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Bácsi Péter
Európa-bajnok!

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója
aranyérmet nyert a finnországi Vantaában
megrendezett Európa-bajnokságon.
Szívből gratulálunk!

megkezdődött a
vecsési út és a bem
józsef utca
felújítása
magyar arany
érdemkeresztet kapott
gazdikné kasa csilla
Dr. Szűcs Lajos és Pánczél Károly is
mandátumot szerzett a választáson
Dr. Szűcs Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte az
országgyűlési képviselők választását a városunkat is
magába foglaló Pest megyei 7-es számú országgyűlési választókerületben. A leadott szavazatok 98,91 százalékának feldolgozásakor Dr. Szűcs Lajos a leadott
érvényes szavazatok 43 százalékával állt az első helyen,
1 őt az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP színeiben in-

duló Szabó Rebeka Katalin követte 29,08 százalékkal,
a harmadik helyet pedig Sas Zoltán, a JOBBIK jelöltje
szerezte meg az érvényes szavazatok 19,6 százalékával. Városunk alpolgármestere, Pánczél Károly a Pest
megyei 11-es számú országgyűlési választókerületben
indult, s nagy fölénnyel nyerte a választást.
(Részletes választási eredmények a 3. oldalon.)
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Tavaszi lomtalanítás

Munkarend változás

Városunkban
-május 10-én (az orvosi rendelő oldalán) és
-május 17-én (a Spar felőli oldalon)
lomtalanítás lesz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2014. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről szóló rendelete alapján 2014.05.02-án, pénteken a Gyáli Polgármesteri Hivatal zárva tart, helyette 2014.05.10-én, szombaton 8.00-12.00 óráig lesz ügyfélfogadás.

A lomtalanítás napjain reggel 6 óráig lehet kirakni
a lomot, amely nem vonatkozik a veszélyes anyagokra (pl. akkumulátor, autógumi stb.).
Ezt követően kérjük tisztítsák meg és tegyék rendbe az utcafrontot az ingatlanuk előtt!

Elektronikai hulladékgyűjtés

2014. május 10-én reggel 08,00-13,00-ig
a gyáli víztorony melletti (Széchenyi u.) területen

Gumiabroncsok begyűjtése

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Dr. Szűcs Lajos és Pánczél Károly is
mandátumot szerzett a választáson
A 2014. április 6-án tartott országgyűlési képviselőválasztást a FIDESZ-KDNP
nyerte. A leadott szavazatok 98,97 százalékának feldolgozásakor érvényes állás szerint a FIDESZ-KDNP 96 egyéni
választókerületben és 37 országos listán szerzett mandátumával 66,83 %-ot
ért el, 10 egyéni választókerületi és 28 or-

szágos listás mandátumával 19,1 %-ot az
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP tudhat magáénak, egyéni választókerületben nem,
országos listán viszont 23 mandátumot
szerzett a JOBBIK, ez 11,56 %-os eredményt jelent. Az országos listán szerzett
5 mandátumával, 2,51 %-os eredményével parlamenti párt lesz még az LMP is.

A Gyált is magába foglaló Pest megyei 07. számú egyéni választókerület eredményei:

Az általános iskolák
felvételi körzethatárainak
változásáról

(személyenként maximum 4 db adható le)
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Pest MeGyál, Dobó K. u. 51. sz. alatt
gyei Kormányhivatal a 2014/2015 tanévre kijelölte
2014. május 06. kedd
08.00-12.00-ig
a Pest Megye közigazgatási területén működő ál2014. május 08. csütörtök 08.00-12.00-ig
lami feladatokat ellátó kötelező felvételt biztosító
2014. május 13. kedd
08.00-12.00-ig
általános iskolák új felvételi körzethatárát.
2014. május 15. csütörtök 08.00-12.00-ig
							 A körzethatár módosítások a PMKH Gyáli Járási
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Hivatala illetékességi területén Gyál általános iskoláinak felvételi határai vonatkozásában eredményeztek változásokat.
A gyáli kötelező felvételt biztosító általános iskolák
megváltozott körzethatárai megtekinthetők, egyrészt Gyál, másrészt, a 2014/2015-s tanévre való
beiratkozás időpontjaival és a beiratkozással kapcsolatos információkkal egyetemben a Gyáli Ady
Endre, a Gyáli Bartók Béla és a Gyáli Zrínyi Miklós általános iskolák honlapjain, valamint az iskolákban elhelyezett hirdetményeken.
Babák László Mátyás
PMKH Gyáli Járási Hivatala vezetője

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője
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A Gyált is magába foglaló Pest megyei
07. számú egyéni választókerületben
Dr. Szűcs Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte a választást. Pánczél Károly,
városunk alpolgármestere a Pest megyei
11-es számú egyéni választókerületben
indult, s nyert nagy fölénnyel a FIDESZKDNP színeiben.

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Szavazat %

Pintér Sándor

LMP

2 227

4.43 %

Gyuriczáné Koncz Mónika

MDU

51

0.1 %

Mersei Eszter

ZÖLDEK

476

0.95 %

Kollár Krisztina

ÖP

144

0.29 %

Sas Zoltán

JOBBIK

9 849

19.6 %

Dr. Szűcs Lajos

FIDESZ-KDNP

21 609

43.0 %

Szabó Rebeka Katalin

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

14 614

29.08 %

Gajdos Márk Csaba

EP

74

0.15 %

Hanák Róbert

JESZ

216

0.43 %

Tóth László

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

115

0.23 %

Bosánszki Péter

EGYÜTT 2014

205

0.41 %

Rab Alexandra

ÚDP

29

0.06 %

Kovács Sándor Zoltán

A HAZA NEM ELADÓ

485

0.97 %

Százi Nikolett

ÚMP

27

0.05 %

Dr. Nagy Marianna

SZEM-NŐPÁRT

137

0.27 %

A Pest megyei 11. számú egyéni választókerület eredményei:

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Szavazat %

Pánczél Károly

FIDESZ-KDNP

22 899

48.5 %

Bódiné Berényi Ágnes

EU. ROM

43

0.09 %

Zábrácki László

JOBBIK

9 695

20.53 %

Zsigár József

ÚDP

70

0.15 %

Rapcsák Győző

EP

57

0.12 %

Dankó Géza Gábor

SMS

301

0.64 %

Lakos Veronika

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

99

0.21 %

Zagyva Gabriella

LMP

2 097

4.44 %

Orosz István Gábor

EGYÜTT 2014

276

0.58 %

Marján Péter György

JESZ

110

0.23 %

Szentes János

SZAVA

37

0.08 %

Székely Orsolya

SEM

283

0.6 %

Kreisz Katalin Erzsébet

ÖP

189

0.4 %

Dr. Bakó Krisztina Katalin

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

11 057

23.42 %

07. sz. e.v.k.: 98,91%-os, 11. sz. e.v.k.: 98,94%-os feldolgozottsági adatok. Nem hivatalos végeredmény. (Forrás: www.valasztas.hu, 2014. április 8.)
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Megkezdődött a 4602. jelű út felújítása
A terveknek megfelelően március közepén megkezdődtek a 4602. jelű út felújítási munkálatai.
A megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. március 17én átadta a munkaterületet, így a közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezői konzorcium megkezdhette a munkálatokat.
A felújítás több szakaszban valósul meg, szakaszonként eltérő műszaki tartalommal, helyenként teljes
burkolatcserével, míg más szakaszokon a meglévő
burkolat megerősítésével. A munkák része továbbá a
meglévő csapadékvíz elvezető rendszer (árkok) felújítása, és Gyálon a Deák Ferenc utcai csatlakozásnál
egy új gyalogos átkelőhely kiépítése.
A kivitelezés marási- és pályaszerkezet-építési munkákkal indul. A pályaszerkezet-építési munkálatok

első ütemben félpályás lezárással, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett történnek. Egy időben több,
kb. 250-500 m hosszú szakasz kerül félpályában lezárásra. A lezárt szakaszokkal érintett keresztező lakóutcák zsákutcák lesznek, vagy a tereléstől kifelé
egyirányúsításra kerülnek.
A Gyál, Bem József utca vasúti átjárót az M5 autópálya
irányába követő kb. 50 m hosszú szakaszának felújítása idején a Bem József utca forgalma egyirányúsításra
kerül a Kőrösi út és az Erdősor utca között.
Az M5 felé vezető irány a Kisfaludy-Erdősor utcákra
lesz terelve. Ennek várható időpontja a húsvétot megelőző és követő hétvége, azaz április 11-13., és 25-27.
Fentiek értelmében a burkolat építési munkálatok befejezéséig a felújítási munkálatok nagyfokú forgalomkorlátozással fognak járni, melynek következtében az
utazási idők jelentősen megnövekedhetnek, és a közúti tömegközlekedésben is kisebb-nagyobb késésekre lehet számítani.
Ezúton is kérjük minden kedves közlekedő megértését
és türelmét, továbbá kérjük, hogy mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen az érintett útszakaszokon, a
megváltozott közlekedési viszonyoknak megfelelően.
							
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A 4602. jelű út felújításának várható ütemezése
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott tájékoztatás alapján,
az elfogadott kivitelezési ütemterv szerint a munkálatok során
előreláthatóan az alábbi szakaszolás szerint zajlik a kivitelezés:
•
a Vecsés irányából érkezőknek a körforgalomban április
második felében kell munkálatokra számítaniuk;
•
a rádióleadó utcája és a Deák Ferenc utcák közötti szakaszon március közepétől április közepéig tart a félpályás
forgalomterelés;
•
a Deák Ferenc utca csatlakozásánál létesítendő új gyalogátkelőhely munkálatai április és május hónapokban
zajlanak;
•
a Kossuth Lajos utca csatlakozásának két oldalán április
hónapban végzik a felújítást;
•
a Széchenyi István és a Lehel utca közötti szakaszon május első felében várható a munkavégzés;
•
a Bem József utcán az M5 autópálya irányában a vasúti
átjáró után egy kevesebb, mint 100 m hosszú szakaszon
egyik irányban a húsvétot megelőző, másik irányban az
azt követő hétvégén várható a teljes pályaszerkezet csere miatti lezárás, amikor a forgalom a Kisfaludy utcára kerül átterelésre;
•
az Erdősor utca csatlakozásánál március második felében
és április első felében zajlanak a munkálatok;
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•

az M5 autópálya előtti körforgalomban május közepén lehet
számítani lezárásra, amikor lesz olyan időszak, hogy a körforgalmon keresztül az autópálya nem lesz megközelíthető;
•
a Bartók Béla utca csatlakozása, és a temetőnél lévő körforgalom közötti szakaszon április közepén zajlanak a
munkálatok;
•
a temetőnél lévő körforgalom utáni szakaszon, az úton
lévő éles kanyarig április közepétől május közepéig lehet
munkavégzésre számítani;
•
az előbbi szakaszt követően, a benzinkútig tartó szakaszon
április elejétől április közepéig végeznek majd munkálatokat;
•
valamennyi szakaszon a vízelvezető árkok helyreállítása
június első felében zajlik majd;
•
a felújítandó szakaszon található két hídon/felüljárón május
közepétől június közepéig lehet a munkálatokra számítani.
Fontos megjegyezni, hogy a fentiek a munkavégzés tervezett
ütemezését mutatják, amit nagyban befolyásolhatnak az időjárási körülmények, elsősorban a csapadékos időszakok, és a jelenlegi útburkolat megbontása esetén esetlegesen fellépő, előre nem látható körülmények.
A fennakadások miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Gazdikné Kasa Csilla

Három évtized az Adyban

kollégám. Igyekszem szeretettel, megértéssel viszonyulni a gyerekekhez és a felnőttekhez. Legjobb tudásom szerint szolgálom őket. A kitüntetéssel az adományozó elismerte azt, amit eddig elértem, elértünk. Ez arra sarkall, hogy a
jövőben, ha lehet, még nagyobb odaadással tegyem a dolgom. Megerősít, támogatást ad abban, hogy jó úton járok!

Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott Gazdikné Kasa Csillának, több
évtizedes, lelkiismeretes pedagógusi és közoktatásvezetői munkája elismeréseként. Az Ady Endre Általános Iskola igazgatója március 15-én a budapesti Művészetek Palotájában Balog Zoltántól, az emberi
erőforrások miniszterétől vette át a kitüntetést.
- Mi volt az első reakciója, amikor tudomást szerzett a döntésről?
- A kitüntetésről a Miniszterelnökségtől kapott késő esti e-mailben értesítettek néhány nappal korábban. Először azt gondoltam, hogy valami Kész átverés! show szereplője vagyok. A
férjem hosszas győzködése kellett ahhoz, hogy elhiggyem, valóban kitüntetést kapok. Onnantól persze nagyon örültem neki!
- A magas állami kitüntetés egy több évtizedes sikeres
szakmai életút elismerése…
- Számomra a pedagógusi hivatás elválaszthatatlanul ös�szeforr második otthonommal, az Ady iskolával. Életem - ha
jól számolom – harminchárom éve kötődik az intézményhez,
előbb tanulóként, majd tanárként, az utóbbi tizenöt évben pedig
igazgatóként. Ez az első és egyetlen munkahelyem. Végigkövettem történetét, fejlődését, ismerek majdnem minden idejáró
gyereket, emlékszem régi iskolatársaimra, volt tanítványaimra.
Igazgatóként is mély felelősséget, erős kötődést érzek iránta.
Nagyon szeretek itt dolgozni. Sokkal tartozom az intézménynek. Itt találtam meg a hivatásomat, itt lettem pedagógus. Négy
diplomát szereztem munka mellett, tanító, magyar szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
és középiskolai tanár, valamint közoktatási vezető vagyok.
Az iskolavezetés, de általában a nevelés-oktatás egyértelműen csapatmunka! Az eredmények egy közösség eredményei. Noha én vehettem át a kitüntetést, az elismerés az Ady
nagy családjáé, a gyerekeké, szülőké, kollégáké. Köszönöm
nekik, hogy együtt dolgozhatunk!
Annak megítélése, hogy sikeres-e a szakmai életutam, nem
az én feladatom. Nem tettem, teszek többet, mint sok-sok

- Igazgató asszony! Próbálkozzunk egy nehéz kérdéssel!
Mi az Ady?
- Az Ady több mint egy helyrajzi szám, több mint egy épület,
nem pusztán egy közoktatási intézmény! Számomra „többet
jelent önmagánál!” Magyartanárként és versszerető emberként is szívemhez közel állónak érzem Ady Endre költészetét, de büszke vagyok arra, hogy Gyálon az Ady szó hallatán
az emberek többségének nem a költőóriás, hanem az iskola jut először eszébe. Az Ady egy jól felszerelt, keresett, elismert intézmény. Jó iskola, annak minden jellemzőjével, az
imponáló továbbtanulási adatokkal, versenyeredményekkel,
a gazdag tanórán kívüli kínálattal, gyermekközpontú nevelési módszereivel, elhivatott, jól képzett, innovatív pedagógusaival, fejlett szervezeti kultúrájával. Hitem szerint az Ady
mára már szellemiség is!
- Mit szeret a munkájában legjobban?
- Mindent szeretek, de a nap legszebb órája, amikor tanítok.
Az irodalmat nagyon szeretem, a nyelvtant meg talán egészen jól tudom tanítani. Szeretek osztályfőnök lenni, négy
fantasztikusan jó osztályom volt, a kirándulások, a bulik, a
táborok, a jó beszélgetések, még az elkerülhetetlen csetepaték is szép emlékek velük kapcsolatban. A tanítványaim
többségével ma is tartom a kapcsolatot, követem a sorsukat.
- Pedagógusi, igazgatói munkája mellett politikai szerepet is vállalt.
- A helyi és a megyei közéletben betöltött szerepem is főként
az oktatásügyhöz kötődik. 1994 óta vagyok a gyáli képviselő-testület tagja, az oktatási bizottság elnöke, 1998-tól pedig
Pest Megye Közgyűlésének tagja is, ahol szintén vezettem
az oktatási bizottságot, közel három cikluson át. A képviselői tevékenység sok feladatot, élményt és ismeretet adott.
Mindig igyekeztem a szakmai szempontokat megjeleníteni.
Azon dolgoztam, hogy az intézmények munkájához szükséges feltételek a lehetőségek szerinti legmagasabb szinten
álljanak rendelkezésre.
Életemnek ez a szakasza lezárul az idén. A megváltozott
jogszabályok szerint iskolaigazgatói munkám összeférhetetlen lesz a képviselőséggel. Egy pillanatig sem volt kérdés
számomra, hogy az iskolát választom. Jól van ez így, a gyáli
20 és a megyei 16 év után örömmel adom át a stafétabotot.
Nekem meg több erőm, energiám marad arra, hogy a gyerekekkel, a munkatársaimmal, az Ady iskolával foglalkozzak.
-i kis-
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Tisztelt Olvasó!
Az önkormányzati ciklus vége felé közeledve az Új
Gyáli Újság lehetőséget biztosít arra, hogy a város önkormányzati képviselői nagyobb terjedelemben is megjelenhessenek a lapban. Arra kértük a
városatyákat, hogy fejtsék ki véleményüket az elmúlt évekről, képviselői tevékenységükről, terveikről, stb. Írásaikat most induló sorozatunkban változtatások és megjegyzések nélkül adjuk közre.
Elsőként Lakos Péter önkormányzati képviselő kérdésünkre írt válaszát adjuk közre változtatás nélkül.
A szerkesztő

Gyáli abszurd
Csak úgy találomra, az elmúlt időszakból
Egy újabb luxuskiadásra
készül
a nemzeti együttműködés kormányának helyi képviselete. Miről szól
ez az előterjesztés? „Pánczél Károly országgyűlési képviselő több
mint húsz éve dolgozik Önkormányzatunknál. Alpolgármester úr az
elmúlt több mint
húsz év alatt igen
sokat tett városunkért, városunk fejlődéséért.” Még mielőtt valaki egy díjátadási ünnepségen érezné magát,
le kell szögezni, ez nem az, ez egy határozati javaslat egy beszerezni kívánt eszközről, mely jelen esetben egy Toyota Avensis SED Sol Platinum Edition. Egy
eszköz, mely a mindennapi munkát lenne hivatott elősegíteni. Tehát itt nem a képviselő úr múltbeli erényeit, vagy tetteit kellene felemlíteni, hanem annak az eszköznek a szükségességét kellene bizonyítani, ami még
szükséges de már elégséges paraméterekkel rendelkezik ahhoz, hogy kiválóan szolgálja az adott feladat elvégzését. Itt nem erről van szó. Ez egyfajta, nem is rejtett, költségtérítés vagy végkielégítés, fájdalomdíj, hogy
a következő ciklusban már nem lehet alpolgármester és
országgyűlési képviselő is valaki egy személyben (ez
nyílván anyagi hátránnyal is jár). De tovább haladva a
beterjesztésben, mármint a képviselő úr nem vesz fel
költségtérítést az Önkormányzattól. Nem is vehet fel,
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törvényt sértene, ezt pedig ne említsük fel erényképpen, és hogy az országgyűlési képviselősége után járó
térítést választotta, az sem lehet véletlen, ugyanis az a
több. A választások előtt képviselő úr pontosan tudta,
hogy mivel jár mindkét funkció betöltése. Én óvni próbáltam őt attól, hogy túl nagy költségbe verje magát,
én nem is szavaztam meg a kinevezését, no nem csak
ezért, de az idő megint engem igazolt: 2014 után a két
tisztség összeférhetetlen lesz. Alpolgármester úr pénzügyi helyzete, mely mindenki számára nyilvános, 2010hez képest javult, a 16% adó miatt, ill. a költségtérítése
ugyan adóköteles lett, de a nemzeti összetartozás kormánya azonnal az adó mértékével meg is emelte azt,
így a nettó összeg nem változott. Összefoglalva: képviselő urat semmilyen anyagi hátrány nem érte a mandátumai megszerzése óta, az arra való hivatkozást ki kell
zárni. Képviselő úr négy éves ciklusa alatt mintegy 5860 millió forint bevételre számíthat. Gondolom az esélyegyenlőségi helyi programunkban megnevezett egyik
hátrányos vagy veszélyeztetett csoportba sem tudjuk
képviselő urat besorolni, tehát az erre való hivatkozást
is kizárhatjuk. Mi lehet mégis az ok? Talán, de erre gondolni sem merek, hogy alpolgármester urat ezzel a Toyota munkaeszközzel szeretné a frakciója búcsúztatni?
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy módosító határozati javaslattal éljek, adjon az önkormányzat egy oklevelet
képviselő úr számára, melyben eddigi tevékenységét
elismeri. Ha önök, képviselőtársaim, mégis úgy döntenek, hogy az önkormányzat egy újabb luxuskiadását
megszavazzák, mellyel mintegy 10-11 millió forinttal terhelik meg a költségvetést, akkor kérem döntésükkor állítsák szembe a gépkocsira fordítandó kiadást azzal az
elvont összeggel - mely az alpolgármester úr hatáskörébe, az oktatás területén történt - a jól tanuló, de szociálisan rászoruló gyermekekkel. Az itt elvont, és négy év
alatt ki nem fizetett pénzt most fogják elkölteni egy abszolút semmivel nem védhető luxuskiadásra. Végül egy
személyes javaslat, melyet jó szívvel ajánlok alpolgármester úrnak: el kell menni egy Toyota boltba és venni
kell egy olyan autót, amilyet csak akar. Nem kell hozzá
más, csak egy bankkártya. Luxuskiadás megszavazva 11-1 arányban. Sem a költségvetési koncepcióban,
sem az éves elfogadott költségvetésben nem szerepelt
egy személygépkocsi beszerzése sem, ehhez képest 3
autót vásárolt az Önkormányzat.
A most átadott bölcsőde kis lakói most így jártak
„Megjelentek megvizsgálták az eszközlistát, s az alábbi eszközök vonatkozásban látnak költségcsökkentő
jellegű műszaki változtatásra lehetőséget”
Na ennél szívtelenebbül nagyon nehéz lett volna megfogalmazni. Magyarul nincs pénz: mármint gyermekeinkre, viszont van polgármesterünk Lexusára , van 1,5
milliós jutalomra, van Pánczél Károly új autójára .
3. tétel: Homokozó készlet (törölve)
5. tétel: Kerti homokozó (törölve)

10. tétel: Csecsemő baba 8db helyett 4 db
11. tétel: Hajas baba 8db helyett 4 db
34. tétel Nagy játszóvödör építő 8db helyett 4db
51. tétel Dubló óriás építő készlet 560db helyett 280db
79. tétel Bábel torony 28db helyett 4db
103. tétel Mesekönyv 80db helyett 60db stb.
Tudják Önök, hogy a Fideszes önkormányzati képviselőik itt Gyálon hogyan szavaztak a hulladék ill. a víz
és csatorna díjak emelésénél. Jelentem minden Fideszes képviselő megszavazott minden díjemelést, majd
kis idő múlva aláírásgyűjtésbe kezdtek rezsi csökkentés támogatása ügyében.
Van nagy értékre elkövetett abszurditás is.
Folytatás következhet?
Lakos Péter
Jobbik

Választási tájékoztató
Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének választását
Köztársasági Elnök Úr 2014. május 25. napjára tűzte ki.
E választás során kizárólag pártlistákra szavazhatunk, pártlista állításához legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges. Magyarország területe e választás alkalmával egy választókerületet alkot, azaz
minden településen ugyanazon listákra adhatjuk le szavazatunkat.
A választásnak sem érvényességi, sem eredményességi küszöbe
nincs, az a 21 jelölt lesz európai parlamenti képviselő, akinek a jelölő
szervezetére a legtöbb szavazat érkezett.
Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan kialakított szavazókörök
megegyeznek az Európai Parlamenti választás szavazóköreivel, azaz
városunk területén a választójog 18 szavazókörben gyakorolható.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán választójogát automatikusan gyakorolhatja minden magyar választópolgár.
Ezen túlmenően:
 az Európai Unió tagállamának területén létesített lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú választópolgár a külföldi címe szerint
állam állampolgárságának hiányában a külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés
alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.
 a magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2014. május 9-ig)
kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét a magyarországi lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodától.
A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a
www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy
személyesen.
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához.

Falugazdász
Gyálon
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gyálon
falugazdász szolgálatot indítását tervezi.
Ügyfélfogadás az Arany János Közösségi Ház
könyvtár helyiségében lesz,
minden kedden 9 és 14 óra között.

Az országgyűlési választáshoz hasonlóan a látássérült választópolgár
igényelhet Braille-írással készült értesítőt, ill. szavazósablont, az írott
szöveget nehezen értelmező választópolgár könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését igényelheti, ill. akadálymentes szavazóhelyiség biztosítása kérhető.
2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak három esetben
van lehetőség:
1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, legkésőbb 2014. május 23án 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához.
2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben
nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő május
23-án 16.00 óráig annál a helyi választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően a szavazás napján 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottságnál.
3. Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig a helyi választási irodánál.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan: a
www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu honlapon
keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek
szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonja maga után.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre (tel:
06/29/540-930). Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van
szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti
személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Veress László igazgatási ügyintézőt (tel: 29/540-956).
Helyi Választási Iroda
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Hogyan áll a szemétszállítás Gyálon?
Miért jött létre új szemétszállítási cég, és mi történt az
.A.S.A. Magyarország Kft-vel?

max. 1 m-es darabokra összevágva, kötegelve kell kihelyezni a gyűjtési napokon.

Gyál Város Önkormányzata még 2013 márciusában létrehozta a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az idei évtől ugyanis csak olyan nonprofit gazdasági
társaság végezheti, amelyik többségi önkormányzati
vagy állami tulajdonban van. Az .A.S.A. Magyarország
Kft. nem felel meg ennek a követelménynek, így ő nem
végezheti a közszolgáltatást tovább. A Gy.T.H. Kft. februárban kapta meg a tevékenység végzéséhez szükséges
valamennyi engedélyét, ezért március 1-től váltotta le az
.A.S.A.-t, onnantól kezdte meg a működését.

Akinek több hulladéka van, mint amennyi belefér a kukájába, mit tud tenni?

Miért van az, hogy még mindig az .A.S.A. Magyarország
Kft. autói végzik a szállítást?
Az újonnan alakított cégnek nem állnak rendelkezésére a
szemétszállításhoz és kezeléshez szükséges eszközök
és infrastruktúra, ezért a szükséges feltételek biztosítása
érdekében egy közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelyet az .A.S.A. nyert meg, és így alvállalkozóként
folytathatja tovább a tevékenységét Gyálon. Továbbra is
ő látja el teljes körűen (szerződéskötés, ügyfélszolgálat,
számlázás, szállítás, ártalmatlanítás) a szolgáltatást, így
fordulhatott elő, hogy a lakosság semmilyen változást
nem érzékelt a szemétszállítás kapcsán.
Várható olyan változás, amely érinti a lakosságot?
Szerencsére a változás csak pozitívan érinti a gyáliakat,
ugyanis az alvállalkozó pályáztatása során figyelembe
tudtuk venni a lakosság igényeit, amik beépültek a közszolgáltatásba. Az egyik ilyen fő változás a szelektíven
gyűjtött hulladékok gyűjtéséhez kapcsolódik. A közszolgáltató biztosítja a zsákot oly módon, hogy az elszállított
zsákoknak megfelelő mennyiségű zsákot hagynak az ingatlan postaládájában. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a papír, fém italos doboz és PET palack hulladékokat együttesen bármilyen átlátszó zsákban is kihelyezheti a lakosság. Ahogy a korábbi számban már Pápai Mihály
polgármester úr is jelezte, a zsákos gyűjtési rendszert a
KEOP pályázat keretében beszerzendő 240 l-es kerekes
kukák fogják kiváltani a jövőben, aminek bevezetéséről
időben tájékoztatást kap a lakosság.
A másik nagy eredmény, hogy a zöldhulladékot áprilistól novemberig havi egy alkalommal díjmentesen szállítja el a közszolgáltató. A lakosság itt is bármilyen átlátszó
zsákban kihelyezheti a zöldhulladékot, illetve ügyfélszolgálatán a szolgáltató is biztosít díjmentesen zsákot (8
db/szezon) a szállításhoz. A nagyobb ágakat, gallyakat
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Ha rendszeresen fordul elő, akkor nagyobb űrméretű kukára célszerű váltani. Az alkalmanként előforduló esetekre továbbra is vásárolható a forgalmazóknál emblémás zsák, illetve a korábban vásárolt .A.S.A. zsákok is
felhasználhatók.
Mi a helyzet a számlázással és a fizetendő díjakkal?
A szemétszállítás díja nem változik, továbbra is ugyanazon
az áron végzi a közszolgáltató a szemétszállítást. A számlázás az első negyedévben okoz némi bonyodalmat, ugyanis a GY.T.H. márciusi kezdése miatt az első negyedévből
két hónapot az .A.S.A. számláz és a fennmaradó egy hónapot a GY.T.H., így az első negyedév szemétszállítás díját két számlán kell megfizetni. A számlázással kapcsolatos
új jogszabály és az átállás miatt előfordulhat, hogy a gyártás és postázás csúszása következtében éppen a számlákon szereplő fizetési határidő napján, vagy azt követően
kapják kézhez a lakosok a számlákat. A mostani megkésett számlák esetében a fizetési határidőt követő befizetéseknek természetesen semmilyen a lakosságot terhelő következménye nem lesz, a fizetési határidőket is a megfelelő
időcsúsztatással fogjuk ez alkalommal figyelni.
A következő negyedévek számlázása a korábban megszokott módon fog történni.

Díjmentes
zöldhulladék
gyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy április 1. és november
30. között havi egy alkalommal
díjmentesen kerül elszállításra a
zöldhulladék a gyűjtési naptárban
meghatározott napokon.
A zöldhulladék bármilyen átlátszó
zsákban, illetve a közszolgáltató
által ingyenesen biztosított (8 db/
szezon) zsákban helyezhető ki.
A nagyobb ágakat, gallyakat max.
1 m-es darabokra összevágva, kötegelve kell kihelyezni.
A zöldhulladék-gyűjtési naptár megtekinthető a www.gyal.hu honlapon
is, az információk menüpont alatt.
					
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Aki részletesebben szeretne tájékozódni, hova fordulhat
ezután?
Részletes információkat az .A.S.A. ügyfélszolgálatán
kaphatnak:
.A.S.A. Magyarország Kft.,
Hétfőnként: 8:00-20:00, (Gyál, Kőrösi út 53.)
Keddenként: 9:00-11:00
(Gyál, Kőrösi út 118-120., közösségi ház)
Telefon: +36 29 540 245
E-mail: vevoszolgalat@asa-hu.hu
továbbá a részletszabályokat a települési szilárd hulladék
kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (03.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a www.gyal.hu weboldalon.
Zsigovits Gábor
Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.
ügyvezető

A kerti zöldhulladék bármilyen
átlátszó zsákban kihelyezhető a
gyűjtés napján reggel 6 óráig.
Kérdés esetén ügyfélszolgálatos kollégáink készséggel
állnak rendelkezésükre.
Telefonszám: 06-29/540-265
E-mail: vevoszolgalat@asa-hu.hu
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Tisztelt vállalkozók, vállalkozások, könyvelők!
Közelít a 2013. adóévről készített helyi iparűzési
adóbevallások benyújtásának határideje, ezért felhívjuk figyelmüket a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvényben (továbbiakban: Htv.) a 2013. adóévre, illetve 2014. adóévre vonatkozó, iparűzési adót érintő néhány változásra.
A 2013. adóévre vonatkozó egyik jelentős változás az adó alapjának kiszámítását érintette azon
vállalkozások esetében, ahol a nettó árbevétel az
500 millió forintot meghaladta, és a költségek között ELÁBE-t valamint közvetített szolgáltatást számol el.
Az adó alapjának kiszámítása a nettó árbevételt
csökkentve az eladott áruk beszerzési és a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás,
kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költségével (Htv. 39. § (1)) történik.
A Htv. 39. § (4) bekezdése értelmében (2013. január
1. napjától) a nettó árbevételt az eladott áruk beszerzési és közvetített szolgáltatások értékének esetében a vállalkozó - a nettó árbevétele összegétől függően, sávosan vonhatja le.
A sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az
összes nettó árbevétel csökkentő összegnek és az
adott sávba jutó nettó árbevétel összes árbevételben képviselt arányának szorzata. A számításokat 6
tizedesjegy pontossággal a kerekítés általános szabályai alapulvételével kell elvégezni.
Az adóalap meghatározásánál azon áruk, anyagok,
szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel
összegét, amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számviteli törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét vagy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk
értékesítésének nettó árbevételét számolja el.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény
szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok
a Htv. 39. § (6) bekezdése alapján állapítják meg
adóalapjukat.
KIVA (kisvállalati adó hatálya alá tartozó), KATA
(kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó) kifejezések jelentek meg 2013. év elejétől a Htv.-ben.
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A KIVA-s adóalanyok az adó alapját normál módon, vagy a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében állapíthatják meg (Htv. 39/B. § (2)
bekezdés).
A KATA-s adóalanyok az adó alapját normál módon,
a Htv 39/A. §-a szerint, illetve ezen előírásoktól eltérően székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 Ft figyelembevételével állapíthatják meg.
Könnyebbség ez utóbbi esetben, hogy a 2,5 milliós
adóalap választásakor bevallást nem kell adnia az
adóalanynak, csak akkor, ha változás áll be adózásában (szüneteltetés, megszűnés). Ezen adózási mód
választását 2013. január 15-ig, év közben kezdő vállalkozónak a tevékenység megkezdését követő 15
napon belül be kellett/kell jelentenie a helyi adóhatóságnak (év közben kezdő adózónak a 2,5 millió Ft
időarányos részét vesszük figyelembe az adó megállapításánál). Változás a KATA-s adózóknál 2014.
évben, hogy adóévenként választható más adózási
mód abban az esetben, ha azt minden év január 15.
napjáig bejelenti a helyi adóhatóságnak. Változtatás
esetén az adózónak a megszűnő adózási módra záró
iparűzési adóbevallási kötelezettsége keletkezik. Ez
a határidő (az év elején január 15., valamint év közben kezdőknél a tevékenység megkezdését követő
15 napon belül) jogvesztő. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy amennyiben a KATA adóalany adókedvezményt
kíván érvényesíteni, pl. útdíj kedvezmény, úgy bevallásadási kötelezettség terheli.
Évközi változás volt 2013-as adóévben, az útdíj utáni kedvezmény (hatályba lépés: 2013. július 1. napja), mely szerint a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj
7,5%-a levonható az adóévre fizetendő adóból.
A kedvezménnyel a fizetendő adó csökkenthető tehát, ugyanúgy, mint az ideiglenes iparűzési adó esetében. Az ideiglenes iparűzési adót és az útdíjat, a
Htv.-ben előírtaknak megfelelően kell megosztani
székhely és telephely/ek szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóelőleg megállapításánál ezeket az adót csökkentő tételeket (útdíj, ideiglenes iparűzési adó) nem lehet figyelembe venni.
A vállalkozások 2014. évtől bejelentkezési, változásbejelentési és bevallásadási kötelezettségüknek a
35/2008. (XII.31.) PM rendeletben közzétett központi nyomtatványokon is eleget tehetnek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Hajrában a Comenius…
A Comenius Régió iskolai együttműködés a végéhez
közeledik. 2014. március 23-án az eddigi tapasztalatok
összegzéseként egy négyfős delegációt láttunk vendégül. A delegáció tagjai között üdvözölhettük Wilhelm
Kürzedert, aki a felső-bajor térség 50 reáliskoláját felügyelő miniszteri megbízott, Claudia Hoffmannt, aki
a reáliskolákat felügyelő hivatal gyakornoki programjának vezetője, továbbá Marcus Oliver Hochmuthot, a
brannenburgi állami reáliskola igazgatóját, illetve Ralf
Raupachot, a brennenburgi reáliskola tanárát. Érkezésük napján a Gyál Városi Népdalkör által szervezett
Népdalkörök IX. Tavaszi Találkozójára látogatott el a
delegáció, ahol Dancs Erika, a népdalkör vezetője közös néptáncra invitálta a delegáció tagjait.
A vendégek ellátogattak a Goethe Institut épületébe,
ahol a tehetséggondozásról, tanártovábbképzésről, az
intézet munkavállalásban betöltött szerepéről esett szó
egy kerekasztal beszélgetésen. A program kiemelt eseménye volt a március 24-i konferencia, workshop, melyet dr. Sándor Tamás, a Gyáli Polgármesteri Hivatal
szervezési csoportvezetője nyitott meg az Arany János

Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
Az eseményen részt vett valamennyi gyáli általános
iskola vezetője, a KLIK Gyáli Tankerület igazgatója,
Feltizi-Veress Imre, továbbá a hivatal vezetői és a Comenius Régió munkatársai egyaránt. A workshop első
szakaszában Suhajda Yvett, a Comenius Régió együttműködés projektkoordinátora értékelte a projekt elmúlt
másfél éves tevékenységét, majd Wilhelm Kürzeder
előadást tartott a hivataláról és annak munkájáról. Bott
Katalin, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs konzulense részletesen bemutatta a kamarát, továbbá ismertette azokat a tevékenységeket,
amelyeket a kamara tesz a pályaorientáció terén.
A konferencia végén Pápai Mihály polgármester zárszavában rendkívül hasznosnak ítélte meg a találkozót
és köszönetét fejezte ki az eddig tett munkáért.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a márciusi képviselő-testületi ülésről
2014. március 27-én Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.
Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
• rendeletet alkottak a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (erről külön írásunkban olvashatnak);
• elfogadták a Dabasi Rendőrkapitányság és a FEGY
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2013. évi beszámolóját;
• Gyál Város Önkormányzata és a Lux Invest 2000 Kft.
2004-ben kötött 9,5 évre szóló szerződést a közvilágítás ellátására. Döntés született arról, hogy e szerződést a felek 2014. július 31. napjával szüntetik
meg, és Gyál Város Önkormányzata saját kezelésbe
veszi a közvilágítási szolgáltatást;
• a képviselő-testület hozzájárult a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola alapdokumentumaiban kisebb módosítások végrehajtásához az intézmények gördülékenyebb működése érdekében;
• elfogadták a gyáli óvodák 2013-2018-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveit;

•
•
•
•

•

•

elfogadták a Városi Egészségügyi Központ 2013. évi
beszámolóját;
döntést hoztak a KEOP-1.1.1/C/13. számú, Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatban;
jóváhagyták a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
ügyrendjét;
a képviselő-testület fedezetet biztosított a 2014.
évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez
való csatlakozáshoz (a szemétszedésről lásd külön
felhívásunkat);
elrendelték a Mátyás király utcában a forgalomcsillapító küszöbök előtt 5 km/h sebességkorlátozó tábla elhelyezését, valamint ugyanitt a záróvonal meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík kezdetéig;
jóváhagyták, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében új traktort szerezzen be.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2014. április 24-én tartja az új Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok illetve döntések a www.gyal.hu honlapon
olvashatók.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Közgyűlést tartott a
FEGY

10 éves szolgálatáért oklevelet kapott: Rürich Zsolt.
15 éves szolgálatáért oklevelet kapott: Szebeni Zsolt,
Kovács Tamás
Pápai Mihály városunk polgármestere külön köszönetet mondott a folyamatos önzetlen munkáért, és hogy
a nap 24 órájában számíthat a lakosság a FEGY állományára ha esik, ha fúj.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület február 7-én
tartotta éves közgyűlését az Arany János közösségi
ház színháztermében, ahol a tagságon kívül képviseltette magát a katasztrófavédelem, a rendőrség, a megyei polgárőr szövetségtől és a közép magyarországi
IPA szervezet is. Természetesen Pápai Mihály polgármester is jelen volt. Az egyesület vezetője Kalmár Róbert ismertette a 2013-as év statisztikai számait, melyből kiderült, hogy a FEGY nagyban hozzájárult Gyál
közbiztonságának megerősítéséhez.
A FEGY állománya 75 fő polgárőr ebből vizsgázott
40 órás alap tanfolyamot elvégzett tűzoltó 35 fő, ezen
felül 43 fő ifjúsági tagozatos gyerekcsapatunk van,
akik számos katasztrófavédelmi versenyről hoztak el
dobogós helyezéseket.

A XX. Katasztrófavédelmi Tűzoltóság parancsnoka
Szabó Gyula alezredes külön köszönetet mondott a vonulós tűzoltóknak, akik a fővárosi egységeket az esetek
90%-ban 5-8 perccel megelőzik a helyi adottságoknak
köszönhetően, ami egy tűz estében óráknak tűnhet.
Nagyon sok esetben személyi sérüléseket és jelentős
vagyoni károkat akadályoztak meg a gyáli önkéntesek.
2013-as évben az egyesület járőröző állománya 1117
bejelentett esethez ment ki személyesen és nyújtott
segítséget a lakosság részére.
Az intézkedések statisztikája:

Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszín biztosítása: 
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás: 
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése: 
Rendezvénybiztosítás: 
Műszaki mentés lakosság részére: 
Orvosi ügyeletnek nyújtott segítség: 
Tűzszerészeknek nyújtott segítség: 
Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál: 
Eltűnt személyek felkutatása: 
Környezetvédelemmel kapcsolatos események: 
Terület, objektum, személyek ellenőrzése: 
Halálesetnél biztosítás: 
Rendőrséggel közös egyéb feladat: 
Rendőrségnek átadott személyek: 
Környező településeken segítségnyújtás: 
Közterület Felügyelettel szervezett közös járőrözés, intézkedés: 
Tanítási napokon és piaci napokon a zebrák szervezett biztosítása:
Utánképzés, kiemelkedő szereplés: 
A riasztórendszeren lévő objektumok ellenőrzése:
Köszönetet mondott dr. Bilisics Péter a Pest Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke a nyári árvízi védekezésben résztvevőknek és megyei dicséretben részesítette a következő személyeket: Szabó István, Kovács Tamás, Hajdú Sándor, Balogh Balázs, Szatmári László,
Kalmár Róbert, Kőszegi Béla, Mészáros József.
Külön kiemelte az egyesület legidősebb aktív tagját
Dobos Mátyást (72 éves), aki egy emlékplakettet kapott és kitüntette a legrégebben az egyesületünkben
lévő (22 éve) tagunkat Kurucz Árpádot.
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Városi Arany János
vetélkedő

19 esetben
30 esetben
49 esetben
46 esetben
4 esetben
27 esetben
3 esetben
19 esetben
2 esetben
7 esetben
napi szintű feladat
6 esetben
152 esetben
közös akció keretén belül
18 alkalom
116 alkalom
égész évben
183 alkalom
870 esetben

Kiemelkedő munkájáért oklevelet kapott: Léber Gergő, Kovács Tamás, Szebeni Zsolt, Szatmári László,
Sárvári Dávid, Szabó Zsolt, Végh Dávid, Horváth Patrik, Sárosi Krisztián, Locskai Mátyás, Kozma Csaba.
Legtöbb polgárőr szolgálat teljesítéséért oklevelet kapott: Mészáros Roland, Sárvári Dávid, Vitáris László,
Kelecsényi Gábor.
Legtöbb tűzoltói vonulásáért oklevelet kapott: Kőszegi
Béla, Kovács Tamás, Budai László.

Az egyesület elnöke megköszönte Pápai Mihály polgármesternek a gyáli önkormányzat éves 1.5 millió forintos
támogatását, a katasztrófavédelemnek a 400 ezer forintos felszerelést és 500 ezer forintos fenntartási támogatást, illetve a polgárőr szövetségnek a 200 ezer forintos támogtást. Végül Szankovics Pétert is köszönet
illette, az ifjúsági csapatnak nyújtott támogatásért.

A FEGY naplójából
03.05. Az esti órákban lakossági bejelentést kaptunk, miszerint két erősen ittas személy „adj király
katonát” játszik az Ady Endre utca és Vak Bottyán
utca kereszteződésében. A „játékosokat” szolgálatunk rövid, de hathatós detoxikálásban részesítette,
majd békességben otthonukba távoztak.
03.11. Égő aljnövényzethez riasztották tűzoltóinkat
az M0-ás mellett lévő benzinkúthoz. Tűzoltóink a
fővárosi egységekkel közösen megfékezték a mintegy 200 négyzetméteren égő tüzet.
Amennyiben tanácsra, segítségre van szüksége,
kérjük, hívja központunkat! Minden gyanús eseményt amit észlelnek, azonnal jelezzenek felénk!
Minden bejelentést kivizsgálunk.
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333

Idén hetedik alkalommal rendeztük meg március 5-én a Városi Arany János vetélkedőt a Városi
Könyvtárban.
Az általános iskola hetedik osztályos tanulói részére
szervezett vetélkedő zsűri elnöke Tofán Attiláné volt,
zsűritagok voltak Kovalik Józsefné és Martényi Károlyné. A vetélkedőn a következő eredmény született:
I. helyezett
Zrínyi Miklós Általános Iskola
• Bánya Bence
• Sári Zsolt
• Szabó Melinda
• Turcsányi Lilla
Felkészítő tanár: Magyarosi Andrea
II. helyezett
Ady Endre Általános Iskola
• Cseh Dorottya
• Dóka Bence
• Kovács Fanni
• Nagy Alexandra
Felkészítő tanár: Szálkai Gabriella és Horváth Rita
III. helyezett
Bartók Béla Általános Iskola
• Kiegel Vivien
• Pardi Kitti
• Perci Tamás
• Szabó Boglárka
Felkészítő tanár: Szabó Márta
A vetélkedő az Arany János szobor koszorúzásával
zárult. Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Városi ünnepség március 15-én
Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseményére,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulójára emlékeztünk március
15-én. A városi ünnepség hagyományaink szerint az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében kezdődött.
Részt vett az ünnepségen Dr.
Szűcs Lajos, az Országgyűlés
jegyzője, pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Babák László
Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának hivatalvezetője, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző és Gyimesi István
nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.
Ünnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos mondott, s az ünnepség részeként átadta Pápai Mihálynak
azt az Orbán Viktor miniszterel-
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nök által aláírt bizonyságlevelet,
ami tanúsítja, hogy a Kormány átvállalta városunk mintegy 3,7 milliárd forintos adósságát. A színvonalas ünnepi műsorban fellépett
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Gábos Tünde
népdalénekes, a Vadrózsák Néptáncegyüttes senior művészeiből
alakult Cavinton Néptánc Csoport
és a Bartók Béla Általános Iskola
tanulói.
A megemlékezés második részében az ünneplők átvonultak a
Templom térre, s elhelyezték koszorúikat a kopjafánál.
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Az ÉletHang
Alapítvány jelenti
A Föld napja 2014
Április 22-e, a Föld Napja tiszteletére Gyál Város
Önkormányzatának Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és az .A.S.A. Magyarország Kft. közreműködésével – az elmúlt
évekhez hasonlóan – tavaszi nagytakarítást szervez a városban.
Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil
szervezeteket, baráti társaságokat, hogy környezetünk szebbé tétele érdekében vegyenek részt
ismét a takarítási akcióban.
A szükséges feltételeket a szervezők biztosítják (kesztyűk, zsákok, szemét elszállítása,
konténerek).
Gyülekező:
2014. április 26-án (szombaton),
reggel 9:00 órakor a gyáli víztoronynál.
Bízunk benne, hogy idén is sokan részt vesznek
akciónkban és ez a szellemiség az év többi napján is folytatódni fog.
Vinnai Tibor
Gyál Város Önkormányzata
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

Diákolimpiai sikereink
2014. március 22-én a Pestszentimrei Sportkastélyban zajlottak a birkózók leány diákolimpiájának küzdelmei, ahol 200 induló vett részt. Lányaink a tavalyi
Diák Csapat Bajnoki cím elnyerése után (amit idén a
fiúk is megnyertek!), az idén folytatták nagyszerű szereplésüket. A Ferencváros-Gyál birkózói számára jól
alakult ez a verseny. Lányaink remek küzdelmeket
vívtak szép eredményeket értek el. 8 fős csapatunkból 3 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérmet nyertek, két lányunk pedig V. helyezett lett. Remek teljesítmény, gratulálunk a lányoknak és edzőiknek! További sok sikert!
Aranyérmesek:
Ferentzi Emília, Szabados Noémi, Teszák Estilla
Ezüstérmesek: Kovács Bettina, Lévai Nikolett
Bronzérmes: Fülep Viktória
V. helyezett: Balogh Jázmin, Vámos Szabrina
Edzők: Kiss Sándor, Gombos Gábor
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretne
edzésre járni! Jelentkezni lehet személyesen (Gyál,
Kisfaludy utca 36/b.) hétfő-szerda-péntek 16.30 18.00-ig, kedd-csütörtök 15.30 - 19.00-ig vagy telefonon az edzőknél (Kiss Sándor 06-20/574-9864, Gombos Gábor 06-30/301-9166).

A Gyáli Liliom Óvoda elnyerte a Zöld Óvoda címet!
Már évek óta tudatosan készültünk arra,
hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet iránt érzett szeretetet, annak
megóvását, környezetünk védelmét.
Örömmel értesültünk a pályázat kiírásáról.
Önértékelést készítettünk az elmúlt három évben végzett nevelési munkánkról
a kritériumrendszer segítségével, számot adtunk az óvodánkban folyó környezeti nevelés szintjéről.
2013 szeptemberében benyújtottuk a
pályázatot a Vidékfejlesztési és Emberi Erőforrások Minisztériumába.
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Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, az ünnepélyes keretek között megrendezett Zöld Óvoda cím átadására
2013. december 18-án került sor Budapesten, a Vajda Hunyad Várában.
A megtisztelő címet Ritecz Istvánné, intézményvezető vehette át.
A Zöld Óvoda cím elnyerése meghatározó jelentőségű a Gyáli Liliom Óvoda
életében a környezeti nevelés terén.

Lendvay-Kiss Anita
intézményvezető helyettes

Az ÉletHang Természetvédő és
Állatmentő Alapítvány néhány
helyi állatvédő összefogásával 2012 decemberében kezdte
meg működését. Az Alapítvány
célja a gyáli és Gyál környéki
állatok életminőségének javítása, a nem kívánt szaporulatok
visszaszorítása, a gyepmesteri telepen élő kutyák mentése,
a gondozásunkba került állatok
megfelelő elhelyezése, orvosi
ellátása és gazdihoz juttatása.
2013-ban a környékbeli állatorvosok segítségével
macska ivartalanítási programot hirdettünk, melynek keretében rendkívül kedvező áron, az alapítványunk támogatásával nyílt mód a házi kedvencek
ivartalanítására. A nagy sikerre tekintettel a programot 2014-ben igyekszünk ismételten meghirdetni.
Az elmúlt évben 51 kutyust és 59 cicát mentettünk
a gyáli utcákról, a gyepmesteri telepről, és 80 kutya
és cica került végleges családhoz általunk.
Tekintettel arra, hogy menhelyünk nincs, a hozzánk
került állatokat az alapítványi tagoknál (saját lakásainkban), ismerőseinknél, ideiglenes befogadóknál és
panziókban helyezzük el, ezért felelősen csak akkor tudunk a magunkhoz venni kutyát vagy cicát, ha
felszabadul egy vagy több helyünk és az adott állat
számára tudjuk biztosítani az elegendő élelmet és a
megfelelő orvosi ellátást. Gondozásunkban lévő kutyák és cicák létszámát minden esetben az alapítvány anyagi kereteihez fogjuk a jövőben is igazítani.
Alapítványunk minden bevételét a rászoruló állatok
élelmezési, elhelyezési és állatorvosi költségeire fordítjuk, tagjaink nem kapnak fizetést, vagy bármiféle
anyagi juttatást munkájukért.
Munkánk csak akkor lehet sikeres és eredményes,
ha közösségünkkel együtt, több ember összefogásával teszünk azért, hogy a kidobott, utcára került állatok sorsát jobbra fordítsuk, és ivartalanítási
programokkal, támogatásokkal megakadályozzuk a
macskák és kutyák túlszaporodását településünkön.
Köszönjük az eddigi támogatásokat és reméljük
2014-en is számíthatunk Önökre támogatóként,
ideiglenes befogadóként, vagy örökbefogadóként.

Asztalitenisz hírek
Március 22-én járási asztalitenisz versenyt rendeztünk három kategóriában. Örömünkre szolgált,
hogy a járás valamennyi településéről voltak indulóink. Gyál, Ócsa, Felsőpakony, Alsónémedi pingpongosai mérték össze tudásukat és igazán nagy
csatákban dőltek el a helyezések.
Április 26-án 9:30-tól a „gyáli ping-pongos család” címéért indul a verseny, két- vagy háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Egy felnőtt
és egy vagy két gyermek lehet a csapat tagja. A lebonyolítás DC rendszerben lesz.További
részletek honlapunkon a www.gyase.hu-n vagy
facebook oldalunkon. Várunk minden mozgást
kedvelő családot. Résztvétel ingyenes!
Folytatódik a „Pingpongozz, ne drogozz!” sorozatunk.Indul a pontgyűjtő akciónk. Év végéig tartó
sorozatban a résztvevők között minden alkalommal ajándékokat sorsolunk ki, majd decemberben
a legaktívabbak sportági felszereléseket kapnak.
Külön díjazzuk a legtöbb résztvevőt küldő iskolát.
Gyertek el, megéri!
Márciusban a Pest megyei asztalitenisz szövetség által megrendezett Pest megye bajnoka versenyen ifjúsági fiú kategóriában Kovács Gergő Varga Barnabás párosunk az első helyet szerezte
meg. Gratulálunk Nekik!
Szeptemberben indítjuk útjára új kezdeményezésünket a járás és dél-pest megyei települései számára.Régiós bajnokságunkra várjuk települések,
település részek ping-pongozni szerető lakóit. Bajnokságot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Részletes versenykiírás
a www.gyase.hu oldalunkon található.

Elérhetőségeink:
www.elethangalapitvany.hu, Facebook:Gyáli gazdikeresők,
E-mail: info@elethangalapitvany.hu, Telefon: 70/362-8958,
20/977-0920
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Érettségi utáni tandíjmentes középfokú,
emeltszintű 2 éves szakképzések fiataloknak nappali tagozaton, költséghatékony
esti képzésekként felnőttek számára

KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző (OKJ : 54 344 01)
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)
Logisztika
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)
Kereskedelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)
Szakképzéseink tandíjmentesek a 23-ik életévét be nem töltött, első szakképzésre jelentkező érettségizett számára, költségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.
Érdeklődni: június 30-ig minden hétköznap, a szünidő alatt
szerdánként 8:00–15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számokon vagy az eniko.dobai49@gmail.com címen.
JELENTKEZÉS:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, postán vagy személyesen fogadunk. Amennyiben nem tud azonnal
személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefonon
regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap áll
rendelkezésére, hogy elpostázza vagy személyesen behozza a
jelentkezéshez szükséges iratait, illetve azok másolatát.
A határi idő folyamatos, de legkésőbb augusztus 25.
A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
• a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola saját
jelentkezési lapja,
• a középiskolai érettségi bizonyítvány,
• nyelvvizsga-bizonyítvány (ha van),
ECDL-bizonyítvány másolata (ha van),
• 1 db igazolványkép (iskolai személyi anyag),
• oktatási azonosító,
• személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ szám.
FELNŐTTEK SZÁMÁRA A KÉPZÉSI IDŐPONT:
kedd és csütörtök 15 -20 h.
FELNŐTTEK KÉPZÉSI DÍJA: 110 eFT; modulzáró vizsga
(9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.
KEDVEZMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési
lehetőség, EUROPASS és diákigazolvány, családi pótlék/árvaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/hó jogosultság egészségbiztosítási ellátásra.
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Vidám Vakáció
Napközis tábor
Szívbarát alapítvány tábort szervez a nyár élvezetes
és tartalmas eltöltéséhez. Izgalmas kalandok, élményekben gazdag programok és baráti kapcsolatok kialakulása várja a gyerekeket.
Életkor: 8-12 év
Dátumok:
2014. Június 23 - június 27.,
Július 07 - július 11.,
Július 21 - július 25.,
Július 28 - augusztus 01.
7.30 - 17 óráig tart.
Néhány program az ízelítőül: aquapark, kalandpark, barlangászat, fővárosi állatkert látogatása, lovaglás, íjászat,
sétakocsikázás és pénteken záró programnak tábortűz
(Galopp Major) és még sok más izgalmas program.
Az ár tartalmazza: napi 3x étkezés, belépőjegyek árát,
külön buszt amivel eljutunk minden program helyszínére.
Jelentkezés telefonon: Wolf Andrea 06-30/525-90-74
Teljes program: www.andreinamed.hu/napkozistabor.html
Ár: 27.000.-/ hét, testvérkedvezmény: 24.000.-/hét

A gyáli Cukorbetegek Egyesülete
nyílt napot tart, nem csak cukorbetegeknek
2014. 05. 15-én csütörtökön, 10.00 - 16.00 óráig
a gyáli közösségi házban.
A program ideje alatt ingyenes vércukorszint mérést és vérnyomásmérést biztosítunk.
• 10.00 órától az alternatív gyógymódokról lesz
előadás (csontkovácsolás, masszázs, reiki kezelés, energetizálás, életmód tanácsadás).
• Saláta
kóstolás
az
EISBERG
Kft.
támogatásával,
• ELA diabetikus édességek kóstolása és vásárlási lehetőség.
• Bemutatkozik a Flavogard, Family Frost,
Forever Living Products cég.
• Közben 11 órától tornabemutató Záborszky
Edit gyógytornász segítségével, CBE torna CD.
• Nem kell haza menni ebédelni, 12.30-tól
egy tál levesre minden kedves érdeklődő a
vendégünk.
• 13.30-tól NORDIC WALKING bemutató:
Dancs Erika segítségével.
• 15.00-tól Meridián torna a magyar akupresszúrás és Moxaterápiás Szövetség ajánlásával.

Az erdélyi Mustármag Énekegyüttes
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Amit az ingatlan bérbeadás adózásáról tudni érdemes
Sokan még mindig bizonytalanok, hogy ha lakást, házat, irodát stb. albérletbe adnak ki, a keletkező jövedelmet hogyan kell bevallaniuk, mert 2010-től megszűnt
ezeknek a jövedelmeknek az elkülönült adózása. Nekik
próbálok segíteni, mivel az ebből származó jövedelem
bevallása május hónapban esedékes. Nem foglakozom
itt a szálláshely szolgáltatás valamint a vállalkozókénti
bérbeadás adózásával.
Ki lehet a bérbeadó?
Ingatlant az ingatlan tulajdonosa, vagy haszonélvezője adhat bérbe. Abban az esetben, ha több tulajdonosa
van az ingatlannak, akár minden tulajdonos a tulajdoni hányada szerint lehet bérbeadó. Általában azonban
a tulajdonos társak megállapodnak egymás között és
csak az egyik szerepel bérbeadóként.
Kell-e adószám?
Ha ingatlant adunk bérbe, akkor 2010 augusztusától
nem szükséges a NAV-tól adószámot kérni.
Ez nem jelenti azt, hogy ez nem lehet, sőt amikor irodát
cégnek adunk bérbe a további nehézségek elkerülése
végett ajánlott, mivel a cégek jobban szeretik költségeik
között a számlák elszámolását, mint adószám hiányában a nyugták elfogadását.
Jövedelem megállapítása
A bérbeadásból származó jövedelmet az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Miután az éves bevételt megállapítottuk, azaz összeadtuk az
év során kiadott és a bérlő által megfizetett számlákat, illetve az általunk megírt nyugtákat a költségeket kell megállapítani ahhoz, hogy a jövedelem számolható legyen.
A költségek megállapításának több féle módszerét
választhatjuk
A legegyszerűbb módszer, amikor a költséget a bevétel
10 %-aként határozzuk meg. Ezt akkor érdemes alkalmazni, amikor az adott ingatlannal kapcsolatban az év
során jelentős költségeink nem merülnek fel.
Ha költségeink jelentősek, az ingatlan értékes és így az
éves elszámolható értékcsökkenése (az ingatlan igazolható építési, vásárlási költség 2-6 %-a) is nagy ös�szegű akkor érdemes az u.n. tételes költség elszámolást választani.
Ha a bérbeadó más településen ingatlant bérel, akkor az általa megfizetett díj levonható a kézhez kapott
bevételből.
Adóterhek
A bevétel és a költségek különbözeteként kell megállapítani a jövedelmet, ami egyúttal a személyi jövedelemadó alapját is képezi. A jövedelemadó mértéke 16%.

20

Abban az esetben, ha az éves jövedelem meghaladja,
az 1 millió forintot további adóteher keletkezik.
A teljes jövedelemre, nem csak az 1 millió forint feletti részre 14% EHO-t kell fizetnünk maximum 450000 forintot. Ha van valamilyen „főfoglalkozásunk”, akkor az
ott fizetett egészségbiztosítás, valamint az osztalék jellegű jövedelmek után fizetett EHO-t levonhatjuk az így
kiszámolt összegből és csak a maradékot kell bevallani és megfizetni.
Végül egy megjegyzés
Elharapódzott a NAV-nál történő névtelen bejelentés.
Elegendő, hogy a bérlő egyszer kicsit hangosabban ünnepelje névnapját, a „jószomszéd” máris tollat ragad.
Az eltitkolt jövedelem adóján túlmenően elkérik ilyenkor
bírságként és pótlékba az egyébkénti adó dupláját.
Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő

Horgászverseny
A gyáli horgász egyesület szeretettel vár
minden 6 - 14 éves gyermeket
2014. április 26-án tartandó horgászversenyére!
Helyszín: Gyál, Fundy I. tó
Program:
07:15 – 07:30 sorsolás
07:30 – 07:45 helyfoglalás
07:45 – 08:00 etetés
08:00 – 12:00 verseny
12:00 – 12.30 mérlegelés
12:30 - 13:00 eredményhirdetés
Versenyszabályok:
Minden versenyző egy tetszőleges bottal, egy horoggal
horgászhat, de készenlétben több bot is tartható.
Az etetőanyag bekeverésénél és a szákolásnál szülő illetve
segítő közreműködése engedélyezett, más segítség nem.
Az országos horgászrend szerint védett halakat nem értékeljük, szákolásuk után azonnal, kíméletes horogszabadítás követően, vissza kell helyezni.
Értékelés: A kifogott halak tömege alapján, az első három
helyezett díjazása.
Nevezési díj: 1000 Ft.
Nevezni 2014. április 25., 18:00-ig lehet a Zsuzsi Horgászboltban (Gyál, Kőrösi út 150.).
Felvilágosítás: Szilvási Károlytól az egyesület ifjúsági és versenyfelelősétől kérhető a 06-70/333-6244
telefonszámon.

A több mint húsz éves múlttal rendelkező

Garasos Könyvelő Iroda

vállalja egyéni és társas vállalkozások,
őstermelők, alapítványok és egyesületek
számítógépes könyvelését, adó- TB
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel
és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük,
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.
Kapcsolatfelvétel:
Telefon: 06-29/340-468
E-mail: garasos@garasoskft.hu
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HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA
Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644
Információ:
www.gyalikozhaz.hu/
ujsag/hirdetes.html

Mi leszel,
ha nagy leszel?
Iskolaválasztás, pályaválasztás, szakmaváltás, a
gyorsan változó munkaerőpiacon elképzelhető, hogy
szükség lesz, akár többször is, továbbképzésre.
A döntés nem egyszerű, legyen szó diákról, aki
most nyolcadikos, érettségizik vagy felnőttről, aki
ismét beül az iskolapadba.
Ebben a rövid ismertetőben szeretnénk segítséget adni oly módon, hogy bemutatjuk a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola képzési palettáját.
NAPPALI TAGOZAT
1. Szakközépiskola:
- Informatika szak – képzési idő 4 év
Szakképesítés: informatikus rendszergazda – OKJ 54 481 03
Képzési idő: +1év
- Közgazdaság szak – képzési idő 4 év
Szakképesítés: pénzügyi és számviteli 		
ügyintéző, OKJ 54 344 01
Képzési idő: +1 év
2. Szakiskola: 3 éves
- Bolti eladó – OKJ 31 341 01
3. Érettségi utáni szakképzések
(nappali és esti tagozaton) képzési idő: 2 év
- Pénzügy – számviteli ügyintéző – OKJ 54 344 01
- Vállalkozási és bérügyintéző – OKJ 54 344 02
- Logisztikai ügyintéző – OKJ 54 345 01
- Kereskedő – OKJ 54 341 01
LEVELEZŐ TAGOZAT
4. Felnőtt képzés (9, 10, 11, 12 évfolyamok indulnak)
A képzési idő: lerövidíthető
- a 3 éves szakiskolát, szakmunkás iskolát végzettek kérhetik felvételüket rövidített képzési időre
- a képzés folyamán egy idegen nyelvet tanulnak,
amiből kötelező érettségi vizsgát tenni.
5. A 2014. / 2015. tanévben fakultációs területen:
rendészeti ismereteket, önvédelmet szeretnénk a
képzéseink közé felvenni, majd a későbbi terveinkben szerepel egy ilyen szak indítása. Ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg folyamatban vannak.
A képzésekkel kapcsolatban részletes információt az iskola titkárságán személyesen, vagy telefonon, munkanapokon 8 – 16 óráig lehet kérni.
Tel.: 06-29/340-112, Cím: Gyál, Erdősor utca 65.
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S.o. Bt Bútoráruház kínálatából:
Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

bolt nyílt Gyálon!

Vágod a kedvezményeket?

Kreatív ‒ Hobbi
Papír ‒ Írószer
Nyomtatvány
Gyál, Kolozsvári utca 3.
Telefon: 06-29/340-526

Medison
Étterem és
Bowling

Gyál, Kőrösi út 44.
Telefon: 06-29/344-396

Korrekt
Optika

04.21. - 05.11.

10%
kedvezmény

A kreatív-hobbi
termékek árából

04.21. - 05.11.

15%

kedvezmény

Hétfőtől csütörtökig
a bowling pálya árából

04.21. - 05.11.

50%

kedvezmény

Gyál, Kőrösi út 156.
A kijelölt
(a MOL kúttal szemben) napszemüvegek árából

Új Nívó '98
Autószerviz

05.05. - 05.16.

10%
kedvezmény

Gyál, Kossuth utca Minden olajszerviz árából
Árpád utca sarok (az akció alatt történt bejelentkezés esetén)

Veronika
Fodrászat

Piactéri Üzletsor
Gyál, Vak Bottyán utca 66.

04.21. - 05.11.

10%
kedvezmény

Minden hajvágás
árából

Bora-Bora
Szolárium
Stúdió

04.21. - 05.11.

10%
kedvezmény

Heverő 12.800 Ft-tól

Gyál, Kőrösi út Ady Endre utca sarok

Vezúv-Kalmár Kft.

Exkluzív ajándék, partykellék,
tűzijáték, videofelvétel és
dekoráció készítése
Gyál, Vecsési út 12.
Telefon: 06-20/938-6368

Harmónia
Divatáru
Gyál, Kőrösi út 156.
(a MOL kúttal szemben)

Gyógyír
Állatorvosi
Rendelő

Gyál, Vecsési út 32.
Telefon: 06-29/544-340

04.21. - 05.11.

10%

10%

kedvezmény az üzletben
található bemutató bútorokra!
Az akció visszavonásig érvényes!

kedvezmény

A bérletek árából

e
Hetent
ves
kézmű sok
ozá
foglalk
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7-17-ig
Szombat: 9-12-ig

Gyál, Kőrösi út 68.
900-1300-ig a percdíjakból
00
Telefon: 06-30/518-1027 13 -2030-ig a krémek árából

Gyáli Testépítő
és Aerobik
Terem

HOBBY és KREATÍV

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701
nyitva tartás: K-p: 9-16, Szo: 9-12 óráig

Pedagóguso

knak kedvez

mény!

Cím: Gyál, Kolozsvári utca 3.
Telefon: 06-29/340-526
Facebook: Gyáli Kreatív és Papírbolt

04.21. - 05.11.

10%
kedvezmény

Minden vásárlás
végösszegéből

04.21. - 05.31.

10%
kedvezmény

A vásárlás
összegéből

04.21. - 05.11.

10%
kedvezmény

Az állatorvosi
ellátás árából

A kupon készpénzre nem váltható. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Az engedmény akciós termékekre nem vonatkozik. A kupon önmagában nem
ﬁzetési eszköz, hanem a feltüntetett kedvezmény igénybe vételére jogosító utalvány. A kupon szabadon átruházható. A kupon csak az azon feltüntetett
napokon és az adott üzlet által meghatározott termékcsoportokra érvényes. A feltüntetett kedvezmény csak érvényes kupon leadása esetén vehető igénybe.
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Jancsi és Juliska Óvoda
Idén is várjuk szeretettel óvodánkba a gyerekeket
2,5 éves kortól!
Családias környezet, kis létszámú csoport, egyénre szabott fejlesztés, komplex foglalkozások, angol, úszás,
néptánc, füvesített udvar és sok-sok törődés, hogy felkészülten mehessenek a gyerekek az iskolába.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 06 29/340-625
www.facebook.com/esjuliska.jancsi

Itt a tavasz!
Hozd magad formába velünk!

Testépítő - Aerobik Terem
Gyál, Kőrösi út ‒ Ady Endre út sarok
Nyitva tartás:
H‒P: 8:00 - 22:00
Sz: 8:00 - 17:00

Árak:

Már Erzsébet
utalvánnyal is ﬁzethetsz!

Napijegy:
800 Ft
Bérlet (10+1 alkalmas):
5.500 Ft
Aerobik havi bérlet:
7.500 Ft
Testépítő havi bérlet:
6.500 Ft
Kétszemélyes testépítő
havi bérlet:
11.000 Ft
Kétszemélyes aerobik
havi bérlet:
12.000 Ft
Biowell fényterápiás
infraszauna:
700 Ft/45 perc
Ergoline Prémium
szolárium:
70 Ft/perc

Az első teremhasználat ingyenes!
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HÉTFŐ
9:00
10:00

16:00

KEDD

Capoeira
Aerobik
BARBI
HOT IRON

BARBI

Jamland

tánciskola

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Capoeira
Aerobik
BARBI
Zsírégető

BARBI

Flash dance
Rock & Roll
gyermektánc

HOT IRON

Alakformáló

BARBI

Jamland

tánciskola

BARBI

HOT IRON

20:00

Kravmaga

BARBI

Tae-Bo

MARIANN

Gyermek
Jazzbalett

Jamland

tánciskola
HOT IRON

MARIANN

19:00

SZOMBAT
Gyermek
Jazzbalett

Zsírégető

18:00

PÉNTEK

BARBI

Capoeira
Aerobik
BARBI

Köredzés

MARIANN

Kravmaga

Flabélos árak:
1 alkalom (10 perc):
5 alkalom (10 perc):
10 alkalom (10 perc):
10 alkalom (20 perc):
Havi korlátlan
(10 perc/alkalom):

400 Ft
2.000 Ft
3.800 Ft
7.000 Ft
9.500 Ft

Capoeira
Aerobik
BARBI
Harcosok
klubja

Személyi edzés:

barbi@sudibarbara.hu
06-70/220-1064

facebook.com/pages/Testépítő-Aerobik-Terem-Gyál
E-mail: testepito-aerobik@freemail.hu
Telefon: 06-20/241-5480
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apró

apró

Apróhirdetés		
Apróhirdetés		
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester.
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928
Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
Duna House 30/832-1051
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.
Duguláselhárítás, központi porszívó szerelése, víz, gáz, fűtés
rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon: 06-30/9340-937.

apró

Apróhirdetés
hirdetés

Kiszámítható jövedelemmel, lakásbiztosítási szerződések kötésére, minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várom.
Önéletrajzot: trenyijutka@gmail.
com vagy délutánonként a 0670/336-8317-es számon hívjon.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.
laptopok garanciával,
már 39.990ft -tól, 2360 Gyál,
Vecsési út 89. Tel:0629/341-717
Műszaki outlet
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260
Csongrádi István

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260
Márkás mosógépek garanciával, 58.000ft-tól, használt készülék beszámítás, 10 km-en
belül ingyenes házhoz szállítás!
2360 Gyál Vecsési út 89.
Műszaki outlet, Tel.:0629/341-717
66 éves dohányzó, az utcán elektromos kerekeszékkel járó férfi rendes nőt keres, aki szimpátia
esetén hozzá költözne.
Együtt biztos jobb, mint egyedül.
06-70/509-85-90.
Matematikából magán tanítás
Gyálon mindenkinek (érettségire is felkészítés) 06-20/527-7701

Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181
Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
RÉGISÉGEK, hagyatékok vétele készpénzben! Keresünk
bútorokat, órákat, csillárokat,
festményeket, dísztárgyakat,
könyveket, hanglemezeket, irha
és szőrme bundákat, hangszereket, kitüntetéseket, szőnyegeket, ritkaságokat, gyűjteményeket stb. Kiszállás díjtalan.
Kárpáty Tímea 06-30/419-2713.
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A közösségi ház programajánlója

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120.

Két egyfelvonásos
a Kaleidoszkóp Színpad előadásában

Április 25-én, 19 órakor
a gyáli közösségi házban
FEYDEAU

Családi jelenet
és

LABICHE

Gyilkosság a Maxime utcában
Játszák:
Csőszi Alexandra
Karizs Csilla
Szélyes Mónika
Hegyesi Richárd
Kárpáti Balázs
Kékesi Attila
Kékesi Tibor
Molnár Dávid
Nagy Veronika
Rendezte: Farkas Évi színművész
Belépő: 700 forint.

Tehetséges Gyáli Zenészek

a Közház színpadán

Kajtor Kamilla ‒ gordonka
2001-ben kezdte gordonka tanulmányait az esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskolában, Baranyai Irénnél.
2009-ben felvételizett a budapesti Weiner Leó
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolába, Kardosné Kemény Krisztához.
Jelenleg is az iskola növendéke, 13., végzős
évfolyamba jár.
2014-ben részt vett Rohmann Ditta kurzusán,
illetve Simona Barbu, az Észak-Dakotai Egyetem
professzorának kurzusán is.

gordonka
és
zongora

komolyzenei
est

Az est folyamán

Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, David Popper,
Wilhelm Fitzenhagen, Liszt Ferenc, Bartók Béla

művek hangzanak el.

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Munkácsy-díjas, Érdemes Művész kiállítása

május 3. szombat, 19.00 óra
A kiállítást megnyitja T. Nagy Katalin művészettörténész

20.00

HAPPY

DEAD
BAND
KONCERT

Horváth Marcell ‒ zongora
2001-ben kezdte zongora tanulmányait a gyáli Kodály Zoltán Zeneikolában, Garasné Maxim Ildikónál.
2009-ben felvételt nyert a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és
Zeneművészeti Szakközépiskolába. Tanára Sármai József.
Jelenleg az iskola 13. osztályának tanulója.
2012-ben részt vett Rohmann Imre Bartók Szemináriumán.
2013-ban Várjon Dénes kurzusán játszott.
2014-ben részt vett az Észak-Dakotai Egyetem professzorának,
Nariaki Sugiurának a kurzusán.

ef. Zámbó István

április 26.
szombat, 1900

Gyáli Közház

Belépő: 1.000 Ft.

galéria
ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

