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A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

2007. március

"Háromszínû magyar zászló,
Dicsõ jel!
Védelmezünk megfeszített
Erõvel,
Kiemeltük a porból szent
Szárnyadat,
Röpûlj elõttünk a magas
Ég alatt!
Háromszínû magyar zászló,
Vezérelj,
Egyikünk sem fösvénykedik
Vérével!
Ellenséged elõbb meg nem
Taposhat,
Míg vérünkkel be nem festett
Pirosra!"
/Részlet: Petõfi Sándor
"Van-e mostan olyan legény… "
címû versébõl/

Felhívás!
2007. augusztusában, Kartalon kerül megrendezésre a ,,Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedõje" (faluerõsek
versenye). Várjuk minden olyan férfi és nõ
jelentkezését, akik ambíciót éreznek a versenyzéshez, vállalják az erõbeli felkészülést,
rá áldozzák idejüket, és szívesen képviselik a
kartali csapat színeit.
Jelentkezni lehet: Szarvas Csaba:
06/70 38 25 231-es telefonszámon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2007. február 14-én
megtartott ülésérõl
A képviselõ-testület 2007. február 14-i ülésének elsõ napirendi pontjában, az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló rendeletét módosította, az írásbeli elõterjesztés alapján.
A 7/1997/VI.22/sz. KT. Rendelet 22. § / 1 / bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az összkomfortos lakások havi bérleti díja 350 Ft/m2 .
A második napirendi pontban, az élelmezési nyersanyagköltségrõl és térítési díjakról szóló rendeletet alkotta meg a testület, az elõterjesztés szerint.
Az önkormányzat intézményeiben étkezõ gyermekek napi térítési díjait a következõ összegben határozza meg:
(ÁFÁ-val)
 Óvódás gyermekek étkezése esetén:
 Napközis gyermekek étkezése esetén:
 Az iskolában csak ebédet igénybe vevõ
gyermekek esetén
 Az iskolában ebédet és tízórait igénybe
vevõ gyermekek esetén

240, - Ft/adag
301, - Ft/adag
200, - Ft/adag
248, - Ft/adag

Az önkormányzat intézményeiben étkezõ felnõttek étkezési térítési díjait a következõ összegben határozza meg (ÁFÁ-val).
 Ebéd térítési díja egységesen:

557,- Ft/adag

Harmadik napirendi pontban, a képviselõ-testület rendeletet
alkotott a sírhelydíjak megállapításáról, az elõzõleg írásban
elõterjesztett anyag alapján.
A temetõ rendjének szabályozásáról szóló rendelet mellékletének tartalma az alábbi:
1. egyes sírhely díja:
15.000, - Ft
2. kettõs sírhely:
30.000, - Ft
a megvásárlástól számított 25 évig
Rátemetés díja:
1. egyes sírhelynél:
2. kettõs sírhelynél:

rendezésre kerülõ ,,Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedõje” országos döntõjének megrendezéséhez.
A hatodik napirendi pontban, Radics Miklós kartali lakos kamatmentes kérelmét tárgyalta a képviselõ-testület, melyet a
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján elutasított.
A hetedik napirendi pontban, a Képviselõ-testület megtárgyalta és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján elfogadta az
Aszód Kistérségi Gondozási Központ határozati javaslatát.
A nyolcadik napirendi pontban, az újonnan épített sportcsarnok bérleti díját a teniszezõk részére 2000, Ft/óra, egyéb sportok esetében 5000, Ft/óra összegben állapította meg a Képviselõ-testület.
A következõ napirendi pontban, a sportcsarnok üzemeltetésére, sportrendezvények szervezésére, sportmenedzseri álláshely létrehozásáról döntött a képviselõ-testület, a Kulturális,
Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján, valamint döntöttek az álláshely meghirdetésérõl.
Az utolsó napirendi pontban a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság tagjai közé megválasztották Homok Márton képviselõt, mivel Bognár László képviselõ, alpolgármesterré történõ
megválasztása miatt, szavazati joggal nem vehet részt a bizottság munkájában.

5.000, - Ft
10.000, - Ft

A késõbbiek folyamán kidolgozásra kerül a kriptás és az urnás
temetkezés lehetõségeinek megteremtése és díjainak megállapítása.
Negyedik napirendi pontban, a Képviselõ-testület az írásbeli
elõterjesztés tartalma, valamint a bizottságok javaslatai alapján
elfogadta, az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló
rendelet megalkotása.
Az ötödik napirendi pontban, – az MTTOSZ felkérése alapján – hozzájárulását adta a képviselõ-testület ahhoz, hogy községünk biztosítson helyszínt, az augusztus 17-18-19-én meg-

Óvodai hírek
Játéksziget
Napköziotthonos Óvoda
2173 Kartal
Ady Endre út 60-62.
Tel./fax: 06-28-437-320
KEDVES SZÜLÕK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY AZ ÓVODAi
BEÍRATÁS
2007. ÁPRILIS 11-12-13-ÁN LESZ
a 2.sz. Ady Endre úti Óvodában.
A szülõk a beíratkozáshoz hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– biztosítási díjat,
– TAJ kártyát.
Szeretettel meghívunk Mindenkit az általunk
szervezett,
2007. április 21-én 15 órakor kezdõdõ,
Galgamenti Óvodások
Gyermektánctalálkozójára.
Óvó nénik
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Az iskola hírei
TAVASZ

“ITT VOLT A FARSANG, ÁLLT A BÁL...”
Február 10-én, szombaton megtartottuk a farsangot, a jelmezes
felvonulást. Ez alkalommal a szülõk és az alsós gyerekek is megtekinthették a felsõ tagozatos iskola
szép, tágas épületét, valamint az új
tornacsarnokot.
Köszönjük a nyolcadikos diákok nyitótáncát, köszönjük, hogy a sok
tanulás és a felvételi vizsgára készülés mellett egy szép keringõre is
jutott idejük és energiájuk.
Az idén is sok ötletes egyéni és
csoportos jelmezben gyönyörködhetett a közönség.
Úgy látszik, hogy sem a szülõk,
sem a gyerekek nem fogytak ki
még az ötletekbõl. Sõt, évrõl évre
megújuló jelmezeket, csoportos
szerepléséket mutatnak be. Maradandó élményt nyújtottak a Táncoló
Talpak, a pingvinek (2. a osztály), a
Virágok, fák, kertészek, (2.z osztály),
a Focisták és a Pon-pon lányok, és a
bíró (3. z osztály), felejthetetlen volt
a Nagy horgász, a csali, és a halacskák produkciója (kisalsósok), valamint a rengeteg Boszorkány (2. b
osztály), akik igyekeztek elûzni a telet és becsalogatni a várva-várt tavaszt.
A tombolasorsoláson most is sokan nyertek, a fõnyeremények finom torták voltak.
Reméljük mindenki nagyon jól
szórakozott, ezen a délelõttön egy
kicsit ki tudott kapcsolódni.
Jövõre is lesz farsang, addig is
lehet új ötleteken gondolkodni!
“Álljon a bál, amíg állhat,
Nyaggassuk a citerákat,
Körbe-körbe, csak vidáman!
Maszk nélkül,
meg maskarában!”

ÓVODAI LÁTOGATÁS
Az óvoda meghívásának tettünk eleget. Meglátogattuk a legkisebb
diákok egykori játékszigetét, játékbirodalmát. Mint egykor, most is
nagyon jól érezték magukat az oviban. Vidáman játszottak a kicsikkel,
boldogan számoltak be az óvó néniknek, az iskolában szerzett élményekrõl, tapasztalatokról, dicsekedtek sok szép bizonyítvánnyal, jó tanulmányi eredménnyel.
Köszönjük a szíves fogadtatást, a kedves kis mûsort, és a finomságokat. Mindenkinek jó egészséget, sok sikert kívánunk! A tavasz mindig sok örömöt, boldogságot hoz az emberek életében, köszöntsük hát
kedves évszakunkat versekkel.

Azt mondják a cinegék,
Itt a tavasz, nyitni kék.
Kék ibolya, hóvirág,
csupa öröm a világ!
Gyere tavasz, várva várlak!
Hozz zöld ruhát fûnek, fának!
...és a lányokat, asszonyokat!

NÕNAPI KÖSZÖNTÕ
DONKÓ LÁSZLÓ versével
Virágot legszebb csokorral, köszöntést legszebb szavakkal, illik
ma mondani.
Õt köszöntjük, aki emberré fölnevel, ki magához emel ma õt köszöntjük, õt: a drága, drága nõt!
Minden jót gyermek-szívünkbõl, sok szépet boldog örömbõl illik
ma nyújtani.
Õt köszöntjük, aki életet ad nekünk, hogy élünk, szeretünk, ma õt
köszöntjük, õt: a drága, drága nõt!

Egy szép eredményrõl
A februári hónapban nem szûkölködtünk a megmérettetések
tekintetében. Az elõzõ havi számban még csak a területi fordulók eredményeirõl adhattunk hírt, most azonban már az iskola egy újabb büszkeségérõl számolhatunk be. Bereczki
Martin 6. c. osztályos tanuló a Zrínyi Miklós matematika verseny megyei fordulóján – saját évfolyamán belüli – nyolcszáz
diák közül a 25. helyezést érte el. Ennek köszönhetõen meghívást kapott a Ráckevén lezajlott ünnepélyes eredményhirdetésre is, ahová felkészítõ tanára, Hegedûsné Görbe Magdolna
kísérte el. Ezúton is gratulálunk neki.
Szovics Szilvia

Hogyan tovább?
Ebben az esztendõben is megszólalt szeptemberben a jól ismert csengõszó, amely iskolába hívta a falvak, városok kis- és
nagydiákjait. A legkisebbek félelemmel, vegyes kíváncsisággal
lépték át az intézmények kapuját. Az idõsebbek a már megszokott falak közé tértek vissza második otthonukba.
A legnagyobbak egyre inkább érzik, hogy életük egyik fordulópontjához érkeztek, hiszen a következõ tanévet már valamelyik középfokú intézményben fogják elkezdeni. A nyolcadikos
tanulóknak már decemberben elküldtük a jelentkezési lapjait, a
gyerekek már a felvételi vizsgákon, elbeszélgetéseken is túl vannak. Szüleik és tanáraik velük együtt izgatottan várják a felvételi értesítéseket. A végzõsök sikeres megmérettetését segítették a
matematika, a magyar és az angol nyelvi elõkészítõk.
Tizennégy esztendõsen nagyon nehéz iskolát, "pályát" választani, ezért tanácsos már 6., 7. osztályban beszélgetni az
elképzelésekrõl, nemcsak az osztályfõnöki órákon, hanem a családokon belül is.
Végezetül nyolcadikos diákjainknak sikeres felvételt kívánunk
az általuk megjelölt középiskolába.
Pechó Ferencné Judit
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Iskolaátadási ünnepség
Március 6-án ünnepeltük meg a felsõ tagozatos iskola
felújítási, bõvítési
és tornacsarnok építési munkáinak befejezését. Magas
rangú vendégeink
voltak Dr. Lamperth
Mónika miniszter
asszony és Szabó Imre elnök úr személyében. Megtiszteltek
bennünket a környékbeli
települések polgármesterei, iskolák igazgatói,
testnevelõ tanárai és sok
meghívott vagy érdeklõdõ vendég.
Nagy örömünkre eljöttek hozzánk ünnepelni is-

kolánk volt dolgozói, tanárai, tanítói, volt igazgatói. Név szerint említem Dr. Szûcs Ernõt és
kedves feleségét, akik Debrecenbõl érkeztek. Volt, aki nem tudott
eleget tenni a meghívásnak, közülük többen levélben gratuláltak nekünk. Szeretnék idézni egy
pár sort Szabó László levelébõl.
„A rekonstrukciós átadási ünnepségre szóló meghívójukat
nagy örömmel vettük kézhez feleségemmel együtt. Én, mint az is-

kolának, illetve elõdintézményének valaha volt tanulója, különös meghatottságot éreztem és nagynagy örömet és boldogsá-

got is egyben. Eszembe
jutottak osztálytársaim,
elsõ tanító nénim – Lujza néni – és az elsõ évet
követõen Soós Jóska tanító bácsi soha nem felejthetõ személyisége.
Az akkori nagyon szegényes állapotok, az idõ
rongálta iskolapadok,
az akkori tornaórák,
amelyeket rosszidõ esetén nem volt hol megtartani, az itt-ott még
fellelhetõ palatáblák, a
falakon lévõ „dekorációk” a feszület, az angyalok övezte címer, és
egy felirat: ECETFÉSÛ-PETRÓLEUM-FÉSÛ a tetvesség ellen.../ és az is, hogyha az év végi záróvizsgára minden gyermek eljött, akkor
egyrészük a fáradtolajjal felkent padlón foglalhatott csak
helyet....”
Már csak szüleink, nagyszüleink emlékeznek erre az iskolára. A mi gyerekeink már kiváló körülmények között tanulhatnak, sportolhatnak. A tornacsarnok építéssel komoly sportolási
lehetõségek nyíltak meg nemcsak tanulóink, hanem a kartali és
környékbeli felnõttek számára is. Bízom benne, élnek majd a
lehetõséggel.
Az ünnepségen együtt örültek velünk a szülõk, a diákok és
iskolánk dolgozói. Bizonyára többen tapasztalták, hogy több
TV társaság is jelen volt és rövid hírként tájékoztatta az országot Kartal sikereirõl. (Akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen, megnézhetik a kábel TV-n.)
Az ünnepség magas színvonala dicséretet, elismerést váltott
ki a jelenlévõkben.
Végül szeretném megköszönni Kovács László Polgármester
Úrnak a munkáját, az elõzõ és a mostani képviselõtestület segítségét, a szülõk és diákok türelmét, a pedagógusok és technikai dolgozóknak a kitartását.
Végül köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola felújítása, bõvítése és a tornacsarnok építése megvalósuljon.
Bereczki Ilona igazgató
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KISTÉRSÉGI HÍREK
2007. február 27-én ülésezett az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2006.
õszén határozott, hogy a Társulás a területfejlesztési tevékenységi
körében a kistérség településeinek felszíni vízelvezetési problémáinak megoldására szakmai koncepciót, programot és cselekvési tervet dolgoztasson ki.
A Hinterland Mérnöki Iroda Kft. megbízása a helyzetelemzésen alapuló felszíni vízelvezetési koncepció és program kidolgozására
szólt, beleértve a Galga patak árterének rendezési alternatíváit, a
kapcsolódó kerékpárút megvalósítási lehetõségeit, valamint cselekvési terv készítésére az érintett települések felszíni vízelvezetési
problémáinak egymással együttmûködve történõ megoldására.
A Társulási Tanács elfogadta a szakmai koncepciót, döntött a további mûszaki terveztetési folyamat elindításáról, amelyhez a Társulás
pályázati forrásokat kíván igénybe venni. A Tanács tagjai elfogadták a pályázati önrész biztosítására vonatkozó javaslatot.
A projekt a Társulás valamennyi önkormányzata együttmûködésében valósul meg.
A Tanács elfogadta az Országos Területfejlesztési Hivatal 2006. évi
támogatásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.
A Társulás a területfejlesztési feladatokhoz és a munkaszervezet
mûködéséhez kapcsolódó kiadásokra 3,6 millió Ft hozzájárulást kapott, amely kizárólag mûködésre fordítható. Többek között ebbõl finanszírozta a Társulás a felszíni vízelvezetés szakmai koncepciójának elkészíttetését.
A következõ napirendi pontként a Tanács elfogadta a kistérségi
szintû, valamint a társult önkormányzatok települési szintû fejlesztési prioritásait tartalmazó fejlesztési mátrixot.
Fejlesztési prioritások a 2007-2013-as idõszakban:
Kistérségi szintû fejlesztési célkitûzések:
• A felszíni csapadékvíz elvezetése az Aszódi kistérség településein
• Egységes informatikai koncepció és rendszer kialakítása az
Aszódi kistérségben
• Kistérségi Közösségi Központ kialakítása - a kistérség humán
szolgáltató rendszerének fejlesztése
Településenkénti prioritások:
Aszód
• Városközpont közterületeinek rendezési terv szerinti kiépítése,
Fõtér program
• Talajvédelmi beruházások, komposztáló üzem létesítése, szennyvíztisztító telep utóülepítõ bõvítése, zöldhulladék kezelése, a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
• Környezeti terhelés csökkentése érdekében forgalomtechnikai és
közlekedésbiztonsági beruházások
Bag
• Az Óvoda felújítása, bõvítése
• Az általános iskola felújítása
• A Mûvelõdési Ház felújítása
Domony
• A faluközpont rekonstrukciója - fõtér kialakítása
• A Mûvelõdési Ház felújítása
• A Polgármesteri Hivatal felújítása

Galgahévíz
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása
• A faluközpont rekonstrukciója
• Könyvtár kialakítása és e-pont létrehozása a Mûvelõdési Házban
Hévízgyörk
• Az általános iskola korszerûsítése, bõvítése
• Mezõgazdasági területeket elérõ és feltáró utak felújítása, illetve
kiépítése
• Hagyományõrzõ faluház és tájház kialakítása és az ehhez kapcsolódó sétáló út kiépítése
Iklad
• Iklad – Aszód - Domony településeket elkerülõ út építése
• Önkormányzati utak és járdák felújítása
• A Ráday Gedeon Mûvelõdési Ház bõvítése, a Fõtér rendezése
Kartal
• Faluközpont építése
• Rekreációs központ kialakítása
• Bölcsõde kialakítása
Tura
• Belterületi utak építése
• Iskola-oktatási centrum kiépítése
• A hõforrás és környékének komplex hasznosítása
Verseg
• Emeltszintû idõsek otthona építése
• Alternatív energia projektek megvalósítása, az energiafelhasználás optimalizálása
• Infrastruktúrafejlesztés
Az elfogadott fejlesztési mátrix illeszkedik a 2007-13-as idõszakra
vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, valamint a kistérség területfejlesztési programjához.
A társult önkormányzatok képviselõ-testületei, illetve a Társulás az
elfogadott prioritásoknak megfelelõen készítik elõ fejlesztési terveiket, pályázataikat.
A Társulási Tanács megvitatta a pályázati elõkészítési folyamatokat
és az önkormányzatok részérõl szükséges elõkészítõ lépéseket. Kovács László elnök hangsúlyozta a pályázatok elõkészítése kapcsán,
hogy a pályázatoknak elengedhetetlen követelménye lesz a tervezési és az engedélyezési folyamatok idõbeni és szakszerû megvalósítása.
A Társulási Tanács a továbbiakban döntött a Galga Televízióval való együttmûködésrõl, kistérségi egészségfejlesztési terv készítését
támogató pályázat benyújtásáról, a munkaszervezet egyes szabályzatainak módosításáról.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása üléseinek anyaga és a társulás tevékenységére vonatkozó
információk olvashatók a Társulás honlapján:
www.aszodikisterseg.hu.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
Az Aszódi Kistérségi Iroda továbbra is figyeli a térségre vonatkozó
pályázati lehetõségeket. Az aktuális pályázatok, valamint egyéb, pályázatokkal kapcsolatos információk az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatók
(www.aszodikisterseg.hu).
Ruszkai Anna
referens
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Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata és Áldozatsegítõ szolgálata

GÖDÖLLÕN A RENDÕRSÉGEN
MINDEN HÓNAP ELSÕ CSÜTÖRTÖKÉN
legközelebb 2007. január 4-én, február 1-én, március1-én,
április 5-én, május 3-án és június7-én, 10-13 óráig
ingyenes ügyfélfogadást tart.
1. A Jogi Segélynyújtó Szolgálat egyszerûbb ügyekben INGYENES JOGI
TANÁCSOT AD, bonyolultabb esetekben, pedig határozatot hoz, amellyel
ügyvéd igénybevételére van lehetõség. Jelenleg még csak peren kívüli
ügyekben készítenek beadványt, okiratot, ill. keresetlevelet, valamint adnak
jogi tájékoztatást, jogi képviseletre azonban még nincs lehetõség.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
- aki szociálisan rászorult, s az 1 fõre jutó nettó jövedelem a közös háztartásban élõknél nem éri el a nyugdíjminimumot (26.830-Ft)
azoknak nem kell fizetni a jogi segítségnyújtásért.
-ha ez az összeg a minimálbér (68.069-Ft) és a nyugdíjminimum
(26.830-Ft) közé esik, az ügyvéd munkadíját, (amely 3450-Ft + Áfa óránként ).
az állam megelõlegezi, s azt csak 1 év múlva kell csekken visszafizetni.
2. Az Áldozatsegítõ Szolgálat büntetõügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást ad, a szociális, jogi és egészségügyi ellátásokról, beadvány, kereset szerkesztéséhez szakjogászi segítséget nyújt 6 hónapon belül,
136.138-Ft/fõ nettó jövedelemhatárig.
Azonnali pénzügyi segélyt kaphat az áldozat bármely bûncselekmény kapcsán, ha azt az elkövetéstõl számított 3 munkanapon belül igényli /pl. utazásra, szállásra, gyógyszerre, temetésre /.
Állami kárenyhítést is kérhet, - a sértett és együtt élõ családtagjai-, az itt
megjelölt szociális rászorultság esetén, ha személy elleni szándékos, erõszakos bûncselekmény áldozata lett és súlyos egészségkárosodást
szenvedett. Az erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet elõterjeszteni formanyomtatványon, amelyhez rendõrségi igazolás is szükséges. A
számlákkal igazolt költségeket és kereset kiesést tudjuk kompenzálni.
Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
1116 Budapest,
Hauszmann Alajos 1-3.

Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálata
1116 Budapest,
Hauszmann Alajos 1-3.

FIGYELEM!
Kartalon a Bocskai utcában
130 m2-es, új építésû családiház
szerkezetkészen eladó!
Érdeklõdni:

06 30 315 8051
06 30 596 8220

FIGYELEM! TELEVÍZIÓS OPERATÕR DIGITÁLIS TECHNIKÁVAL
ESKÜVÕK, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK FELVÉTELÉT VÁLLALJA.
Érd: 06-220-9944-66050

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tájékoztatója
A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRÕL
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszerû jogi segítséget kapjanak. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a megyeszékhelyeken és a fõvárosban felállított jogi segélynyújtó hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmet. Az ügyfél a hivatal által kiadott engedélyezõ határozattal veheti igénybe mindazon jogi segítõ szolgáltatását, aki a jogi segítõi névjegyzékbe bejelentkeztek.
Milyen ügyekbe nyújtható támogatás?
A jogi segítõ kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a késõbbiekben per lefolytatására kerülhet sor ( szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti ), ill. jogi felvilágosítást , tanácsot ad mindennapi megélhetést érintõ kérdésekben (birtokháborítás, lakhatási, hagyatéki, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás ügyek stb.)
Ki tekinthetõ rászorultnak, és a rászorultság mértékétõl függõen milyen
támogatásban részesíthetõ?
1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a következõ
esetekben:
a, Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül, aki
 rendszeres szociális segélyben,
 közgyógyellátásban is részesül,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították
meg,
 átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan,
 továbbá a menekült, a menedékes, ill. a menekültkénti vagy
menedékeskénti elismerését kérõ személy,
 családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították.
b, Akinél a családban az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2007-ben
26.830 forintot )
2. A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves
idõtartamra megelõlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében,
akik a havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér
összegét (2007-ben 68.069 Ft).
Hol és milyen formában terjeszthetõ elõ a támogatás iránti kérelem?
A kérelmet a félnek az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a
szükséges mellékletekkel – a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes megyei
(fõvárosi) hivatalnál kell személyesen benyújtani, vagy postán megküldenie.
A nyomtatvány beszerezhetõ a megyei (fõvárosi) hivatalokban, illetve letölthetõ a világhálóról (. A kérelem elõterjesztése illeték és díjmentes.
A jogi szolgáltatás igénybevétele
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a
megyei hivatalok nyújtják, hanem a jogi szolgáltatási névjegyzékbe felvett
jogi segítõk (ügyvédek, közjegyzõk, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek). Az engedélyezõ határozat birtokában az ügyfél megkeresi az általa kiválasztott jogi segítõt. A jogi segítõi névjegyzék az Interneten, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium honlapján , a (www.irm.gov.hu) olvasható. Természetesen a megyei (fõvárosi) hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a
névjegyzékben szereplõ jogi segítõkrõl.
Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
1116 Budapest Hauszmann A. u 1.
Telefon: 06 1/450 2592
ügyfélfogadás: Hétfõ: 9-13, Szerda: 13-18-ig
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Nyugdíjasok rovata
Velünk történt…
Február 17-én tartottuk a kartali nyugdíjasok farsangját. Elõször történt a
mi falunkban, hogy idõs asszonyok csoportosan jelmezbe öltöztek és karneváli hangulatot mertek teremteni közösségi rendezvényükön.
Mindenkit hívtunk és szeretettel vártunk. Fõképpen azok jöttek el, Egyesületünk Törzstagjain kívül, akik kirándulásainkon kipróbálták már, hogy
együtt lenni jó. Nagy szerencse, hogy a jó hír is tud terjedni, fõképpen személyes kapcsolatok útján. Nekem személyes öröm az is, hogy régi tanítványaim egyre többen jönnek közénk. Kik valamikor csillogó szemmel ültek
velem szemben, most velük táncolhatok kartali bõszoknyában. Olyan vidáman mulatunk, gondjainkat, bajainkat is feledjük. Megbecsülésnek, tiszteletnek éreztük, köszönjük Polgármesterünknek és kedves Feleségének a velünk mulatást. Jólesett, hogy Szülei is eljöttek. Mit jelent nekünk a régi kartali viseletben táncolni? Jóérzést, önbizalmat ad. Szívesen öltöztünk át ezen
az estén háromszor is.
Közben az egyesületi tagok szeretettel kínáltak mindenkit egy kis melegborral, üdítõvel, süteménnyel. A mi korosztályunknak már bõven elég 10
óráig szórakozni és a nehéz ételek sem hiányoznak. Bízom benne, jövõre
még többen, változatos, ötletes jelmezekben, sok kedves vendéggel együtt
farsangolhatunk.

Moziztunk:
Március 5-én moziban voltunk a Tisztelet Társaság jóvoltából. A Nyugati Bevásárlóközpontban láttuk a „KONYEC” címû filmet. Keres Emil és Földi Teri játszották a két „vérdíjas nyugdíjast” Jó volt nevetni szellemességükön, ügyességünkön, azon hogyan jártak túl a vehemens fiatal rendõrök
eszén. Nem volt nehéz beleérezni magunkat sorsukba, mert mi is egyre
több anyagi gonddal küzdünk. Õk a filmen, mi a valóságban szeretnénk egy
kis jót megélni még. Hiszen egész életünkben azzal nyugtattuk magunkat a
sok munkában agyongyötörve, amirõl lemondtunk: utazások, fürdõzés,
színház stb. Tragikomédia volt ez a javából, és az idõs emberek értékítéletét
példaként állítja a gyakran könnyelmû fiatalság elé. Földi Teri és Keres Emil,

az idõs házaspár, a túszul ejtett fiatal áldott állapotban lévõ rendõrnõt, azzal engedik szabadon a végzetbe rohanásuk elõtt: „Vigyázzon, mert hogy
kincset hord magában.” Az emberi élet folytatói a gyermekek. Õk életünk
értelme és ez a legfontosabb. Nincsen öröm üröm nélkül. Ez alkalommal
szívesen lemondtunk volna az iszonyú hangerõvel ránk törõ filmreklámról,
de sajnos nem tehettünk ellene. El kellett viselnünk. Bizony nagyon rossz,
hogy szinte semmi olyan nincs manapság, amiben belerejtõzve kellemetlen
dolog ne várna ránk. Bíztatom Nyugdíjas Társaimat, ne legyünk visszahúzódók! Küzdjünk jogainkért, egymásért! Ha mi is, jókor vagyunk jó helyen,
sok értéket sugározhatunk környezetünkben. Hathatunk a fiatalokra is. Nem
a „pályaszélén” kell siránkoznunk, hanem frissen, fiatalosan bekapcsolódnia mi falunk életébe.
A mozi után rövid idõre tudtunk csak bemenni a Fiúmei úti Nemzeti Sírkertbe. Néhány, emlékeimben is tiszteletet érdemlõ elõdünk mûvészi, építészeti kincset jelentõ síremlékét tekintettük meg. Ez csak ízelítõ volt. Egy másik kiránduláson alaposabban fogunk szemlélõdni.
Kedves Kartaliak! Kérem, jöjjenek velünk minél többen kirándulni!
Április 14-én, szombaton Budapestre megyünk. Délelõtt a Nemzeti Sírkertet, délután, pedig a Róth Miksa Múzeumot nézzük meg alaposabban (Õ
tervezett sok csodálatos üvegfestést, amik templomainkat, épületeinket, pl
. a Parlamentet is díszítik).
Május 19-én, szombaton Székesfehérvárra látogatunk. Fõ célunk a
Püspöki Székesegyház, a Nemzeti Emlékhely, és a Bory-vár megtekintése.
Mindkét alkalommal reggel 8 órakor indulunk a kartali Mûvelõdési Ház elõl.
Hazaérkezés a késõ délutáni órákban. Részvételi díj: 1200-1500 Ft.
Május 5- 6-án délelõtt 8-11 óráig várjuk a kartali ruhás babáikat a BABAFESZTIVÁLRA a Faluházba. Egyesületünk 4. éves évfordulóját május 12én szombaton tartjuk du. 3 órai kezdettel. Mûsorral, babakiállítással és
tánclehetõséggel. Belépõdíj nincs.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Herczeg Jánosné
Nyugdíjas Egyesület vezetõje

A KÖNYVTÁR HÍREI
Internet Fiesta a kartali könyvtárban is!
Az évek során nagyszabású, nemzetközi rendezvénysorozattá
duzzadt Internet Fiestát évente rendezi meg az Internet Society.
Magyarországon az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
kezdeményezõ szervezet. Az Internet- és digitális kultúra népszerûsítését szolgáló világméretû program célja az információs
társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése. Az Internet
Fiesta megszervezésében évek óta a könyvtárak vállalnak
kulcsszerepet. Hazánkban 2000-tõl évrõl-évre megrendezésre
kerül ez a nagyszabású eseménysorozat. A 2007. év mottója:
Könyvtárak az elektronikus ügyintézésért.
Szeretnénk Nagyközségünk polgárait megismertetni az elektronikus kapcsolattartási formákkal és szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Programjaink:
E-kapcsolattartási formák
2007. március 20. 1400-1700
népszerûsítése (e-mail, MSN, stb.regisztráció ).
Elektronikus adóügyek.
2007. március 21. 1800-2000
2007. március 23. 1400-1600
Mûveltségi vetélkedõk
gyerekeknek az e-könyvtárak segítségével.
2007. március 27. 1600-1800
Álláskeresés az Interneten,
jogszabályok keresése.

2007. március 30. 900-1730

Ingyenes internethasználat.

A könyvtárközi kölcsönzésrõl néhány mondatban
Ez a kölcsönzési forma gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország összes könyvtárából bármilyen könyv elérhetõ mindenki
számára, magyarán, nincs olyan dokumentum, amelyet nem tudunk beszerezni. Persze, azért néhány kivétel akad, például
olyan könyvritkaságok, helyben olvasható mûvek, amelyeket
nem adnak ki a könyvtárak.
Mit jelent ez? Olyan könyveket, amelyek nálunk nem találhatóak meg, a hozzánk beiratkozott olvasóknak megkérjük az ország más könyvtárából. Legyen az regény vagy ismeretterjesztõ mû. Nagy segítség ez a tanuló középiskolásoknak, fõiskolásoknak, egyetemistáknak és azoknak, akik szeretnek olvasni, és
már nem gyõzik megvásárolni a könyveket. Arról nem is beszélve, hogy megkíméljük Õket az utazástól, csak a visszaküldés postaköltségét kell vállalniuk. Kérjük, bátran vegyék
igénybe ezt a szolgáltatásunkat is!
Nagyon köszönjük az újabb adományokat, Lados Zoltánnak az
5.000,-Ft pénzadományt, Vámos Istvánnénak, Papp
Lászlónénak és Hernádi Jánosnak a könyveket és CD-ket.
Laukó Ibolya

8

2007. március

A Mûvelõdési Ház életébõl
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Hétfõ:

17.00 - 20.00

Asszonykórus próbája
- Vezeti: Valterné
17.00 - 20.00
Tanfolyamok
Kedd:
SZÜNNAP
15.00 - 18.00
Nyugdíjas klub
- Vezeti: Herczeg Jánosné
19.00 - 22.00
Kamarateátrum felnõtt színjátszók
próbája - Vezeti: Barabás Tamás
Szerda:
15.00 - 16.00
Ifjúsági klub
- Vezeti: Halmágyi Ferencné
17.00 - 20.00
Tanfolyamok
19.00 - 20.00
Nõi torna - Vezeti: Szarvasné Erzsébet
Csütörtök: 10.00 - 12.00
Csiri-biri Mamák klubja
- Vezeti: Szirákiné Kálnai Petra
16.00 - 17.00
Népijátékok gyerekeknek
- Vezeti: Valterné
17.00 - 18.00
Kisasszonykórus próbája
- Vezeti: Valterné
Péntek:
17.00 - 18.00
Rock and roll sporttánc
- Vezeti: Kõmíves Erzsébet
17.00 - 20.00
Tanfolyamok
19.00 - 22.00
Nefelejcs együttes próbája
- Vezeti: Deák István
Szombat:
14.00 - 20.00
Ifjúsági délután - Felelõs: Valterné
Vasárnap:
SZÜNNAP
Naponta 8.00 - 20.00 óráig INTERNET lehetõség.

Áprilisi programok:
2. hétfõ
6. péntek
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
16. hétfõ
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
23. hétfõ
25. szerda
28. szombat
29. vasárnap
30. hétfõ

Árusítás - vegyes
Árusítás
Költészet Napja- Helyi írók, költõk találkozója
Árusítás -vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás- Jön Pisti!
Termékbemutató 10 - 12-ig
Árusítás -vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás -munkaruha
DISCO a Sportpályán
Színházlátogatás- Mágnás Miska címû elõadás a
Fõvárosi Operettszínházban
MAJÁLIS - a Sportpályán
MAJÁLIS -a Sportpályán

FELHÍVÁS!
2007. április 29-én, 15-18 óráig
Fõzõversenyt rendezünk a kartali
Sportpályán, a Majális keretében!
A résztvevõk 2 kg húst kapnak a
fõzéshez. A felszerelést és használati
dolgokat (egyéb alapanyagokat) a
versenyzõknek kell biztosítani önmaguknak! Várjuk egyéni versenyzõk és csoportok jelentkezését, a Mûvelõdési Házban.
Telefonszám: 06/28 437 241
Zsûriznek: Kiss Miklós mesterszakács és Bartók Attila
szakács, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból.

Sok kicsi sokra megy…
de a kicsi lehetne még több
Az APEH weboldalán közzétett adatok szerint az Aszódi
Kistérségben mûködõ civil szervezetek évente átlagosan
8,5 millió forintot kapnak az adózók által felajánlott 1%okból. Ebbõl a pénzbõl valósulhatnak meg közösségi
programok, születhetnek kiadványok, készülhetnek játszóterek: a sort bõven lehetne folytatni. Szép és hasznos
megnyilvánulása ez a jövedelemmel rendelkezõk felelõsségvállalásának.
Ám gondolták volna kedves Olvasók, hogy ha a kistérség
minden adózó munkavállalója nyilatkozna az 1%-ról, akkor a fent említett összeg elérhetné a 47 millió forintot?
A felmérések szerint jelenleg az adót bevallók alig több,
mint 50%-a rendelkezik az 1%-ról, emellett igen jelentõs
a nyilatkozatot hibásan beadók aránya. A pénz ilyen esetben – illetve nem nyilatkozás esetén – a nagy közös
kasszába áramlik. Pedig a különbözetre nagy szüksége
lenne a civil szervezeteinknek is, hogy megvalósíthassák
elképzeléseiket, a kistérségben élõket szolgálva ezzel.
Nekik szeretnénk segíteni most induló kampányunkkal.
Azt tûztük ki célul, hogy a kistérségbe befolyó ajánlás 20
%-kal növekedjen.
Ehhez „csupán” három dolog szükséges:
1. Az eddig nem nyilatkozók figyelmét fel kell hívni, hogy tegyenek ajánlást, segítsék civil szervezeteinket!
2. Csökkenteni kell a hibásan nyilatkozók számát!
3. Növelni kell az 1%-ot érvényesen elfogadni képes szervezetek számát!
Ennek érdekében szeretnénk az úgynevezett „Civil Klub
Kiadványt” megjelentetni, amely az Aszódi Kistérség valamennyi civil szervezetérõl szolgálna adatokkal. Terveink szerint ez minden esztendõben kiadásra kerül majd az
éppen aktuális éves adatokkal.
Természetesen alap nyilvántartással rendelkezünk. Ahhoz
azonban hogy ez pontos és teljes legyen, várjuk a kistérség valamennyi civil szervezetének jelentkezését, érdeklõdését az alábbi elérhetõségeken:
Rácz Zoltán
06 20 974-3040; 28 402-321 e-mail: razos@invitel.hu
Márton Gábor
06 30 9327-497; e-mail: martong@dunaweb.hu
Köszönjük figyelmüket!
Tisztelettel: Rácz Zoltán
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Kormorán
Kedves Kartaliak! Már megszokhattuk, hogy évrõl-évre országos is híres és elismert mûvészek szórakoztatnak minket a
kartali Majálison. Idén sem lesz ez
másképp. A Bikini, Bódi Guszti és
a Fekete Szemek, Desperado (a
kartali Általános iskola tanulóinak
szavazatai alapján), Bunyós Pista
mellett, április 30-án 20 h-kor pedig a Kormorán együttes elõadását is élvezhetjük. A Kormorán mára igazi hungarikummá nõtte ki magát a magyar
zenei életben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a 30 éves együttes
2006-ban megkapta a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a
„Magyar Örökség Díjat”, egyfajta „Magyar Szellemi Lovagrendet” (továbbá
birtokosai a „Szabadság Díjnak” és az „Életfa Díjnak” is). Zenéjükben tökéletes harmóniában forr össze a rockzene a népi elemekkel. Amellett,
hogy munkájukkal oroszlánrészt vállaltak a magyar nemzeti rock megteremtésében, mind a mai napig önzetlenül és lelkesen segítik a hozzájuk
forduló fiatal tehetségeket (pl. Kárpátia, Transylmánia), biztosítva ezzel az
irányzat jövõjét. Ezért úgy gondolom, megérdemlik, hogy pár mondatban
összegezzem munkásságukat, pályafutásukat, bemutassam hitvallásukat,
világszemléletüket. A Kormorán több évtizedes története példa arra, hogy
ha valaki eredetit, önmagából fakadót kíván létrehozni, és azt õszintén,
mûvészi hitvallással teszi, akkor eltalál a szívekhez. Az együttes muzsikusai egyedülálló módon teremtették meg a maguk mûfajában a folklór hagyományokból épülõ nemzeti rockzenét. Bejárták a világot, sikert sikerre
halmozva öregbítették Magyarország hírnevét. Missziós elhivatottsággal
terjesztették a hazai népzenei kincset. Közismert filmzenék kötõdnek az
együttes nevéhez, mint pl. a „Honfoglalás”, „Sacra Corona”, Julianus. A
kétezredik év fordulópont az együttes életében. Hosszú évek kristályosodó
zenei folyamatai, útkeresése után kilenc muzsikus összekapaszkodott. Egy
akarattal, egy hittel emelték hihetetlen magaslatokba azt a zenei kultúrát,
amely Kodály Zoltán szellemiségére, Bartók Béla komponista zsenialitására épül. Megmaradva saját mûfaji kereteiken belül a Kormorán sok ezer zenehallgatónak tud tartalmas feleletet adni korunk kihívásaira. Dalaik hitet,
reményt és szeretet sugároznak. Feldolgozzák a múltat, megfogalmazzák
a hétköznapokat, és élhetõ jövõképet adnak a mai felnövekvõ fiatalság-

nak. Munkásságuk, albumaik példák arra, hogy lehet értékes gondolatokat,
mondanivalót közvetíteni a rock muzsika által. A kilencfõs Kormorán az elmúlt években igen figyelemre méltó koncertsikereket ért el hazánkban és
a határainkon túl élõ magyarság körében. Dalaikat himnuszként éneklik
Torontótól Székelyudvarhelyig. Koncertjeiken nincsenek korhatárok. Idõs
emberek, fiatal házasok, gyerekes szülõk egyaránt éneklik a már-már kultikus dalokat. Az együttes az elmúlt négy évben eddigi legtermékenyebb
éveit tudhatja maga mögött. Ennek állomásai: Magyar Passió, a Megfeszített, a Reménység templom, a Szeretet hídja, Tiltott dalok tiltott hangszereken, Táltosok fiai, Jöjjön a Te országod, Válaszúton….
Három szarvas ars poeticájuk megfogalmazása valahogy így történt:
„…És akkor jött az üzenet. Jött Oroszhegyrõl egy rádiómûsorban. Valaki, valahol bekapcsolta a mikrofont és szólt a „Rádió”, a nemzeti fõadó.
Megnyílt egy ember, egy polgármester – súlyos problémákkal terhelten -,
de optimistán, erõsen jót mondott: MAGYARNAK LENNI HIVATÁSUNK. Bálint Elemér, a székely magfogalmazta három szóban, amit mi, a Kormorán
zenészei a világról, a világ magyarságáról gondolunk. Találkozott a hit, az
elszántság és a valóságos világ. Találkozott a 86 éve szétdarabolt magyarság. Csodálatos és különleges év áll mögöttünk. A Kormorán 2005-ben eljutott Magyarország számtalan városába és falujába, a Felvidékre, Erdélybe és a Muravidékre. Mindenhol tiszta lelkeket találtunk. Mindenhol úgy
éreztünk: Itthon vagyunk, ez ami hazánk. Ezt a nemzetet nem lehet rajzolt
határokkal szétszabdalni.” – Kormorán.
Az együttes tagjai a Kormoránt egyfajta missziónak tekintik, gyakran játszanak határunkon túli magyar településeken (Erdélyben, Felvidéken). Nem
csoda hát, hogy a zenekar slágerei már régóta nyújtanak vigaszt és lelki
erõforrást az elszakított országrészeken élõ nemzettársaink számára is.
Az együttes tagjai: Gáspár Álmos, Géczi Erika, Koltay Gergõ, Mr. Basary,
Nagy László, Szabó Miklós, Szûts István, Tóth Renáta, és Zsoldos Tamás.
Az együttes április 30-ai, hozzávetõlegesen 1,5 órás koncertje során hallhatjuk többek között a „Magyarnak lenni hivatásunk”, a „Maradunk”, az
„Úgy maradj nekem”, a „Hol vannak a vitézek” és az „Isten ujja megérintett” c. dalaikat is. Így a kartaliaknak is lehetõségük nyílik rá, hogy (jobban)
megismerhessék ezt az egyedülálló, de példaértékû együttest!
Minden kedves kartali lakosnak és érdeklõdõnek jó szórakozást kívánok!
Tisztelettel: Lados Nikolett

KARTAL -VVERSEG ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA – 2007. április hónapban

Hétköznap:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Ügyelõ orvos:
Dr. Stahorszky Margit
Dr. Katona Miklós
Dr. Tankó Géza
Dr. Botos Mária

Cím:
Kartal, Baross u. 18.
Kartal, Baross u. 18.
Kartal, Mártírok u. 10.
Verseg, Fõ u. 12.

Ideje:
16 - 8 óráig
16 - 8 óráig
16 - 8 óráig
16 - 8 óráig

Telefon:
437-329
437-328
437-315
567-210

Ünnepnap:
01. vasárnap
06. péntek
07. szombat
08. Húsvét vasárnap
09. Húsvét hétfõ
13. péntek
14. szombat
15. vasárnap
20. péntek
21. szombat
22. vasárnap
27. péntek
28. szombat
29. vasárnap

Dr. Botos Mária
Dr. Stahorszky Margit
Dr. Tankó Géza
Dr. Tankó Géza
Dr. Katona Miklós
Dr. Katona Miklós
Dr. Stahorszky Margit
Dr. Stahorszky Margit
Dr. Botos Mária
Dr. Katona Miklós
Dr. Katona Miklós
Dr. Tankó Géza
Dr. Botos Mária
Dr. Botos Mária

Verseg, Fõ u. 12.
8 - 8 óráig
567-210
Kartal, Baross u. 18.
13- 8 óráig
437-329
Kartal, Mártírok u. 10.
8 - 8 óráig
437-315
Kartal, Mártírok u. 10.
8 - 8 óráig
437-315
Kartal, Baross u. 18.
8 - 8 óráig
437-328
Kartal, Baross u. 18.
13 - 8 óráig
437-328
Kartal, Baross u. 18.
8 - 8 óráig
437-329
Kartal, Baross u. 18.
8 - 8 óráig
437-329
Verseg, Fõ u. 12.
13 - 8 óráig
567-210
Kartal, Baross u. 18.
8 - 8 óráig
437-328
Kartal, Baross u. 18.
8 - 8 óráig
437-328
Kartal, Mártírok u. 10.
13- 8 óráig
437-315
Verseg, Fõ u. 12.
8 - 8 óráig
567-210
Verseg, Fõ u. 12.
8 - 8 óráig
567-210
Dr. Katona Miklós ügyeletvezetõ fõorvos

ZSUZSI BÚTOR
– TURA TABÁN ÚT 24.
FIGYELEM! Megújult és bõvített raktárkészlettel
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!
• 202 féle szekrénysorok, gardrobok: - 41 000Ft-tól
• 136 féle ülõgarnitúra, sarokgarnitúra: 69 000Ft-tól
• 91 féle számítógép- és irodaasztal: 7 800Ft-tól
• 62 féle TV állvány
• 21 féle konyhabútor, tálalók: 49 000Ft-tól
• 62 féle faétkezõ garnitúra, sarokétk.: 29 000Ft-tól
• 57 féle ágyazható kanapé, rekamié: 42 000Ft-tól
ágyak, kisbútorok, fésülködõk és minden, amire szükség van, egy lakás berendezéséhez!
Magyar, lengyel és olasz bútorok, tölgyfából, fenyõbõl,
bükkbõl, fémbõl és bútorlapból, minden korosztálynak!
IDE ÉRDEMES BENÉZNI!
Nyitva: keddtõl-péntekig 9.00-17.00- ig,
szombat 8.00-12.00- ig
Bangó Péter: 06 20/3960597
Telefon: 06 28/466 012
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KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.
Független pénzügyi tanácsadó iroda
• hitel, hitelkiváltás
• pályázatok, projektek vállalkozóknak
• befektetések ügyintézése
Szabad felhasználású és
lakáscélú jelzáloghitelek befektetéssel kombinálva akár 0%-os kamattal!
Ebben a tevékenységben munkalehetõség!
Érdeklõdni:
06 30/67 75 780-as telefonszámon lehet!

KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.

ORIFLAME mindenkinek
Folyamatos kozmetikai bemutatók és tréningek,
törzsvásárlói kártya megszerezhetõ!
Vasárnaponként 15.00 - 16.00 óra között szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Tanácsadóként munkalehetõség!
Érdeklõdni:
06 30/ 67 75 780-as telefonszámon lehet!

Keresse a legjobb megoldást:

KRISZTINA VIRÁGBOLT
Kartal, Baross út 94.
Cserepes és vágott virágok, kaspók,
mûanyag cserepek, balkonládák,
virágtápok, virágföld, selyem-csokrok,
élõ és selyem kegyeleti koszorúk.
ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
Teljes körû temetkezés, mérsékelt árakkal.
Éjjel-nappal hívható:
06/20 55 25 300 -as telefonszámon.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 8-17 óráig
szombat: 8-13 óráig, vasárnap: 8-12 óráig

TIM AUTÓSISKOLA Kft
tanfolyamot indít havonta
minden kategóriában.
Jelentkezni lehet: a Krisztina
Virágboltban vagy a
06/70 7089331-es telefonszámon.
OKÉV- nyilvántartási szám:13-0464-04
Kamatmentes részletfizetési lehetõség,
ingyenes oktató csomag és Kresz - teszt program
Több autó típusból lehet választani!

SÍ K Ö L C S Ö N ZÕ
Szervíz és Adás-Vétel
ASZÓD
MINDEN AMI SÍ…

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Hóváró Akcióink:
- Dynastar új síszett 57.000Ft helyett 45.000Ft
- Salomon új síszett 76.900Ft helyett 68.000Ft
- Nordica új sícipõ 38.000Ft helyett 29.900Ft
- Lange sízokni 3900Ft helyett 2800Ft
- Símaszk 2800Ft helyett 2000Ft
(Az Akció a készlet erejéig terjed)

Kartalon a
HFC-Network Kft-tõl.

06-20-552-88-20
06-1-256-48-25

Használt síszettek már 15.000Ft -tól,
sícipõk már 4000Ft-tól.
További információ:
Interneten: www.akossi.hu il letve sibolt@akossi.hu
Telefonon: 30/243 -18-11 illetve 70/504 -04-22
Személyesen: Aszód, Hajnóczy u. 2/b
(A Petõfi Gimnázium Kollégiuma fölötti utca)

Felelõs kiadó: Kovács László polgármester • Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné Mûvelõdési Ház vezetõ
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. • Megjelenik 2000 példányban.

