
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a kartali Sportpályára!

PROGRAMJAINK:
2007. április 28. szombat:

21.00 DISCO
2007. április 29. vasárnap:
Sportpálya: 15.oo - 18.oo Fõzõverseny - gulyásparti 

Értékelés (Kiss Miklós mestersza-
kács Igazságügyi és R. Minisztéri-
um, Bartók Attila  konyhafõnök-
helyettes )

18.oo - 19.oo Zöldségszobrászat (bemutató)
Színpad: 18.00 - 19.00 Nosztalgia percek

19.00 - 20.00 Bunyós Pityu  
20.oo - 21.00 Bódi Guszti és a Fekete Szemek
21.oo - 24.oo Bál

2007. április 30. hétfõ:
Sportpálya: 10.oo - 16.oo Gyermek sportversenyek - Nõi foci   
Színpad: 16.oo - 18.oo Ikladi Német Nemzetiségi

Együttes  
Acsai Szlovák Népmûvészeti
Csoport     
Galgagyörki Hagyományõrzõk

18.oo - 19.oo DESPERADÓ együttes  
19.oo - 20.oo Zenés torna bemutató- Könyves K.

Ált. Iskola
20.oo - 22.oo KORMORÁN együttes élõkoncert    
22.oo - 24.oo DISCO -Dj. Dominik

2007. május 1. kedd:
8.oo -  9.oo Futóverseny (temetõtõl a felsõs

iskoláig)
Sportpálya: 9.oo -10.oo Óvoda, iskola tornabemutatója

10.oo -14.oo Kispályás labdarúgás, 11-es rúgó-
verseny

10.oo -13.oo Könyvtár vetélkedõje gyerekeknek   
Óvoda, iskola kézmûves foglalkozá-
sai 

Színpad: 10.oo -10.15 Kovács László köszöntõje
10.oo -11.oo Óvoda, K. K. Ált. Isk., Mûv. Ház

gyermekmûsorai  

11.oo - 11.3o Disco-tánc   
11.3o - 12.oo Csömöri Csicseri  Együttes mûsora   
12.00 - 13.00 Ebédszünet - (magyar nóták)-

SZTÁROK és kutyáik
13.oo - 14.oo Zagyva Banda Tura                          
14.oo - 15.oo Kristályház bemutatója                     
15.oo - 15.3o Rock and roll bemutatók  
15.3o - 16.30 Népzenei összeállítás:

Kisasszonyok néptánca         
Asszonykórus mûsora                 
Nefelejcs Népzenei Együttes           
Kartali Nyugdíjas Klub mûsora  

16.30 - 17.00 Musical énekesek                    
17.00 - 18.00 Zsuzsa Mihály és társai                 
18.00 - 19.00 Irigy hónaljmirigy                              
19.00 - 20.00 Kutya bemutató (színpad elõtt)     

Motoros bemutató  (Iskola tér)          
20.00 - 22.00 BIKINI  együttes élõkoncert         
22.00 Tûzijáték                                        

A rendezvény alatt ingyenes vérnyomásmérés, térítés ellené-
ben koleszterin, és  vércukor mérés.
Május elsején, egész nap a HUNGÁRIA DOG Tenyésztõk
Egyesületének kutyaismertetõi zajlanak.
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2007. március 27-én ülésezett az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Tanácsa

A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2006. évi költségvetési beszámo-
lóját, amely tartalmazza a társulási megálla-
podásban rögzített közös feladat-ellátásra vo-
natkozó fõ pénzügyi adatokat. 

A Társulás közoktatási szakszolgálati, szo-
ciális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, vala-
mint területfejlesztési feladatok kistérségi
szintû ellátását vállalta 2006. évi mûködése
során. 

A közoktatási szakszolgálati feladat kere-
tén belül nevelési tanácsadási és logopédiai
feladatokat látott el a Pedagógiai Szakszolgá-
lat.

A gyermekjóléti alapellátási és a szociális
alapszolgáltatási feladatok közül a családse-
gítés és a házi segítségnyújtási feladatok el-
látását a Társulás két mikro-térségben látta
el: részben az aszódi Gondozási Központ,
részben a turai Gyermekjóléti és Családsegí-
tõ Szolgálattal kötött megállapodások alap-
ján. Ellátási szerzõdés alapján valósult meg a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a tá-
mogató szolgálati feladatellátás.

A területfejlesztési feladat keretén belül el-
sõsorban a fejlesztési programok / projektek
tervezésének segítése, illetve - kiemelt pro-
jektként - a csapadékvíz elvezetési koncepció
elõkészítési munkálatai kezdõdtek meg 2006.
évben.

A Társulás 2006. évi bevételeinek összege
87 685 ezer Ft, mely tartalmazza a költségve-
tési törvény által a közös feladatok ellátására
biztosított normatív finanszírozást 53 618
ezer forint összegben, a Pedagógiai Szakszol-
gálat mûködtetésére a Pest Megyei Önkor-
mányzattól átvett 18 874 ezer forintot, vala-
mint a pályázati és egyéb támogatásokat, me-
lyek összege 15 193 ezer Ft.

A mûködési kiadások összesen 78 031 ezer
forintot tettek ki. A fõbb kiadások a követke-
zõk voltak: a szociális és gyermekjóléti fel-
adatok ellátására 27 046 ezer Ft, az Aszódi
Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûkö-
désére 24 107 ezer forint, a Kistérségi Iroda
és a Társulás mûködési kiadásaira 14 348
ezer Ft, területfejlesztéshez kapcsolódó fel-
adatokra 12 530 ezer Ft.

A Tanács döntött a 2006. évi pénzmarad-
vány felhasználásáról.

A Tanács elfogadta a Hinterland Mérnöki
Iroda Kft. által készített, az Aszódi kistérség
települései felszíni vízelvezetésére vonatkozó
szakmai koncepció egyeztetett anyagát. 

A települések felszíni vízelvezetési problé-
máinak megoldása kistérségi szintû, közösen
megvalósítható projektterv készül, mellyel
kapcsolatosan az együttmûködés alapelvei-
nek elfogadását javasolja a Tanács a képvise-
lõ-testületeknek:

1. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-

nak Többcélú Társulása társult önkormány-
zatai kinyilvánítják akaratukat a felszíni víz-
elvezetésre vonatkozó projekt közös megva-
lósítására.

A társult önkormányzatok a projektet a
Társulás által koordinálva, a lehetséges pá-
lyázati források igénybevételével kívánják
megvalósítani.

A Társulás a projekt szervezése során tö-
rekszik arra, hogy a társult önkormányzatok
költségviselésének hányada ne haladja meg a
10%-ot, - a pályázati források és azok támo-
gatási intenzitásától függõen.

2. A költségviselés települések közötti ará-
nyát a Tanács a települések közigazgatási te-
rületén elvégzendõ munkák alapján a kon-
cepcióban rögzített becsült költségek szerint,
valamint a járulékos kiadások területarányo-
san történõ felosztása alapján javasolja a
képviselõ-testületeknek elfogadni:

Aszód 672 003 446 Ft
Bag 691 597 879 Ft
Domony 487 777 803 Ft
Galgahévíz 764 365 010 Ft
Hévízgyörk 361 444 938 Ft
Iklad 227 738 372 Ft
Kartal 2 174 121 982 Ft
Tura 2 536 989 455 Ft
Verseg 469 825 113 Ft

3. 2007-ben  a  mûszaki tervek elkészítteté-
se, az engedélyezési folyamat lebonyolítása a
cél, melynek becsült költsége 283 millió Ft.

4. A Tanács a képviselõ-testületek dönté-
sét kéri:

• a közös projekthez való csatlakozásról,
• a jelen koncepcióban tervezett, a telepü-

lés közigazgatási területére vonatkozó beru-
házás mûszaki tartalmáról, annak – szakmai
vagy pénzügyi szempontú - módosított válto-
zatától, az önkormányzatra vonatkoztatott
költségvonzatának elfogadásáról,

• a fentiek szerint elfogadott projektterv-
hez a szükséges önrésznek az önkormányzati
költségvetésben hitelként történõ tervezésé-
rõl,

• a projekt megvalósítása során az elõfi-
nanszírozás szükségességének elfogadásáról,
a hitelfelvétel elfogadásáról,

• a képviselõ-testület vállalja, hogy a 2007.
április 30-ig meghozott döntésével adekvát
információszolgáltatási, szakmai és pénzügyi
kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a
projekt teljes idõtartama alatt. A fentiekkel
ellenkezõ mindennemû testületi döntés  -
amely a projekt megvalósulását veszélyezteti
vagy a többi önkormányzatot hátrányos hely-
zetbe hozza – az önkormányzat teljes pénz-
ügyi felelõsségvállalása mellett hozható.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása üléseinek anyaga és a
társulás tevékenységére vonatkozó informá-
ciók olvashatók a Társulás honlapján:
www.aszodikisterseg.hu
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KISTÉRSÉGI HÍREK

ORVOSI  ÜGYELETI  BEOSZTÁS –  2007.  május  hónapban
Ügyelõ  orvos: Ideje: Cím: Telefon:

1. kedd Dr. Stahorszky Margit 8 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
2 .szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10 437-315
3. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
4. péntek Dr. Stahorszky Margit 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
5.  szombat Dr.  Tankó  Géza 8  -  8 Kartal,  Mártírok  u.  10. 437-3315
6.  vasárnap Dr.  Tankó  Géza 8  -  8 Kartal,  Mártírok  u.  10.  437-3315
7. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
8. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
9. szerda Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329

10. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
11. péntek Dr. Katona Miklós 13 - 8 Kartal, Baross u 18. 437-328
12.  szombat Dr.  Stahorszky  Margit 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3329
13.  vasárnap Dr.  Stahorszky  Margit 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3329
14. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
15. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
16. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u.10. 437-315
17. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
18. péntek Dr. Botos Mária 13 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
19.  szombat Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328
20.  vasárnap Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328
21. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
22. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
23. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u.10. 437-315
24. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
25. péntek Dr. Tankó Géza 13 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
26.  szombat Dr.  Botos  Mária 8  -  8  Verseg,  Fõ  u.  12. 567-2210
27.  vasárnap Dr.  Botos  Mária 8  -  8  Verseg,  Fõ  u.  12. 567-2210
28.  hétfõ Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328
29. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
30. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
31. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
A változtatás jogát fenntartjuk. 

Dr.  Katona  Miklós  ügyeletvezetõ  fõorvos
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Az iskola életébõl
Katasztrófavédelmi verseny általános- 

és középiskolásoknak
Idén elõször vesznek részt kartali általános iskolások az em-
lített versenyen, melyet 2007. április 4-én a gödöllõi tûzoltó-
ság udvarán szerveznek. Kis csapatunk egyike lesz azon 20
csapatnak, akik 20 állomáson mutathatják meg elméleti és
gyakorlati tudásukat négy témakörben: elsõsegély-nyújtási,
katasztrófavédelmi, polgárvédelmi és tûzvédelmi. Ez elsõ
hallásra még  a felkészülõ csapatnak is soknak tûnt, de a ver-
seny állomásait a tájékoztatóból megismerve és a gyakorlati
oktatást hallva már lelkesebbek lettünk. Néhány feladatot
említek a 20 közül: tömlõgurítás, labirintus kötött szemmel,
mocsárjárás, szállítás hordágyon, „túlélõ” csomag összeállítá-
sa.
Már nagyon várjuk a versenyt és kérjük iskolatársainktól,
hogy szurkoljanak! Eredményeinkrõl és tapasztalatainkról a
következõ számban számolunk be!

D. Tóthné Strausz Gabriella

NEMZETI  ÜNNEPÜNK  MÁRCIUS  15.

“Egy szóvá és egy érzelemmé
olvadt össze a haza,
Az érzelem, ‘lelkesülés’,
A szó szabadság vala”.
(Petõfi S.: Márciusi ifjak c. versébõl részlet)

Méltón emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 159. évfordulójára. Ezen a napon piros-fehér-zöld lobo-
gókat lengetett a tavaszi szél, szívünk fölé nemzeti színû ko-
kárdát tûztünk. Az ünnepi mûsorban szerepeltek az óvodá-
sok, az iskolások, az Asszonykórus. A Polgármester Úr be-
szédében felelevenítette a történelmi eseményeket, az embe-
rek összefogását, önfeláldozását. Az ünneplõk, pártok és civil
szervezetek képviselõi elhelyezték koszorúikat, virágaikat
Petõfi Sándor szobránál. A megemlékezés a Szózat hangjaival
fejezõdött be.

     

                       



ELSÕSEINK ORVOSI VIZSGÁLATON
VOLTAK

Ebben a hónapban a legkisebbeket orvosi
vizsgálatra vittük községünk gyermekor-
vosi rendelõjébe.

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOT 
TARTOTTUNK 

Márc. 22-én délelõtt nyílt tanítási napon
vehettek részt a szülõk, betekinthettek is-
kolánk mindennapi életébe. Évrõl évre sok
az érdeklõdõ, szívesen jönnek erre a napra
anyukák, apukák, nagymamák. Szeret-
nénk köszönetet mondani mindenkinek,
akik éltek a lehetõséggel, s ezt a napjukat
szabaddá tudták tenni.

MESEMONDÓ VERSENY  
EREDMÉNYEI:

1. évfolyam:
1. helyezett: Varga Barnabás  1. a
2. helyezett: Zámbó Dominika  1. a
3. helyezett: Bencsik Lilla 1. z

Orgoványi Lili 1.z
2. évfolyam:
1. helyezett: Ocsovai Anna 2. a
2. helyezett: Bíró Boglárka 2. z
3. helyezett: Molnár Klaudia  2. b
Minden helyezettnek gratulálunk!

NEGYEDIKESEK MATEMATIKA
VERSENYE

Orgoványi Máté 4. a osztályos tanuló lett a
legjobb, de jók voltak még:
Rizsák Fanni 4. z 
Takács Katalin 4. z
Peterson Eliza 4. a
Rektenwald Lili 4. z osztályos tanulók.
Sok gyereknek problémát okozott a logiká-
ra épülõ szöveges feladatok értelmezése,
ezért javaslom, hogy olvassanak sokat,
hogy a szövegértésük fejlõdjön, menjenek
boltba vásárolni, hogy gyakorolják a becs-
lést, tudják, hogy mennyit ér a pénz és mi-
re elég. Szásziné Gyõri Éva

A leendõ elsõ osztályos osztályfõnökök lá-
togatást tettek az óvodák nagycsoportjai-
ba. Ismerkedtek leendõ tanítványaikkal.
A zenetagozatra jelentkezõ ovisokat Me-
gyeri Andrea tanítónõ, az ének-zene tago-
zat vezetõje hallgatta meg.

HULLADÉKOT  GYÛJTÖTTÜNK:
Márc. 29-én hulladékgyûjtést szerveztünk
8-17 óráig. Délelõtt a gyerekek tanultak,
délután, pedig gyûjthettek papír-és fém
hulladékot. A szülõk már a reggeli órákban
is elvihették az összegyûjtött tárgyaikat a
felsõ tagozatos iskolába. Kértünk minden-
kit, hogy a szállíthatóság, és a pakolás
szempontjából a papírokat spárgával jól
kössék össze!
Április 2-én, hétfõ délután fogadóórát tar-
tottunk. Szintén ezen a napon volt az elsõ-
sök beíratása.

TERVEZETT PROGRAMJAINK:
Ápr. 23-24-én iskolánkban ásvány-és kõzet-
kiállítást tartunk.
Ápr. 26-én a kartali sportpályán lesz a ma-
jálisra készült tornabemutató fõpróbája. A
gyerekek botgyakorlatot fognak bemutat-
ni, ehhez kérjük szépen a szülõk segítsé-
gét. Legyenek szívesek beszerezni a ki-
csiknek egy 60 cm-es, a nagyoknak egy 80
cm-es botot.

ILYEN  VOLT  A  HÚSVÉT...
A húsvét  mozgó ünnep.  A tavasz legjele-
sebb ünnepe. Az ünnepkör virágvasárnap-
pal kezdõdött. Ezt követte a nagyhét, a
húsvétvasárnap és a húsvéthétfõ. Záró-
napja a húsvét utáni elsõ vasárnap, a fe-
hérvasárnap volt.
A húsvét a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe. Virágvasárnapon Jézus
Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlé-
keztünk, ezért a hívõk virágdíszbe öltöztet-
ték a templomokat. A Biblia szerint nagy-
csütörtökön volt az utolsó vacsora, ahol Jé-
zus elbúcsúzott a tanítványaitól. Erre az
eseményre utal az a régi szokás, hogy ek-
kor este a harangok elhallgatnak. Nagy-
péntek a Megváltó kereszthalálának napja.
Ilyenkor nagyon szigorú böjtöt tartanak a
vallásos emberek. Nagyszombaton, naple-
mente után körmenetben énekelve, imád-
kozva körüljárják Isten házát. Jézus feltá-
madását hirdetve ismét felzúgnak a haran-
gok. Az emberek bevonultak a templomba,
az oltárokon meggyújtják a gyertyákat.
Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának
örömünnepe. Ekkor ér véget a 40 napos
böjt, a hústól való tartózkodás ideje. Hús-
véthétfõ legjellegzetesebb szokása a hús-
véti locsolás. Magyarország egye tájain
vízbevetõ hétfõnek is nevezik. Az elnevezés
a locsolás módjáról árulkodik. Régen a le-
gények odavonszolták a lányokat a kúthoz,
és leöntötték õket egy vödör vízzel. Máshol
a patakban mosdatták meg a hajadonokat.
A lányok minden locsolás után száraz ru-
hát váltottak. Az a lány lehetett a legbüsz-
kébb, akinek a legtöbbször kellett átöltöz-
nie. A legények elsõsorban a kiválasztott
kedvesüket, a nõs férfiak a rokon és isme-
rõs asszonyokat, a fiúk a kislányokat lo-
csolták meg. A locsolók rigmussal kértek
engedélyt a locsolásra. Hímes tojást, piros
tojást kaptak a lánykáktól. Kaláccsal, son-
kával, fõtt tojással, süteménnyel vendégel-
ték meg a legényeket.
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Az alsó tagozatos iskola hírei

A BAG BAND BT AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN

LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
"M" segédmotor, "A" motorkerékpár, "B" személygép-

kocsi kategóriákban JOGOSÍTVÁNY !
Már "0" Ft kezdő befizetéssel 12-24 havi részletre!

DIÁKKEDVEZMÉNY! RUTINVIZSGA MINDEN
KATEGÓRIÁBAN ASZÓDON!!!

Vezetés háztól-házig, számítógépes tanterem, és 
számos egyéb kedvezmény és szolgáltatás.

ELŐTTÜNK A NYÁR, GONDOLJON A
MOTOROZÁSRA IS! RUGALMAS, INTENZÍV

LEBONYOLÍTÁS!
Jelentkezés: 
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823 www.bagband.hu
Kovács Győzőné: 06 30/932 - 8092

Nyilvántartási szám: 13 -0386-04 Akkreditációs lajstromszám: 1245

FELHÍVÁS! SPORTTÁBOR
FONYÓDON, 2007. aug. 6-13-ig.

Részvételi díj: 28 000,- Ft, 7 éj,
nyolc nap. Tartalmazza: szállás, 3x

étkezés, uszoda bérleti díj, tornaterem bérleti díj.
Részletfizetési lehetőség!
Utazás: egyénileg vagy vonattal csoportosan.
Érdeklődni lehet: 06 70/ 37 98 283, május 1-ig.

 

KUTYÁK  2007  ÉVI  KÖTELEZÕ  VÉDÕOLTÁSA
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kö-
telezõ védõoltására 2007. április 14.-én, szombaton a Polgármes-
teri Hivatal mögötti téren (volt „halüzem”, a Hársfa utca felõl
megközelíthetõ) 8 – 12 óráig kerül sor.  A pótoltás április 25-én,
szerdán 8 – 10 óra között ugyanazon a helyen zajlik le. Május
hónapban a tangazdaság fõbejárata elõtt is lesz még egy pótol-
tás újtelepieknek, melyet elõtte idõben kiplakátolunk boltokban,
köztereken.
Az  oltás  díja  az  összevezetéses  helyeken:  2400  Ft.  Féreghajtó
tabletta  kéznél  lesz.
Kérjük, hogy az oltási könyveket (ha van) mindenképp hozzák el!
Ha nincs, újat írunk, de az oltási könyvre mindenkor vigyázzunk:
Okirat, mely hatósági eljáráskor, vagy marás, karmolás után be-
mutatandó.
Aki az otthonában kéri kutyája védõoltását, 400 Ft kiszállási dí-
jat számolunk fel (Több kutyánál természetesen kevesebbet).
Rendelõben is végzek védõoltást. A házaknál és a rendelõben tör-
tént védõoltásokhoz kérem, hogy egyeztessenek velem idõpontot
a 06-20-9566-529-es telefonszámon, vagy lehetõleg otthon, sze-
mélyesen, ha felkeresnek (Baross u. 211. ”Szõke Zsolt állatorvosi
rendelõje”.)
A védõoltások alkalmával legyen mindig olyan ember jelen, aki
megfelelõen és biztosan tudja rögzíteni a kutyáját.
Kérem, hogy mindenki csak annyi házõrzõt, kedvencet tartson,
amelyekrõl gondoskodni is tud! Az sem megoldás, hogy oltott a
kutya, de kinn lófrál az utcán, szabadon: Elég, ha ijedelmet kelt!
Épp elég kutyát raknak ki „jó emberek” a település végein, ne
terhelje még tovább kartali, a Kartalon élõk idegeit! 
Nemrég négy kóbor ebrõl kaptunk értesítést – elkábításuk után
begyûjtöttük õket. Másnap már jelentkezett is három eb tulajdo-
nosa a „csak kicsit kiengedtük õket” szlogennel. A kutyának a ke-
rítésen belül van a helye! Akinek „nem várt szaporulat” keletke-
zik otthon kutyákból, idõben gondoskodjon az elajándékozásról,
ne nõjön a fejükre, hogy aztán oltatlanul gondokat, ne adj’ Isten
tragédiát okozzanak. Kettõ, vagy annál több kutyát valóban csak
az tartson, aki felelõsséggel tud gondoskodni házõrzõjérõl! Ne
feledjük: A veszettség a klinikai tünetek elsõ megjelenése után
emberben (aki 99,9 %-ban oltatlan) is halálos kimenetelû beteg-
ség – ne kockáztassuk szomszédaink, és saját egészségünket!
Ha az eb tulajdonosának hanyagsága miatt (védõoltás hiánya)
egy másik embert, gyermeket veszettség ellen oltani kell, az oltó-
anyag költsége – mely több tízezer forint – az oltást elhanyago-
ló egyén költsége lesz. 
Többen sajnos hosszú idõ óta tartoznak a védõoltás összegével. A
védõoltás megtörténte után – melyet pénz hiányában is elvégzett
az állatorvos jóhiszemûen – hónapok múlva sem került sor a
számla kiegyenlítésére. Ha ezek a lakosok továbbra sem rende-
zik a számlát, ezekre a helyekre nem én, hanem hatósági állat-
orvos megy ki oltani nemcsak a két vagy több védõoltás összegé-
vel, hanem a több tízezer forintos szabálysértési bírsággal is
megtoldva. Az egy körzetben dolgozó kollégák egymást tájékoz-
tatják a nem épp fair módon feledékenyek listájáról.
Még  egy  gyakorlati  kérés:
Az  újtelepen  a  tangazdasághoz  (május,  pótoltás  helye)  a  Béke  és
Hunyadi  utca  felõl  a  fõúton  kell  átkelni  a  kutyával.  Kérem,  hogy
stabil  póráz  nélkül  ne  futtassák  át  az  úton  az  ebeket  õket  és  fõ-
leg  önmagukat  veszélyeztetve!  

Dr.Szõke  Zsolt    Uni  –  Vet  BT.  Állatorvosi  Rendelõ
Kartal,  Baross  u.  211.  Tel.:  06-220-99566-5529



TAVASZI HÍVOGATÓ
A tavasz, a nyár a jó idõ mindnyájunkat kimozdulásra

csábít. Házunk környéke, kertjeink gondozása nekünk is
sok feladatot adnak, amiben alaposan elfáradunk. Javas-
lom, tervezzük úgy mindezeket, hogy maradjon idõnk ki-
kapcsolódásra. Jöjjenek velünk kirándulni! A közös él-
mény többszörös örömöt ad. Együtt menni a sorstársak-
kal, kortársakkal, gyönyörködni, a természeti és emberek
alkotta szépségekben, nagyon jó. Szebbé, tartalmasabbá
teszi életünket. Segíti lelkünk, testünk egészségének ápo-
lását. Figyeljük meg, milyen jó hatással van ránk, ha lelke-
sen készülünk az összejöveteleinkre, kirándulásainkra.
Önbizalmat ad. Az összetartozás érzése erõsít mindnyá-
junkat. Fontosnak érezzük önmagunkat, társainkat.

Nyugdíjas csoportunk szépen fejlõdik. Szeretettel hív-
juk, várjuk az új, fiatalabb nyugdíjasokat, összejövetele-
inkre, kirándulásainkra, rendezvényeinkre.

,,Mindenkit lakva ismerni meg.” Ezt mindnyájan tudjuk.
Sõt azt is, hogy a gyakoribb, hosszabb együttlétek kapcsán
közelebbrõl is megismerjük egymás jó és kevésbé jó tulaj-
donságait. De ezzel együtt össze is szokunk és azok elfoga-
dása mellett, megbecsüljük egymást. Érezzük, úgy jó

együtt lenni, ha vigyázunk egymásra.

Programjaink:
• Április 14-én, szombaton reggel, 8 órakor indulunk

Bp-re.
Úti cél: Nemzeti Sírkert és Róth Miksa üvegfestõ mú-
zeuma. Rossz idõ esetén felmegyünk a budai várba.

• Május 5-én és 6-án, 8-11 óráig a népviseletbe öltözte-
tett babákat várjuk a Petõfi utcába, a Faluházba.

• Május 12-én, szombaton délután 15-órakor Nyugdíjas
Egyesületünk megalakulásának 4. évfordulóját ünne-
peljük, mûsorral és babakiállítással a Faluházban. A
Babafesztiválon kartali és Kistérségünk népviseletei-
be öltöztetett babákat állítunk ki. Utána bál lesz. Belé-
põ díj nincs.

• Május 19-én, szombaton reggel 8 órakor Székesfehér-
várra indulunk a Mûvelõdési Ház elõl. Úti cél: A Szé-
kesegyház, a Nemzeti Emlékhely, Babaház, és a Bori-
vár.

• Operett Színházi és Gyógyfürdõs terveinkrõl a késõb-
biekben írok.

Herczeg Jánosné
Nyugdíjas Egyesület vezetõje
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Nyugdíjasok rovata

COOP HÍREK
Örömmel értesítjük vásárlóinkat, hogy COOP boltjaink és az Unilever szállítóval közösen
szervezett nyereményakcióban egy vásárlónknak ismételten kedvezett a szerencse.
A nyereményakció fõdíjaként 2 db 250.000,-Ft-os vásárlási utalvány került kisorsolásra,
ahol az egyik fõdíjat Boros Imréné aszódi lakos nyerte meg. A nyertesnek gratulálunk!!

Figyeljék folyamatosan nyereményakcióinkat!!
Felhívjuk figyelmüket az április 01-tõl május 31-ig tartó nyereményjátékra, amelyben a 3.000,-Ft feletti vásár-
lók vehetnek részt. A játékban résztvevõ vásárlók között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

•   6 db   1.000.000,-Ft értékû bankkártya                • 30 db   100.000,-Ft értékû bankkártya

VÁSÁROLJON AKCIÓS TERMÉKEINKBÕL!!  ÚJ AKCIÓ 2007.05.03-tól 2007.05.15-ig!
Az akció keretein belül több, mint 200 terméket kínálunk olcsóbban!!

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Örömmel értesítjük leendõ törzsvásárlóinkat, hogy legyártásra kerültek az elsõ törzsvásárlói kártyák, melyet postai
úton juttatunk ki vevõinkhez. A hosszadalmas átfutásért elnézésüket kérjük! Az új jelentkezõink már rövidebb idõ
alatt lesznek kártyatulajdonosok.

IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
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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
18.00 -19.00 Rock and roll - Vezeti: Szarvasné Erzsi
19.00 - 22.00 Kamarateátrum felnõtt színjátszók próbá-

ja - Vezeti: Barabás Tamás
Szerda: 15.00 - 16.00 Ifjúsági klub- Vezeti: Halmágyi Ferencné

17.00 - 18.00 Rock and roll sporttánc
- Vezeti: Kõmíves Erzsébet

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.

Májusi programok:
1. kedd MAJÁLIS a sportpályán

10. csütörtök Árusítás - vegyes
16. szerda Árusítás - vegyes
17. csütörtök Jön Pisti! - árusítás
18. péntek Z. M-E. elõadása

- rendhagyó zeneóra
21. hétfõ Árusítás - vegyes
23. szerda Árusítás - vegyes
24. csütörtök Árusítás - vegyes
28. hétfõ Pünkösd 

- Hõsök napi megemlékezés

FIGYELEM!
Kartalon a Bocskai utcában 130 nm -es, új
építésû családiház szerkezetkészen eladó!

Érdeklõdni: 06 30 315 8051
06 30 596 8220

       

          

Helyi írók és költõk találkozója a Költészet napja alkalmából
2007. április 11-én a Mûvelõdési házban



Gondolatok a január 31-i testületi ülésről 
és a korábbi cikkemre adott válaszokról

A cikkem nagy részét már ez év február 5-én leadtam közlésre. Sajná-
lom, hogy helyszűke miatt nem tudták leközölni. Én, mint adófizető állam-
polgár az indokot nem tudom elfogadni. A lap bővítésével meg lehetett
volna oldani. Igaz, hogy a téma már lefutott, a képviselők többsége meg-
szavazta. Ők a demokráciát így értelmezik. Pedig a demokrácia=népural-
mat jelent. Ez az utca istenadta népe ezt nem kapta meg. Az előterjesz-
tő képviselő úr megemlítette, hogy nekünk kellett volna javasolni, hogy a
Ságvári utca név helyett, mi milyen más utca nevet akarunk. Képviselő
Úr!

Ön fordítva ül az autójában, és úgy akar vezetni? Vajon nem Ön volt az
előterjesztő, vajon nem Önnek kellett volna felmérést végezni? De, ha Ön
nincs tisztába dolgokkal, miért nem kér társaitól tanácsot, hiszen van
Önök között történész is. Ön büszke arra, hogy így döntöttek. Nyugodt-
nak érzi magát? Saját magáról állított ki bizonyítványt. Így legalább van
egy bizonyítványa, amivel az Ön helyében nem dicsekednék. Tudom,
hogy gíbicnek semmi sem drága. Még akkor sem, ha rajtunk nevet a
Galga-mente lakossága. Mondván Kartalnak, ez a legnagyobb problémá-
ja. Ön arra hivatkozik(nak), Ságvári gyilkos volt. E logika alapján gyilko-
sok voltak a fejedelmek, a királyok, a császárok stb., és a legnagyobb
gyilkos maga Árpád fejedelem és István király volt. Persze ez így túl álta-
lános és nem igaz. A történelmet mindig a maga idejében az akkori kor-
nak, és a társadalmi berendezkedéstől függően kell vizsgálni. 

Mondom én, mint többek között egy egyszerű szürke történelem tanár.
Nyilván a történész többet mond erről.  Én nem részletezem. Hogy az ut-
ca témát lezárva, arra hívom fel az utca lakóit, hogy polgári engedetlen-
séggel éljenek. Vagyis az utca névváltoztatással kapcsolatosan semmi-
lyen dokumentumot ne vegyenek át.

Magáról Ságvári Endréről és akkori társadalmi helyzetről. Egy idézet-
tel kezdem. Radnóti Miklóstól az egyik volt legnagyobb költőtől. A vers cí-
me: Töredék. Az idézet: „ oly korban éltem én e földön, mikor az ember
úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak  parancsra…” Mint zsidó
ő is a fasizmus áldozata lett. Vagyis milyen korban? Már a 30-as évek kö-
zepétől a feudálkapitalista viszonyok mellett a fasizmus is éreztette hatá-
sát. Megvolt a nagybirtok, a nagybirtokosok, a közép is kisparasztság, a
zsellérek, a cselédek. Léteztek a nagyipari üzemek benne a munkásság
és létezett az értelmiség, és kisiparosok. A fasizmus már Európa 2 orszá-
gában, Németországban és Olaszországban, mint hatalom létezett. Ná-
lunk Magyarországon egyre nőtt a munkanélküliség, 3 millió koldus or-
szága volt. Gyakoriak voltak a tüntetések, az emberek tízezrei vonultak
az utcára munkát, kenyeret követelve, korlátozták a gyülekezési jogot, a
szólásszabadságot és a baloldali pártok tevékenységét, majd később be
is tiltották. Magyarország 1941. június 26-án hadat üzent a Szovjetunió-
nak. Ugyan mi értelme volt ennek? Nem fejtem ki. Ezt már eléggé kiele-
mezték a történészek. Magyarország a második hadsereget a Szovjet-
unió ellen küldi, döntő többségük ott hal meg. Többek között az én egyik
hozzátartozóm is, de többen Kartalról is ott estek el. Zsidótörvények al-
kalmazása, gettósítás, sárga csillag kötelező kitűzése, vidéki zsidók 350
ezer gázkamrába deportálása. Az antifasiszta mozgalom kiszélesítése,
statárium alkalmazása. 1944. március 19-én a németek megszállták Ma-
gyarországot. A Sztójai kormány intézkedése.

Ságvári Endre tevékenysége: Nem részletezem, mert többsége igaz,
amit róla írtak.  Többek között kommunista, az ellenállási mozgalom irá-
nyítója volt, tűzpárharcban halt meg. Tudta, hogy neki onnan már nincs
menekülés. Védte az életét. 1958-ban Kristóf Lászlót a magyar bíróság
többek között Ságvári Endre meggyilkolásáért halálra ítélte. Ezt, a   Leg-
felsőbb Bíróság 2006. március 8-án megszüntette, rehabilitálta. Ez az íté-
let országszerte nagy felháborodást váltott ki. Egymás után jelentek meg
a különböző cikkek történészek, politológusok, politikusok, egyszerű, ab-
ban a korban élő emberek tollaiból. Felvetődik a kérdés, hogy miért halt
meg Ságvári Endre? És itt jön az, ami megkülönbözteti a gyilkostól az

embert. – Hogy lépjen ki Magyarország a háborúból. Kérdezzék meg a
történész képviselőurat, hogy mikor is léptünk ki és milyen körülmények
között.  Hogy az emberek ne halljanak meg idegen földön idegenek érde-
keiért.  Hogy az elmebeteg Szálasi Ferenc ne kerüljön hatalomra. Hogy
ne legyen statárium bevezetése, hogy 

Magyarország független, szabad ország legyen. Hogy ezrek embereit
ne lőjék a Dunába. Hogy az ellenállásban és az antifasiszta mozgalom-
ban részt vevők ne kerüljenek hóhérok kezébe. Ismert, hogy a legna-
gyobb hazafit, Bajcsi Zsilinszky Endrét és társait 1944. dec. 25-én, Sop-
ronkőhidán felakasztották. Azért is harcolt, hogy nemzeti vagyonunk egy
része ne kerüljön idegen földre. Hogy Budapest 60 %-át  ne rombolják le
stb. Én hogy értékelem Ságvári Endrét?

Semmi esetre sem gyilkosként. Aki egy kicsit is járta a történelemben
a megtett tevékenysége alapján értékelte és értékeli.  A gyilkost mentet-
ték fel. Ságvári Endre ugyan olyan hős volt, mint az a sok ezer ember, aki
az országáért, a nemzet függetlenségéért adta az életét. Ebben az or-
szágban sok helyen utcák, terek, közintézmények viselik a nevét.

Csak sajnálni tudom, hogy nálunk egy pár ember nem így gondolkodik.
Az egyik képviselő azt vetette a szememre, hogy részt vettem az erősza-
kos TSZ szervezés irányításában. Igen, ez így igaz. Mint többek között
mg-i üzemmérnök tisztában vagyok a nagyüzem jelentőségével.  Ma is
vallom ennek az eredményét. Erről könyvek tömkelegét írták. Ha csak azt
említem, hogy a jelenlegi gazdálkodás eredménye most érte el az 1970-
es szintet. Senki ember nem tehet a születési idejéről. Ön még akkor ti-
pegős volt, amikor már folyt a nagyüzemi gazdálkodás. A földet úgy is-
merte, hogy azon járt. Különben, ha olyan rossz volt és rossz munka a
nagyüzemi gazdálkodás, akkor miért lépett be? Miért tagja, részese a
TSZ-nek, hiszen a jövedelmének egy részét kapja?!  Miért lett tulajdono-
sa egy pár hektárnak? Vagy ez a kisparcella? A képviselő úr felvetette,
hogy a kommunistáktól meg kellett volna vonni, hogy különböző politikai,
vezetői állást töltsenek be. Hivatkozik Csehszlovákiára. Önnek halvány
fogalma sem volt az akkori politikai állapotokról, ill. sajnos nincs lehető-
ségem a lap terjedelme miatt, hogy ezt kifejtsem.  De kérdezze meg a tör-
ténész képviselő urat, ő benne élt, és még katona is volt. Egy idézetet
azonban megengedek :  „Tetszettek volna forradalmat csinálni”. Egy
anekdotát is szeretnék megemlíteni. Egy idősebb ember azt mondja a fi-
atalabbnak: Jó hülyének lenni? A fiatal válasza: Ön már csak tudja!  Kép-
viselő Úr!  Én nem szégyellem, hogy kommunista vagyok! 53 éve. Ön ed-
dig a rendszerváltozás előtt, mint MSZMP utána, pedig az MSZP-én kívül
minden politikai párt, MDF, Kisgazda, FIDESZ tagja volt. Mi volt a szere-
pe, építeni, rombolni, vagy valami más párton belül, az eldöntését Önre
bízom. Végül a történész képviselő Úr felé is válaszolok. Nekem nem a
kommunista szóval volt, van bajom. Nem én használtam a jobboldali, bal-
oldali kommunistázást, hanem az Önök pártjának vezetői. Azok a volt
kommunisták, akik központi szerepet töltöttek be, oda csapódtak Önök-
höz, mint légypiszok a falhoz, azok jó kommunisták. Mi pedig baloldaliak
rossz, hitvány kommunisták, nemzetietlen, hazaárulók, kötélrevalók stb.
vagyunk. Önök fütyülnek, kerepelnek, tojás dobálóznak, utcára viszik az
embereket, elnézik a randalírozókat, verik a rend őreit, soroljam még?
Nincs hely. Égett az arcom, amikor Gyurcsány miniszterelnökkel kapcso-
latban megjegyzést tettek a testületi ülésen. Történész Úr! Ez ami jelen-
leg az országban  az országban és helyben is van, ez a gyűlölködés a FI-
DESZ  és a jobboldali  pártok részéről folyik nem a békességet és az or-
szág előrehaladását szolgálja. Pedig sok a tennivaló. A reformokat együtt
végre kell hajtani. Ez az ország, és mindannyiunk érdeke. Én bízom ben-
ne, hogy sikerülni fog és 4 év múlva negyedszer is az MSZP és az
SZDSZ fogja meg nyerni a választást. Hanem…. akkor sem leszünk
rendbontók. Hiszen erre is volt példa. Remélem értjük egymást képvise-
lőurak. Ezzel a magam részéről a vitát lezártam.

Jakus József
Kartal, Ságvári u. 34.
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Ügyfélfogadás: hétfõ: 8 - 16 óráig

szerda: 8 - 17 óráig
péntek: 8 - 12 óráig

Pénztár:  hétfõn, kedd, csütörtök, péntek: 8 - 12 óráig
szerda : 8 - 16.30 óráig

ORVOSI RENDELÕK:
Gyermekorvos: Dr. Stahorszky Margit gyermekorvos
Baross u. 18. Tel.: 06 28 437-329
Sürgõsségi: 06-20- 377-2485
Rendelés: mindennap  8-12  és 18-19 óráig
Védõnõk:  Marton Istvánné és Tarrné Bacsó Ágnes

Fogászat: Dr. Dubsky Zsolt  fõorvos
Mártírok útja 10.
Tel.: 06 28 567-150
Rendelés: H, Sz, Cs: 14-19; K: 8-13; P: 8-11

I. körzet: Dr. Katona Miklós fõorvos
Baross u. 18. Tel: 06 28 437-328
Üzemorvosi rendelés: kedd délután 13 - 15 óráig
Rendelés: H- P 8-12  és H. K. Cs.: 18-19 óráig is Sz.: 8-10
Orvosi alkalmassági vizsgálatok végzése  és jogosítványok engedé-
lyezése  rendelési idõ alatt  történik.

II. körzet: Dr. Tankó Géza fõorvos
Mártírok útja 12. Tel: 06 28 437-315
Rendelés: H-P: 9-12  és H, Sz, P: 17-18
B kategóriás jogosítvány orvosi vizsgálata is

GYÓGYSZERTÁRAK:
Erdõfi Patika – Kartal, Baross u. 83. Tel: 06 28 437-306
Nyári nyitva tartás: április 01.- szeptember  30.
H.:   7.30 - 17.00 K.:   7.30 - 16.00
Sz.:  7.30 - 16.00 Cs.:  7.30 - 13.00
P.:   7.30 - 16.00
Téli nyitva tartás: október 01. - március 31.
H.:     8.00 - 13.00  és 13.30 - 18.00
K.:     8.00 - 13.00  és 13.30 - 18.00
Sz.:    8.00 - 13.00  és 13.30 - 18.00
Cs.:    8.00 - 13.00  ------------------
P.:       8.00 - 13.00  és 13.30 - 18.00
Szo.:   8.00 - 12.00

Szent István Patika
Aszód, Kondoros tér 49.  06 28 402-128,   Fax: 400-552

Városi Gyógyszertár
Aszód, Szabadság tér 2. 06 28 500-015, Fax: 500-016
Nyitva: H-P.: 8-18-ig

INTÉZMÉNYEK
Mûvelõdési Ház - Baross u. 117.
Tel: 437-241  E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu
Nyitva tartás: 8-20 ,  Kedd -szünnap

Családsegítõ Szolgálat
Baross u. 117. (Mûv.házban)

Halmágyi Ferencné                          Sisa Anita
Családgondozó                           Családgondozó

Tel: 06-30-816-0446                          06-30-816-0447
FOGADÓÓRÁIK:

Hétfõ: 8.00 - 12.00 12.00 - 16.00
Kedd: 12.00 - 16.00 8.00 - 12.00
Szerda: 12.00 - 16.00 8.00 - 12.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00 12.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 10.00 12.00 - 15.00

Nagyközségi Könyvtár - Arany J. u. 1.
Tel: 567-070  Fax: 567-071
Nyitva tartás: H-P : 9-17.30; Sz: szünnap; Szo.:  9-14
E-mail: k7580 mail@konyvtar-kartal.koznet.hu
Honlap: http://kartalkonyvtar.fw.hu

Postahivatal - Baross u. 76.
Tel: Postavezetõ: 437-333; Pénzfelvétel: 567-020; Felvétel: 437-314
Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 12.30-16
Pénztár nyitva tartása: H-P: 8-12 és 12.30-15.30

Takarékszövetkezet - Petõfi tér 3. Tel: 437-331
H:  8 - 18         Pénztár:  17-ig
K:  8 - 16                         15-ig
Sz: 8 - 16                         15-ig
Cs:8 - 16                          15-ig
P:  8 - 14                          13-ig

Könyves Kálmán Általános Iskola
Alsó tagozat - Baross u. 115. Tel: 437-309 
Felsõ tagozata - Iskola tér 1.  Tel: 567-040, 567-041
Igazgató: 437-317

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
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Közérdekû intézmények fontosabb adatai
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Szakma csoport Fekvõbeteg intézmény
Belgyógyászat 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Sebészet 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Traumatológia 1076 Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.
Szülészet-nogyógyászat 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Csecsemo- és gyermekgyógyászat 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Fül- orr- gégegyógyászat 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Szemészet 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Bõr- és nemibeteggyógyászat 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Neurológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Ortopédia 1085 Semmelweis Egyetem
Urológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Onkológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Fogászat és szájsebészet 1085 Semmelweis Egyetem
Reumatológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Infektológia 1097 Szent László Kórház, Bp.
Pszichiátria 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Tüdõgyógyászat 2045 Törökbálinti Tüdõgyógyintézet
Sugártherápia, onkoradiológia * 1145 Uzsoki u. Kórház, Bp.
Angiológia, phlebológia, lymphológia * 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Haematológia * 1097 Szent László Kórház, Bp.
Allergiológia és klinikai immunológia * 1085 Semmelweis Egyetem
Endokrinológia, anyagcsere és diabetes * 1085 Semmelweis Egyetem
Gasztroenterológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Tüdõ- és mellkassebészet 1121 OKTPI
Érsebészet * 1106 Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp.
Idegsebészet 1145 OITI
Stroke * 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
PIC 1204 Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.
Nephrológia 1145 Uzsoki u. Kórház, Bp.
Szívsebészet * 1096 Gottsegen György Orsz.Kard.Int
Kardiológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria * 1021 Vadaskert Alapítvány
Alkohológia * 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Drogellátás * 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Addiktológia * 1135 Nyírõ Gyula Kórház, Bp.
Sürgõsségi betegellátás, oxyológia 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Gyermeksebészet * 1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.
Plasztikai (égési)sebészet * 1146 Bethesda Gyermekkórház, Bp.
AIDS diagnosztika és therápia * 1097 Szent László Kórház, Bp.
Kézsebészet * 2600 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.
G06 Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gége * 1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.
G07 Gyermekszemészet * 1085 Semmelweis Egyetem
G09 Gyermekneurológia * 1085 Semmelweis Egyetem
G19 Gyemek-tüdõgyógyászat * 2045 Törökbálinti Tüdõgyógyintézet
G31 Gyermek-gasztroenterológia * 1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.
G40 Csecsemõ- és gyermekkardiológia * 1085 Semmelweis Egyetem
Krónikus ellátás 1085 Szent Rókus Kórház, Bp.
Rehabilitáció 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.
Ápolás 2143 Kerepestarcsa, Flór F. Kh.

Amit az ellátási kötelezettségrõl és a beutalásról tudni kell: 
* A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ kórháznak kötelezõ ellátni azt a beteget, aki az adott területen lakik és
beutalóval érkezik.
* Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a kórház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez tartozó betegek
ellátását nem veszélyezteti.
* Ha beutaló nélkül vagy más helyre szóló beutalóval keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása költségének
30 százalékát, legfeljebb 100000 forintot kell fizetnie.
Sürgõsségi ellátást az ország bármely kórházában mindenki többlettérítés nélkül kap. 

Kartal kórházi beosztása
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Keresse a legjobb megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a
HFC-Network Kft-tõl.

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

 

KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.

Független pénzügyi tanácsadó iroda
• hitel, hitelkiváltás
• pályázatok, projektek vál-

lalkozóknak
• befektetések ügyintézése
Szabad felhasználású és
lakáscélú jelzáloghitelek befek-
tetéssel 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 szeretet-
tel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Tanácsadóként munkalehetõség!

Érdeklõdni: 
06 30/ 67 75 780-as telefonszámon lehet!

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!

 

GALAXI SHOP

TÓ ÜZLETHÁZ

* FÉRFI és NÕI DIVATÁRU
* BIZSUK NAGY VÁLASZTÉKBAN

* DAVID JONES TÁSKÁK
* PÉNZTÁRCÁK

ÚJDONSÁG:
* SMITH BOXER

* FÉRFI FEHÉRNEMÛ

SODEXHO PASS AJÁNDÉKUTALVÁNY,
ACCOR SERVICES és

CADHOC AJÁNDÉKCSEKK
BEVÁLTÓ HELY!

SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI
ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!


