XVII. évfolyam 7. szám

A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kárpát-medence falvainak
virtusvetélkedõje
KARTAL, Sportpálya 2007. augusztus 17-18-19-20.

Programjai:

augusztus 17-én délután:
16.00
a résztvevõ csapatok beérkezése, elhelyezése
augusztus 18. szombat
09.00
Koszorúzás a csapatok részvételével
10.00
Ünnepélyes megnyitó
10.30
Verseny I. része
17.00
A kartali Játéksziget Napközi otthonos Óvoda népi gyermekjátéka és a Kristály Ház Hip-Hop táncbemutatója
18.00
BALÁZS KLÁRI - KORDA GYÖRGY
19.00
KACZOR FERENC
20.00
KOMÁROMI ISTVÁN, MUCK FERENC szaxofon-virtuóz,
és a CIT-CAR Sport- táncegyesület közös koncertje
21.00
DUNA MÛVÉSZEGYÜTTES
22.00
TÛZIJÁTÉK
augusztus 19. vasárnap
09.00
Verseny II. része
16.00
Eredményhirdetés
17.00
Népzene, néptánc és Rock and Roll bemutatók
18.00
ROY és ÁDÁM
19.00
PUSKÁS PÉTER
20.00
BACK II BLACK
augusztus 20. hétfõ
17.00
SZÛCS JUDIT
18.00
ADAGIO
19.00
DANUBIUS BEST OF mûsora
20.30
MINI és MAXI humoristák
21.00
VÁRADI ROMA CAFE
22.00
TÛZIJÁTÉK
Kiegészítõ programok: (18-án)
Erõsemberek, és erõs hölgyek versenye - helyszíni nevezés
alapján: erõemelés, bikaszarv tekerés, szkander,
Gyermekprogramok:
futóverseny, zsákba futás, lángos evõ verseny, arcfestés, lufi fújó
bohóc, búvárbemutató és merülés, sörsátor, tombola, fõzõverseny,
vidámpark, kirakodóvásár

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt!

2007. július

ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS – 2007. augusztus hónapban
Ügyelõ orvos:
01. szerda
Dr. Tankó Géza
02. csütörtök Dr. Botos Mária
03. péntek
Dr. Katona Miklós
04. szombat
Dr. Botos Mária
05. vasárnap Dr. Botos Mária
06. hétfõ
Dr. Stahorszky Margit
07. kedd
Dr. Katona Miklós
08. szerda
Dr. Tankó Géza
09. csütörtök Dr. Botos Mária
10. péntek
Dr. Botos Mária
11. szombat
Dr. Katona Miklós
12. vasárnap
Dr. Katona Miklós
13. hétfõ
Dr. Stahorszky Margit
14. kedd
Dr. Katona Miklós
15. szerda
Dr. Tankó Géza
16. csütörtök
Dr. Botos Mária
17. péntek
Dr. Tankó Géza
18. szombat
Dr. Botos Mária
19. vasárnap
Dr. Botos Mária
20. hétfõ
Dr. Stahorszky Margit
21. kedd
Dr. Katona Miklós
22. szerda
Dr. Tankó Géza
23. csütörtök
Dr. Botos Mária
24. péntek
Dr. Stahorszky Margit
25. szombat
Dr. Tankó Géza
26. vasárnap
Dr. Tankó Géza
27. hétfõ
Dr. Stahorszky Margit
28. kedd
Dr. Katona Miklós
29. szerda
Dr. Tankó Géza
30. csütörtök
Dr. Botos Mária
31. péntek
Dr. Katona Miklós
A változtatás jogát fenntartjuk.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2007. június 25-én
megtartott ülésérõl
A Képviselõ-testület 2007. június 25-i ülésén három napirendi
pontot tárgyalt meg.
Az elsõ napirendi pont témája - az elõzõleg meghozott testületi határozat alapján - a pályázatok ellenõrzése volt. A napirendi ponttal kapcsolatos határozatot a Képviselõ-testület úgy módosította, hogy nem ellenõrizteti az összes pályázati pénzzel
megvalósított beruházást, csak a sportpálya és öltözõ felújítását. Megbízta a Testület a NOVO-KUNST Beruházási Számítástechnikai és Oktatási Kft-t, hogy a 2006. évben elvégzett
sportpálya felújítás szakértõi vizsgálatát végezze el. A vizsgálat fõ célja az, hogy a befektetett összeg arányban áll-e az elvégzett munkával. A megbízó képviselõ-testület kijelölt képviselõi: Gergely László a pénzügyi bizottság elnöke és Homok
Márton képviselõ.
Második napirendi pont: a faluközpont pályázat- és beruházás indításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása, jóváhagyása volt. A Képviselõ-testület hosszas vita, valamint lakossági felszólalások után úgy döntött, hogy a faluközpont megvalósításához szükséges telekvásárlással kapcsolatos napirendi
pontot elnapolja. Megbízta Gergely Lászlót a Pénzügyi Bizottság Elnökét és Kovács Józsefet a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, hogy az érintett felekkel folytassanak tárgyalásokat az ingatlanok vételárával kapcsolatosan.
Harmadik napirendi pontban Kovács László Polgármester
elmondta, hogy tájékoztatást kapott az önkormányzat a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól, hogy az útfelújításra beadott pályázatok közül kedvezõ elbírálásban részesült a Petõfi utca - Petõfi köz, Kodály Zoltán utca és Rozmaring utca felújítása. A Testület határozatban nyilatkozott arról,
hogy az elnyert pályázati összeget igénybe kívánja venni.
A Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2007. július 11-én
megtartott rendkívüli ülésérõl
A Képviselõ-testület 2007. július 11-én rendkívüli testületi
ülést tartott, melynek elsõ napirendi pontja a Faluközpont pályázat- és beruházás indításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása, jóváhagyása volt.
Az elõzõ testületi ülésen kapott megbízás alapján Gergely
László a Pénzügyi Bizottság Elnöke és Kovács József a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az ingatlanok vételárával kapcsolatosan lefolytatták az egyeztetést az érintett felekkel. Gergely László ismertette az egyeztetés során felvett jegyzõkönyvet, amelynek
tartalma alapján az ingatlantulajdonosok a megjelölt vételárból
egyenként 500 ezer forint összeget engedtek el, a faluközpont
beruházás megvalósítása érdekében. A Képviselõ testület úgy
határozott, hogy a korábban leegyeztetett ingatlanokat megvásárolja az Önkormányzat számára az írásos elõterjesztés alapján. A három ingatlan együttes vételára így: 33.500.000,- Ft.

Megbízta a Testület a Polgármestert, hogy az adásvételi szerzõdéseket írja alá és a telektulajdonosok számára az ingatlanok
ellenértékét fizesse ki, valamint a szükséges földhivatali eljárást folytassa le. Az írásos elõterjesztés alapján megbízta a
Multiplan Kft, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos engedélyezési
eljárást folytassa le, valamint szerezze be a hatósági engedélyt,
valamint jogerõs építési engedélyt a projekt elindításához. Az
ajánlatban szerepelõ összeget elfogadta a Testület. Megbízta a
polgármestert, hogy a szükséges megállapodást kösse meg a
tervezõirodával.
Második napirendi pontban – az írásos elõterjesztés tartalma
alapján – úgy határozott a Képviselõ-testület, hogy belép, és
tagjává válik a Kelet Közép-Magyarországi Területfejlesztési
Egyesületnek, valamint a késõbbiekben minden – Egyesület által benyújtott – közös pályázatban részt vesz. Határozott arról,
hogy a késõbbiekben kiírásra kerülõ LEADER pályázatban
részt vesz az Egyesület tagjaként, valamint tagja kíván lenni a
késõbbiekben kiírásra kerülõ Leader Akció csoportnak. Felhatalmazta a Polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére, valamint azzal, hogy az esetleges nyilatkozat
megtételérõl Polgármester a következõ testületi ülésen utólag
számoljon be.
Az „Egyebek” napirendi pontok között a Képviselõ-testület
tárgyalt a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos problémák
megoldásának lehetõségeirõl, határozatot nem hozott.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkészültek a kistérségi
cselekvési tervek
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(ÖTM) közremûködésével az ország összes kistérségében
elkészítették a Kistérségi Cselekvési Terveket.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiemelt
feladatának tekinti, hogy a kistérségek a fejlesztési projektjeikhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaiból elegendõ forráshoz jussanak. Dr. Lamperth Mónika ennek
érdekében elsõ lépésként felkérte a többcélú kistérségi társulások elnökeit, hogy készítsék el kistérségük cselevési tervét.
2007. június 20-ig az ország valamennyi kistérségében elkészültek a tervek, valamint a kistérségek által támogatni javasolt
projektek listái. A listákon szereplõ projekteket az ÖTM szakemberei megvizsgálták, és a napokban beazonosítják, hogy az
egyes fejlesztések mely operatív programból finanszírozhatók.
Dr. Lamperth Mónika rendelkezése szerint a beazonosított projekteket Dr. Szaló Péter szakállamtitkár megküldi az operatív
program irányító hatóságainak annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövõbeni akciótervek elkészítésekor a kistérségi társulások által támogatott projekteket, illetve azok forrásigényét vegyék figyelembe.
Dr. Orodán Sándor
fõosztályvezetõ
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Kétezer település vízügyeiért kezdeményez
Zászlóshajó Programot Lamperth Mónika
Dr. Lamperth Mónika önkormányzatokért és területfejlesztésért felelõs miniszter kiemelt figyelmet fordít közel
kétezer település vízügyekkel kapcsolatos problémáira. Érdekükben a miniszter – utolsó intézkedései között, több tárcavezetõvel együttmûködve – Zászlóshajó Program indítását kezdeményezi a Fejlesztéspolitikai Irányító Testületnél.
Közel kétezer település gondjait érinti a Dr. Lamperth Mónika
által kezdeményezett program, melyhez a miniszter több tárcavezetõ támogatását is elnyerte. A KVVM, az FVM és az NFÜ
egyaránt pozitívan fogadta az ÖTM-bõl indult felvetést, hogy a
különbözõ vízrendezési problémákkal küzdõ önkormányzatok
részére – ez elsõsorban belvíz, szennyvíz és ivóvíz gondokat
jelent – induljon egy komplex megoldást jelentõ, önálló Zászlóshajó Program.
A 2007. évtõl kezdõdõen az önkormányzatoknak nincs lehetõsége címzett támogatások igénybe vételére. Kiemelten fontos

ugyanakkor, hogy a feladataik ellátásához szükséges fejlesztési beruházásaik megvalósításához továbbra is elégséges forrás
álljon rendelkezésre. Az ÖTM szakemberei az elmúlt idõszakban felmérést, összesítést is készítettek a települések részérõl
felmerülõ igényekrõl.
Az illetékes miniszterekkel folytatott tárgyalások eredménye,
hogy az ivóvíz, szennyvíz, belterületi vízrendezéshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a hulladékgazdálkodási célú fejlesztések a Környezet és Energia Operatív Programból
(KEOP), a Regionális Operatív Programokból (ROP) és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozhatók
lesznek.
A nemzeti és a közösségi források hatékony felhasználására és
egy összehangolt támogatási rendszer mûködtetésére kezdeményezi most a miniszter az önálló, kiemelt zászlóshajó program
összeállítását. Az érintett tárcák közös elõterjesztés formájában
juttatják majd el javaslatukat a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület számára.
Dr. Orodán Sándor
fõosztályvezetõ

KISTÉRSÉGI HÍREK
2007. július 04-én ülésezett az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa.
A Társulási Tanács módosította a Társulás 2007. évi pénzügyi
elõirányzatait, melynek következtében a költségvetés fõösszege 155.269.000 Ft-ra módosult.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §-a (4)
bekezdése a települési önkormányzatok számára, a 89/A. § (5)
bekezdése a többcélú kistérségi társulások számára kötelezõ
feladatként írta elõ a közoktatási intézkedési terv elkészítését:
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
68/ 2006. (X. 27.) sz. határozatával döntött a kistérségi intézkedési terv elkészítésérõl.
A Tanács 2007. januárjában a Kistérségi közoktatási intézkedési tervet elsõ olvasatban elfogadta, meghatározva a további
egyeztetés menetrendjét.
A társult önkormányzatok képviselõ-testületei az elmúlt hónapokban tárgyalták az intézkedési tervet. Iklad és Domony képviselõ-testülete módosító javaslatokat fogalmazott meg.
Ugyancsak az adatok módosítását, pontosítást kezdeményezte
több érintett közoktatási intézmény, melyek átvezetése megtörtént.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
társult önkormányzatai közül Kartal és Verseg, valamint Iklad
és Domony a 2007/2008-as tanévtõl közoktatási intézményfenntartó társulásban látja el a közoktatási feladatait.
A Társulás a jogszabályoknak megfelelõen megállapodást kötött a fenntartói jogokat gyakorló önkormányzatokkal (Kartal
Nagyközség Önkormányzatával és Iklad Község Önkormányzatával). A megállapodás szabályozza a többcélú társulás, illetve az intézményfenntartó társulások kötelezettségeit, mûködési kereteit.
A Tanács elfogadta továbbá a Társulás 2007. 2. félévi munkaprogramját, valamint az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása költségvetési intézményeire vonatkozó, a
cégtelefonok magáncélú használatáról rendelkezõ szabályzatot.
A társult önkormányzatok polgármesterei tájékoztatókat hallgattak meg az elmúlt idõszak eseményeirõl, aktuális pályázatokról.

Bag Önkormányzat képviselõ-testülete indoklás nélkül elutasította az intézkedési tervet.

2007. július közepe az elsõ beadási határideje a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására vonatkozó pályázatoknak. Miután az Aszódi kistérségbõl számos önkormányzat tervezi pályázat beadását, a Tanács ismét kinyilvánította, hogy valamennyi tervezett projektet – rangsorolás nélkül – támogatja.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa a Kistérségi közoktatási intézkedési tervet elfogadta,
valamint tudomásul vette, hogy Bag Önkormányzata önálló települési intézkedési tervet készít.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
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Az alsó tagozatos iskola júniusi hírei
VERSENYEINK: A harmadik évfolyam tanulói 7 fordulós feladatmegoldó versenyének eredményei. 3 témakörben folyt a versengés
MATEMATIKA:
1. helyezett: Szemán Krisztián 3. a
2. helyezett. Szlucska Gábor 3. b
3. helyezett: Csibi Beáta 3. z
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
1. helyezett: Szabó Anett 3. b
2. helyezett: Szemán Krisztián 3. a
3. helyezett: Csibi Beáta 3. z, Tóth Alexandra 3. z
KÖRNYEZETISMERET:
1. helyezett: Urbán Loretta 3. a, Fodor Nikolett 3. b
2. helyezett: Hegedûs Katalin 3. a
3. helyezett: Tóth Patrícia 3. b
További dicséretet érdemelnek azok a tanulók, aki becsülettel végigdolgozták a 7 fordulót, és nem adták fel a versenyt, bár helyezést nem értek el.
3. a osztályból: Baranyi Nóra, Király Szeverin, Mayer Zsanett,
Sõregi Alexandra, Urbán Bence, Áts Dávid, Lados Krisztina,
Pozsár Stefánia, Demján Gréta, Kovács Izabella
3. b osztályból: Horváth Tamás, Juhász Patrik, Kalcsó Szabolcs,
Makrai Péter, Scsuka Cintia, Urbán Máté, Gulyás Cintia
3. z osztályból: Hollósi Nikolett
Mindenkinek gratulálunk!
A MESÉS RAJZVERSENY EREDMÉNYEI:
1. évfolyam:
1. Szabados Inez 1. z osztály
2. Tóth Laura 1. z osztály
3. Orgoványi Lili 1. z osztály
4. Varga Barnabás 1. a osztály
5. Kelemen Kitti 1. b osztály
6. Szûcs Laura 1. b osztály
7. Poór Levente 1. b osztály
1. Ocsovai Anna 2. a osztály
2. évfolyam:
2. Hollósi Orsolya 2. b osztály
3. Kiss Natália 2. a osztály
4. Boróczki Barbara 2. z osztály
5. Zatureczki Melánia 2. a osztály
1. Hollósi Nikolett 3. z osztály
3. évfolyam:
2. Falta Renáta 3. z osztály
3. Sõregi Alexandra 3. a osztály
4. Pozsár Stefánia 3. a osztály
5. Lados Krisztina 3. a osztály
6. Szlucska Gábor 3. b osztály
1. Rektenwald Lili 4. z osztály
4. évfolyam:
2. Pethõ Anna 4. z osztály
3. Peterson Eliza 4. a osztály
4. Sõregi Klaudia 4. b osztály
5. Varga Norbert 4. a osztály
Az 1. z osztály külön dicséretet érdemel, osztályuk külön oklevelet is kapott a sok szép munkáért!
Mindenkinek gratulálunk!
NEGYEDIKESEK BÚCSÚJA
A tanév utolsó napján elbúcsúztak a legidõsebb alsó tagozatos diákok. Mindig nehéz a búcsúzás, az elválás, de ahogy szokták mondani “Ez az életrendje!” Tovább kell lépnünk, hogy teret kapjanak
vágyaik, meg tudják valósítani önmagukat. Hamar elrepült ez a
négy szép esztendõ. Nemrég volt, még amikor átlépték gyermekeink az iskola kapuját. Volt, aki örömmel jött, volt, aki megszeppenve érkezett, nehezen vált el a szüleitõl.... Mintha tegnap lett volna!
Szárnyaink alá vettük õket is, szépen cseperedtek, és szinte észre

sem vettük, hogy megnõttek, kiskamaszok lettek.
Köszönjük kedves búcsúszavaikat, a dalokat. Visszaemlékezéseik
könnyeket csaltak a szemünkbe, és mosolyt fakasztottak az arcukon. Szeptembertõl a megszépült, megújult felsõ tagozatos iskolát
vehetik birtokukba. Mindenkinek sok sikert kívánunk!
AKIKRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK!
Kiválóan teljesítettek, kitûnõk az alsó tagozatos iskolában:
1.a osztályból:
1. b osztályból:
1. z osztályból:
Bereczki Gergely
Dobák Cintia
Bencsik Lilla
Raczky Marcell
Orbán Dominika Bihari Rita
Varga Barnabás
Szûcs Laura
Csapó Lilla
Zámbó Dominika
Dusa Kíra
Gorisevszki Emerencia
Homok Bertold
Mátyási Fanni
Podonyi Katalin
Rácz Virgínia
Sápi Dominik
Szabados Inez
Tóth Laura
Vámos Zsófia
2. a osztályból
2. b osztályból:
2. z osztályból:
Kiss Natália
Balatoni Csenge
Bíró Boglárka
Ocsovai Anna
Hollósi Orsolya
Lados Kristóf
Kassai Attila
Juhász Réka
Mogyorósi Fanni
Szõke Petra
Szûcs Nikolett
Varga Beatrix
Vozár Dorottya
3. a osztályból
3. b osztályból:
3. z osztályból:
Demján Gréta
Fodor Nikolett
Hollósi Nikolett
Hegedûs Katalin
Juhász Patrik
Kiss Réka
Király Szeverin
Szlucska Gábor
Sõregi Kitti
Lados Krisztina
Tóth Alexandra
Pozsár Stefánia
Sõregi Alexandra
Szemán Krisztián
Urbán Bence
4.z osztályból:
Urbán Loretta
Rizsák Fanni
Mindenkinek szívbõl gratulálunk!
Ének-zene tagozaton való kimagasló kulturális tevékenységéért jutalomkönyvet kaptak: A 4. z osztályból: Halcsik Anett, Pethõ Anna, Pintér Imola, Rizsák Fanni, Takács Katalin, Utschalott Árpád.
A zene tagozatos osztályokból négy év munkája után külön dicséretet érdemel Pethõ Anna 4. z osztályos tanuló, aki a 2005-2006os tanévben az Országos Gyermekmûvészeti Fesztiválon vokális
kategóriában 3. helyezést ért el, bronzminõsítést kapott, valamint
tantestületi dicséretben részesült.
KEDVES GYEREKEK!
Tudjuk, hogy már nagyon vártátok a vakációt, és visszafelé számoltátok a tanítási napokat. A nyári szünidõben pihenjetek sokat,
vigyázzatok Magatokra! Mindig mindenhol tartsátok be az illemés udvariassági, valamint a közlekedési szabályokat! Felügyelet
nélkül ne menjetek strandra, vízpartra! Fogadjatok szót szüleiteknek! Mindenkinek sok napsütést, sok játékot, pancsolást, finom
fagyikat kívánunk! Feltöltõdve, újult erõvel, egészségesen várunk
vissza Benneteket az iskolapadokba!
Szeptemberben találkozunk!
Viszontlátásra!
A kartali általános iskola pedagógusai
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Nyugdíjasok rovata
Kartalért! A lakosságért!
Mérjen mindenki azonos mércével!
A Kisbíró 2. júliusi külön számának olvasása óta folyton az jár
eszemben, mi lehet a célja a Polgármesterünk elleni rágalomhadjáratnak. Sok kisebb, nagyobb horderejû válasz kevereg bennem. Néhányat le is írok. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem
veszik szívesen felvetéseimet, mert nem tudnak egyenlõ mércével mérni. „Más szemében meglátják a szálkát is, a magukéban
a gerendát sem.” Mi munkálkodhat a Polgármesterünk becsmérlõiben, gyanúsítóiban, ellenségeiben? Hatalomvágy? Irigység?
Feltûnési vágy? Bosszú? Egybeesõ érdekkörhöz tartozók összefogása elõnyökön osztozás reményében? Az indokok keresése
egyre több kartali Polgárban merül fel. A válaszokat is egyre
többen találják meg. A tiszteletet csak kiérdemelni lehet, kikövetelni nem. Kiérdemelni csak viselkedésünkkel, cselekedeteinkkel! Azzal, hogy képesek vagyunk saját tetteinket a másokéival azonos elbírálásban részesíteni. Ez nagyon nehéz, de mindenkire kötelezõ. Aki közfeladat vállalására szánja magát, arra
meg kiemelten kötelezõ. Legalább ennyire kötelezõ még a pártatlanság, a körültekintõ alaposság és sok más értékes emberi tulajdonság, amivel a többség javát szolgálni akarja és tudja a közszereplõ. Kovács József képviselõ sajnos, híjjával van sok értékes tulajdonságnak, az azonos mércével mérés képességének.
Ez év februárjában saját bõrömön kellett azt tapasztalnom.
Olyan dologba ártotta magát, ami nem tartozott rá. A falu fõutcáján, a gyalogátkelõnél, megállva gépkocsijával, annak lehúzott ablakából kihajolva hosszan, csúnyán, igazságtalanul, hazugságokat összehordva lekiabált engem egy kábel-TV felvétellel kapcsolatos ügyben. Nagy vehemenciával kioktatott a képviselõkkel szembeni tiszteletadási kötelezettségemrõl. Nekem
szögezte a kérdést: „Olgi néni nem vette észre, hogy nem lehet
akárki képviselõ?” A képviselõket a falu lakossága választotta
meg, és tiszteletet érdemelnek tõlem is. Tapasztalhattam, hogy
engem meg sem választottak. Még sok ocsmány, illetlen dolgot
zúdított rám és végül megfenyegetett, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésen, „majd ad Õ nekem”.
Ebben az ominózus ügyben mentem el az áprilisi képviselõtestületi ülésre. Itt Kovács József bocsánatot kért, de ez is álságos volt, mert feltételes módban tette. Nyitva hagyta azt a lehetõséget, hogy amennyiben én mégis káromoltam Bognár Józsefet, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, akkor nem
érvényes a bocsánat kérése. Kértem ott, nyilvánosan, hogy nevezze meg az informátort, de nem tette meg. Bognár József képviselõ az említett Bizottság vezetõje is hozzászólt. Kijelentette,
hogy Õt az említett engedélyezési procedúra után 3 perc múlva
felhívták telefonon és jelentették neki az én káromlásomat. Aki
egy kicsit is megfigyelte a testületi ülésen a jelenlévõk között az
elhangzottak logikáját, nem nehéz rájönni az informátor személyére. A kábel TV nézõi is rájöhetnek, ha figyelnek. A 2 fent említett képviselõ nem volt hajlandó megnevezni. Mindenki tudja,
hogy ami névtelen, az hiteltelen. E cikkem célja nem saját sérelmem elsõsorban, de nagyon ide illõ. S a kábel TV mûködtetése
is egyenlõtlen mércével történik. A februári felvételt május közepén adták le. Az áprilisban engedélyezett felvételt még július
20-ig sem. Közben sok más felvétel került már leadásra, Mi ez,

ha nem megalázó megkülönböztetés? Az egyenlõ mérce hiánya.
Lakosságunk egyre érzékenyebben figyel és aktivizálódik. A
hátrányos megkülönböztetés igazságtalan alapon fáj nekünk.
Nemcsak a Nyugdíjas Egyesület Tagjainak és Pártolóinak, hanem sokan másoknak, akik eljöttek május 12-én az évfordulós
ünnepünkre és az elsõ kistérségi népviseletes babák kiállítására.
Azokat is érdekel a felvétel, akik nem jöttek el, hanem halottak
róla. Megnéznék szívesen, fõleg ha elõre lehetne menetrendszerûen tudni, milyen helyi mûsor, mikor látható. Kovács József
képviselõ, ,,Kartali Polgárokhoz” intézett felhívása, meg különösen érdemes a figyelemre, az elemzõ megértésre, Falunk
törzslakóinak, futballpályára járóinak emlékezetét annyira alul
becsüli, hogy ez már több mint merészség. Polgármesterünk elleni támadását arra alapozza, hogy sok ember lépten-nyomon
nem szólítja Õt becenevén, vagyis ,,CIGÁNYNAK”. Úgy gondolja nem is tudják már. Ennek az Õ származásához semmi köze. Tehát a rasszizmus felemlegetése hajánál fogva iderángatott
rágalom. Az is felháborító merészség egy képviselõtõl, hogy
ilyen valótlan ügyben, a Magyar Köztársaság törvényeire hivatkozik. Sõt, mindezzel Polgármesterünket hivatalának betöltésére alkalmatlannak kiálltja ki. Figyelmen kívül hagyja, hogy községünk szavazóinak 60 %-a, Kovács Lászlót bízza meg Kartal
vezetésével. A ,,zéró tolerancia” iderángatása is felháborító. Talán arra alapoz Kovács József, hogy sokan nem is tudják mit jelent. Hogy felemlítette, abban egyetlen jó dolog van. Többen
megkérdezték már a cikk megjelenése óta tõlem is, hogy mit takar e kifejezés. Tehát eddig, aki nem tudta, hogy van ilyen, az
most kíváncsi lett rá és utána érdeklõdik. Ez is hozzásegít ahhoz,
hogy a lakosság egyre jobban megismerje, ,,KI KICSODA?”. A
falufórumon is egyre jobban érezhetõ volt, hogy Kartal Polgárainak információi gazdagabbak lettek. Egyre többen támogatják
Polgármesterünket. Az Õ vezetésével szeretnénk a felkínált lehetõségek igénybevételét. Szeretnének szebb, jobb körülmények
között élni. Felelõséggel vállal kötelezettségekkel Önmaguk és
Utódaik számára fejleszteni Kartalt. A Kultúrházban rendezett
Falufórumon jelenlévõ Képviselõk, a hallott hozzászólások hatására megdöbbenõ, önmagukra igen rossz fényt vetõ kijelentésre vetemedtek. Megrágalmazták a Polgármestert és a meghívó
kihordóit ott a helyszínen azzal, hogy csak a Polgármester híveinek juttattak meghívót. Ezért van ilyen sok Polgármesterünket
támogató hozzászólás. Bár még mindig sokan nem jönnek el
azok, akik józanul gondolkodnak, de elegük van, a ,, sok-sok
piszkoskodásból.” Sajnos még azt nem mérik fel, hogy akár elegük van, akár nincs, részesei lesznek minden döntés következményének. Legfeljebb az történik, amihez a nagyhangúak saját
érdeküket jól képviselni tudók már szokva vannak. Döntenek
helyettünk, (az otthon maradók helyett is) rólunk, nélkülünk, saját érdekükben. Mindenki fõszereplõje, kovácsa saját életének.
Ne hagyjuk az igazságtalanokat érvényesülni! Szükséges, hogy
a lakosság minél nagyobb számban figyeljen, informálódjon,
hallassa hangját.
A Pató Pálok ideje nem kívánatos.
,,Ki korán kel, aranyat lel.”
Herczeg Jánosné
a Nyugdíjas Egyesület vezetõje és tagjai
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A Mûvelõdési Ház életébõl
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

Augusztusi programok:
Hétfõ:

9. csütörtök
11. szombat
13. hétfõ
16. csütörtök
17-18-19.
27. hétfõ
30. csütörtök

Árusítás - vegyes
Esküvõ 14.00 órakor
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Lakodalom
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes

Kézmûves-tábor
a Mûvelõdési házban
Minden év júniusában rendezzük a tábort a gyerekek számára.
Ez évben 2007. június 18-23-ig készítettünk változatos programot a gyerekek igényének megfelelõen. A tábor 50 gyerek számára nyújtott hasznos elfoglaltságot a szabadidejükben. Készítettek faliképeket termésekbõl, papírból hajtogatott tárgyakat,
gyöngyfûzött láncokat, textilfestéssel dísztárgyakat, origami
hajtogatással képeket, virágokat. A táborban étkezést is biztosítottunk és természetesen a játék, vetélkedõ sem maradt el. Az
utolsó napon kirándultunk, Jászapátiban fürdéssel fejeztük be
a tábort. Megköszönöm a táborban segítõk munkáját.
Valterné

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00

Asszonykórus próbája - Vezeti: Valterné
Tanfolyamok
Kedd:
SZÜNNAP
15.00 - 18.00
Nyugdíjas klub - Vezeti: Herczeg Jánosné
19.00 - 22.00
Kamarateátrum felnõtt színjátszók próbája
- Vezeti: Barabás Tamás
Szerda:
15.00 - 16.00
Ifjúsági Klub
- Vezeti: Halmágyi Ferencné
17.00 - 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.
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Kárpátalján járt az Asszonykórus
Lehetõséget kaptunk külföldi kapcsolataink bõvítésére és szereplésre. Ez alkalommal Kárpátalján, Mezõváriban és
Tiszapéterfalván mutattuk be Kartal szép népviseletét és dalainkat. Természetesen a látnivalókat sem hanyagoltuk el. Igen
felkészült fiatal fõiskolai tanár, Szatmári Sándor kalauzolt minket és ismertette a földrajzi, történelmi nevezetességeket és az
építészet csodáit. 2007. június 24-én 7 órakor indultunk
Kartalról Mezõváriba. Itt vettük igénybe a falusi turizmus szolgáltatásait. Családoknál fogadtak minket és teljes ellátásban részesítettek. Megízlelhettük az ott élõ emberek ételeit, szokásait. Valamennyi család igyekezett a maximumot nyújtani, hiszen
a vendég csak akkor megy vissza, he elégedett. Az ottani vendégszeretet például szolgálhatna minden vendéglátó számára.
Szerepléseink során megható volt a fogadtatás, sokszor a könnyek is kicsordultak. A kórus záróéneke „Magyarok Istene tekints e szép népre…” megható és aktuális volt.
Valter Menyhértné
Asszonykórus vezetõje

Könyvtártábor 2007.
Hétfõn reggel tizenöt izgatott gyerek gyülekezett a Nagyközségi Könyvtárban: idén, ennyien táboroztunk ott. Ismerkedés
után (1. osztályosoktól 6.-osokig voltunk) játékos könyvtárismereti vetélkedõt állítottak össze Ibolya néniék, majd társasjátékoztunk és sorversenyek is voltak – ajándékokért.
Kedden még jó meleg idõ volt, így ezen a napon mentünk a
strandra. Úti célunk Fenyõharaszt volt, ahová biciklivel mentünk a határon át. A hideg vizû medencében igazi vízi-csata
folyt, jól éreztük magunkat. Hazaérkezés után még játszottunk,
és aki akart, internetezhetett.
A következõ napi programunk mozi látogatás. A reggeli játék
után elgyalogoltunk az aszódi vasútállomásra, ahonnan vonattal mentünk Gödöllõre. A film elõtt fagyiztunk egyet a városban. A Shrek 3. c. filmet néztük meg, ami jó szórakozás volt
mindannyiunknak.
Csütörtök reggel kisbusszal indultunk Budapestre. Elõször a
Pálvölgyi-cseppkõbarlangban gyönyörködhettünk a természet
csodálatos képzõdményeiben, majd kisvasúttal felmentünk a
János-hegyre. Innen Libegõvel ereszkedtünk le, ami nagy élmény volt. Hazafelé betértünk egy McDonald`s-ba.
Utolsó nap reggel a nagy szél ellenére kerékpárral vágtunk neki a galgahévízi Bio-farmra vezetõ útnak. A farmon sokat megtudhattunk a biogazdálkodásról (állatok, növények), ajándékot
kaptunk és adtunk át annak a kedves bácsinak, aki bemutatta
nekünk a létesítményt. Hazaérkezés után este 8 órára beszéltük
meg a találkozót a könyvtárba, hiszen eljött az, amire már a tábor kezdete óta vártunk: Éjszaka a Könyvtárban! J Mire az alváshoz szükséges felszerelésekkel megérkeztünk, Ági néniék
már a grillezéshez készítették elõ a sütnivalókat. Ahogy egy
kerti sütögetéshez illik, az udvaron vacsoráztunk meg. Ezután
elõ vettük a magunkkal hozott lepedõket, amiket felöltve, lámpával a kezünkben elindultunk a faluba „szellemeskedni”.
Megijeszteni reméljük, hogy senkit sem sikerült, de a járókelõk
és az autósok – a visszajelzésekbõl ítélve – valószínûleg meglepõdtek a látványon. Mi mindenesetre nagyon jól szórakoztunk. Visszatérve a táborhelyre még társasoztunk, játszottunk,

megágyaztunk a könyvespolcok között, majd lefekvés után sokáig beszélgettünk. Reggel korán ébredtünk, mivel a könyvtár
szombaton is kinyitott.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a könyvtárosoknak:
Ibolya, Ági és Andrea néninek (valamint Urbánné Tóth Kriszti néninek, aki az egész hetet velünk töltötte), hogy a szünidõbõl egy hetünket ilyen tartalmasan és jól szórakozva sikerült eltöltenünk. Biztosan sokáig fogunk emlékezni erre a hétre – fõleg az utolsó estére és éjszakára! Jövõre, pedig újra eljövünk.
Bereczki Martin és Gergõ, Fodor Nikolett

Új üzlet!

BIO-RITMUS

Kartal, Petõfi tér 10. Galaxy Shop emeletén
- egészséges életmód, bio élelmiszerek, étrend-kiegészítők,
- diétás tanácsadás, kozmetikumok visszavásárlási garanciával
- különleges- és gyógyteák, Bionet termékek
Nyitva tartás:
Kedd-péntek: 8 - 17, Hétfő, szombat: 8 - 12
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Kedves Kartaliak!
Elolvastam a KISBÍRÓ 2007. júniusi különszámát.
Elõször a végtelen boldogság és öröm érzése járta át
szívem… Faluközpont!!.. Új modern könyvtár, posta – és
polgármesteri hivatal megépítésének lehetõsége!!!
Na végre! - örvendeztem, hogy Kartalon nem csak a lakóházak, közüzemi infrastruktúra újulnak meg, hanem valljuk
meg már régebben elavult községháza, könyvtár, postahivatal is…
Nem azért írom e sorokat, mert mind hármukhoz személyes emlékek fûznek… A jelenlegi polgármesteri hivatal
egyik szobájában jöttem a világra… Itt dolgoztam 19451950 es évek között… a postához, drága édesanyám, és Ida
nõvéremen keresztül kötõdöm... a könyvtár meg minden
szívügyem volt.. bárhol éljek is a hazában.
Ezért is merek most tollat ragadni, hozzászólni Kartal további életét is befolyásoló fontos kérdéshez, és azért is, mert
a jó ügy mellett kiállni hazafiui, polgári kötelesség, bárhonnan indul is a kezdeményezés..
Nekem „felpezsdült a vérem!” Érdekes egybeesés, mert a
minap Chamfort francia író filozófus, gondolatai között
böngésztem, s - többek közt - az alábbiakat olvastam:
,,Tisztességes embernek azt nevezem, akinek egy JÓ KÖZÖSSÉGI ELKÉPZELÉS – cselekedet hallatára felpezsdül
a vére… - a tisztességtelennek meg azt, aki ezekbe
beleköt….”
Nézzék el nekem, hogy arra vetemedtem, hogy véleményt
mondjak ez ügyben, de kecskeméti lakosként is kartalinak
érzem magam, mert nincsen nap és nincs óra, hogy ne jutna
szülõfalum az eszembe, hogy a könyvtárban, levéltárban ne
Kartallal foglalkozzam… de nem csak ezek és az emlékek
kötnek, hanem az értelmiségi lét felelõssége is íratja most
vélem e sorokat.
Lehetséges az, hogy minden jó szándék, munka és igyekezet ellenére sem valósulnak meg ezek az álmok? Lehetséges, de irigységbõl, hatalomvágyból, zsigeri gyûlöletbõl indíttatva nem szabad a dolgok ellenébe menni… Felül kell
emelkedni a pártpolitikán, a személyes bosszún és ellenszenven, az irigység és gyûlöletérzeten… Tudomásom szerint az ún. „ellenzõk” jelentõs többsége a keresztény katolikus - hitelveket vallja és ezzel nem fér meg a gyûlölet, a hatalomvágy, az irigység… ez nem fér meg a ,,szeresd felebarátodat mint te magadat!” fõ vezérelv lényegével. Meghát:
miért lenne az a baj, ha a jelenlegi polgármester akár 20
éven át vezetné a települést tisztességesen, ha alkalmas marad rá? Kartal közéleti életében voltak vitéz Sõregi Andrások és Sõregi Jánosok… akik többek közt sokáig álltak a falu élén?
De, hogy azért nem szavazni meg a település egészére kiható pozitív döntést, mert ezzel a jelenlegi községi vezetésnek sikere lehet….?? Érthetetlen és elfogadhatatlan!
Aki - és akik - ilyen elgondolásokból torpedóznak meg a
község részére elõnyös, hosszútávra ható elképzelést: azok
önönmagukat minõsítik. Paul Valery, író-filozófus mondja:

,,…Mindaz, amit mondasz TERÓLAD szól, kivált amikor
másvalakirõl beszélsz…”
E gondolatok jegyében zárom hozzászólásomat, de szeretném, ha a fejlesztési terv megvalósulna, s ez mind két politikai oldalnak javára válna… az álláspontok közeledhetnének, a gyûlölködést egészséges vita és érvelés váltaná fel,
hiszen e kérdésben is mint legtöbben, a jövõ generációról
van szó, s ez az utódokért vállalt felelõsség kérdése.
Kérem, hogy bátor, személyes kiállásukkal támogassák a
JÖVÕT!
Tisztelettel: Szabó László
nyugd. a Kartal könyv írója

Kartal,
Baross u. 158.

NYÁRI TÁBOROK
Telefon: 30/4453233
ÉNEK-ZENEI
Augusztus 13-17. Vezetik: Dormányné
Szabó Andrea, Hegedûsné Megyeri Andrea,
Tóth I. Zsuzsanna
HIP-HOP
Augusztus 6-10. Vezeti: Tóth Tamás
KRISTÁLY MÛVÉSZETI
és REKREÁCIÓS NAPOK
2007. szeptember 21-22.

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ
Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.
06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25
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COOP HÍREK
Augusztus 13-ig tart az "Ajándék hétvége a COOP-tól!" elnevezésû nyereményakciónk!
Az ajándéksorsoláson mindazon vásárolók részt vesznek, akik a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Mini, Coop, Maxi és Szupermarket boltokban egyszeri alkalommal legalább 3000 Ft feletti összegben vásárolnak. A pénztárnál kapott nyereményszelvényt olvashatóan töltse ki
és boltbélyegzővel ellátva dobje be a boltokban elhelyezett szerencsedobozba, vagy küldje be a TISZA-COOP Zrt. címére (5001 Szolnok,
Pf. 3).
A borítékra írja rá a "Ajándék hétvége a Coop-tól!" jeligét.
A nyereményszelvény beküldésének határideje: 2007. augusztus 21.
A pályázók között: 15 db 2 személyes 4 napos (3 éj) wellness hosszú hétvége teljes panzióval kerül kisorsolásra.
4 napos wellness kúra csomag tartalma: Szállás, a szálloda gyógy -, pezsgő, váltófürdőjének, finnszaunájának, fitness részlegének korlátlan használata, szabadon választható wellness csomag.
AUGUSZTUSBAN IS FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Az akciókról, nyereményjátékokról bõvebben olvashatnak a COOP szóróújságokban és plakátokon!
TÖRZSVÁSÁRLÓI HÍREK
Tájékoztatjuk kedves törzsvásárlóinkat, hogy a megfelelõ értékben összegyûjtött pontok
után járó ajándékkuponok kipostázása már megkezdõdött. A COOP Club törzsvásárló kártyával rendelkezõ kedves vásárlók az összegyûjtött pontok mennyiségérõl az alábbi
ingyenes zöld számon érdeklõdhetnek: 06-80-870-220
IGÉNYELJEN ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

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
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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
számos 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

TÁNCTANFOLYAM
A Holiday Táncegyesület a következõ
kategóriákban tart tanfolyamot
diákoknak:
– akrobatikus rock and roll
– látványtánc
Ideje:
péntek 17-18-ig
Helye:
Kartal, Mûvelõdési Ház

HASTÁNC:
diákoknak:
péntek 18-19-ig
felnõtteknek:
péntek 19-20-ig haladó
szombat 16-17-ig kezdõ
Helye: Kartal, Rózsa utca 12.
Kezdés: szeptember 14.
Érd.: 06-70-539-0276
06-20-360-74-00

www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

A

Akkreditációs lajstromszám: 1245

Trink-Duó Kft

gödöllõi telephelyére
,,C" típusú jogosítvánnyal, és közúti
árufuvarozói engedéllyel rendelkezõ
áruterítõ gépkocsivezetõket keres
italáruk szállítására.
Érdeklõdni lehet:
Munkanapokon: 8-19 óráig,
Rébb Gábor telephelyvezetõnél.
telefon: 06 30 / 33 67 473

Fuss 2007 métert!
MTTOSZ és KARTAL nagyközség
augusztus 18-án reggel 8.00 órától futóversenyt
hirdet több kategóriában. Start: Petõfi tér

FIGYELEM!
Kartalon a Bocskai utcában
130 m2-es, új építésû családiház
szerkezetkészen eladó!
Érdeklõdni:
06 30 315 8051, 06 30 596 8220

FIGYELEM!
Akik a Moór palántásnál, erõs alma
palántát vettek, téves magcsomagolás
miatt, nem azt kapták. Ezért jövõre
ingyen erõ almapalántát kapnak!

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

