krampuszának a sok szép és jóságra bíztató szavait.
Ezt követően az óvoda aulájában, az óvodások a Mikulás bácsival
együtt megtekinthették a Mikulás leves című mesét, amelyet óvó nénikből álló színjátszó körünk adott elő. Alig ment el tőlünk a Télapó
bácsi, ismét a várakozás öröme lett úrrá rajtunk. Hiszen közeledett a
karácsony. Az egész óvodát a mézeskalács illata lengte át. Bármelyik
csoportba bepillantva nagy sürgést-forgást láthattunk! A gyerekek

tésztát gyúrtak, fenyőfát, kisharangot, csillagot szaggattak és közben
karácsonyi dalokat énekeltek. Majd a frissen kisült süteményt jó ízűen
el is fogyaszthatták.
Idén ajándékba kaptunk élő fenyőfát a városvezetésétől, amelynek
nagyon örültünk, mert illata átjárta egész óvodánkat. Az aulában felállított fenyőfát a gyerekek saját készítésű díszeikkel díszíthették fel.
Hagyomány óvodánkban az Adventi munkadélután, ahol az óvó nénik
a szülőkkel együtt készítik el a gyerekeknek szánt, személyes ajándékokat.
Készültek ujjbábok papírból, kézzel varrott hóemberek, mackók,
képek szalvétatechnikával, alvós párnák, karácsonyi hűtőmágnesek,
csoport logóval ellátott pólók. Az ötletek tárháza kifogyhatatlan volt.
Ezen a délutánon alkalmunk nyílik a szülőkkel oldottabb légkörben
beszélgetni, hiszen a rohanó hétköznapokban erre nem mindig van
lehetőségünk.
December 19-én került megrendezésre karácsonyi ünnepségünk.
Színjátszó körünk karácsonyi mesével kedveskedett a gyerekeknek. Az
aula újra zengett a karácsonyi verseket, dalokat éneklő gyerekhangoktól, óvó nénik hangszeres muzsikáitól. Öröm volt látnunk a sok-sok
csillogó szemű, esetenként tátott szájú gyermeket, akik rácsodálkozva fogadták az aula akusztikájában felcsendülő fuvola, gitár, hegedű
hangjait.
Miután véget ért a közös ünnepség, a karácsonyfa alól előkerültek a
csoportoknak szánt ajándékok, amelyeket ezúton is szeretnénk megköszönni a támogató szülőknek és az óvoda alapítványának. Ezután a
csoportszobákban a gyerekek izgatottan bontogatták az ajándékokat.
Az új játékokkal azóta is, szívesen, örömmel játszanak a gyerekek.
Ezekben a napokban áthatotta óvodánkat, - kicsiket és nagyokat
egyaránt - az ünnepi várakozás, készülődés öröme.
Decemberi eseményeinkkel, segíteni kívántuk a gyermekek ünnepi
érzelmi ráhangolódását. A várakozás örömteli időszakának átélését
színes élményekkel gazdagíthattuk, kicsik és nagyok valamennyien.
Tulipán Óvoda Szakmai Munkacsoportja
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Üdülési támogatás nyugdíjasoknak

Erzsébet program
Sajtóközlemény

Csarnoképítés a Tranz-Org Kft-nél
2012-01-18
A Tranz-Org Rendezvénytechnikai Kft. 52 384 049 forint uniós
támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében. A 149 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházás segítségével a cég tevékenységét
bővítheti, köszönhetően egy új csarnok felépítésével.
A Tranz-Org Kft. 2011-ben egy közel ezer négyzetméteres csarnok
kivitelezését, illetve a meglévő csarnok fejépületének építőmesteri, épületgépészeti és elektromos szerelési munkálatait valósította
meg a magyar költségvetés, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.
A cég hosszú évek óta foglalkozik rendezvénytechnikával, illetve rendezvények szervezésével. Nevükhöz kapcsolódik az évek óta
megrendezésre kerülő Sziget fesztivál, illetve egyéb vidéki fesztiválok is, mint a Hegyalja fesztivál, de nagyobb világsztárok koncertfellépésénél is általában a Tranz-Org Kft. biztosítja a technikát.
A vállalkozás tevékenységének kapacitása az évek folyamán dinamikusan növekedett, folyamatosan alkalmazkodva a piac igényeihez mind minőségi, mind mennyiségi tekintetben egyaránt.
A rendezvénytechnikához alkalmazandó eszközök elhelyezéséhez, és a munkafolyamatok jobb koordinálásához kapcsolódóan
régóta esedékes volt egy új csarnok kialakítása, ám annak megvalósítása csak nem régiben válhatott lehetővé a KMOP-1.5.3/C-2009
pályázati konstrukció 35 %-os támogatásának köszönhetően.
A projekt időben lezajlott, és az 52 384 049 Ft-os támogatásnak
köszönhetően a növekvő megrendeléseket időben teljesíteni tudja
a vállalkozás.

A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a
www.tranzorg.hu oldalon olvashatnak.

Név: Tranz-Org Kft.
Cím: 2360, Gyál, Szövetkezet u. 4
E-mail: info@tranzorg.hu
Honlap: www.tranzorg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



Tisztelt Nyugdíjasok !
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány FELTÖLTŐDÉS pályázata
kikapcsolódást, pihenést biztosít a szociálisan rászorulók részére
állami tulajdonban lévő üdülőkben. A pályázat összege névre szóló
40 000 Ft értékű üdülési szolgáltatás 10 000 Ft önrész megfizetése
mellett (saját költségre vállalt). Azon személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el a szociális célú üdülési
támogatást.
Pályázók köre: a belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül. Előnyben részesül, akinek havi teljes összegű ellátása a 85 000 Ft-t nem haladja meg és
más adóköteles jövedelme nincs.
A pályázatot kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011„
formanyomtatványon, ill. másolatán adható be postai úton a következő címre:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest Pf.11.
Benyújtási határidő: 2012.február 29.
Írásos választ, csak a pályázatot elnyerők kapnak.
Pályázat kötelező mellékletei:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2011. évi, havi nyugellátást tartalmazó igazolás másolata (Nem megfelelő a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a banki kivonat!)
Csak a pontosan, hiánytalanul kitöltött, aláírt és megfelelő melléklettel ellátott adatlap kerül feldolgozásra.
A pályázati adatlap letölthető: www.mnua.hu oldalról, vagy kérje
a Nyugdíjas Klubok, Rokkantak, Nagycsaládosok Klubvezetőitől.
Az Adatlapon igényelhetnek a
FELTÖLTŐDÉS pályázói: a nyugdíjasok,
VÁR A PIHENÉS pályázói: a fogyatékosok, vakok,
ÉLMÉNY EGYÜTT pályázók: a nagycsaládosok
PIHENŐ GONDOSKODÁS pályázói: a Szociális,
gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények munkavállalói is.
Kiss Jánosné
NYKE
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Fizika óra a Csodák Palotájában
Az iskolai élet megszokott üteméből január
18-án kizökkentettük a
8.a és 8.b osztályos tanulóinkat.
Dr. Simon Natália és
Reegn Frigyesné a Csodák Palotájába szervezett kirándulást a
tanulók részére, ahol a
fizika csodálatos világát
hozta közelünkbe a sok
kísérlet, amit az előadó
csoportunk
számára
bemutatott. Két fizika
órát láttunk a nap során,
rendkívül sok érdekes
könnyen megjegyezhető
fizikai törvényszerűséggel ismertetve meg a közönséget.
Külön élményként élhették meg a gyerekek, hogy bevonták őket
a feladatokba.
Az elektromosság témakör volt az első
előadás témája, amely a mindennapi életünk meghatározó területe. Tanulóink a
kísérleteket tágra nyílt szemekkel követték.
Manapság a természettudományos területek népszerűsítése a pedagógusok feladata,
ennek a programnak is az a legfőbb célja,
hogy a technika, a fizika, a média újdonságaival és lehetőségeivel bővítse tanulóink
ismeretét.
Nagy élvezettel próbálták ki a gyerekek a
kiállítás területén található érdekes eszközöket. A kreatív gondolkodás, a jó megfi-

gyelőképesség és persze nem utolsó sorban
az ügyesség is szerepet kapott ezen a helyen.
Figyelték, hogy az eszközök milyen módon
működnek, s próbálták kellő ügyességgel
használni őket.
A nap második felében a mechanika kö
rébe tartozó érdekes kísérletekkel ismertette meg a diákokat az előadó. Tudatosan
irányította a gyerekek figyelmét a forgó
mozgásokkal kapcsolatos törvényszerűségek irányába. Több kísérlettel és a rakéta elv
bemutatásával népszerűsítette a fizikának e
területét is az előadó.
Nagyon eredményes nap volt ez mindenki számára. Akarva vagy akaratlanul min-

denki valamilyen fizikai törvényszerűségről
társalgott ezen a napon. Csupa játékkal és
ugyanakkor sok–sok ismerettel bővelkedő
tanítási nap után tértek haza a diákok.
Ha valaki eddig nem kedvelte a tudománynak ezt a területét, most rádöbbenhetett arra, hogy a világ, amely bennünket
körülvesz mennyire érdekes!
Ez a típusú óra már hagyományként él
iskolánkban, hiszen a korábbi években is
más csoportokkal is felkerestük a kiállítást.
Terveinkben szerepel a jövőbeni kiállítások
látogatása is, hisz csodákat láthattak a gyerekek a csodák palotájában.
regir

Napközi a közösségformálás szolgálatában
A december az év legmisztifikusabb
hónapja, ezért is minden évben a legzsúfoltabb hónap az iskolai és különböző aktuális programokban. A napközis
munkatervembe is terveztem sok mindent, de aktuális programok is közbejöttek.
A tervezettek közül kiemelném a tavalyi évben indított „Betlehemezést”,
amit hagyományteremtésként kezdeményeztem. Idén az első osztályos tanulókkal lelkesen készültünk, aminek

az eredménye az alsó tagozatos tanulóknak való előadás volt. A szülőket
és nagyszülőket, is meghívtuk, mert
fontos, hogy bejöjjenek az iskolába és
lássák gyermekeik, unokáik sikerét, teljesítményét. Mert akármilyen „rövid”
műsorral készültünk, a gyereknek ez a
tanulás mellett plusz feladat, de nagy
örömmel, izgalommal, lelkesedéssel
készültek.
A másik nagyobb programunk volt,
hogy a Fővárosi Állatkertbe látogattunk.

Nagyon fontos közösségkovácsoló tevékenységnek látom.
Az állatok szeretete, az egymásra figyelés az idegen helyen való helyes viselkedés összekovácsoló szerepet tölt be. A
gyermekek gazdag, élményben dús délutánt töltöttek az állatkertben és lelkes
beszámolóikból tudom, hogy jó ötlet volt
kilépni az iskolakapun és más közegben
tölteni a napot.
Vitéz Tiborné
napközis nevelő
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott tevékenységet
végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor.
Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek. A városunkban
élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki!
Összeállításunkban Gyálon működő,
illetve a városhoz kötődő tevékenységet
végző szervezetek listáját adjuk közre azzal
a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk.
Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő szervezeteket, szolgálja
a gyáliakat!
(A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek bizonyára többen
vannak az itt közölteknél, de mi csak azokat
a közösségeket szerepeltethetjük, akikről
tudomásunk, információnk van. Kérjük a
felsorolásban nem szereplő, szja 1 százalékának fogadására jogosult szervezetek jelentkezését, hogy lapunk következő számában már róluk is hírt adhassunk!)

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám:18671544-1-13

Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13

(Jancsi és Juliska Magánóvoda alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13

Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár
Adószám: 16936562-2-13

(Bartók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli
Szervezete
Adószám: 19012470-1-41

Gyáli Keresztény Nevelésért
Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13

(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13

Dh. Giraffe Kerékpár Club Sport
Egyesület
Adószám: 18686218-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány
Adószám: 18664658-1-13
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Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13

Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

FEGY- Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus
Klub Egyesület
Adószám: 18687745-1-13

Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló
Egyesülete
Adószám: 18683703-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni
Mentőegyesület
Adószám: 18707850-1-13

Gyál Városi Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13

Fiatalok az Európai Unióért
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18700743-1-13

Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsődéért Egyesület
Adószám: 18718276-1-13

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13

(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas
Klub
Adószám: 18686500-1-13

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 13707300-1-13

(Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a
gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

Uszoda Alapítvány
Adószám: 19184427-1-13

Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13

Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13
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Eredmények a városi könyvtár
pályázatain
Az elmúlt év végén két könyvtári pályázat eredményhirdetésére került sor a városi
könyvtárban.
November végén a második alkalommal meghirdetett „Lencsevégen Gyál” című
fotópályázat, december elején pedig a több éve hagyományosan élő Kistérségi Prózaíró pályázat díjazottjai vehették át okleveleiket és könyvjutalmukat.
Terveink szerint 2012-ben is meghirdetjük irodalmi és képzőművészeti pályázatainkat.
Ezekről és további programjainkról rendszeres tájékoztatást adunk az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár honlapján: www.gyalikozhaz.hu
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

„Lencsevégen Gyál”
amatőr fotópályázat eredménye
Gyáli életképek kategória
I. Hoholczer Richárd: Az öreg bölcs
II. Bakos Zoltánné: Édes otthon
III. Székely Beáta: Megemlékezés II.
IV. Karácsonyi Ibolya: Maradj még!
Gyáli utcarészletek, szobrok kategória
I. Kovács Krisztina: Az ősz útja
II. Bakos Zoltánné: „Vége van a nyárnak...”
III. Hoholczer Richárd: Hajnali homály
IV. Karácsonyi Ibolya: Csendes reggelen
DICSÉRŐ OKLEVELET KAPTAK
		 Hoholczer Richárd: Fűnyíró
		 Karácsonyi Ibolya: Mosoly
		 Zsigovits Gábor: Egységben az erő
		 Dobos Erika: Ady Endre
		 Kiss Tibor: Napnyugta a határban
			
Suhanó sihuhu

Kistérségi prózaíró pályázat
eredménye
I. Boros György László: Fehér
II. Karácsonyi Ibolya: Füles
Dícsérő oklevél:
Benke Mária: Lecsúszott emberek

Hoholczer Richárd:
Az öreg bölcs
Gyáli életképek kategória
I. helyezett

Kovács Krisztina:
Az ősz útja
Gyáli utcarészletek,
szobrok kategória
I. helyezett
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A közművelődési díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési, kulturális életben kimagasló tevékenységet végzők elismerésére alapította. Azon személyeknek adományozható, akik közösségi munkájukkal, a
közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez.

Városi ünnepség a
magyar kultúra napján
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én
tisztázta le Szatmárcsekén nemzeti imádságunk, a Himnusz kéziratát. A magyar kultúra napját ennek emlékére ünnepeljük meg
1989 óta.
Az idei városi ünnepség is hagyományaink szerint, képzőművészeti eseménnyel kezdődött a közösségi házban. A 2011-es Gyáli
Téli Tárlat díjazott alkotói, Dr. Bán Éva, Könyv Kata, M. Kaiser Ilona és Bobek József csoportos kiállítását Gazdik István, a közösségi
ház igazgatója nyitotta meg, majd a színházteremben folytatódott a
program. Ünnepi beszédet Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
városunk alpolgármestere mondott. Az is hagyománynak számít,
hogy a magyar kultúra napján adják át a Közművelődési Díjat a felnőtt díjazottnak. Az idén Gazdik István, az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója vehette át a kitüntetést Pánczél
Károlytól.
Az ünnepség csúcspontja a városunkhoz kötődő költők alkotásaiból szemezgető irodalmi összeállítás volt. Az újszerű, színvonalas,
Gazdik István rendezte műsorban kizárólag helyi értékek szerepeltek, olyan tartalmak, amikkel gyáliak gazdagították nemzeti kultúránkat.
Láthatóak voltak Veres Sándor, Bakos Zoltánné és Vincze Zsolt
fotói, Fandl János grafikája, Jurászik Mónika festményei, az elhangzott zenéket Orosz László balettjéből válogatták. Mudri Béla, Prohászka László Máté, Janicsák István, Fandl János, Győrffy Attila,
Karácsonyi Lászlóné, Györe Mihály, Metz Tibor és Jurászik Mónika
verseit Farkas Éva, Berecz György, Lőrincz Levente, Ondrik János
és Szalagyi Dorina adták elő. A műsort Prohászka László Máté és
Gazdik István szerkesztette, a profi technikai megoldások
Schmidt József, Orosz László, Veres Sándor, Illés Zoltán és
Kortye Vilmos munkáját dicsérték.

Az idei díjazott az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója lett. A kommunikáció szakos bölcsész,
művelődésszervező-andragógus és újságíró végzettséggel
rendelkező Gazdik István első főszerkesztője volt a Pátria
Televíziónak, újságíróként, szerkesztőként, főszerkesztőként
dolgozott megyei és országos napilapoknál, magazinoknál,
alkotóművészeti periodikánál, sajtófőnökként szervezte a
megyei önkormányzat rendezvényeit. Közel 35 éve él Gyálon, s több mint két évtizede vesz részt a település kulturális és civil életében. A kilencvenes években a Gyáli Mi Újság
szerkesztője, 2007 januárjától az Új Gyáli Újság felelős szerkesztője. Részt vett több városi rendezvény szervezésében,
nevéhez fűződik a civil fesztiválok, valamint a fogathajtó
fesztiválok elindítása is. Négy éve vezeti a közösségi házat.
Ebben az időszakban kiteljesedett az intézmény tevékenysége, kiegyensúlyozottabbá vált a civil közösségek segítése, a
ház kínálatát színvonalas, változatos programok jellemzik
– hangzott el a díjazott méltatásában.
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Tájékoztatás a kötelező kamarai regisztrációról
A Gazdasági kamarákról szóló törvény 2011. év végi módosítása
alapján minden gazdálkodó szervezet a 2012. január 01-jei állapota
alapján a székhely szerinti illetékes Kamaránál köteles regisztrálni.
Ide tatoznak: egyéni, társas vállalkozások, EVA-s, pénzintézetek, kereskedelmi egységek, mellék- másodállású nyugdíj mellett
végzett tevékenységek.
Kivételt képez: az agrárkamara: az a mezőgazdasági tevékenységet és termelést végzők, valamint a 2012. január 01-jén az egyéni
vállalkozás, aki tevékenységét szüneteltetés miatt nem folytatja,
nem köteles regisztrálni, csak akkor, ha a tevékenységét újra folytatja, azt 5 napon belül újra be kell jelenteni.
A regisztráció két módon lehetséges:
- Elektronikus úton (ezt javasoljuk): ez a lehetőség várhatóan 2012. január végétől lesz elérhető a www.pmkik.hu vagy a
www.gyaliipartestulet.hu oldalakon
- Papír alapú adatlap kitöltésével: ebben az esetben kérjük, nyomtassa és töltse ki értelemszerűen az alábbi linken elérhető adatlapot,
majd aláírva és lepecsételve juttassa el a székhelye szerinti illetékes
kamarához. A Pest megyei székhelyű vállalkozások az alábbi címre
küldjék:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
1364 Budapest, Postafiók 81., vagy a 1056 Budapest, Váci utca 40.
IV. emelet címezve, illetve személyesen: 1056 Budapest, Váci utca
40. IV. emeleti irodájában.
Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:
(Váci utca 40. IV. emeleti)
Hétfő - csütörtökig: 9.00 - 15.00
Pénteken: 9.00 - 12.00
Szombat, vasárnap: Zárva
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ftos kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara
erre a célra elkülönített Budapest Bank Zrt. 10102086-1157130212000007 sz. bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.
Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget
Határidők:
- a nyomtatványt 2012. március 01-ig kell benyújtani,
- az 5.000,- Ft-os regisztrációs díjat 2012. március 31-ig kell teljesíteni
A kamara feldolgozás után minden vállalkozást értesít a regisztrációról és a számmal együtt.
A kötelező regisztráció milyen szolgáltatást tartalmaz?
A regisztráció nem egyenlő a kötelező kamarai tagsággal.
3 szolgáltatás:
- tanácsadás (gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutás)
- üzleti partnerkeresés
- pályázatfigyelés
A kamarai tagdíjból levonható a regisztrációs díj, melyet befizetés után a második félévi tagdíjból levonásra kerül.
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Mire számíthat a vállalkozás, aki elmulasztja a regisztrációt,
vagy azt késve teszi majd meg?
Ha a Kamara megállapítja, hogy a vállalkozás elmulasztotta a regisztrációt, akkor értesíti a vállalkozást és felszólítja, hogy 5 munkanapon belül tegyen eleget.
Eredménytelenség esetén nyilvántartásba kerül és átkerül a
NAV-hoz a behajtási kérelem, mivel a hozzájárulás köztartozásnak
minősül, meg nem fizetés esetén adó módjára behajtható.
Milyen előnyökkel járhat egy vállalkozásnak a regisztráció,
illetve hosszú távon mit remélnek ennek a rendszernek a működésből?
A legtöbb vállalkozás számára ez a kötelezettség csak annyit jelent, hogy megint 5 ezer forintot kell fizetni valamire. Azért valami
haszna kell hogy legyen a regisztrációnak is.
Európa nyugatra eső országaiban évtizedek óta működik ez a
rendszer. Ezek az országok Magyarország elsőszámú export-import kapcsolatai működésük, eredményességük elképzelhetetlen a
nyilvántartás nélkül.
Fontos, hogy tudjanak a vállalkozásokról, ismerjék a tevékenységéteket, ezért a kötelező kamarai regisztráció hiánya piaci hátrányt, versenyhátrányt jelent. Az egységes nyilvántartás mindenki
számára elérhető lesz, az adatbázis birtokába könnyebb lesz fejlesztési terveket készíteni, valós adatokon alapuló gazdasági elemzéseket készíteni. Kiszűrhetőek a nem működő cégek, a lánctartoztások
megállapítása, a gazdaság kifehérítése, versenyhátrány megszüntetése.
Bízunk benne, hogy a tisztességes vállalkozások hasznára válik
és eredményesebb működésüket elősegíti a kötelező regisztráció.
Gyáli Ipartestület

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gyálon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a
Flór Ferenc Kórházban
(Kistarcsa, Semmelweis tér 1., telefon: 06/28 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!
2012. február 2 – március 9.
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„Fit for Job”
avagy pályaválasztás és
munkaerőpiac az Európai
Unióban diákszemmel
Az Eötvös József Szakközépiskola évek óta ápol jól működő nemzetközi kapcsolatokat, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak nyelvtanulásra, más kultúrák megismerésére, érdekes projektek megvalósítására. Jelenleg
nyolc ország – a magyar iskolán kívül észt, francia,
spanyol, német, lengyel, görög és holland - intézményei igyekeznek játszották el, majd vették filmre az állásinterjú viselkedési szabátapasztalatokat gyűjteni a különböző országokban a továbbtanu- lyait, ezzel is készülve saját munkerőpiaci esélyeik növelésére. A
lásról és a munka világáról. A projekt során a helyi tevékenységek közös nyelv ezúttal az angol, de a német és francia nyelvek ismemellett kölcsönös látogatásokra, projekttalálkozókra kerül sor. A rete is megkönnyítette az egymással való kommunikációt, sokszor
jelenlegi projekt során az elmúlt másfél évben szinte valamennyi egészen „multikulti” hangulatot teremtve. A projekt eredményeit
partner ellátogatott Gyálra, idén januárban észt és francia diáko- folyamatosan publikáljuk a nemzetközi E-Twinning adatbázisban,
kat, tanárokat fogadtunk városunkban. A hideg idő nem szegte a ami az egymással való kommunikációt is lehetővé teszi.
kedvét a résztvevőknek, akik megismerkedtek az Eötvös iskolával,
Köszönjük a projekt menedzsmentje nevében a diákokat fogaa közösségi ház tevékenységével. A városházán tartott tájékoztató dó családok vendégszeretetét és rugalmasságát, valamint minden
során Pánczél Károly alpolgármester úr beszélt a vendégeknek vá- résztvevőnek a segítséget, közreműködést. Nagyszerű élményhez
rosunk történetéről, jelenlegi helyzetéről, a városvezetés céljairól. juttatták valamennyi résztvevőt.
A program egyik várt eseménye volt a Parlamentlátogatás, a főváBíróné Tolvaj Erzsébet
projektkoordinátor
ros nevezetességeinek megtekintése. Természetesen a projekttalálkozó feladatait is teljesítenie kellett a résztvevőknek,
akik a Budapesti Gazdasági Főiskola vendégszeretetét
élvezve ismerkedtek a magyar oktatási rendszerrel,
A gyáli pénz legyen a Gyáliaké!
továbbtanulási lehetőségekkel. A gyáli közöségi házban workshop keretében szituációs gyakorlatokban
Az Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete kéri az Önök segítségét,
hogy egy 16 éves súlyosan fogyatékos fiatalembert támogatni tudjunk. Kérjük adójuk 1%-át részünkre átutalni szíveskedjenek.
Előre is köszönjük!
Adószámunk: 18695247-1-13 		
Telefon: 06-29/344-782

Az uszoda alapítvány közleménye
A személyi jövedelemadóból 2011-ben befolyt összeget (94.276 forintot)
az alapítvány lekötött betétben kamatoztatja.
Mindenkinek köszönjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-át az
alapítványnak ajánlotta fel.
Az alapítvány számláját a Takarékszövetkezet vezeti.
Számlaszámunk: 64400044-10400511
Adószámunk: 19184427-1-13

Tisztelt Lakosság!
Kérjük, hogy Személyi-jövedelemadója 1%-val járuljon hozzá a Gyáli Bóbita Bölcsőde szépítéséhez, játékkészletének bővítéséhez.
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület
18718276-1-13
Köszönjük!
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Sebek a szájban
AFTA
Az afta görög eredetű szó. Jelentése – égés – jól tükrözi a fő panaszt, melyet okoz. Igen kellemetlen, szúró fájdalommal járó
hámfosztott terület. Leggyakrabban a pofa és az ajak nyálkahártyáján, de a nyelven, szájpadon is előfordul. Általában 2-3
mm nagyságú fekély, középen sárgásfehér, körülötte vöröses
udvarral. Kialakulásának pontos oka nem ismert. Valószínűnek
tartják, hogy kapcsolatba hozható a stresszes életmóddal, traumával (fogkefe sérülés), immunhiányos állapottal. Bizonyos
betegségekben (nátha, influenza, allergiák, tartós láz) szintén
kísérő tünet lehet. Gyógyszerek mellékhatásaként is megjelenhet. A citrusfélék, dió, csokoládé és a túl fűszeres ételek szintén
kiválthatják az afta fellobbanását. Ám az ezen ételektől való tartózkodás nem akadályozza meg a kiújulását.
Többségük 1-3 hét alatt spontán meggyógyul. Heget nem hagy
maga után. Ritkább esetben a fekélyek nagyobb kiterjedésűek és
mélyre terjednek. Hónapok elteltével hegesedéssel gyógyulnak.
Ez a típus (Sutton afta) szerencsére csak 8%- a a megbetegedéseknek.
Kezelés nem szükséges, mivel spontán is meggyógyul. A fájdalom és a gyulladás enyhítésére antiszeptikus szájöblögetők,
ecsetelők, gélek használhatók.
HERPESZ
A herpeszt egy vírusfertőzés (HSV-1) okozza. Emberről emberre, általában nyálon keresztül terjed. A fertőzést evőeszköz, pohár, törölköző tovább terjesztheti. Átfertőzve akár szaruhártya-,
vagy kötőhártya gyulladást is okozhat. A fertőzés általában a
szájzugban vagy a száj szélén jelentkezik. Kezdetben bizsergő,
viszkető érzéssel jár. Ezt követően 1 napon belül kialakulnak a
folyadékkal teli kis hólyagok. Igen fájdalmas. Nehezünkre esik
még a beszéd, a mosolygás és az evés-ivás is. A hólyagok egyre
inkább beérnek, majd kifakadnak. A nedvező, berepedező seb
igen fájdalmas. Végül a seb lassan beszárad és a sebtető lehullik.
Ez a folyamat 10-14 nap alatt zajlik le.
A vírus megbújik az idegrendszerben. Így aki egyszer megfertőződött, már mindig hordozza a vírust. A nyugvó vírus stressz,
hőmérsékletváltozás, fizikai, kémiai ingerlésre újra aktiválódhat.
A kezelés során a tünetek enyhítése mellett az immunrendszer
megerősítése nagyon fontos.
Mire vigyázzunk ??!!!
· NE tapogassuk a sebet
· NE nyúljunk a szemünkbe
· NE nyomogassuk, vakarjuk a hólyagot
· NE nyálazzuk az ujjunkat (kontaktlencse behelyezés, lapozás)
· NE használjunk közös törölközőt, evőeszközt, poharat
· NE csókolgassunk, puszilgassunk másokat
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel
forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 67
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu
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A kertésznaptár februári számában az orchideák királynőjét, a Cattleya nemzetség hibridjeit mutatom be.
Az egyik legszebb és legfeltűnőbb virágú orchideák nemzetsége a Cattleyáké. Fő virágzási idejük télre és kora tavaszra esik. Ma már időszakosan
kaphatók kertészeti árudákban, speciális orchideákat árusító virágüzletekben és virágpiacokon is. Virágjuk fehér, lila, rózsaszín, sárga lehet, az
ajak jellegzetesen csipkézett, általában vörös vagy bíbor színezetű. Ismerünk egy- vagy kétlevelű fajokat. Előbbiek a nagyvirágúak, utóbbiak pedig a közepes és kisvirágúak csooportjába tartoznak.
A Cattleyák a 17. században kerültek Angliába, Dél-Amerika – Brazília
és Venezuela és Kolumbia – köderdeiből az orchideavadászok jóvoltából.
Nevüket John Cattley angol kertészről kapták, aki először virágoztatta
őket. Igen hamar a dísznövénykertészek látókörébe kerültek, és az első
orchidea nemzetség volt, melyből hibrideket hoztak létre. Ma a fő nemesítő központok
Thaiföldön és
Tajvanon találhatók. Igen
kedveltek a
nagy virágú,
illatos, színkontrasztokkal tarkított
fajták. A virágok viszont
a szépségük
ellenére nem
olyan tartósak, mint a közismert Phalaenopsisoké. Általában két hétig virágoznak,
viszont egy évben többször is nyílhatnak.
A tiszta fajok tartása speciális felételeket igényel, a hibridek azonban
kitűnő szobanövények. A téli időszakban a legjobb hely számukra egy keleti vagy nyugati fekvésű ablak, sok fényt szeretnek. Ekkor szűkmarkúan
öntözzük őket, elég kéthetente egyszeri bő öntözés. Reggelente azonban
naponta finom permettel párásítsunk. Tavasz közeledtével rátérhetünk
a heti egyszeri alapos öntözésre. Ezzel egyidejűleg megjelenik az első
hajtás, ilyenkor a növény több fényt és meleget igényel. Általánosságban elmondható, hogy 18-25 oC között érzik jól magukat, de a gazdag
virágzáshoz inkább az alacsonyabb értéken tartsuk őket. A növekedési
időszakban, kora tavasztól késő őszig, tíz naponta híg orchideatápoldatot
adjuk a növényeknek. Nyáron kitehetők a kertbe vagy az erkélyre, teraszra. A reggeli és a délutáni nap érje őket. Ekkor naponta öntözzünk, párásítsunk. Ilyen tartás mellett erős, kifejlett hajtásokat kapunk, melyekben
már megjelenik a tasak, melyből aztán télen-tavasszal virág fejlődik.
A jól gondozott Cattleya tövek hosszú éveken át sok örömet szereznek.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az
alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Csak így tovább!
Szép sikert értek el fiatal tehetségeink, a január 21-én lezajlott Érd Kupa Nemzetközi Meghívásos birkózó versenyen, ahol 8 fővel képviseltettük magunkat.
A 440 versenyző között szerb és szlovák indulók is voltak. Nagyszerű, igazán színvonalas mérkőzéseket láthatott a szép számú néző. A sok induló között a mi gyermekeink
nagyszerű eredményeket értek el, köszönet az őket felkészítő két edzőnek: Kiss Sándornak
és Gombos Gábornak.
Induló Versenyzőinknek kemény, jól felkészült ellenfelekkel kellett felvenni a küzdelmet, de
kis sportolóink remekül helyt álltak. A szép eredményeknek még
az is emeli a fényét, hogy a 440
fős mezőnyből most csak egy kis
létszámú csapattal indultunk.

Eredmények:
Gyermek korcsoport
23 kg Drigán Xénia V. helyezett
29 kg Tóth Marcell III. helyezett
46 kg Teszák Nándor III. helyezett
Diák II. korcsoport
26 kg Határ Dániel III. helyezett
29 kg Bodzai Roland III. helyezett
50 kg Vetési Ádám I. helyezett
Serdülő korcsoport
58 kg Kócs Máté V. helyezett
Gratulálunk!

Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok,
fiúk és lányok jelentkezését telefonon:
Kiss Sándor edző: 06-20/574-9864
Gombos Gábor edző: 06-30/301-9166
illetve személyesen:
Gyál TBSE Csarnok, Gyál, Kisfaludy utca 36.
Edzés időpontok:
Kezdők: kedd és csütörtök 14.30-15.30
Haladók: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 16.00-18.00
Ferentzi Zsolt
Fotó: Bodzai László

Asztalitenisz hírek
December 17-én került sor egyesületünk hagyományos asztalitenisz versenyére a helyi
általános iskolások számára, amelyet még egy
középiskolás kategóriával is emeltünk. Harmadik éve már, hogy elindultunk és minden évben egyre többen tisztelik meg versenyeinket.
A szombat délelőtti kezdés sem szegte kedvét
diákjainknak, akik újra bizonyították, hogy
minden közösségi alkalomra nyitottak. Pápai
Mihály polgármester Úr, aki védnökségével
segítette versenyünk színvonalának emelését
és megtisztelte jelenlétével e helyi sporteseményt.
Három korcsoportban zajlottak a küzdelmek
és örömünkre minden iskola szinte minden
kategóriában képviseltette magát. Tumpechné
Nagy Erzsébet tanárnővel közösen elkészítettük a csoportbeosztásokat és kezdetét vették az
izgalmas mérkőzések. A sok sportszerető diák
nehéz, de egyben örömteli feladatot is adott a
szervezőknek. Egyesületünk tagjai felügyelték
a mérkőzések menetét a minél gördülékenyebb
lebonyolítás érdekében.
Hat asztalon zajlottak az izgalmas szettek a
kupákért, érmekért és sportági ajándékokért.
Újra sok szép labdamenetnek lehettünk szemtanúi, ahogy haladtunk a döntők felé. Végén a
következő eredmények születtek:

Köszönet az Ady iskola és a városi Sportbizottság vezetőségének a rendezvény lebonyolításában nyújtott támogatásáért. Még
több hír és kép a www.gyase.hu oldalon.
Megyei csapatunk remek őszi eredményének köszönhetően ezüstérmes helyről várja
a tavaszi folytatást, reméljük sikerül megtartanunk a magasabb osztályba vezető
helyezést.
Elkövetkező helyi versenyeinkről a
www.gyase.hu oldalon tájékozódhatnak.
Elnökség

Városi asztalitenisz verseny eredmények:
Alsós leány:
1. Kiss Katalin Ady iskola
2. Pálfi Vanessza Ady iskola
Alsós fiú:
1. Trval Richárd Ady iskola
2. Sztojka Roland Ady iskola
3. Sör Bence Ady iskola
5-6. osztály leány:
1. Berta Cintia Zrínyi iskola
2. Nagy Alexandra Ady iskola
3. Szabó Melinda Zrínyi iskola
5-6. osztály fiú:
1. Láng Márton Zrínyi iskola
2. Soltész István Kastélydombi iskola
3. Soltész Dominik Kastély. Iskola
7-8. osztály leány:
1. Dani Csilla Ady iskola
2. Béres Enikő Ady iskola
3. Sztojka Gizella Zrínyi iskola
7-8. osztály fiú:
1. Kovács Gergő Ady iskola
2. Trval Dávid Ady Iskola
3. Lovász Miklós Ady iskola
Középiskolás kategória
1. Kovács Gergő Ady iskola
2. Miller Zsolt Bólyai iskola Ócsa
3. Tamási Bence Pszki
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A kutyák és macskák légúti
betegségeirõl
Az őszi-téli hideg időben társállataink körében is gyakrabban fordulnak elő megfázásos betegségek. Érdemes tudni, hogy a megázás,
a lakáshoz szokott állat átmenet nélküli kizárása a hidegbe ugyanúgy
hajlamosíthat megbetegedésre, mint ember esetében. A kistestű, lakásban tartott kutyáknál különösen fontos, hogy a hideg beállta előtt
ne nyírassák le szőrzetüket egészen rövidre, vagy ha ez mégis szükségessé válna, séta alkalmával kutyakabátot kell rájuk adni.
Kutyák esetében sokszor az ismétlődő, hangos, általában száraz,
görcsös köhögés tűnik fel először. A gazdik ilyenkor gyakran hiszik,
hogy az állat torkán akadt valami. Ennek az a háttere, hogy a legtöbb
esetben a torokgyulladás irritáló hatása miatt a köhögés végén öklendezés is előfordul. Az állatorvosi vizsgálat során a garat megtekintésével ez egyértelműen tisztázható.
Ezután leggyakoribb a gége és a légcső gyulladása, ezek vírusos és
bakteriális fertőzés miatt alakulnak ki általában. A tüsszögés, főleg
a sűrű, gennyes jellegű orrfolyás szintén állatorvosi ellátást igényel,
mivel a felső légutakból kiinduló, nem kezelt fertőzések a hörgőkre,
majd a tüdőre húzódhatnak, ilyenkor már lázas állapot, bágyadtság is
jelentkezik. Hangsúlyozni kell, hogy az ebek légúti kórokozói az emberre nem jelentenek fertőzésveszélyt, inkább fordítva: a gazdival egy
légtérben tartózkodó kutya könnyebben fertőződik az embertől.
Macskáknál még gyakrabban fordulnak elő a légutak betegségei. A
dús szőrtakaró ellenére – különösen, ha immunrendszerük legyengül
– ők is meg tudnak fázni. Csavargó életmódjuk miatt a többi macskától
könnyebben fertőződnek, többféle vírus (pl. herpes- és calicivírus), illetve baktérium (pl. chlamydiák) okozhat náluk betegséget. Ezt összefoglalóan macskanátha néven emlegetjük, mivel kezdetben tüsszögés,
különböző súlyosságú és jellegű orrfolyás tűnik fel, gyakran bágyadtság, láz kíséretében. A köhögés inkább előrehaladottabb esetekben
jellemző. Cicáknál gyakran tűnik fel a szemek váladékozása, ami akár
gennyes jellegű is lehet és igen riasztó látványt is tud nyújtani. Főleg
kölyökmacskáknál az elhanyagolt, nem kezelt kötőhártya-gyulladás
maradandó szemkárosodáshoz vezethet. A jól ismert kamillateás tisztogatás bár kezdésnek jó, de sokszor nem elegendő.
Mi a teendő ilyen esetekben? Ha 1-2 napon belül maguktól nem
kezdenek enyhülni vagy elmúlni a légúti tünetek, mindenképp érdemes állatorvoshoz fordulni. Amennyiben az állat nem eszik, levertnek tűnik, füle, hasa alja meleg, biztos, hogy láz is kialakult, ilyenkor
nem érdemes késlekedni. Fontos tudni, hogy a szabad forgalmú, láz
és megfázás elleni humán gyógyszerek életveszélyes gyógyszermérgezést okozhatnak kutya és macska esetében is, ezért nem szabad házi
kezeléssel kísérletezgetni!
A kutyák és macskák súlyosabb légúti fertőzései ma már megelőzhetők védőoltással, ezek viszont csak egészséges állatnak adhatók.
Javasolt ezek beadatása már kölyökkorban, majd később szükséges
évenkénti ismétlésük.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük
van, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com; Honlap: www.allatorvosgyal.hu
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Gazdit keresünk
„Ő a barátod, a társad,
a testőröd, a kutyád.
Te pedig az élete, a szerelme,
a falkavezére vagy.
A tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
szívének utolsó dobbanásáig.
Tartozol neki annyival,
hogy méltónak találtass
feltétlen szeretetére.”

Egy kupac kutya. Hét
darab keverék kölyök,
fiúk-lányok vegyesen.
Tavaly novemberben
egy vasárnapi piac
után kerültek a telepre, addigi „gazdájuk”
egy dobozban hagyta
ott Őket.
4-5 hetesek lehettek, mostanra szépen felcseperedtek. Kedves, barátságos, nagyon játékos kis állatok. Mint minden kis
és nagy kutya, ők is igényelnék az ember szeretetét, simogatását, de eddigi életükben ez nekik még nem adatott meg.
Ők is tavaly november óta a
telep lakói. Párban találtuk
őket az egyik iskola előtt.
Hogy együtt szöktek-e meg
valahonnan, vagy tették
őket az utcára nem tudhatjuk. Mindkettő kan, 2-3
évesek lehetnek. Termetük
senkit ne riasszon meg, nagyon barátságos, kedves kutyák. Házőrzésre különösen
alkalmasak.
Rajtuk kívül még nagyon
sok kutya tengeti életét a
gyepmesteri telepen, akik megtekinthetők a városüzemeltetés honlapján (http://www.gyalkht.hu/allat/gazdi).
Szabolcsi László gyepmester: 06-70/334-6094.

A következő

„…Azt a ragyogóját!”

dal- és nótaműsort
2012. március 17-én, szombaton 15 órakor
rendezi a Kovács István Pál Dalkör a közösségi házban.
Vendégénekes Hajnal Kálmán, illetve Molnár László,
aki először szerepel műsorunkban.
A zenét Látó Imre és cigányzenekara, valamint Falusi
Ferenc szolgáltatja.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

2012 február

A FEGY naplójából
Január 10-én az orvosi ügyelet kért segítséget tőlünk, mert a Temesvári utcában
egy személy öngyilkossági szándékkal a
hasát felvágta. A sérültet a mentők elszállították.
Január 13-án az esti órákban lakossági
bejelentést kaptunk miszerint, egy Szélső utcai lakásban betörők tartózkodnak.
Szolgálatunk a helyszín közvetlen közelében látott egy nagy sebességgel száguldó
kék színű 323-as Mazda típusú személygépkocsit, aminek a jobb első ablaka be
volt törve. Vélhetően az elkövetők ezzel az
autóval menekültek el.
Szolgálatunk a helyszín biztosításával egy
időben megkezdte a menekülő autó üldözését a rendőrséggel közösen, ami sikerrel járt,
mert városunk külterületén sikerült leszorítani az autót. Azonban az elkövetőnek sikerült a bozótos területen, futva elmenekülnie.
Annak ellenére, hogy nem sikerült az elkövetőt elfogni, a személye ismerté vált.

Vélhetően ennek a társaságnak a rovására lehet írni azt a Toldy utcai betörést is
ahonnan ékszereket és készpénzt vittek el.
Január14-én a fővárosi tűzoltóktól kaptuk a riasztást, hogy a Határ úton lévő
családi házban egy személyt az esztergapad „elkapott”. Polgárőreink, tűzoltóink
nagy erőkkel perceken belül a bajba jutott
bácsi segítségére siettek, de sajnos a szerencsétlenül járt idős férfin már nem lehetett segíteni.
Január 19-én a rendőrséggel közösen figyelő szolgálatot láttunk el egy betörő
banda megfigyelése illetve elfogása érdekében.
Január 21-én az ügyeleti központunk
elsőfokú riasztást rendelt el a tagság számára (ez a létező legmagasabb riasztási
fokozatunk, amire minden tagunknak
reagálnia kell.) mert a városunkban működő egyik játékteremben két család tömegverekedést rendezett. Egy személy
súlyos sérülést szenvedett. A rendkívül
nagyszámban megjelent polgárőr és tűzoltó tagtársaink csatlakoztak a Főváros-

ból kiérkező mintegy harmincfős rendőri
egységhez. A vitázó családokat sikerült
lecsillapítani, akik közül három főt előállított a rendőrség.
Január 24-én egy lakó jelezte felénk, hogy
egy „úriember” nyitogatja a kapukat és
egy udvarra be akar mászni. Járőreink a
Vecsési úton a jelzett személyt feltartóztatták, aki éppen egy ott parkoló autót akart
feltörni. Több lopásból szerzett tárgy volt
nála. Az illető román állampolgárságú
volt, akit a rendőrségnek átadtunk.
Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre, tudják, alkalom szüli a tolvajt. Pl.
ha több napig nincsenek, otthon kérjék
meg a szomszédot, ismerőst, hogy ürítse naponta a postaládát! Ne spóroljunk a
kültéri világításon sem!
Amennyiben tanácsra van, szüksége
kérjük, hívja központunkat!

06-29-340-333

Hajdu Attila
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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
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 Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás
 Műtétek (biztonságos altatás)
 Labor, ultrahang
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

Február: macska-ivartalanítási akció!
További akciók a honlapon.
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EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA
2360 Gyál, Erdősor u. 65.

Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől
Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.
(4 éves képzés)
Közgazdaság szak
üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve azok
alapjait sajátíthatjátok el. (4 éves képzés)
Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy jelentkezhettek
érettségit adó képzésre, hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll rendelkezésre.
Mit kínálunk még a fentiek mellett?
Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar
Egyéni fejlesztési lehetőség

20 ÉVE
GYÁL

SZOLGÁLATÁBAN

CSATLAKOZZON

CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!

Riasztónk által
- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
- Azonnali segítséget kérhet járőrszolgálatunktól
- Rendszer alkalmas tűzjelzések fogadására (amennyiben ilyen jellegű
igénye van hívjon a megadott mobiltelefonon tájékoztatásért)

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdekl djön a06-70/332-1595-ös telefonszámon

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást, motor
ülés javítást vállal. Speciális heverők,
franciaágyak készítése. Gyál, Károlyi
M. u. 84. Telefon: 06-20/401-6810,
06-29/702-877.
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.
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 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

MATEMATIKA Álatlános és középiskolások
korrepetálását, érettségire, pótvizsgára
történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon: 06-30/952-3720.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi úton (a zöldséges helyén) 20 m2-es
üzlethelyiség, kialakított mosdórésszel
kiadó, 30 ezer forint +rezsi áron. Tel.:
06-70/312-9928.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
Központifűtés szerelését vállalom! Minden
ehhez kapcsolódó munkálatot is. Bojler
tisztítása, kazánok bekötése, stb. Hívjanak
bizalommal: 06-20/412-6511.
Profi női fotós gyerekszületésnapokat,
családi eseményeket fényképez otthonában és a fényképeket azonnal helyben
előhívja Sony berendezéssel, előzetesen
megtervezett grafikai kerettel, képeslap
méretben. +36 30 97 99 100.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, paraffinos
kezelés otthonában. Rugalmas időbeosztás (hétvégén is), barátságos ár. Telefon:
06-20/583-1980. Bővebb információ:
www.pedikurotthonaban.hu.
Villanybojlerek vízkőtelenítése, villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor
javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság elkészítésével, kiadásával.
Havonta 8.500 példányban megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a kultúrát
támogatja!
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Higgy a szemednek,

most megéri új előfizetésre váltani!
3 szolgáltatás együtt 3090 Ft havi díjért az első 6 hónapban.
A 7. hónaptól 5920 Ft havi díj 2 éves hűségidővel.

Telepít
ési
belépé és
si díj

0 Ft!

57 közkedvelt TV-csatorna digitális minőségben, videotékával

@

Szupergyors, korlátlan, 25 Mbit/s sebességű internet
Telefon Alap díjcsomag

Válaszd energiaszolgáltatásunkat is!
Energia kedvezmény: áram 8%, földgáz 8%
A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekről érdeklődjön a 06-30/457-7457-es telefonszámon!
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Sztárok és tehetséges gyáli fiatalok a színpadon!

VÉGÁLLOMÁS
a közházban
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumra gazdag programkínálattal készül az
intézmény, fesztiválok, színházi, zenei, képzőművészeti események teszik
érdekessé az idei évet.
A jubileumi rendezvényfolyam részeként egy rock-musical ősbemutatójára is sor kerül, Naszvagyi – Rajnai – Burák: Végállomás című művét viszik
színre. A remek szereposztásban, kiváló, ismert művészekkel, a színházi szakma
legjavából verbuválódott közreműködőkkel kiállított zenés darabban a közház
musical stúdiójának hallgatói sztárokkal szerepelnek együtt. A főszerepekben
Makrai Pált, Abebe Dániel „Bebét”, Magyar Bálintot, Nagy Lórántot, Deák Fruzsinát, Weil Róbertet, Póka Évát láthatja a közönség, de főszerepet játszik a közház
musical-stúdiójának gyáli növendéke, Bíró Eszter is! A próbák, zenei felvételek
gőzerővel zajlanak, március 9-én premier, március 11-én és 21-én előadás! Mindenkit szeretettel várunk az igazi csemegének ígérkező előadásra.

Naszvagyi – Rajnai – Burák

Végállomás
rock-musical
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Premier: 2012. március 9. szombat, 19.00 óra
Előadások: 2012. március 11. vasárnap, 19.00 óra
2012. március 21. szerda, 19.00 óra
Szereposztás:
AZ ELSŐ........................................Magyar Bálint
A MÁSODIK......................................Nagy Lóránt
A LÁNY......................................... Deák Fruzsina
ZADOR...............................................Weil Róbert
AZ APA................................................Makrai Pál
BONVIVAN....................... Abebe Dániel „Bebe”
KOLDUS / A NŐ.................................... Póka Éva
A KISLÁNY......................................... Bíró Eszter

Rendező............................................Burák Ádám
Zenei vezető...........................Naszvagyi Tamás
Koreográfus................................Endrődy Zsófia
Jelmez.............................................. Pilinyi Márta
Fény......................................Kalóz István „Lojzi”
Hang...........................................Koroknai Tamás
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Táncosok/Kar:
Burák Dóri, Lugosi Fábián, Lakatos Tomi,
Lugosi Rozina és az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár musical stúdiójának
növendékei

Jegyek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban válthatók.
Jegyárak:
Elővételben:........................................... 2.000 Ft
Az előadások előtt:.............................. 2.500 Ft
Csoportos jegy (6 főtől):......................1.500 Ft

