
XVII. évfolyam 9. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007. szeptember

Önkormányzati hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Virtusvetélkedõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Könyvtár hírei, Kistérségi hírek  . . . . . . . . . . . . . .4

Nyugdíjasok rovata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

A Mûvelõdési Ház életébõl  . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Népzenei Találkozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Bursa Hungarica pályázati kiírás . . . . . . . . . . .9-10

TTaarrttaalloomm

FELHÍVÁS
Az aszódi Kistérségi Gondozási Központ (Petőfi S. u. 6/a) ingyenes jogi
és pszichológiai tanácsadást nyújt a térséghez tartozó települések
lakosainak. 

Minden második héten, csütörtökön 15-17 óra között ingyenes jogi tanács-
adás, elsősorban családi problémákat érintő ügyekben (pl.: válás, gyer-
mekelhelyezés, vagyonmegosztás, kapcsolattartás). Képviseletet nem
biztosít, csak jogi tanácsadást és iratszerkesztéshez nyújt segítséget.

Minden csütörtökön 16-18 óra között ingyenes felnőtt pszichológiai ta-
nácsadás. (Pl.: válás, párkapcsolati zavar, gyermeknevelési problémák,
pszichés támogatás, lelki válság, krízishelyzet) 

A szolgáltatások igénybevétele előzetes bejelentkezés alapján történik, a 
06 30/816-0446 számon vagy személyesen a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában (Kartal, Baross út 117.).

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

1.hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485
2.kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
3. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u 10. 437-315
4. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
5. péntek Dr. Stahorszky Margit 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485
66..  sszzoommbbaatt DDrr..  KKaattoonnaa  MMiikkllóóss 88  -  88 KKaarrttaall,,  BBaarroossss  uu..  1188.. 443377-332288
77..  vvaassáárrnnaapp DDrr..  KKaattoonnaa  MMiikkllóóss 88  -  88 KKaarrttaall,,  BBaarroossss  uu..  1188.. 443377-332288
8.hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485
9. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328

10. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u 10. 437-315
11. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
12.péntek Dr. Tankó Géza 13 - 8 Kartal, Mártírok u 10. 437-315
1133..  sszzoommbbaatt DDrr..  BBoottooss  MMáárriiaa 88  -  88 VVeerrsseegg,,  FFõõ  uu..  1122.. 556677-221100
1144..  vvaassáárrnnaapp DDrr..  BBoottooss  MMáárriiaa 88  -  88 VVeerrsseegg,,  FFõõ  uu..  1122.. 556677-221100
15. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485   
16. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
17. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u 10. 437-315
18. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
19. péntek Dr. Botos Mária 13 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
20. szombat Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
2211..  vvaassáárrnnaapp DDrr..  TTaannkkóó  GGéézzaa 88  -  88 KKaarrttaall,,  MMáárrttíírrookk  uu..  1100.. 443377-331155
2222..  hhééttffõõ DDrr..  SSttaahhoorrsszzkkyy  MMaarrggiitt 88  -  88 KKaarrttaall,,  BBaarroossss  uu..  1188.. 443377-332299,,  0066  2200  33777722448855      
2233..  kkeedddd DDrr..  SSttaahhoorrsszzkkyy  MMaarrggiitt 88  -  88 KKaarrttaall,,  BBaarroossss  uu..  1188.. 443377-332299,,  0066  2200  33777722448855      
24. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
25. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
26. péntek Dr. Katona Miklós 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
27. szombat Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
2288..  vvaassáárrnnaapp DDrr..  TTaannkkóó  GGéézzaa 88  -  88 KKaarrttaall,,  MMáárrttíírrookk  uu..  1100.. 443377-331155
29. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 203772485    
30. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
31. szerda Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485   

22000077  NNoovveemmbbeerr
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44..  vvaassáárrnnaapp DDrr..  TTaannkkóó  GGéézzaa 88  -  88 KKaarrttaall,,  MMáárrttíírrookk  uu..  1100.. 443377-331155
5. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329, 06 20 3772485   
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"Mikor elõször men-
nek iskolába
Az elsõosztályos
kisgyermekek,
Illatot hint az õsz
minden virága,
Amerre lépnek,
dalok csengenek.

Mikor elõször men-
nek iskolába,
Szívükbe bûvös áhí-
tat terem,
Kitárul nékik a mesék világa, 
Hol betûk nyílnak kéklõ tengeren.

Mikor elõször mennek iskolába,
Nekik köszön a szeptemberi ég,
Õket kísérik, arany fényben ázva,
A szõlõfürttel terhes venyigék."

(Részlet Keszthelyi Zoltán: 
Elsõosztályosok címû versébõl)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007.

augusztus 8-án megtartott rendkívüli testületi ülésérõl

A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés
elsõ napirendi pontjában a Kartal- Versegi Vadásztársaság kérel-
méhez hozzájárulva alkotott határozatot, melyben engedélyezte a
Vadásztársaság részére, hogy nevében a „Kartal” helynevet hasz-
nálja.
A testület a többi napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007.
augusztus 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésérõl

A képviselõ-testület 2007. augusztus 30-i ülésének elsõ napiren-
di pontjában a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetésérõl szóló 6/2007./III.1./ számú rendeletének módosítását
fogadta el. 
A 2007. évi költségvetés eredeti elõirányzata 1.500.495 eFt volt.
2007. VI. 30.-ig a fõösszeg 1.785.333 eFt-ra módosult . A külön-
bözet 284.838 eFt., amely az alábbiakból tevõdik össze eFt.-ban:

Bevételek: I. Állami támogatások -1.429
II. Átvett pénzek 2.984

(Jogcímen- III. Saját bevételek 157
ként) IV Pénzmaradvány 13.458

V. Felhalmozási bevételek -281.818
VI. Hosszúlejáratú hitelek -83.000

VII. Rövid lejáratú hitelek -34.047
VIII. RAPA értékpapír bev. 63.733

IX. Kötvénykibocsátás 604.800
Bevétel összesen 284.838

Kiadások: -személyi juttatások: 193
- járulékok 6
- dologi kiadások 90.317
- támogatások -3.558
- felújítás - 9.732
- beruházás 101.616
- hiteltörlesztés 105.250
- felh. célú pénzátadás 746
Kiadás összesen 284.838

A második napirendi pontban Kartal-Verseg Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetését fogadta el az Ön-
kormányzat.
A versegi és a kartali Önkormányzat képviselõ-testületei közokta-
tási megállapodást kötöttek az iskola és óvoda üzemeltetésérõl.
Ennek értelmében a kartali intézmények tagintézményeivé válnak
a versegi intézmények. A közös üzemeltetés révén Verseg lemon-
dott a közoktatási normatíváról, Kartal pedig átvette azokat. Kartal
Község 2007. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Összeg e Ft
Bevételek : I. Állami támogatások 26.232
változása II. Átvett pénzek

- Aszódi Kistérségtõl 2.893
- Versegi Önkormányzattól 4.495

III. Saját bevételek 1.388
Bevétel összesen 35.008

Összeg e Ft
Kiadások: -személyi juttatások: 11.172
alakulása - járulékok 3.398

- dologi kiadások 8.340
- tankönyvtámogatás 498
- számítógép beszerzések 600
- céltartalék 2.750
- kartali önk. saját tám. csökkentés 8.250
Kiadás összesen 35.008

A kartali és a versegi Önkormányzat megállapodást kötött közok-
tatási intézmények közös fenntartására többcélú kistérségi társulá-
si kereteken belül. A közoktatási kistérségi kiegészítõ normatíva
összegét az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú társu-
lása jogosult igényelni és havonta adja át a fenntartó önkormány-
zatok részére. A harmadik napirendi pontban az Aszódi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és a Kartal Nagyköz-
ségi Önkormányzat közötti közoktatási tárgyú finanszírozási meg-
állapodás elfogadására került sor. 
A negyedik napirendi pontban a Könyves Kálmán Általános Is-
kola alapító okiratának módosítására került sor, az intézményi tár-
sulás következtében.
Az ötödik napirendi pontban a Játéksziget Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratának módosítására került sor, az intézményi
társulás következtében. 
Az egyebekben a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság arról tájé-
koztatta a Kartal Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testületét,
hogy a gödöllõi kapitányság élén változás történt, és Kovács Zol-
tán rendõr alezredest nevezte ki Dr. Ignácz István dandártábornok.
A képviselõ-testület a kinevezést egyhangúlag támogatta. 

A kartali Tangazdaság kezdeményezésére a fenyõharaszti magán-
út kátyúzása megtörtént. A képviselõ-testület a kátyúzás költsége-
ihez 240 ezer Ft-tal hozzájárult.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a falu lakosságát, hogy akinek a 

birtokában rokkant kocsi van és nincs használatban,
az ajánlja fel azon mozgássérültek részére, akiknek

nincs módjába beszerezni e fontos kelléket. 
Kérjük, jelezze a Művelődési Ház telefonján:

06 28 / 437-241

PÉNZÜGYI  TÁJÉKOZTATÓ
- HITELEK - BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE - BEFEKTETÉSEK

• lekötés nélkül • kamatadó mentesen 
• biztos banki háttérrel • 18 - 25% kamattal

További információért hívja a  
06-70-45-47-244 -es telefonszámot!

FELHÍVÁS
Lányok, asszonyok! Ismét  indul a nõi torna a

Mûvelõdési házban. Minden csütörtök este, 19-20
óráig várom a mozogni vágyó hölgyeket!

Szarvasné Erzsébet
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„Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek 
Virtusvetélkedõje

2007. augusztus 17-18-19.  KARTAL
A “Magyarország Legerõsebb Faluja” vetélkedõsoro-

zat minden évben növekvõ népszerûségnek örvend hazánk
településein, falvaiban, de a környezõ országok települései
körében is. 

Az idén tizedik alkalommal gyûltek össze a versenyzõk a
megmérettetésre és nem kis örömünkre számos külföldi csa-
pat csatlakozott a versenysorozathoz. Maga a verseny Toldi
Miklósról kapta a nevét. Az egyes számok tükrözték a régi
parasztemberek mindennapjaikat, régi hagyományaikat.
Nem maradhatott el a Toldi féle petrencés rúd tartás, súly-
pakolás, szekértolás, rönkfa hajítás- pakolás és sorolhatnám.
A verseny minden évben új kihívásokkal bõvül, ilyen volt
az idén a tojáskeresõ verseny, melyben igen sok tojás tört.
Az új érdekes versenyszámok lehetõvé teszik, hogy minél
több és nagyobb települések, városok tudjanak nevezni. A
versenysorozat nyár elejétõl késõ õszig tart, amit a Magyar
Technikai és Tömegsportklub Országos Szövetsége rendez,
több kategóriában.

A rendezvény már pénteken, 17-én kezdõdött a csapatok
érkezésével. Szombat reggel még kissé álmosan de törve
nem, a megnyitóra került sor. A versenysorozat országos
döntõjét megnyitotta, Kovács László polgármester úr és
Horváth Gyula az MTTOSZ elnöke. Toldi részletet szavalt:
Rádóczki Petra.

Több mint ezer résztvevõ kezdte meg a versengést. Elõ-
ször az egyéni versenyszámok zajlottak, majd a csapat ver-
seny került sorra. A jól összeszokott kartali csapat, minden
erejét bevetve harcolt a minél jobb helyezésért és az ered-
mény nem maradt el. Az izomláz a fáradtság minden jele
tükrözõdött a csapattagok arcán szombat estére.   

Vasárnap szekértolással, kamionhúzással, majd a váltó-
versennyel folytatódott a vetélkedõ. 

A délutáni órákban került sor a rendezvény záró program-
jára, ahol értékelték a kétnapos versenyt, és a jól megérde-
melt díjakkal jutalmazták a rendezõk a helyezést elért csa-
patokat.

Községünkbe látogatott a romániai nagykövet úr, és a kar-
tali polgármester úrral közösen nyitották ki a Székely-kaput
barátságuk jeléül.  Mindezek után már csak a jól megérde-
melt buli következett és a sok idegen emberbõl a három nap
alatt egy nagyobb család alakult ki, akik együtt örültek egy-
más sikereinek.

Reménykedünk benne, hogy a sikeres hétvége után még
összehozza a versenyszellem, a virtus láz ezeket az embere-
ket és elviszik községünk hírét határon túlra is. Elmondják,
hogy van valahol Pest mellett egy község, ahol meg lehet
kérdezni ,,melyik út megy Budára?”   

Szarvasné Erzsébet csapattag
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Könyvtár hírei 
2007 õszén ismét sor kerül a “Könyvtárak összefogása a társa-
dalomért” országos rendezvénysorozatra az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával.
A kartali könyvtár is bekapcsolódik ebbe az akcióba. Programja-
ink a következõk lesznek, amelyekre szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt:
2007.október 4-én délelõtt 9.00-12.00 óráig: Babaolvashow
Könyvbemutató, beszélgetés, weblapok bemutatása, amelyek a
kismamáknak szólnak, közben zenehallgatás.
2007.október 5.: Kölyökolvashow
9.00 órától: Felolvasás óvodásoknak, majd rajzok készítése a hal-
lott mesékbõl.
13.00 órától: Felolvasás alsósoknak, kézmûves foglalkozás.
2007.október 6.: 16.00 óra
Zsíros Simon Mária költõ, elõadómûvész elõadói délutánja gyere-
keknek, felnõtteknek.
2007.október 7.: Könyves vasárnap.
Egész napos nyitva tartás: 11-18 óráig, ingyenes internet haszná-
lat. „Könyves zsibvásár”, ahol megunt könyveiket cserélhetik a
betérõk.
2007.október 8.: Tiniolvashow
Netes vetélkedõ, ingyen net, helytörténeti vetélkedõ, könyvbemu-
tató tiniknek.
2007.október 11.: Nagyiolvashow
Nyugdíjasklub meghívása, felolvasás, hangos könyvek, könyvbe-
mutatók. 

Megalakult a KATYE!
2007. augusztus 24-én délután jöttünk össze a könyvtárban mi 30-
40-50-es hölgyek. Alakuló ülésünk olyan érdekesre sikeredett,
hogy nehezen akartunk hazafelé indulni. Úgy érzem, szükség van

egy ilyen klubra, ahol mi nõk idõnként összejöhetünk, és részt ve-
hetünk túrákon, elõadásokon, elmehetünk moziba, színházba,
megnézhetünk egy-egy kiállítást, együtt sportolhatunk, vagy csak
egyszerûen beszélgetünk családról, olvasásról és olyan témákról,
amelyek bennünket, nõket érdekelhetnek.
Amennyiben úgy gondolod, hogy itt a helyed, szeretettel várunk
társaságunkba! Érdeklõdni a könyvtárban lehet személyesen vagy
a 06 28 567-070-es telefonszámon.

Jógázzunk!
Beszélgetéseimben nem gyõzöm hangsúlyozni a jóga jótékony ha-
tását, hiszen tapasztalom magamon már néhány éve. Amióta gya-
korlom ezt a távol-keleti „sportot”, nagyon ritkán kell felkeresnem
háziorvosomat, hiszen minden porcikámat megmozgatom, megta-
nultam relaxálni, elengedni magam, ami nagyon fontos a mai ro-
hanó világban.  Ráadásul olyan szerencsés helyzetben is vagyunk,
hogy nem kell egy-egy foglalkozásért elutaznunk a faluból, mert
helyben is karbantarthatjuk testünket-lelkünket. Tehát, jógára fel,
ha el szeretnéd kerülni a betegségeket és szeretnél békében élni a
világgal!
Kedvcsinálóként néhány könyv a választékból:
Rosamond Richardson és James Ward: Micimackó jógakönyve

kezdõknek;
Rosamund Bell: Egyszerû jógagyakorlatok 
Harry Waesse: Jóga kezdõknek 
Varga Gabriella: Gyakorlati jóga
Christina Brown: Jógabiblia: a kezdõtõl a haladó szintig: több

mint 170 jógahelyzet ismertetésével
Ralston Patricia : Jóga: Gyakorlatok és technikák a test és a lélek

egészségéért 
Laukó Ibolya 

2007. augusztus 22-én ülésezett az Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása Tanácsa

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa
elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai beszámolóját, amely
összefoglalja az intézmény 2006/2007-es tanévben végzett munkáját,
továbbá – mint fenntartó – jóváhagyta a Pedagógiai Szakszolgálat In-
tézményi Minőségirányítási Programjának módosítását.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2006. ja-
nuár első napjával alapította meg az Aszódi Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálatát. Az intézmény most zárta az első teljes tanévét, amely
alkalmat teremtett a közös fenntartás tapasztalatainak összegzésére,
az intézmény munkájának értékelésére, összevetve azt az önkormány-
zatok és intézményeik elvárásaival.

A Tanács tudomásul vette Pest Megye Önkormányzata Hivatala támo-
gatása felhasználását elemző ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társult ön-
kormányzatai 2007-ben már közös feladatellátás keretében végzik bel-
ső ellenőrzési munkájukat. Ez évben a Társulás és intézményei műkö-
désének szabályozottságát vizsgálta a belső ellenőrzési vezető. A bel-
ső ellenőrzés javaslatai alapján a Tanács határozott a szükséges intéz-
kedések megtételéről, a Társulás és költségvetési intézményei műkö-
dését meghatározó szabályzatok felülvizsgálatáról.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és tanügy-igazgatási munkáját
szakértők tekintették át, véleményük figyelembevételével a Társulási
Tanács – mint fenntartó – meghatározta a következő tanév ezirányú fel-
adatait.   

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elfogad-
ta, s jogérvényesnek mondta ki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véle-
ményezése után az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2007. I. féléves pénzügyi beszámolóját.

A Tanács döntött a társult önkormányzatok kistérségi szinten megvaló-
sítandó felszíni vízelvezetési projektjének a kiemelt projektek eljárás-
rendjébe történő regisztrálásáról, az ehhez szükséges előzetes megva-
lósíthatósági tanulmány elkészíttetéséről.

A Társult önkormányzatok polgármesterei tájékoztatót hallgattak meg a
közmunka-program helyzetéről, majd aktuális – a településeket foglal-
koztató – kérdéseket vitattak meg.

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális események-
ről és pályázati lehetőségekről bővebben az Aszódi Kistérség Önkor-

mányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu).

KISTÉRSÉGI HÍREK
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„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”

Ezek Tamási Áron erdélyi írónk szavai. Tömör, minden
embert közvetlenül érint a tartalma. A lét és nem lét kérdé-
se a Jóisten kezében van. Õ adja életünket és önállónak te-
remtett mindenkit. Mindnyájunknak adott valamilyen talen-
tumot, életfeltételeket, hogy gazdálkodjunk vele.  Mi idõsek
már sok mindent megéltünk, megcselekedtünk. Lelkiisme-
retével, tetteivel ki-ki maga számol el. Én hiszem és vallom,
minden ember annyit ér, amennyit másokért tesz. Ez ad ne-
kem erõt a nyugdíjas társaimmal kapcsolatos problémákban
való megszólalásra. Nagyon sokan, egyre többen látjuk, a
bajok gyökere országunk, nagyközségünk hatalmat gyakor-
lóinak belsõ megosztottságában van. Ez óriási baj. Sok eb-
bõl adódó hátrányt el kell viselnünk. Sokan, gyakran vissza-
vonulnak, bezárkóznak, lemondanak, elkeserednek. Tehe-
tetlennek érzik magukat. Én úgy gondolom, nem szabad fel-
adni. Betegségeinkbõl is csak akkor tudunk felgyógyulni, ha
nem adjuk fel. Harcolunk a kórral. Ez annál jobban sikerül,
minél többen segítenek nekünk. Törõdnek velünk. 

Weöres Sándor, költõnk szavait szabadon így fogalmazom
meg. Ha gödörbe esünk, magunkban kell keresni és megta-
lálni a létrát, amin kimászunk belõle. Egy sokat használt
magyar közmondás úgy fogalmaz: „Segíts magadon, az Is-
ten is megsegít”.  Szükségünk van arra, hogy akiket megvá-
lasztottunk, minket is képviseljenek. Minden korosztályért
dolgozzanak.  Tájékoztassanak bennünket részletesen, kö-
zérthetõen hatáskörükrõl, cselekedeteikrõl. Ne elvárásaik
legyenek, hanem segítsenek minket. Mi idõsek már kevesen
tudunk a számítógépes, internetes szolgáltatások közvetlen
részesei lenni. Nekünk az a jó, ha a Kisbíró újságunk hasáb-
jain tájékoztatnak részletesen nagyközségünk dolgairól. Ta-
nácsolják, hogy milyen problémával hová fordulhatunk.
Mi, a Nyugdíjas Egyesület tagjai, pártolói, sok nyugdíjas,
igyekszünk Kartal hagyományait ápolni. A nyugdíjasok
gyûjtõ munkájából született meg a Kartal könyv 2004-ben,
az Egyesületté alakulásunk évében.  2004-ben vettünk részt
elõször a Gödöllõn 10 kartali népviseletbe öltöztetett babá-
val a „Pest megye élõ népmûvészete” kiállításon.  Azóta ha-
zánk Babamúzeumaiba ajándékoztunk,  1-1 kartali me-
nyecske ruhás babát, amikhez az anyagot és a munkát a
nyugdíjasok adták, önzetlenül.  Odaadóan, szeretettel fára-
doztak azért, hogy sok más település népviseletes babái kö-
zött a kartali baba is ott legyen, és hirdesse a látogatóknak a
mi népviseletünk szépségét is. 

Az éneklés, a tánc segít nekünk lelki, testi egészségünk
ápolásában. Egyesületünk tagjai szeretettel öltik magukra a
kartali ruhát. Táncolunk és énekelünk ünnepségeken, itthon
és más települések rendezvényein. 

Már 15 fõre nõtt tánccsoportunk létszáma. Szeretjük a
népdalokat, magyar nótákat. Most a közelmúltban, azaz
szeptember 2-án 40 kartali nyugdíjas együtt vett részt egy

nótás hajókiránduláson. Nem volt olcsó, de megérte. Jó volt
együtt lenni, gyönyörködni fõvárosunkban a Dunáról, és a
Szentendrei-sziget szépségében.  Horányban közösen hall-
gatni kedves, ismerõs népdalokat, magyar nótákat remek
elõadóktól. Hazafelé a hajón együtt mulatni.  Azt szeret-
nénk, ha minél többen nemcsak a saját portájukon éreznék
magukat otthon, hanem az egész faluban.  Ezt mindnyájunk-
nak erõsen kell akarni és tenni érte. 

A közfeladatok ellátását vállalók segítsenek abban, hogy
igazi otthonunk legyen NAGYKÖZSÉGÜNK.

Herczeg Jánosné
Nyugdíjas Egyesület vezetõje

Nyugdíjasok rovata

Olvasói levél

Tisztelt Kartaliak!
Engedjék, meg hogy kifejtsem a véleményem, és egyben vála-

szolok is az augusztusi számban megjelent Herczeg Jánosné írá-
sára. Elõször is kicsit a védelmem alá kell, hogy vegyem a Kul-
turális Bizottságot, a HFC-Network kábeltelevíziót, a Galga Te-
levíziót, és jómagamat.

Jelenleg Kartalon a kábeltelevízió hálózatán két olyan csatorna
üzemel, amelyen a helyi és a galga-menti mûsorokat vetítik. Az
egyik a Galga Televízió frekvenciája, a másik a HFC-Network
saját helyi csatornája. Az, hogy a Galga televízió milyen mûso-
rokat sugároz és hogy mikor, az a saját joga. Ebbe nem igazán
szólhatunk bele. A helyi frekvencián, amin a képújság fut, a HFC-
Network vállalta, hogy a kartali eseményeket: kulturális, sport,
ünnepek, stb, levetítik.

Az, hogy elõfordulnak mûszaki problémák, betudható annak,
hogy most nemrég indultak el a helyi, illetve a Galga-menti köz-
vetítések és lehetnek még gondok. A nagyobb televízióknál is
vannak mûszaki problémák. Higgyék el kedves kartaliak, hogy
jómagam, a Galga Televízió, a HFC Network is azon dolgozunk,
hogy egyre kevesebb problémával és jobb minõségben élvezhes-
sék a helyi és a Galga-menti mûsorokat. A sugárzási tervre, pe-
dig tudni illik, hogy jelenleg kartalon annyi mûsor nincs, hogy
állandó vetítési idõpont legyen. A Galga Televízió frekvenciáját
a HFC Network idõben felrakta a képújságra, sokan át is hangol-
ták a TV készülékeket. Az idõsebb embereknek és azoknak, akik
nem értenek a beállításhoz, tudom javasolni, hogy hívjanak szak-
embert, vagy biztos van az ismeretségi körükben, vagy a rokon-
ságban olyan illetõ, aki ért hozzá. Kérjék meg õket, segítsenek,
biztos nem fognak nemet mondani. Az pedig, hogy 1-2 alkalom-
mal mást bízok meg a felvétellel, ehhez jogom van. Az esemé-
nyek fel vannak véve. Ezzel pedig teljesítem a feladataimat. Az,
hogy itt valamiféle megkülönböztetés lenne teljesen téves észre-
vétel. Higgyék el nincs kivételezés senkivel. Elhiszem, hogy
vannak olyan emberek, akik a szereplési vágyért mindenre képe-
sek, de vannak határok, amiket be kellene tartani. Igen, lehetne
itt RTL Klub szintû televíziót készíteni. Csak sok illetõ nagyon
nagy tévedésben van az anyagi oldalával, még egy helyi televí-
zióhoz is rengeteg pénz kell. Azt is tudni illik, ez egy szívesség,
amit a HFC-Network vállal, hogy levetíti a helyi eseményekrõl
készült felvételeket. Ezúton is szeretném megköszönni Kartal
Polgármesterének, Képviselõtestületének, hogy lehetõséget ad-
tak arra, hogy a községben történõ eseményeket bemutathassuk
a helyi kábeltelevízión. 

Köszönöm minden kartalinak, hogy örömmel nézik a mûsoro-
kat.
Tisztelettel: Hajdu Róbert
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A Mûvelõdési Ház életébõl
Októberi programok:

1. hétfõ Vegyes árusítás
8. hétfõ Vegyes árusítás

10. szerda Árusítás- Jön Pisti! 
11. csütörtök Vegyes árusítás
15. hétfõ Vegyes árusítás
18. csütörtök Nyugdíjasok napja
23. kedd Nemzeti ünnep
24. szerda Vegyes árusítás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 
Hétfõ: 17.00 - 20.00 Asszonykórus próbája

Vezeti: Valterné
17.00 - 20.00 Tanfolyamok

Kedd: SZÜNNAP
15.00 - 18.00 Nyugdíjas klub

Vezeti: Herczeg Jánosné
19.00 - 22.00 KAMARATEÁTRUM felnõtt

színjátszók próbái
Vezeti: Barabás Tamás

Szerda: 15.00 - 18.00 Ifjúsági táncklub 
Vezeti: Glonda György 

17.00 - 20.00 Tanfolyamok       
19.00 - 20.00 Tánc oktatás  (Holiday -         

Szarvasné Erzsébet
Csütörtök: 10.00 - 12.00 Csiri-biri  Mamák klubja

Vezeti: Szirákiné Kálnai Petra
16.00 - 17.00 Ifjúsági klub

Vezeti: Halmágyi Ferencné
17.00 - 18.00 Kisasszonykórus próbája

Vezeti: Valterné                  
19.00 - 20.00 Nõi torna

Vezeti: Szarvasné Erzsébet
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.

M E G H Í V Ó
A  Mûvelõdési Ház 

szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját

2007. október 23-án 17 órakor

tartandó  

ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi köszöntõt mond:

Kovács László  Polgármester Úr

M  E  G  H  Í  V  Ó  !
Kartal Nagyközség Önkormányzata

és  a  Mûvelõdési Ház
szeretettel és tisztelettel meghívja 

Kartal  Nyugdíjasait a

NYUGDÍJASOK  NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Helye: Mûvelõdési Ház, Kartal
Ideje: 2007. október 18. csütörtök 17 óra.

Vajon az elmúlt egy hónapban
hányszor rakoncátlankodott a

számítógépe?
Ha ezt a hirdetést egy hónappal ezelõtt

olvassa, mára már egyetlen számítógépes
problémája sem lenne.

A Vírus Kommandó Bt. Számítógép
szervize segít Önnek a hibák elhárításában,

megelõzésében.
Probléma esetén hívja a 06209263102-es

telefonszámon Tóth Lászlót!
Hasznos információkat és ingyenes, profivá
változtató e-mail tanfolyamunkat megtalálja

honlapunkon: www.viruskommando.hu

 

F E L H Í V Á S!

Anyukák figyelem!

Csütörtökönként újra indul a CSIRI-BIRI,
MAMÁK KLUBJA. Szeretettel  várjuk a 3 év

alatti gyermekeket és édesanyjukat a 10
órakor kezdõdõ foglalkozásokra. 

A foglalkozásokat vezeti 
Szirákiné Kálnai Petra.
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BIO-RRITMUS
Kartal, Petõfi tér 10. Galaxy Shop emeletén

Bio-tech termékek kizárólagos forgalmazója

- táplálék-kiegészítők, tömegnövelők

- fogyókúrát elősegítő shakek, müzlik

- természetes gyógymódok, különböző betegségek megelőzésére,

gyógyítására

KAQUIN OXIGÉNES VÍZ KAPHATÓ!

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.
06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25 

 

“Mielõtt más népeket akarunk megérteni,
Magunkat kell megértenünk.
Semmi nem alkalmasabb erre, mint a népdal”

(Kodály Zoltán)
E szép idézettel invitálta a jó íz-

léssel összeállított meghívó a ven-
dégeket és a közönséget Kartalra,
2007. szeptember 8-án. Az összejö-
vetel a nevezetes 125. Kodály év-
forduló és a 25 éve alakult Kartali
Asszonykórus tiszteletét hirdette.

A közismert, gyönyörû népvise-
letbe öltözött asszonyok (az érkezõ
vendégcsoportok szintén), felvonul-
tak a falu fõutcáján, hogy közösen

vegyenek részt a hálaadó szentmi-
sén, Kisassszony-napján (Mária ün-
nep). 

A délutáni mûsort Kovács Lász-
ló, a község polgármestere nyitotta
meg. Kedves szavakkal értékelte a
negyed század eredményeit, ki-
emelve Valter Menyhértné mun-
káját.

A KÓTA és a Vass Lajos Népze-
nei Szövetség nevében is megemlékeztek a szép munkáról,
majd következett az együttesek szereplése. 17 köszöntõ mû-

sort látott a közönség,
amelynek szépsége, ér-
dekessége abban is állt,
hogy színes volt, színes
a szó minden értelmé-
ben. Büszkék lehetünk a

sok népviseletbe öltözött
résztvevõ megjelenésére, és
hogy a nemzetiségiek is meg-
tisztelték a háziakat. Az csak

természetes, hogy a padányiak (Szlo-
vákia), polgármesterükkel együtt tet-
ték tiszteletüket az ünnepeltek elõtt.
Már megszoktuk, hogy a kartaliak
mindig színvonalas, kifogástalan tel-
jesítményt nyújtanak. Ám, most az új
lakodalmas összeállítás meglepetés
volt. Az a mértéktartó, a helyi hagyo-
mányokat jelzésként, de pontosan

megjelenítõ bemutató, méltán aratott igazán osztatlan sikert.
Valter Menyhértné, immár
sokadszorra is bebizonyítot-
ta hozzáértését, jó ízlését.

A színpadi elõadásokat a
Vidróczky Táncegyüttes mû-
sora zárta. Ám a nap szépsé-
geinek, a vigasságnak még
mindig nem volt vége, mert
az esti vendéglátás után kez-
dõdött a táncház. Õszinte vidámsággal vett részt mindenki e
nap örömeiben, s feledte a mindennapok gondjait.       

Dr. Gerzanics Magdolna
www.gerzanics.hu, www.nepzene.hu

A Népzenei Találkozó 2007 sikeréhez nagyban hozzájárult
a közös munka, az összefogás. A sikeres rendezvény ismét
öregbítette Kartal hírnevét. Az idelátogató csoportok elis-
merésüket fejezték ki a vendéglátásért és a rendezésért.
Sokan vettek részt a helyi lakosok is a mûsoron és az esti
programon. Köszönetemet ezúton fejezem ki Kartal
Nagyközség Önkormányzatának, Kovács László pol-
gármester Úrnak, Könyves Kálmán Általános Iskola dolgo-
zóinak, a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda szakácsainak,
a Közhasznú dolgozóknak, Blaubacher János mûszaki veze-
tõnek, Kovács József képviselõnek a padokért, Tóth Rudolf
péknek, a Mezõgazdasági Szövetkezet vezetõségének és a
Mûvelõdési Ház dolgozóinak.

Valter Menyhértné 

Népzenei Találkozó Kartalon – 25 éves a Kartali Asszonykórus
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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

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
www.bagband.hu

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

TÁNCTANFOLYAM INDUL
kezdõknek és haladóknak

diákoknak:
– rock and roll
– hastánc
– látványtánc
Helye: 
Kartal, Mûvelõdési Ház

HASTÁNC: 
felnõtteknek: 
péntek 19-tõl haladó
szombat 16-tól kezdõ

Hastáncmûsor rendelhetõ!
Oktató: Kõmíves Erzsébet

Érd.: 06-70-539-0276, 06-20-360-74-00

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!

§  dr. Hóka Anita  §
ügyvéd

Szakterületeim:
– jogi képviselet és tanácsadás polgári peres és

nemperes eljárásokban
– egyesületek, alapítványok alapítása és

képviselete
– jogi képviselet felszámolási és végrehajtási

eljárásokban
– társasági jog (cégalapítás, módosítás, áta-
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Kartal Nagyközség Önkormányzata 
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
FELSŐOKTATÁSI  HALLGATÓK SZÁMÁRA

a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév 
első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
államilag támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmé-
ben nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 
A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsőfokú szakkép-
zésben résztvevő tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályá-
zati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmánya-
ik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2008. őszén már nem áll fenn, úgy a
2008/2009. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyó-
sításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályá-
zás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a fel-
sőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév
első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, ame-
lyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a fel-
sőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszo-
nya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejé-
nek módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról
2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igaz-
gatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési ön-
kormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósí-
tás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyó-
sításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érin-
tő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az
OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása; 
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intéz-
mény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösz-
töndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkor-
mányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás vissza-
vonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi fél-
évtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem
a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati felté-
teleknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tá-
jékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

2007. szeptember

“A” típusú pályázati kiírás



Kartal Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztérium-
mal együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYO-

KAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhet-
nek, akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény kere-
tében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) fel-
sőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkez-
dik.
Figyelem!

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő ta-
nulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első fél-
éve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév első félévében megfe-
leljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a tá-
mogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, ame-
lyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a fel-
sőoktatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszo-
nya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejé-
nek módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek
számít.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köte-
les írásban 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni,
hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyi-
latkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából
és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülő
ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A” típu-
sú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósí-
tásának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő
változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írás-
ban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM
Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötele-
zettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az aláb-
bi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási

intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma
megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösz-
töndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az
ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormány-
zat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az ön-
kormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon ki-
fejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rá-
szorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztön-
díját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határo-
zatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támoga-
tást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi terüle-
téről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meg-
hozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem
a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati felté-
teleknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tá-
jékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

2007. szeptember

“B” típusú pályázati kiírás


