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Pedagógus napra
Távolból elnézzük a "kékellõ" erdõt,
Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhõt,
Napot nem takarja, aranyló sugara,
Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS NAPRA.
Mezei virágok pompáznak e fényben,
Vibrál a délibáb néma rezdülésben,
Hajladozó fûzfa ad nyugtató árnyat,
Sok kis iskolásnak, kik ma erre járnak.
Vadvirágot szednek, csokorba kötik azt,
Dallal köszöntik õk, a késõi tavaszt
Majd viruló arcal, remegõ kezekkel
Tanároknak adják, hálás szeretettel.

(Szõke Jenõ)

ORVOSI  ÜGYELETI  BEOSZTÁS –  2007.  június  hónapban

Ügyelõ  orvos: Ideje: Cím: Telefon:
1. péntek Dr. Stahorszky Margit 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
2.  szombat Dr.  Tankó  Géza 8  -  8 Kartal,  Mártírok  u.  10. 437-3315
3.  vasárnap Dr.  Tankó  Géza 8  -  8 Kartal,  Mártírok  u.  10. 437-3315
4. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
5. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
6. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
7. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
8. péntek Dr. Katona Miklós 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
9.  szombat  Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328

10.  vasárnap Dr.  Stahorszky  Margit 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18.  437-3329
11. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
12. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
13. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u 10. 437-315
14. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
15. péntek Dr. Botos Mária 13 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
16.  szombat Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328
17.  vasárnap Dr.  Katona  Miklós 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3328
18. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
19. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
20. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
21. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
22. péntek Dr. Tankó Géza 13 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
23.  szombat Dr.  Stahorszky  Margit 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18. 437-3329
24.  vasárnap Dr.  Stahorszky  Margit 8  -  8 Kartal,  Baross  u.  18.  437-3329
25. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
26. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
27. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
28. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
29. péntek Dr. Stahorszky Margit 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
30.  szombat Dr.  Tankó  Géza 8  -  8 Kartal,  Mártírok  u.10. 437-3315
A változtatás jogát fenntartjuk. 

Dr.  Katona  Miklós  ügyeletvezetõ  fõorvos

Tájékoztató a vizitdíj visszaigénylésérõl
2007. február 15-tõl a biztosított –meghatározott esetek kivételével -   vizitdíj, vagy
kórházi napidíj fizetése mellett veheti igénybe az egészségügyi ellátásokat. Az
egészségügyi szolgáltató a vizitdíj, illetõleg a kórházi napidíj megfizetését nyugtá-
val, illetõleg kérelemre számlával igazolja.Amennyiben a biztosított nyugtával, vagy
számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellá-
tásért, illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fi-
zetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a jegyzõtõl igé-
nyelheti vissza. A 20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a fogászati alapellá-
tást) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a fogászati szakellátások is) tekinteté-
ben külön-külön kell figyelembe venni. A vizitdíj iránti visszatérítést legkésõbb a
tárgyévet követõ 60 napon belül lehet kérni.
A kérelemhez csatolni kell:
– az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vi-
zitdíj visszaigénylésére feljogosító nyugtát (számlát)
– a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát (számlát).
Az igénylést formanyomtatványon lehet benyújtani ügyfélfogadási idõben a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (faház). Ez esetben a jegyzõ 15 napon belül
dönt. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a vizitdíj visszaigénylését postai úton,
vagy az önkormányzatnál történõ személyes átvétel útján igényli. Amennyiben a
készpénz kifizetését kéri, úgy minden hónap elsõ szerdáján 9-12, 13-16.30 óráig
történik meg a kifizetés a pénztáron keresztül.
Minden hónap elsõ szerdáján 8-12, 13-15 óra között az ügyfél által személyesen
elõterjesztett és benyújtott bizonylatok megléte esetén a kérelem tárgyában azon-
nal döntés születik és amennyiben az ügyfél fellebbezési jogáról lemond, a vissza-
igényelt összeg készpénzben történõ azonnali kifizetése megtörténik a pénztárból.



A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2007. április 18-án megtartott ülésérõl

A Képviselõ-testület a 2007. április 18-i tanácskozását zárt ülés meg-
tartásával kezdte. A zárt ülést befejezését követõen a Képviselõ-testü-
let elsõ napirendi pontként a Kartal Nagyközségi Önkormányzat
4/2006/III.1./számú költségvetési rendeletét módosította.
A 2006. évi költségvetés módosított elõirányzata 2006. IX. 30-án
1.669.612,- eFt volt. Ez az összeg 2006. XII. 31-ig 1.657.438,- eFt-ra
módosult. A különbözet -12.174,- eFt. 
Második napirendi pontban az Önkormányzat 2006. évi gazdálko-
dásának zárszámadásáról alkotott rendeletet a testület. 
A 2006. évi eredeti elõirányzat fõösszege: 1.388.919,- eFt 
Módosított elõirányzat fõösszege: 1.657.438,- eFt 
Teljesített bevételek összege: 1.362.805,- eFt 
Teljesített kiadások összege: 1.344.668,- eFt 
Függõ bevétel: - 169,- eFt 
Függõ kiadás: -1.351,- eFt 
A harmadik napirendi pontban az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévõ települési önkormányzatok 2007. évi támo-
gatására vonatkozó igény benyújtásáról döntött a Képviselõ-testület.
Negyedik napirendi pontban a Képviselõ-testület megbízta a Pénz-
ügyi Bizottságot a pályázati pénzeszközzel befejezett beruházások el-
lenõrzésével, független szakértõ bevonásával. Az ellenõrzés után a bi-
zottság számoljon be a testület felé az elvégzett vizsgálatról. 
Az ötödik napirendi pontnál az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás, Társulási Megállapodás és Szervezeti Mûködési Sza-
bályzat módosítását hagyta jóvá a Képviselõ-testület, az elõterjesztett
írásos anyag alapján.
Hatodik napirendi pontban bírósági népi ülnöknek történõ megvá-
lasztásra javasolta a Képviselõ-testület Kelemen Mihályné és Hoffer
Istvánné kartali lakosokat a Gödöllõ Városi Bírósághoz. 
Hetedik napirendi pontban a Könyves Kálmán Általános Iskola III.
ütem beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására és teljes körû
mûszaki ellenõrzésére beérkezett javaslat alapján elfogadta a NOX
2000 Beruházó és Fõvállalkozó Zrt. ajánlatát.
Nyolcadik napirendi pontban az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium területén lévõ tanuszoda
igénybevételével kapcsolatosan tett szándéknyilatkozatot a testület
azzal a kitétellel, hogy a pontos számadatok tekintetében a késõbbiek-
ben folytat tárgyalásokat. 
Kilencedik napirendi pontban a felszíni vízelvezetés megvalósításá-
hoz szükséges határozatokat hozta meg a testület. Szándéknyilatkoza-
tot adott arra, hogy csatlakozik az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása társult önkormányzati felszíni vízelvezetésre
vonatkozó projekthez. 
Tizedik napirendi pontban a Hatvani Kórház kérelmével kapcsola-
tosan tárgyalt a testület. Tájékoztató hangzott el arról, hogy az eddigi
gyakorlattal ellentétben a jövõben a sürgõsségi esetekben nem a heves
megyei Hatvanhoz, hanem a kistarcsai kórházhoz sorolták Kartal tele-
pülést. (A kórházi ellátásokra vonatkozó tájékoztató a Kisbíró újság
elõzõ számában megjelent)
Tizenegyedik napirendi pontban a Kartal-Verseg szennyvíztisztító
telep átalakítására megbízási szerzõdést fogadott el a testület, az írá-
sos elõterjesztés tartalma alapján, mivel a szennyvíztisztító telep ha-
tásfoka nem megfelelõ, így minden évben bírságot szabnak ki az ille-
tékes hatóságok. 

Tizenkettedik napirendi pontban a Ságvári Endre utcai lakosok
közvilágítás bõvítési kérelmét elnapolta a testület, mivel a költségha-
tékonyabb megoldás érdekében a többi – lakosság részérõl beérkezõ -
közvilágítási kérelemmel együtt fogja tárgyalni.
Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselõ-testület a Kulturális
Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján elfogadta, hogy a helyi
mûsorok elbírálási jogköre, valamint a sugárzások idõpontjának meg-
határozása és a kapcsolattartás a Kulturális Oktatási és Sport Bizott-
ság hatáskörébe kerüljön, és javaslattétellel éljen a Képviselõ-testület
felé.
Tizennegyedik napirendi pontban a kartali Könyves Kálmán Nyug-
díjas Klub kérelmét tárgyalta a testület. A Kulturális Oktatási és Sport
Bizottság javaslata alapján elfogadta, hogy a Nyugdíjas Klub február
17-én és május 12-én felvételre került évfordulós mûsorát a Galga Te-
levízió sugározza, valamint a felvételekbõl másolatot kapjanak és a
hozott fehérvári anyagot teljes egészében leadják. 
Tizenötödik napirendi pontban a kartali sportcsarnok óradíját
5000,- Ft/óra díjban állapította meg a testület, kivéve a teniszezõkét,
amelyet 2000,- Ft/óra díjban állapít meg. 
Tizenhatodik napirendi pontban a sportcsarnok - lakodalom céljára
történõ - bérbeadásáról döntött a testület, melynek bérleti díját 5000,-
Ft/óra díjban állapította meg, 40 óra  idõtartamra.
A tizenhetedik napirendi pontban a kartali sportkör írásban benyúj-
tott – sportcsarnok ingyenes igénybevételére vonatkozó -  kérelmének
megtárgyalását 2007. novemberig elnapolta. 
Tizennyolcadik napirendi pontban a sportmenedzseri állás pályáz-
tatásával kapcsolatos beszámolót hallgatta meg a Képviselõ-testület.
Mivel a sportmenedzseri állás meghirdetésére pályázat nem érkezett,
sportcsarnok további hasznosítása érdekében a sportmenedzseri állás-
sal kapcsolatosan kéri Kovács László polgármester javaslatát, melyet
a késõbbiekben megtárgyal. A javaslat megvitatásáig maradjon a
sportcsarnok jelenlegi irányítása. 
Tizenkilencedik napirendi pontban a Majális szervezési feladatai-
val megbízta a Képviselõ-testület Kovács László polgármestert és
Lados József képviselõt. 
A huszadik napirendi pontban a Képviselõ-testület határozatokat
hozott pályázatok benyújtásával kapcsolatosan a Közép-Magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett települési ön-
kormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításá-
nak támogatására az alábbi utcák tekintetében: Könyves Kálmán utca,
Zrínyi utca, Petõfi utca, Kodály Zoltán utca, Rozmaring utca, Petõfi
köz, Bartók Béla utca, Orgona utca. 
Huszonegyedik napirendi pontban a Lehel utcai lakosok kérelmét
tárgyalta a testület, melyben az utca vízellátásának biztosítása érdeké-
ben pályázatot nyújt be. A szükséges önerõt az utca lakosai vállalják,
az önkormányzat a korábbi döntése alapján vállalja a tervezési költsé-
gek kifizetését.
Huszonkettedik napirendi pontban a Képviselõ-testület Bognár
László alpolgármestert és Peterson János képviselõt jegyzõkönyv hi-
telesítõnek megválasztotta. 
Az „Egyebek” napirendi pontok között tárgyalt a testület a szelek-
tív hulladékgyûjtõk bõvítésével és tisztántartásával kapcsolatosan. 
A Polgármesteri Hivatal területére történt betörésnél minden munka-
gépet eltulajdonítottak, ezért a Képviselõ-testület úgy határozott, hogy
felhívást tesz közzé, mely szerint aki hiteles információt tud szolgál-
tatni az eltulajdonított gépekkel kapcsolatban 100.000,- Ft összegû
nyomravezetõi díjban részesül. 
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„Hol tart a Játéksziget lakói-
ért Óvodai alapítvány?”

„Amire nem képes egyedül egy ember, ar-
ra képes lehet több, ha egyéni adottsága-
ikkal, kreativitásukkal alkotni tudnak egy
jó csapatot a siker érdekében.”

2005. május 1-jén, egy játékvásár kereté-
ben, (ahol az általunk készített játékokat
árusítottuk) az óvónõk odaadó munkájával
és a szülõk lelkes segítségével a kiárusítás
bevételébõl, nevelõtestületi kezdeménye-
zésre, alapítványt hoztunk létre.

Az alapítvány neve: Játéksziget lakóiért
Óvodai alapítvány
Az alapítvány célja: Színvonalas óvodai
környezet kialakítása
Az alapítvány a pénzzel elsõsorban az ud-
vari játékok felújítását, bõvítését szeretné
támogatni. Sajnos még nem tudjuk fogad-
ni a felajánlók adójának 1%-át.

Különbözõ gyakorlati kérdések átgon-
dolása után, egy olyan hosszú távú folya-
mat indult el, amelyben a feladatot min-
denki szívesen vállalta.  Az óvónõket mo-
tiválta a cél, alkotókedvük következtében
értékes, hasznosítható elképzelések, tervek
születtek. 40 óvodai dolgozó és 220 család
- közös célokon és értékeken nyugvó mun-
kálkodásra vállalkozott. Eltérõ szerepünk-
tõl fakadóan nagyon különbözõ az érde-
keltségünk és a feladatra motiváltságunk.
A közös, összekötõ szál azonban a gyer-
mekek szeretete. Kötelességünk az õ érde-
keikért harcolni, mert a kisgyermekek nem
tudják megfogalmazni problémáikat, nem
tudnak tenni saját ügyükért. Ezért mi, fel-
nõttek, tegyünk meg mindent értük! Az
alapítványnak tág értelemben tehát mind-
annyian résztvevõi vagyunk, de nem azo-
nosak a feladataink és lehetõségeink. Az
érdekeltek bevonása e folyamatba elen-
gedhetetlen. Az intenzív munka mégis
ránk, óvónõkre, óvodai dolgozókra vár,
akik társadalmi munkák révén sokat te-
szünk az alapítvány mûködéséért. Folya-
matos az adománygyûjtés, szerencsére
vannak támogatók, akik felismerték a
gyermekek segítésének nemes ügyét, és az
alapítvány célkitûzéseivel azonosulni tud-
tak.

Alapítványunk jelenét és jövõjét illetõen
mindannyiunk részérõl:

• Nagyon nagy erõ, akarat, kitartás kell
hozzá.

• Találni kell segítõket, akik érdek nélkül
támogatnak, hiszen a nevelés, oktatás
csak hosszú távon kamatozik

• Kell hozzá a családok támogatása.
• Meg kell becsülnünk az apró sikereket.

Nem szabad elkedvetlenedni a kudarco-
kon, mert azok vannak többségben. 

• Ha nemes ügyet képviselünk, az csak si-
keres lehet!
Minden lehetõséget megragadunk, amit

a magunk eszközeivel, képességeivel meg
tudunk tenni, hogy az alapítvány vagyonát
gyarapítsuk. A megvalósításhoz több el-
képzelés született. A javaslatok között sze-
repeltek:
• Újabb játékárusítás
• Papír- hulladékgyûjtésben való részvétel
• Pénzgyûjtõ urnák elhelyezése minden

csoportban
• Alapítványi pályázatok lehetõségeinek

keresése

A szülõkkel való kapcsolattartás…
Fontosnak tartottuk, hogy a szeptember-

ben megtartott szülõi értekezleten, majd az
azt követõ SZMK értekezleten tájékoztas-
suk a szülõket az alapítvány támogatásá-
nak lehetõségeirõl, melyhez különbözõ
módon történõ segítségüket kértük. Legna-
gyobb örömünkre a szülõk segítségével,
várakozáson felüli hulladékmennyiséget
sikerült begyûjtenünk. Terveink közül
szinte mindent meg tudtunk valósítani. A
szülõk hozzáállása, felajánlásai jólesõ ér-
zéssel töltöttek el minket. Közös célunk –
a gyermekek színvonalas óvodai környe-
zetének kialakítása – jó úton halad! Nem
gyõzzük hangsúlyozni és megköszönni
minden lelkes szülõnek az adományokat,
és a fizikai segítséget!

A gyûjtéssel párhuzamosan az óvónõk
inkább szakmai téren kerestek új lehetõsé-
geket. Az alapítvány gyarapítására bõven
volt kínálat, de mi egyöntetûen a meseelõ-
adások mellett döntöttünk.

„...a mese legyen örökké a Tiéd, hiszen
ez a legnagyobb kincs, melyet oly sokszor
adtál a gyerekeknek!”

Mesenapok keretében báb-, és élõ mese-
elõadásokat szerveztünk a gyermekek szá-
mára, melyre mind a 3 óvoda óvónõi ké-
szültek 1-1 elõadással. Örömmel nyugtáz-
hatjuk, hogy sikeresen dolgoztunk. Nem
kis erõfeszítéseket tettünk, hogy a színvo-
nalas elõadásokkal kellemes perceket sze-

rezzünk a gyermekeknek. Az elõadás mel-
lett nem gyõztünk betelni az ízlésesen be-
rendezett színpaddal, az újszerû eszközök,
érdekes ötletek látványával. Különösen
szépek voltak az ügyes kezû óvó nénik ál-
tal készített bábok, kellékek. A mese dal-
betétei, az óvónõk hangszerjátéka mélyen
megragadták a gyermekek érzelemvilágát,
a közösen átélt élmények az együvé tarto-
zást erõsítették. A mesenapok bevétele és a
szülõk részérõl felajánlott összegek min-
den esetben a gyermekek környezetének
szépítését, nevelésük színvonalának folya-
matos emelését szolgálják. Az eddig
összegyûlt pénzbõl az udvari fajátéko-
kat pótoljuk. (Jelenleg: 505.000 Ft)

A kitûzött célok eléréséhez, az alapít-
vány pénzének gyarapításához, a további-
akban is várjuk a szülõk és az óvoda dol-
gozóinak javaslatait, ötleteit! Májusban
elektromos hulladékot gyûjtünk.

Természetesen nagyon sok minden hi-
ányzik még, sok segítségre, pénzre van
szükségünk. Az óvoda fõ feltételei: a gye-
rekek, a jó szakemberek adottak a többi,
pedig reméljük, lassan megoldódik.

Az alapítvány önálló folyószámlát nyi-
tott, amelyre minden támogatást szívesen
fogadunk!

Számlaszám: OTP Bank
1174216620119753

Támogatásukat köszönjük!     

Gregus Istvánné Kiss Andrea
A kuratórium elnöke Gyógypedagógus

Az óvoda életébõl

"ÉRTELMES ÉLETÉRT"  
/Kimelten Közhasznú/ ALAPÍTVÁNY

1151. Budapest, Gubó u. 8. 
Számlaszám: 11713005-20414481

Tel. szám: 06-1-271-1018
Adószám: 18000294-1-42

Az "Értelmes Életért" Alapítvány Kurató-
riuma, azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
Olvasókhoz, legyenek szívesek támo-
gatni a középsúlyos értelmi fogyatékos,
vak emberek ügyét. 
Kérik, hogy az adójuk 1%-ának felaján-
lásával segítsék az alapítvány munká-
ját. A halmozottan sérült vak gyer-
mekek, és fiatalok nevében tisztelettel
köszöni:

Hornyák Lászlóné
ÉÉA. Elnöke
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Az iskola életébõl
Pályáztunk és nyertünk

2006-ban a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumá-
nál pályáztunk, négy pályázatunk lett sikeres.
Bereczki Ilona szakmai nap megrendezésére nyert 150 000Ft-ot.
Szundi Éva az évek óta sikeresen mûködõ Mûvészklub programjainak biz-
tosításához nyert 375 000 Ft-ot. Ennek kertében már sor került az idei el-
sõ elõadásra, április 14-én a mûvelõdési házban nagy sikerrel került meg-
rendezésre „Befogad és kitaszít a világ” címmel Villon verseit és balladáit
hallhatta a nagyszámú nézõközönség Mácsai Pál és Huzella Péter tolmá-
csolásában. Nagy élményt jelentett a résztvevõk számára a neves mûvé-
szekkel való személyes találkozás. Ebben az évben a Nemzeti Színház kivá-
ló színmûvészét, Rátóti Zoltánt fogja még a klub vendégül látni.
Bognárné Oláh Editnek két pályázata nyert, az iskolai könyvtár bõvítésére
212 500 Ft-ot, és a természettudományos tárgyak eszközfejlesztésére 125
816Ft-ot.
A helyi könyvtárunk fejlesztéséhez enciklopédiákat (Pannon, Földrajzi, Ké-
pes, a NOVUM Állatvilág enciklopédiájának hét kötetét), képes szótárakat
(kémia, fizika, történelem, biológia, matematika, angol témakörökben).
Ezek a könyvek nemcsak a gyerekek érdeklõdését elégíthetik ki, hanem je-
lentõs segítséget nyújthatnak a rendhagyó, az egyes tantárgyakhoz kapcso-
lódó könyvtári órák megtartásában is.
25db Oxford angol-magyar szótárt is vásároltunk, melyek nemcsak a
nyelvtanulást segítik, hanem lehetõvé teszik angolórán a szótározás mód-
szerének az elsajátítását is.
A természettudományos tantárgyak tanítási óráit jól kiegészítõ földrajzi és
biológiai fóliasorozatokat vásároltunk. Ezek hiánypótló eszközök, hiszen a
tanított ismeret fõleg földrajból a politikai és gazdasági változások miatt je-
lentõsen módosult. A régi, több tízéves tanítási segédletek nem használha-
tóak, elavultak. Iránytûket is vásároltunk, melyek a térbeli tájékozódás el-
sajátíttatását segítik majd.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat.

Bognárné Oláh Edit

„Anyám, anyám, Édesanyám” 
Ezen a címen hirdeti meg több mint tíz éve vers- és prózaíró
pályázatát a tápiószecsõi Damjanich Mûvelõdési Ház. A ver-
seny célja: minél több tanulót ösztönözni, hogy gondolataikat
versbe, illetve prózába szedve köszöntsék édesanyjukat anyák
napja alkalmából. A kartali diákok közül szép számban – majd
harmincan – tették ezt meg. Önmagában már az is igen örven-
detes, hogy ennyi nebuló próbálkozik a rímfaragással. Az idei
évben azonban akadt még egy indok, mely nem kis örömet,
büszkeséget lophatott egy édesanya, a tanárok, diáktársak szí-
vébe. Kovács Mónika 6. a osztályos tanuló a több száz pályá-
zó közül elsõ helyezést ért el a versenyen. Ezúton is gratulá-
lunk neki. S íme a rangos helyezést méltán megérdemelt költe-
mény:

Anyám, anyám, édesanyám  
Anyám, édesanyám,
Te viruló rózsaszál
Szárazságnak harmatcseppje
Vagy Te az én életemben.

Te vagy puha ágyam
Sajgó, nehéz idõkben,
És a meleg takaróm
A jéghideg télben.

Te vagy, ki betegségben
Õrangyal vagy nékem.
Vigyázod és óvod 
Minden apró léptem.

Mindezt most köszönöm
Azt, hogy létezel nékem,
Mindig is Te maradsz
Az én példaképem! 

AZ  ALSÓ  TAGOZATOS
ISKOLA   ÁPRILISI  HÍREI

ÁPRILIS  11.  JÓZSEF  ATTILA
SZÜLETÉSNAPJA - A  KÖLTÉSZET
NAPJA
Országszerte a költészet napját ünne-
peltük. Folyamatos versfelolvasással,
kiállításokkal tettük szebbé ezt a napot.
Így történt ez nálunk is. Egy kitûnõ szín-
mûvész, hazánk irodalmának szép ver-
seivel, dalaival, nyelvtörõivel, szórakoz-
tató játékaival a magyar nyelv ritmu-
sosságára, dallamosságára hívta fel a
gyerekek figyelmét.

SZAVALÓVERSENY  1-2.
ÉVFOLYAMOSOK KÖZÖTT
1. évfolyam:
1. helyezett: Varga Barnabás 1.a osztály
2. helyezett: Bencsik Lilla 1. z osztály
3. helyezett: Zámbó Dominika 1. a oszt.
2. évfolyam:
1. helyezett. Bíró Boglárka 2. z osztály
2. helyezett: Ocsovai Anna 2. a osztály
3. helyezett: Szabó Tamás 2. a osztály

MATEMATIKA VERSENY 3-4.
ÉVFOLYAMOSOK KÖZÖTT
3. évfolyam:
1. helyezett: Csibi Beáta 3. z osztály
2. helyezett: Tóth Patrícia 3. b osztály
3. helyezett: Sõregi Kitti 3. z osztály

Áts Dávid 3. a osztály
Urbán Bence 3. a osztály

4. évfolyam:
1. helyezett: Orgoványi Máté 4. a oszt.
2. helyezett: Takács Katalin 4. z osztály

Rizsák Fanni 4. z osztály
Rektenwald Lili 4. z osztály
Peterson Eliza 4. a osztály

A  MESÉS RAJZVERSENY MÁSODIK
FORDULÓJÁNAK LEGJOBB
RAJZOLÓI:
1.évfolyam:
Kelemen Kitti  1. a, Varga Barnabás 1. a
Orgoványi Lili 1.z, Szabados Inez 1. z,
Tóth Laura 1. z

2. évfolyam:
Hartó Erika 2. a, Kiss Natália 2. a,
Zatureczki Melánia 2. a, Meggyes
Dorina 2. a, Ocsovai Anna 2. a,
Bratkovics Boglárka 2. a, Hollósi
Orsolya 2. b, Bereczki Barbara 2. z,
Boróczki Barbara 2. z 

3. évfolyam:
Hollósi Nikolett 3. z, Falta Renáta 3. z, 

4.évfolyam:
Varga Norbert 4. a, Peterson Eliza 4. a,
Deák Dorina 4. a, Kaszanits Viktória 4.
a, Sõregi Klaudia 4. b, Pethõ Anna 4. a
Rektenwald Lili 4. a, Bognár Vanessa
4. z, Urbán Tamás 4. z
Gratulálunk!

A rajzverseny folytatódik...
Várjuk a szép tavaszi rajzokat a har-
madik fordulóban is. Bármilyen tech-
nikával készült munkát nagy örömmel
fogadunk. Leadni Zsóka néninek lehet!

A mesék címe:
1-2. évfolyam számára. 
A három pillangó
3.-4. évfolyam számára: 
A pitypang meséje
Jó munkát kívánunk!

A HULLADÉKGYÛJTÉS EREDMÉNYE
1. évfolyam:
1. helyezett: 1. z osztály
2. helyezett: 1. a osztály
3. helyezett: 1. b osztály

2. évfolyam:
1. helyezett: 2. z osztály
2. helyezett: 2. b osztály
3. helyezett: 2. a osztály

3. évfolyam:
1. helyezett: 3. a osztály
2. helyezett: 3. b osztály
3. helyezett: 3. z osztály

4. évfolyam:
1. helyezett: 4. b osztály
2. helyezett: 4. z osztály
3. helyezett: 4. a osztály

SZAVALÓVERSENY  A  3-4.
ÉVFOLYAMOSOK KÖZÖTT
Az ápr. 19-én megtartott versmondó
verseny gyõztesei:
3. évfolyam:
1. helyezett: Kovács Izabella 3. a
2. helyezett: Baranyi Nóra 3. a
2. helyezett: Demján Gréta 3. a
3. helyezett: Kiss Réka Boglárka 3. z
3. helyezett: Pozsár Stefánia 4. z

4. évfolyam:
1. helyezett. Kaszanits Viktória 4. a
2. helyezett: Rektenwald Lili 4. z
3. helyezett: Neczpál Eliza 4. a
Gratulálunk!

TORNABEMUTATÓRA KÉSZÜLTÜNK
Ápr. 26-án délelõtt iskolánk tanulói a
kartali sportpályán egymás után több-
ször elpróbálta a majálisra készített
tornabemutatót. Diákjaink hetek óta
szorgalmasan gyakoroltak, készültek
az, immár hagyományt teremtõ május
elsejei tornára.

ÁSVÁNY-ÉS KÕZETKIÁLLÍTÁS
Ahogy a környék iskoláiban, így nálunk
is két napos ásvány-és kõzetkiállítás
volt. Színvonalas elõadást hallgathattak
meg a gyerekek, majd mindenki nagy
örömére vásárolhattak is, érdekes
köveket, ásványokat, ékszereket vihet-
tek haza.
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Kartali majális 2007 képekben
2007. április 29. vasárnap

A képeket folyamatosan közöljük.



Engedjék meg, hogy rövid levelemmel reagáljak az áprilisi testületi
ülésen elhangzottakra. 2000-ben, amikor Kartalra költöztem, már a Gö-
döllõi Városi Bíróság büntetõ ülnöke voltam. Azóta is ellátom ezt a fel-
adatot. Idén, az április 12-i hivatalos eskütétellel megválasztottak ismét,
a harmadik ciklusra, függetlenül a lakóhelyemtõl. Büszke vagyok arra,
hogy elismerik az eddig elvégzett munkám, a köszönõlevél is ezt bizo-
nyítja, melyet a bíróság Elnöke, és Gödöllõ Polgármestere írt alá. 

Képviselõ Úr!- nem volt szerencsés tájékozatlanságát nyilvánosság-
ra hozni, bár Öntõl nem is vártam mást!

Mivel lehetõségem van, most én szeretnék pár mondatot, gondolatot,
véleményt megfogalmazni a testületi ülésekrõl. Katonaként több helyõr-
ségben is éltünk, pártállástól függetlenül –mindenhol tiszteletben. Meg-
döbbent ez az acsarkodás, tiszteletlenség, mellyel megpróbálják meg-
osztani, megfélemlíteni ezt a falut. A 2006-os választások éjszakáján, a
bizottsági munka végeztével jöttem hazafelé. Utcatársam, Bognár Úr
utolért kocsijával, és utánam ordított: „Rohadt kommunistak……,
megint nyertetek!” Egyedül lévén, nekem szólt bárdolatlan megjegyzé-
se. Sajátos formáját választotta, hogy megköszönje a 16 órás munkát,
melyet én társadalmi munkában végeztem. Megdöbbentem, de ezúton
is jelzem, nem félek és a tisztességemet soha, sehol sem kérdõjelezte
meg senki! Remélem, viszont is igaz?!  

A januári testületi ülésen, pár képviselõ megfeledkezve a jólnevelt-
ségrõl, lehülyéz egy három diplomás embert, csak, azért, mert kiáll ut-

cája névváltoztatása ellen, ráadásul ismeri a történelmet is, megalázzák
Õt.

Áprilisban, a falu elõtt teszik ugyanezt egy idõs tanárnõvel – aki talán
még Önöket is tanította -, csak azért mert mint „kétes elem” merte za-
varni a megfáradt képviselõ urakat. Uraim! Önök a falu szolgálatában
állnak, ezt vállalták! Azon fáradoznak, hogy alázzák meg a Polgármes-
tert? Akinek munkáját  -tetszik, nem tetszik -, a falu közössége elisme-
ri és megbecsüli! Az Önök arcán kiül a gyûlölet, amikor beszélnek. Döb-
benetes! Milyen tekintélyt követelnek? Azt csak kiérdemelni lehet. A hi-
vatalt gyalog is meglehet közelíteni, kikerülve a „besúgók” kocsiját! Ha
a munkavégzést, csak ez zavarja, akkor nagy baj van! Mást sem hallunk
az üléseken, „ehhez mi nem értünk”, „ezt mi nem tudjuk”. Mi lenne, ha
a Polgármester mondaná ugyanezeket a mondatokat? Túl vállalták ma-
gukat, itt ez a probléma! Megjegyzem, van Önök között pár értelmiségi,
kérdezzék õket.

Az erõfitogtatásnak, a sértegetésnek nincsenek szûkében. Az embert
a tettei minõsítik! Talán mégsem a FIDESZT kellett volna példaképnek
venni! Ez a szorgalmas, dolgos falu többet érdemel! Még nem késõ vál-
tozni!

Az eskü szövegét ajánlom újra értelmezni, és az alapján végezni
munkájukat! Tisztelet a kivételnek!

Hoffer Istvánné 
Kartal, Dobó I. út 30.

6 2007.  május

Olvasói levél

Az utcanév változtatással nem óhajtok foglalkozni, hiszen az régen el-
döntött tény, hogy kinek a hatáskörébe tartozik az utcanév-változtatás
joga. Ságvári Endrérõl és a többi kommunista és fasiszta gyilkosról, pe-
dig csak annyit, hogy mindkét oldalról súlyos bûncselekményeket kö-
vettek el az emberiség ellen.

Ismerjük Auschwitz, Buchenwald, Dachau és a többi haláltáborban
történteket. Az auschwitzi tábor minden létesítményét én magam is vé-
gigjártam 1972-ben. Szörnyûség volt!

De ismerjük a szovjet GULAG-ot és a hadifogolytáborokban történt
szörnyûségeket is. Ismerjük a túlélõk elmondásaiból (rádió, televízió) a
málenkij-robotra elhurcoltak sorsát is. A bûnük csupán az volt, hogy a
nevük német vagy sváb hangzású volt. Azt is tudjuk, hogy kiket hurcol-
tak el a Hortobágyra és különbözõ helyekre és birkahodályokban he-
lyezték el a családokat és hosszú évekig, ott dolgoztatták õket. 

1950-tõl 1953 novemberéig a Jugoszláv határon voltam határõr. Tanú-
ja voltam 1951-ben, hogy a határmentérõl milyen családokat hurcoltak
el. A kommunista párt vezetõi kimondták néhány családra a települé-
sen, hogy „osztályidegen, nem megbízható”. Nekünk határõröknek fo-
kozott szolgálatot rendeltek el a határ lezárására. Pécsrõl és Szombat-
helyrõl jöttek a kék ÁVO-sok és éjszakának idején a kijelölt családokat
felzörgették, és amit egy batyuba be tudtak csomagolni azzal felterelték
az egész családot, pólyás babától az aggastyánig, ponyvás teherautóra
és elszállították. A lakosság rettegett az ÁVO-soktól és nagy elkesere-
désükben a következõ éjszaka ráfestették a deszkakerítésekre, rová-
sokra, hogy „halál a kommunistákra”!

Az elhurcolás azért történt, mert a hatalom félt hogy ezekbõl a csa-
ládokból átszöknek Jugoszláviába. Itt hagyják a felszabadult vagy in-
kább elszabadult Magyarországot. Az elhurcoltaknak a házaik és min-
den ingóságuk, gazdálkodásuk, állataik, lovak, tehenek, hízók, barom-
fik mind ott maradtak. Ezeket a kitelepítéseket végzõ kommunista párt
vezetõi birtokba vették, és egymás között elosztották.

Jakus József írásában minõsítette a kommunistákat, hogy vannak jó
és vannak hitvány, rossz kommunisták. Az elõbb leírtakat nem tudom

melyik csoportba sorolná? Jakus József azt állítja, idézem: „Az egyik
képviselõ azt vetette szememre, hogy részt vettem az erõszakos TSZ-
szervezés irányításában. Jakus úr válasza: „Igen, ez így igaz.” Az én vé-
leményem pedig: teljesen jogos a szemrehányás!

Mi is történt 1959-ben? A Kádár-rendszer már elég stabilnak érezte a
hatalmát, miután az ’56-os forradalmat szovjet segítséggel vérbefojtot-
ta, több száz embert kivégeztetett, több ezer embert börtönbe záratott,
sok ezren, pedig elhagyták az országot. Ezek után a megfélemlítések
után úgy gondolta a kormány, hogy a kommunista párt a munkásosz-
tállyal összefogva térdrekényszeríti a paraszt társadalmat is.

Kádár meghirdette a „mezõgazdaság szocialista átszervezését”. És
ekkor olyan dolog történt, amire ezer év óta nem volt példa. Sokféle
földmûves sors volt: jobbágyok, zsellérek, nagybirtokosok, kisbirtokos-
ok. De olyan még nem volt, hogy a föld népének a magántulajdonát,
minden vagyonát elrabolták! Elvették földjét, lovát, szekerét, minden
gazdasági felszerelését. És ezekért egy fillért sem kaptak! A kommunis-
ta párt azt mondta, hogy önkéntes alapon jönnek létre a TSZ-ek. Azt is
tudjuk, hogy mit kaptak azok, akik nem voltak hajlandók „önként” be-
lépni. Meg kell kérdezni a még élõ hozzátartozókat. Tessék belegondol-
ni az idõs vagy esetleg már nyugdíjas korú emberek sorsába: munkát
vállalni nem tudtak, nyugdíjat nem kaptak, nekik a volt földjük biztosí-
totta a megélhetésüket. Ezek az emberek szó szerint kegyelemkenyér-
re szorultak!

Jakus József részt vett ennek a munkának az irányításában. Ez szá-
mára semmiképpen nem dicsõség, hanem szégyen és gyalázat. Jakus
József azt állítja: „Mint többek között mezõgazdasági üzemmérnök tisz-
tában vagyok a nagyüzem jelentõségével, ma is vallom ennek az ered-
ményét.” Elfogadom, hogy a nagyüzemi gazdálkodással többet lehet ter-
melni. És mégis azt kell mondjam, hogy Jakus úr fordítva ül a biciklijén.
Nincs tisztában a nagyüzemi gazdálkodás következményeivel!

Ezek a következõk. Tönkretették, tönkreteszik a termõföld élõvilágát.
Hol vannak a mezõk, madarai, vadjai, nyulak, foglyok, fácánok és egyéb
fészkelõ madarak? Ezeket a táblás gazdálkodás, a nagyüzemi gépek, és

Válasz Jakus József 2007. áprilisi olvasói levelére
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NYÁRI TÁBOROK
Telefon: 30/4453233

OVIS ANGOL
Június 25-29. Vezeti: Somogyi Ágnes

GYERMEK JÓGA
Június 25-29. Vezeti: Lengyel Éva

ÉNEK-ZENEI
Augusztus 13-17.  Vezetik: Dormányné 

Szabó Andrea, Hegedûsné Megyeri Andrea, 
Tóth I. Zsuzsanna

HIP-HOP
Augusztus 6-10.  Vezeti: Tóth Tamás

Kartal, 
Baross u. 158.

FODOR ATTILA – 2173 Kartal, Ady E. u. 29.
Telefon: 06-28-439-492, 06-20-43-41-588

Éjjel-nappal hívható!

FÉNY-ALKONY KFT
Temetkezés

nem utolsó sorban a permetezés pusztítja el. Körül lehet járni a község
határát, hogy hány ilyen állattal találkozik az ember. És ami még min-
dennél fontosabb, tudjuk, hogy az országban, de itt a mi községünkben
is mennyien halnak meg különféle daganatos betegségekben. Ezek a
különféle mérgek, amiket hosszú évek óta kiszórnak a földekre, benne
vannak a földben, vízben, levegõben és minden terményben, amit a föld
terem. Jakus József hivatkozik a termelés mennyiségére. Sajnálom,
hogy még csak itt tart a tudománya! A minõségre kellene törekedni és
nem a mennyiségre! Mivel érték el a nagyobb mennyiséget? A rengeteg
mûtrágyával és vegyszerrel. Sokkal ésszerûbb lett volna az állatállo-
mányt felfejleszteni, szerves trágyát kevesebb mûtrágyával kiegészítve
egészségesebb növényeket termelni. 50 évvel ezelõtt amikor még mû-
trágyát alig használtunk a gyomirtást nem mérgekkel, hanem kapával
végeztük nem volt munkanélküliség, kevesebb beteg ember volt, mert
egészséges bio terményeket fogyasztottunk.

Jakus József a továbbiakban a képviselõk személyes dolgaival foglal-
kozott, majd a végén tett egy politikusi kijelentést: „Tetszettek volna for-
radalmat csinálni!”. Igen, ez Antall miniszterelnök úr igaz és bölcs mon-
dása volt. Õ már érezte, látta, hogy a rendszerváltás így nem fog sike-
rülni és igaza is lett. Nem rendszerváltás ,csak rendszerváltozás történt.
Nagyon ideillõ egy régi közmondás: a láncot kicserélték, de a kutya
megmaradt. Jakus József a következõ kijelentést tette: „Égett az arcom,
amikor Gyurcsány miniszterelnökkel kapcsolatban megjegyzést tettek a
testületi ülésen”. Minden oka megvan rá, hogy égjen az arca, de nem-
csak neki, hanem minden Gyurcsány-támogatónak. Az õ szégyenük,
hogy olyan kormányfõt választottak, aki éveken át hazudott, félrevezet-

te, becsapta az egész országot. Az õ szégyenük, hogy Gyurcsány a sa-
ját pártja elõtt az országot, a mi hazánkat lekurvázta. Ilyen példát még
sem hazai, sem külföldi vonatkozásban soha nem hallottam, hogy egy
kormányfõ saját hazájáról ilyen ocsmány módon nyilatkozzon. Ez mi-
nõsíti a miniszterelnök jellemét.

Még egy utolsó idézet Jakus Úrtól: „Én nem szégyellem, hogy kom-
munista vagyok 53 éve”. Errõl a véleményem a következõ: minden em-
bernek szabad akarata van. Az õ szíve-joga, hogy milyen pártot vagy mi-
lyen vallást választ. Én úgy gondolom, hogy az embert nem csupán párt
vagy a vallási hovatartozása alapján, hanem az életvitele, viselkedése,
magatartása és az emberekhez való viszonya alapján kell megítélni. Én
nem szívelem az elvtelen hinta-palinta köpönyegforgató embereket.

Mondok egy példát. Thürmer Gyula kommunista volt és az is maradt.
Õ is megtehette volna, hogy a rendszerváltáskor megfordítja a köpö-
nyegét. Õ is tudott volna kapcsolatok segítségével néhány milliárdot
összekaparni magának, mint ahogy azt mások tették! De õ ember akart
maradni az embertelenségben is. Õ nem a milliomosok, milliárdosok,
hanem az átlag emberek érdeke mellett és az ország kiárusítása ellen
harcol. És ezért kommunista létére tiszteletet érdemel.

Végül Jakus József mondásának kiegészítésével befejezem. Õ azt
mondta, hogy „én nem szégyellem, hogy kommunista vagyok 53 éve”.
Én meg büszke vagyok arra, hogy egész életem folyamán (77év) soha
semmilyen kommunista vagy fasiszta pártnak tagja nem voltam.

Köszönöm a tisztelt olvasók türelmét.
Gergely Ferenc 

nyugdíjas
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Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása Tanácsa

A Tanács ülésén ismét napirendre került az Aszódi kistérség tele-
püléseinek felszíni vízelvezetése, melynek során Kovács László
elnök ismertette a projekt elõkészítésének aktuális helyzetét, majd
a települések megerõsítették együttmûködési szándékukat, miután
a társult önkormányzatok képviselõ-testületei határoztak a közös
projekthez való csatlakozásról.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Ta-
nácsa döntött a jövõben elvégzendõ feladatok ütemezésérõl:

A Tanács korábbi határozata alapján a 2007. évben a mûszaki ter-
veztetést, az engedélyezési tervek elkészíttetését kell megkezdeni
és lebonyolítani. Cél, hogy 2007. év végére vízjogi engedélyes ter-
vekkel rendelkezzen minden település.

A teljes tervezési munka becsült költsége 283 millió Ft. A telepü-
lési képviselõ-testületek - elfogadott határozatuknak megfelelõen
– ezt az összeget, illetve ennek tervezett 10%-os önrészét 2007-es
költségvetésükben hitelfelvételként tervezik.

A tervezési munkák ütemezése
- geodézia felmérés (érintett külterületi részek, belterület utcán-
ként)
- elvi vízjogi létesítési engedélyes terv
- vízjogi létesítési engedélyezési terv

A Társulás célja, hogy a tervezés és az engedélyezés olyan stádi-
umba kerüljön ez évben, amely lehetõvé teszi a megvalósításra vo-
natkozó pályázat benyújtását. Fontos hangsúlyozni, hogy az ön-
kormányzatok közös teherviselése miatt a leginkább költségkímé-
lõ módon kell elõkészíteni a pályázatot.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa elfogadta a közmunka programról szóló beszámolót. 
A Társulás a Tanács 27/2007. (IV. 13.) sz. határozata alapján pá-
lyázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ együttmû-
ködésével megvalósuló „A hátrányos helyzetû, tartós munkanél-
küli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek
javítását, a hátrányos helyzetû települések és kistérségek felzár-
kóztatását szolgáló a regionális munkaügyi központokkal együtt-
mûködésben megvalósuló foglalkoztatási programokkal” elneve-
zésû közmunkaprogramban való részvételre. 
A pályázat meghívásos: azon kistérségek számára nyitott, ahol a
munkaerõ-piaci és munkanélküliségi mutatók a régiós átlaghoz
képest kedvezõtlenebbek. A fenti mutatók alapján az Aszódi kis-
térség a régióban a második harmadban található.
A program célja a hátrányos helyzetû, a regionális munkaügyi
központnál nyilvántartott tartósan munkanélküli állást keresõk
számára átmeneti munkalehetõség megteremtése, közmunkaprog-
ram segítségével. 
A benyújtott pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Közmunka Tanácsa 40.000.000,- Ft összegben elfogadta.
A projekt a kistérség összes települése együttmûködésében valósul
meg, erõsítve ezzel a térségi összetartozást, a belsõ kohéziót. A
projekt koordinálását az Aszódi Kistérségi Iroda végzi.

A program eredményeként 52 közmunkás hét hónapig tartó foglal-
koztatására nyílik lehetõség. 
A programban résztvevõk létszáma településenként:

Aszód 8 fõ Bag 8 fõ 
Domony 5 fõ Galgahévíz 4 fõ
Hévízgyörk 4 fõ Iklad 4 fõ
Kartal 8 fõ Tura 8 fõ
Verseg 3 fõ

A résztvevõk közül 12 fõ parkgondozói – OKJ-s - képzésben vesz
részt.
A program keretében a kistérség valamennyi önkormányzata lehe-
tõséget kap és biztosít, hogy a település-fenntartó munkában a re-
gisztrált munkanélkülieket és az aktív korú nem foglalkoztatott,
rendszeres szociális segélyben részesülõket foglalkoztassák.
A közmunkát végzõk a kistérség településein a zöldterületek gon-
dozását, a belvízelvezetõ csatornák karbantartását végzik, részt
vállalnak az illegális szemét-lerakóhelyek megszüntetésében, va-
lamint a temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbeté-
telében.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a több-
célú társulásoktól egységes kistérségi tervezési - programozá-
si metodika kialakítását kéri, összhangban az országos, illetve
a regionális programozási folyamatokkal.

A Tanács elfogadta a feladatok ütemezésére vonatkozó javaslatot: 
1. Az Aszódi kistérség területfejlesztési koncepció és prog-

ramja alapján:
- a kistérség jövõképének meghatározása
- a probléma- és célfa felvázolása, valamint a fejlesz-

tési stratégia rendszerének összefoglalása
A stratégiához csatoljuk az elfogadott kistérségi fejlesz-
tési mátrixot, a Tanács, illetve a képviselõ-testületek ál-
tal elfogadott prioritási sorrendben.
Ugyancsak csatoljuk a térségre, illetve a településekre
vonatkozó valamennyi projektjavaslatot – listaszerûen.

2. Az elsõ pontban foglaltakkal párhuzamosan kezdõdjön
meg a települési és kistérségi fejlesztési javaslatok üte-
mezett kidolgozása és a kistérségi cselekvési terv kidol-
gozása 2007/2008-ra, és 2009/2010-re vonatkozóan, va-
lamint kerüljenek felvázolásra a késõbb megvalósítandó
tervek is.

Két pályázat beadásáról is döntött a Tanács.
Egyrészt hozzájárult a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének
támogatására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához,
amely pályázat lehetõséget biztosít két, a Pedagógiai Szakszolgá-
lat által foglalkoztatott pedagógus 60 órás továbbképzésére. Más-
részt a Tanács döntött az Oktatási és Kulturális Minisztérium Köz-
kincs programjának térségi szintû pályázati felhívására a kistérsé-
gi közkulturális – közmûvelõdési stratégia elkészítését célzó pá-
lyázat benyújtásáról.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális esemé-
nyekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).
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KISTÉRSÉGI HÍREK
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4 éves a Kartali Nyugdíjas Egyesület
Ez ünnepélyes alkalomból nemcsak önmagunkat ünnepeltük. 4 és

fél hónapos következetes elõkészítõ munkával készültünk és sikerült
megrendezni az elsõ KISTÉRSÉGI BABAFESZTIVÁLT.

Mind a 9 összetartozó település Nyugdíjas Egyesületében támoga-
tásra találtunk. Felvállalták a saját népviseletes babaruhák elkészíté-
sét,  és kétféle babát öltöztettek, a népmûvészeti „rongy babákat”  a
mi Egyesületünk részére. A játék babákat a babakészítõk a kiállítás
idejére kölcsönözték. A Faluházban rendeztük évfordulós ünnepünket.
A kiállításunkat 5 napig tartottuk nyitva. Legtöbben szombaton, a nyi-
táskor nézték meg.  A babakiállításhoz csatlakozott Sápi Jánosné,
nyugdíjas óvónõ ötlete alapján  a Szõttes Kiállítás. 1994 és 1998 kö-
zött szövõszakkört vezetett és az ott készült alkotásokat szívesen  hoz-
ták el készítõik, akik azóta, majdnem mindnyájan nyugdíjasok. A
szõttesek és a népviseletbe öltöztetett babák jól kiegészítették egy-
mást. Változatos, értékes, szép látványt alkottak, amit a vendégkönyv-
be sokan meg is fogalmaztak. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyo-
mányõrzést. Az utókornak, vagyis a gyerekeknek az átadását. Ez is be-
indult. „Élõ babák” vagyis óvodás gyermekek népi játékokat, táncokat
mutattak be kartali ruhácskákban, Dormányné Andrea óvónõ vezeté-
sével.  A kiállításra is eljöttek óvodás csoportok és alsó tagozatos osz-
tályok. A sors különös rendezése talán – éppen a szépen felújított Má-
ria iskolába járó 3. osztályosok jöttek el,  Rehorovszky Gáborné Mol-
nár Erzsébet, Labancz Erzsébet és Szõke Zsuzsanna osztályfõnökeik-
kel. Kis csoportját Ipacs Mária tanító néni is elkalauzolta – Szásziné
Gyõri Éva tanító néni 4. osztálya kiemelkedõen érdeklõdõ volt. Egye-
sületünk tagjai szívesen vállalták a kiállítási ügyeleteket.  Lelkesen
gyakoroltuk a mûsorra szerkesztett csárdás csokrunkat. Összejövete-
leinken csiszolgattuk és nem sajnáltuk a fáradtságot. E napra elkészí-

tették fehér szoknyáikat azok a táncsoport tagjaink is, akik eddig öreg-
nek tartották magukat hozzá. Az ünnepre megfiatalodtak. No meg az
a sok megjegyzés úton-útfélen, amivel a csoporttagok és falubeliek ez
irányba igyekeztek befolyásolni Õket, kedvezõen hatott rájuk. Színda-
rabunk betanulása is sok odaadó munka eredménye. 60-70 éves kor-
ban már nem könnyû feladat a szövegtanulás. Szeretnénk, ha változa-
tos mûsorral,  szórakoztathatnánk nyugdíjas társainkat és más vendé-
geinket. Tovább fogjuk gyakorolni.  Köszönjük a FALUHÁZ tulajdo-
nosának Deák Istvánnak és feleségének Deákné Homok Margitkának,
leányuknak Krisztinának sokoldalú, kedves segítségnyújtását. A ren-
dezvényünk idején, és a vele járó összes elõ- és utómunkálatok alatt
igazi otthont biztosítottak nekünk. Köszönjük pártoló tagjaink segítsé-
gét, kik nélkül olyanok lettünk volna, mint a törött szárnyú madár, re-
pülés közben. Köszönjük Polgármesterünk, az Önkormányzat, az
Óvoda, az Iskola vezetõinek és dolgozóinak segítségét. A vendég cso-
portoknak az öltözõsátrakat a Polgárõrségtõl kaptuk kölcsön, és Szar-
vas Csaba állította fel nekünk.  Köszönjük a Mûvelõdési ház eszköze-
it. Utoljára köszönjük vendéginknek, hogy eljöttek, tapsolva fejezték
ki, hogy velünk örülnek. Középen ültek, álltak, hátul a kartaliak és
megtöltötték a sátrat. Jöjjenek el közénk, velünk minél többször! A
BABAKIÁLLÍTÁS babáinak nagy részét a Nyugdíjasklubok és idõ-
sek „ÉLETET AZ ÉVEKENEK” Országos Szövetsége által Budapes-
ten, a Láng Mûvelõdési Központban fogjuk bemutatni június 12.-13.-
14.-én. Ha sokan akarjuk ezt a sokoldalú kiállítást megnézni, különjá-
rati autóbuszt is szervezhetünk a látogatáshoz. A kellõ számú jelentke-
zés esetén a kiállítás mellé más programot is beiktathatunk a részt
venni kívánók igénye szerint. Jelentkezni lehet Herczeg Jánosnénál
személyesen (Kartal, Zrínyi u.2) és telefonon 06-28-437-341 számon,
fõleg este 19-20 óra között.

Herczeg Jánosné a kartali Nyugdíjas Egyesület vezetõje

Nyugdíjasok rovata

COOP HÍREK
Folyamatos nyereményakciókkal várjuk június hónapban is a Kedves Vásárlókat!
A nyereményjátékokról bõvebben olvashatnak a COOP szóróújságban és plakátokon!!!

VÁSÁROLJON AKCIÓS TERMÉKEINKBÕL!!
ÚJ AKCIÓ: 2007.05.30-tól 2007.06.12-ig

Ízelítõ az akció választékából:
Kristálycukor 1 kg 209,-Ft Coccolino kék 1 l duo+Crem.Jojoba 750ml 959,-Ft
Vénusz napraforgó étolaj 2 l 499,-Ft Dosia mosópor color 2,5 kg 889,-Ft
Dreher classic sör f.üv.0,5 l 159,-Ft+üv. Danone activia eper 125 gr 89,-Ft
Kõbányi sör üv. 0,5 l 99,-Ft+üv. Danone kefír 140 gr 65,-Ft
Tchibo family õrölt 250gr 349,-Ft Delma light margarin 250 gr 119,-Ft
Tento stand. kéztörlõ mintás 2tek. 159,-Ft Trappista sajt zsíros 999,-Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
A COOP Club törzsvásárlójaként a Galga COOP Zrt. területén már 2000 tag használhatja
a pontgyûjtõ kártyáját. Pontjait gyûjtheti és beválthatja valamennyi COOP Club emblémá-
val ellátott élelmiszer- és iparcikküzletben. 
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
19.00 - 22.00 Kamarateátrum felnõtt színját-

szók próbája 
- Vezeti: Barabás Tamás

Szerda: 16.00 - 17.00 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.

Júniusi programok:
2007. május 30-tól június 13-ig TÜDÕSZÛRÉS!

1. hétfõ Árusítás - vegyes
7. csütörtök Árusítás - vegyes
8. péntek Véradás

11. hétfõ Jön Pisti! - árusítás
13. szerda Árusítás - vegyes
15-17. Lakodalom
18-23. Kézmûves tábor
27-júl. 1. Kárpátalja - kirándulás

GYEREKEK  FIGYELEM!

2007. június 18-23 között, 
naponta 14.30-18 óráig

KÉZMÛVES TÁBORT
szervezünk a kartali Mûvelõdési házban.

Részvételi díj: 2500,- Ft/fõ, mely tartalmazza
az étkezést, az anyagköltséget és a kirándulást.
A  tábor  programja:
Üveg-textilfestés, csuhé-és szalmafonás,
gyöngyfûzés, papírhajtogatás,  játékos
vetélkedõk.
A tábor zárásaként, szombaton kirándulunk,
melyre a szülõket is szeretettel várjuk.

Jelentkezés  a  Mûvelõdési  Házban  
vagy  telefonon  a  437-2241  számon.

MEGHÍVÓ
A Mûvelõdési Ház és a Katolikus Egyház

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2007. május 28-án

a

Hõsök Emlékére
rendezett

19 órakor kezdõdõ szentmisére 
és az azt követõ megemlékezésre.

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a KARTALI MAJÁLIS 2007
sikeres megrendezéséhez anyagilag hozzájárultak: Pest Megye
Közgyûlése, Kovács László, Soproni Sörgyár Rt., Galgamenti Víziközmû
Kft., Mezõgazdasági Szövetkezet, Galga ÁFÉSZ, HFC Network Kft,
Hajnáczkiné Krekó Ágnes, Donner Vidámpark, Bereczki László, Csomán
Károly, Homokfa, Kovács Zoltán, Moór Tibor, Péter Ferenc, Sõregi Zoltán,
Telek Csaba, Tóth Rudolf és TIM Sport Tura.
Valamint köszönjük a következõk áldozatos és segítõkész munkáját:
Önkormányzat dolgozóinak, közhasznú dolgozóknak, a Könyves Kálmán
Általános Iskola dolgozóinak és diákjainak, a Játéksziget Napköziotthonos
Óvoda dolgozóinak, Községi Könyvtár dolgozóinak, Lados Jószef
szervezõnek  és a Mûvelõdési Ház dolgozóinak.

Valter Menyhértné
Mûvelõdési ház vezetõ



Az aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium kapta a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézettõl 2007. évben, a gépipari szakma-
csoportban tanuló technikusjelöltek országos versenyé-
nek rendezési jogát, a gépész OSZTV (Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny) megszervezését. Az április 15-16-
17-i rendezvénysorozat elõkészületei már 2006. év októ-
berében megkezdõdtek, a nevezõ iskolák ekkor tartották
az iskolai selejtezõket, amikor is majd 2000 diák versen-
gett az aszódi 23 fõs döntõs helyezésért. A szigorú ver-
senyszabályok csak 738 tanuló továbbjutását engedték a
középdöntõbe, ahol egy komplex feladatsor megoldása
és értékelése után jelölte ki a versenybizottság az aszódi
helyszín technikusjelöltjeit.
Az OSZTV –n három gépésztechnikusi szakma képvisel-
tette magát:

• gépipari számítástechnikai technikus
• gépésztechnikus
• gépgyártás-technológus technikus

A küldõ iskolák ismeretében elmondható, hogy az ország
szinte minden régiója érdekelt volt Aszódon: Gyõr, Pécs,
Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, Budapest, Eger,
Debrecen, Salgótarján és Hajdúnánás képviseletében.
A rendezõ Iskola részérõl az elsõ naptól kezdõdõen a ver-
senyzõ tanulók és a kísérõ tanárok teljes- az ittlétük min-
den óráját lefedõ- programot kaptak. Megismerhették a
Galga-mente településeit, szakmai bemutatón vehettek
részt, kipróbálhatták uszodánkat. 
A versenyzõknek egyszerû, de mind az elméleti mind a
gyakorlati tudásukat kipróbáló feladatsorokat állítottunk
össze. A döntõ részükre egy háromszor 90 perces gyakor-
lati csomagból (mérés; AutoCAD; kézi forgácsolás) és
egy 10 perces szóbeli feleletbõl állt. Minden versenyzõ
ugyanazon tételeket, feladatsorokat kapta.
A gyõri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középis-
kola és Kollégium a debreceni Mechwart András Gépipa-
ri és Informatikai Szakközépiskola és a hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium tanulói értek el kimagasló eredményeket,
ahogy Dr. Márton Tibor a versenybizottság elnöke ismer-
tette az eredményeket. Az elsõ három helyezett jeles mi-
nõsítési technikusi bizonyítványt kapott, de minden
résztvevõ igyekezetét és szorgalmát elismerte a vizsgabi-
zottság. Õk a június hónapban sorra kerülõ technikusmi-
nõsítõ vizsgáik esetében egy – egy vizsgarészbõl felmen-
tést kaptak.
A verseny résztvevõi részére különdíjat ajánlott fel Pest
Megye Önkormányzata, melyet Imre Zsolt kabinetfõnök

úr adott át. 
Aszód Város Önkormányzata minden tanuló részére a
Galga-mente történetét bemutató albumot ajándékozott.
Kartal Nagyközség Önkormányzatának és az Aszódi Kis-
térség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fel-
ajánlott különdíjat Kovács László polgármester úr adta
át.
A verseny erõpróba volt mindegyikünk számára, ahol egy
iskola tantestülete összefogott a rendezés sikeréért.
Jólesõ dolog volt tudni, érezni, hogy nagyon sokan segí-
tenek.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek és kívánom,
hogy minél több intézmény, szervezet érezze azt a segít-
séget és támogató összefogást, amit mi kaptunk a verseny
három napjában.

Petõfi Sándor Gimnázium 
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 

Sáhó Béla mûszaki igazgatóhelyettes
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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 

 

Felelõs kiadó: Kovács László polgármester  •  Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné Mûvelõdési Ház vezetõ
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu

Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában, Aszódon

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!

 

Munkatársakat keresünk!
Nagy kézügyességet igénylõ, gyorsan 

és igényesen végzett betanított munkára 
bon-bont gyártó üzemünkbe.

Aktív, gondos, gyors munkát 
végzõ nyugdíjasok elõnyben.

Jelentkezési határidõ:  2007. július 31. de. 8 óra.
Betanulási idõszak:2007. augusztus 1-31-ig. 

Cím: 2173 Kartal, Zrínyi u. 7. (Tsz).

Érdeklõdni: 
Benke Antalné  06-70-578-8965

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

Érdeklõdni: 
06 30 315 8051, 06 30 596 8220

A BAG BAND BT AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN

LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
"M" segédmotor, "A" motorkerékpár,
"B" személygépkocsi kategóriákban

JOGOSÍTVÁNY!
Már "0" Ft kezdõ befizetéssel 12-24 havi részletre!

DIÁKKEDVEZMÉNY!
RUTINVIZSGA MINDEN KATEGÓRIÁBAN

ASZÓDON!!!
Vezetés háztól-házig, számítógépes tanterem, és szá-

mos egyéb kedvezmény és szolgáltatás.

ELÕTTÜNK A NYÁR,
GONDOLJON A MOTOROZÁSRA IS!

RUGALMAS, INTENZÍV LEBONYOLÍTÁS
Jelentkezés - Bereczki Tibor:     06 20/474 -1823

Kovács Gyõzõné:  06 30/932 - 8092
www.bagband.hu

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

ÜDÜLÉS EGÉSZ ÉVBEN!
KISKÖRÉN a Tiszától, Tisza-tótól 150 m-re
teljesen felszerelt háromszobás nyaraló kiadó!

Csónakkikötõ 120 m, strand 400 m, motor-
csónakázási lehetõség és horgászat.

BOGÁCSON, a strandtól 100 m-re komplett, 
2 hálószobás nyaraló kiadó!

Pincesor, horgásztó, túrázási lehetõség, 
állandó, nyári programok.

TELEFON: 06-20-217-3874


