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Kartalon járt a miniszterelnök
Interjú Kovács László polgármesterrel
Sokan felfigyeltek a megnövekedett forgalomra október ötödikén Kartalon. A faluban futótûzként terjedt a
hír: Gyurcsány Ferenc érkezik a településre, hogy részt
vegyen a kistelepülések baloldali polgármestereinek találkozóján. A részletekrõl Kovács László polgármestert,
a házigazdát kérdeztük.
Minek tudhatjuk be a miniszterelnök kartali látogatását?
Október ötödikére Kartalon gyûltek össze a tízezer lakosnál kisebb települések baloldali polgármesterei, és ezen a
rendezvényen volt vendégünk Gyurcsány Ferenc. Egy olyan
szakmai találkozóra hívtam meg a kollégákat, ahol megbeszélhettük az ekkora településekre jellemzõ speciális problémákat, feladatokat. A tapasztalatcsere mellett abban is megállapodtunk, hogy összefoglaljuk azokat a fejlesztési irányokat, amelyekre mindannyian törekedni fogunk.
Melyek ezek?
Sokrétûek. Abból indultunk ki, hogy ha már Magyarország
három éve az Európai Unió tagja, akkor a hazai kistelepüléseken is utol kell érnünk a kontinens nyugati felét. Ha az ember átlépi az országhatárt, azt látja, hogy a legkisebb osztrák
falvak is rendezettek, minden modern közszolgáltatás elérhetõ. Svájcban élve azt is megtanultam, hogy a kisközösségek
nem csak az utaktól, iskoláktól és a virágos parkoktól erõsek:
a hagyományok ápolása, a helyi tradíciók büszke felvállalása
és a közösségi élet ápolása is hozzátartozik az európai életminõséghez.
Ha egy falura vagy kisvárosra azt akarjuk mondani, hogy
„európai magyar kistelepülés”, akkor ezeket – az infrastruktúrát, a szolgáltatásokat és az élõ közösségeket – mind szem
elõtt kell tartani. Meggyõzõdésem, hogy jó, ha van egy kijelölt útirány, egy feltételrendszer. Ez emlékezteti a dolgukra a
polgármestereket és a kormányzatot is. Az európai uniós
csatlakozást ugyanis csak akkor tekinthetjük lezártnak, ha a
legkisebb településen is méltó körülményeket tudunk biztosítani a helyben élõknek.
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Lett valami eredménye a találkozónak?
Egyetértés volt abban, hogy az „európai magyar kistelepülés” címet hivatalossá kell tenni, és született is egy lista, hogy
mi, baloldali polgármesterek miket tartunk fontosnak. Arra
kértük Gyurcsány Ferencet, és a szintén jelenlévõ Ficsor
Ádám földmûvelésügyi és vidékfejlesztési szakállamtitkárt,
hogy a kormány véglegesítse a felvetéseinket. Az elsõ válasz
pozitív volt, úgyhogy hamarosan el is kezdjük a részletes
egyeztetést, amibe remélem, hogy településfejlesztési szakértõk, akadémikusok és az országban mûködõ önkormányzati
szövetségek is bekapcsolódnak.
A jelenlévõ minisztériumi szakértõkkel pedig átnéztük a jelenlegi és a közeljövõben várható pályázati lehetõségeket.
Megmondtuk kertelés nélkül azt is, ha valamiben úgy éreztük, hogy a kistelepülések hátrányt szenvednek.
Ez csak a baloldali településekre vonatkozik majd?
Dehogy. Ha a kezdeményezésünk végül megvalósul, akkor
az az ország minden kistelepülését egyformán érinti. Az ön-

kormányzatok között egyébként is kisebb szerepe van a pártpolitikának. Az érdekei ugyanazok egy jobb- és egy baloldali
polgármesternek: a saját településének fejlesztése, csinosítása. Azt szeretném, ha a feltételek véglegesítésében a jobboldali vezetésû önkormányzatok is részt vennének. De a kezdeményezés a baloldalról indult, és erre szociáldemokrata meggyõzõdésû emberként természetesen büszke vagyok.
A kartaliaknak milyen haszna származik mindebbõl?
A többi polgármesterrel egy sor területen végigvettük,
hogy milyen megoldások váltak be, és mik nem annyira. Ez a
tapasztalatcsere, ami remélem, hogy hosszú távon is folytatódik, jobb, hatékonyabb munkát tesz lehetõvé az önkormányzatban. Ha pedig a miniszterelnök megõrzi emlékezetében a
barátságos fogadtatást, és a helyben sütött friss kenyeret, annak csak külön örülhetünk. Ezúton szeretném megköszönni a
kartaliaknak, hogy ilyen barátságos és meleg fogadtatásban
részesítették hazánk Miniszterelnökét.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. szeptember 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésérõl
A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés elsõ napirendi
pontjában az iskola beruházás igazságügyi szakértõi vizsgálat megrendelése
tárgyában alkotott határozatot, melynek értelmében az iskolai beruházás III. ütemének igazságügyi szakértõi vizsgálatának megrendeléséhez árajánlatokat kér.
A második napirendi pontban a képviselõ-testület a Kiss-Tápay-Viszlói ügyvédi iroda jogtanácsosi szerzõdését, 2008. január 1-i hatállyal felmondta.
A többi napirendi pontban határozat nem született, illetve a képviselõ-testület
zárt ülés keretében tárgyalta.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. szeptember 20-án megtartott testületi ülésérõl
A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés elsõ napirendi
pontjában a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2007. I. félévi költségvetési tájékoztatóját tárgyalta.
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési fõösszege:
eredeti elõirányzat:
1. 500. 495 eFt
módosított elõirányzat: 1. 785. 333 eFt
bevételek teljesítése: 1. 279. 437 eFt
(június 30-ig)
kiadások teljesítése: 1. 048. 884 eFt
(június 30-ig)
Kiadások alakulása
A kiadások 58, 7%-ra teljesültek
A kiadások %-os megoszlása:
mód. ei
teljesítés
%-os megoszlás
elõir. telj:
- személyi juttatások:
350.914
172.050
44,4 40,7
- járulékok:
112.264
55.920
14,2 13,2
- dologi kiadások:
280.148
176.017
35,5 41,7
- tankönyvtámogatás:
3.342
0
0,4
0
- szoc. pol. juttatás:
36.788
15.554
4,7
3,7
- működési pénzátad:
6.564
2.803
0,8
0,7
Működési kiadások összesen: 1.785.333 1.045.256
100,0 100,0
A képviselõ-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2007. I. félévi költségvetési tájékoztatóját elfogadta.
A második napirendi pontban a 2008. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást hagyta jóvá a képviselõtestület.
A harmadik napirendi pontban a Könyves Kálmán Általános Iskola napközis és
tanulószobai csoport indítása iránti kérelme került elfogadásra. A feladat ellátásához a képviselõ-testület alsó tagozatban 1 évre teljes álláshelyet, felsõ tagozatban fél évre egy álláshelyet biztosít határozott idõre.

A negyedik napirendi pontban Bereczki Ilona igazgató asszony kérelme került
tárgyalásra, melynek értelmében a képviselõ testület a Könyves Kálmán Általános Iskola igazgatóját a 2007/2008 tanévre a heti kötelezõ 4 óra megtartása
alól mentesíti.
Az ötödik napirendi pontban a képviselõ testület hozzájárult ahhoz, hogy az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a felszíni csapadékvíz elvezetés beruházáshoz a Pályázat Elõkészítõ Alapba befizetett Kartal önkormányzati hozzájárulást (708. 523 Ft-ot) projekt elõzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére fordítsa.
A hatodik napirendi pontban Lõrincz Andrea kérelme került tárgyalásra, melyet
a képviselõ-testület elfogadott és Lõrincz Andrea könyvtáros asszisztensi tanfolyamának költségeihez 80%-ban hozzájárult.
A hetedik napirendi pont a Szennyvízcsökkentési tervvel kapcsolatos megbeszélés volt. A szennyvízcsökkentési intézkedési tervet elfogadta a testület, amellyel a telepbõl eltávozó vizet befogadó patak vízminõségének javítását, éves önellenõrzési ütemterv készítését és az új szennytelep megvalósítását vállalta az
önkormányzat.
Nyolcadik napirendi pontként Vincze Zoltán kérelmét tárgyalta a képviselõtestület, és a következõ határozatot hozta, Vincze Zoltán telkén elvégzendõ lõszer-mentesítési munkák költségeihez 50%-ban hozzájárul.
A kilencedik napirendi pont a kartali 144/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezése. A képviselõ-testület azzal a kérelemmel fordul a Pest Megyei Önkormányzathoz, hogy a kartali 144/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát adja át a Kartal Nagyközségi Önkormányzat részére, mert az ingatlant a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 1988-tól szakadatlanul birtokolja.
A tizedik napirendi pontban a képviselõ-testület a Kartali Nyugdíjas Egyesület
Kábeltelevízióval kapcsolatos kérelmét támogatja, a helyi adásainak kiszámíthatóságával kapcsolatban.
A tizenegyedik napirendi pont a Településfejlesztési Kft. megalapítása volt, ezzel kapcsolatban határozat nem született.
A tizenkettedik napirendi pontként a képviselõ-testület a Kartal Nagyközség
Település Esélyegyenlõségi Programját fogadta el.
Az egyebek között a Pénzügyi Bizottságba Benyó Zoltánné helyett új külsõ tagot választott a képviselõ-testület Jakab Tibor (Kartal Kossuth u 11.) személyében. A sportpálya beruházás igazságügyi szakértõ anyagát elkészítõ Novo-Kunst
Kft. által benyújtott megbízási díj kifizetését a képviselõ-testület nem fogadta el.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. október 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésérõl.
A rendkívüli ülésen egy napirend tárgyalására került sor, melynek keretében a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem csatlakozik az Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösséghez.
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Kistérség hírei
2007. szeptember 19-één tartotta ülését az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elfogadta a Társulási megállapodás kiegészítését, valamint a költségvetési szervei alapító okiratának, szabályzatainak módosítását.
A Tanács megismerte a Kistérségi Iroda belsõ ellenõrzési
vezetõje által kidolgozott közös feladatellátásra vonatkozó
szabályzatot, azaz a belsõ ellenõrzési kézikönyvet, amely tartalmazza a társult önkormányzatokra vonatkozó egységes eljárásrendet.
A Közoktatási törvény legújabb módosítása elõírja, hogy
az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a
gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket. Miután az Aszódi kistérségben a társult önkormányzatok - Bag képviselõ-testülete kivételével - közös, kistérségi intézkedési terv készítése mellett döntöttek, így az esélyegyenlõségre vonatkozó kiegészítéseket is szükséges kistérségi szinten összefoglalni. A Tanács határozatban fogadta el a Közoktatási intézkedési terv településenkénti esélyegyenlõségi
tervekkel való kiegészítésére vonatkozó javaslatot.
2007. februárban jelent meg az Egészségporta Egyesület
pályázati felhívása, melynek célja egy Kistérségi Népegészségügyi Modellprogram létrehozása.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa döntött a „Partnerség az egészségért” pályázati felhívásra történõ jelentkezésrõl. A társult önkormányzatok
vállalták, hogy a kistérségi egészségfejlesztési koncepció kidolgozásában részt vesznek, annak megvalósításában
együttmûködnek.
Augusztus végén az Egészségporta Egyesület és az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása együttmûködési megállapodást kötött, melyben a felek vállalják,
hogy az egészségtervek, egészségképek, egészségfejlesztési
projektek területén együttmûködnek a megállapodás hatálya alatt, és az ezen tárgyakban kiírásra kerülõ pályázatokban közösen vesznek részt. A projekt keretében az ÁNTSZ
Közép-magyarországi Regionális Intézete munkatársai helyzetelemzést készítettek az Aszódi kistérség lakosságának általános egészségi állapotáról. Ez az egészségkép meghatározza
a kistérség egészségfejlesztési stratégiájának irányvonalait,
és segít egy releváns egészségterv kialakításában.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elfogadta a Kistérségi egészségterv készítésérõl
szóló beszámolót, valamint az Aszódi kistérség területén élõ
lakosság egészségi állapotáról szóló helyzetelemzést. (Az
Aszódi kistérség egészségképe a http://aszodikisterseg.hu/
file.php?file_id= 485 oldalon olvasható.)
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Aszód Város Önkormányzata együttmûködési megállapodást írt alá abból a célból, hogy Aszód városa által az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében be-

nyújtandó „Zöld út” címû pályázatban meghatározott egyes
pályázati célokat közös együttmûködéssel valósítsák meg. A
projekt célja a környezettudatos nevelés közös együttmûködéssel történõ elõsegítése az óvodától az általános iskola végéig.
A Társulási Tanács tagjai meghallgatták a Tanács elnökének beszámolóját az Aszódi kistérség települései felszíni vízelvezetési projektterve kiemelt projektként történõ regisztrációjára vonatkozó elõkészítõ munkák helyzetérõl.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

Tisztelt Pályázók!
Az Aszódi kistérségben mûködõ három hálózat (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) elindítja közös
ügyfélszolgálatát.
Célunk, hogy szakmai tanácsadással segítsünk minden potenciális, illetve már nyertes pályázót az alábbi témákban:
- vállalkozásfejlesztési pályázatok
- jeremie típusú pályázatok
- nonprofit szervezeteket támogató pályázatok
- állami támogatások
- mezõgazdasági támogatások
- vidékfejlesztési pályázatok
Cím: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Kistérségi Iroda
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.
Ideje: minden kedden 13 órától 17 óráig
Juhász Bálint

ÚMFT tanácsadó (NFÜ)
Aszódi kistérség
30/6601374
juhasz_balint@nftkmr.hu

Deák Istvánné

HVI vezetõ (FVM)
Aszódi kistérség
20/9251090
deak.istvanne@gmail.com

Szlucska Pálné

ÖTM koordinátor (ÖTM)
Aszódi kistérség
30/9523279
szlucskanekati@invitel.hu
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Iskola hírei
A Könyves Kálmán Általános Iskola
új pedagógusainak bemutatkozása
Az idei évben szeptember 3-án nyitotta meg kapuit a diáksereg
elõtt az iskola. Az alsó tagozat három osztályt bocsátott ki szárnyai alól. Az ötödik évfolyamon így indulhatott egy informatika
tagozatos osztály (5. a), melynek Szászi Tibor lett az osztályfõnöke, egy angol tagozatos (5. b) Bognár László vezetésével, valamint egy matematika tagozatos osztály (5. c), melynek Kratofil
Sándor az osztályfõnöke. Öt új pedagógus kezdte meg az idei tanévet iskolánk felsõ tagozatán. Az alábbiakban az õ bemutatkozásukat olvashatják.
Kiss Emese vagyok a Könyves Kálmán Általános Iskola pszichológusa, jelenleg Budapesten
élek. Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem. Egyetemi éveink
alatt az elméleti képzés mellett lehetõségünk
nyílt arra, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk
magunkat. Dolgoztam a Hospice Egyesületben
az Életvonal telefonos szolgálatánál, ahol daganatos betegeknek nyújtottunk segítséget. Részt vettem a Drog
Stop ambulancia képzésében, majd egy nemzetközi gyermektáborban dolgoztam, mint pszichológus. Második éve végzem a
Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzését. Iskolapszichológusi munkám keretében szeretnék mind a tanárokkal,
mind a szülõkkel együttmûködni a gyerekek érdekében.
Koncz Ágnesnek hívnak, Püspökhatvanban
élek. Az egri Eszterházy Károly Fõiskola angol
szakán végeztem 2005-ben. Az elmúlt két tanévben a püspökhatvani általános iskolában tanítottam angolt alsó és felsõ tagozaton egyaránt.
Örülök, hogy itt Kartalon folytathatom a nyelvtanári pályafutásomat. Mindenki nagyon kedvesen fogadott és sikerült könnyen beilleszkednem. Nagy kihívás számomra ez a tanév, mert a kartali iskola mellett Versegen is helyt kell állnom. Igyekszem feladataimat jól ellátni és megfelelni az elvárásoknak.
Csomós Jánosnénak hívnak, szeptember 1jétõl próbálom bevezetni a kartali nebulókat
az angol nyelv rejtelmeibe, több-kevesebb sikerrel. Azért ez a felemás a megfogalmazás,
mert izgalmas feladatot vállaltam tanév elején. Eddig ugyanis középiskolásokat és felnõtteket tanítottam (ez utóbbiakat jelenleg is
Budapesten egy nyelviskolában), most azonban nagyobb kihívással – igaz, sokkal szebbel
is – találtam szemben magamat. Mert, mert
mi más is lehetne szebb feladat, mint kisiskolásokkal megszerettetni egy idegen nyelvet, mely ráadásul az Európai Unió közös
nyelve is. Budapesten lakom, de Romániában, Aradon születtem.
Elsõ diplomámat Bukarestben szereztem újságíróként. Angol
nyelvtanári diplomámat az egri Eszterházy Károly Fõiskolán szereztem, és igazán kiváló tanáraim megtanítottak arra, hogy hosszú
távon két dolog az, amivel egy pedagógus célt ér: a türelem és a
szeretet. Többéves tanári tapasztalatomat felhasználva és tudásom
legjavát adva, tehát ezzel az útravalóval felvértezve próbálom –
tanév végén elválik, mekkora sikerrel – diákjaimat szebbre, jobbra, többre tanítani.

Turán Ágnesnek hívnak, Hatvanban élek a
családommal. Gimnazista éveim után a BGF
KVIFK vendéglátó szakán tanultam, ahol mint
vendéglátó szakmenedzser elsõ diplomámat
megszereztem. Úgy éreztem, hogy a vendéglátás nem életcélom, ezért gyermekkori álmaimat
nem dobtam el magamtól és jelentkeztem az
ELTE Tanító és Óvónõképzõ szakára, ahol 2006-ban diplomáztam
természetismeret mûveltségterületen. 2007 júniusában végeztem a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karán,
mint aerobic sportoktató. Egy évet tanítottam és mentoráltam a
Grassalkovich Alapítványi Szakiskola 9. és 10. osztályában. Szabadidõmben szeretek kirándulni és imádott kutyáimmal játszani.
Jelenleg napközis nevelõként dolgozom és legfõbb célom, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat a napköziben és minél több lehetõség nyíljon közös programokra. Bízom abban, hogy amit elméletben megtanultam, azt most gyakorlatban is tudom kamatoztatni.
Nagymarosi Richárd vagyok. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Fõiskola könyvtáros tanár
szakán vagyok végzõs hallgató. Idén 25 éve,
hogy néptáncot tanulok. Feleségemmel két fesztiváldíjas csoportot neveltünk ki az évek folyamán. Szeretném a népi kultúrába jobban bevezetni a fiatalokat, hiszen ez is hozzátartozik örökségünkhöz. Ez évben az 5. és 6. osztályban tanítok néptáncot, emellett informatikus végzettségemmel az iskolában én látom el a
rendszergazdai feladatokat is.

ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS – 2007. november hónapban
1. csütörtök
2. péntek
3. szombat
4. vasárnap
5. hétfõ
6. kedd
7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
12. hétfõ
13. kedd
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
19. hétfõ
20. kedd
21. szerda
22. csütörtök
23. péntek
24. szombat
25.vasárnap
26. hétfõ
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek

Ügyelõ orvos:

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

Dr. Tankó Géza
1. szombat
2. vasárnap
Dr. Tankó Géza
3. hétfõ
Dr. Stahorszky Margit
4. kedd
Dr. Katona Miklós
5. szerda
Dr. Tankó Géza
6. csütörtök
Dr. Botos Mária
7. péntek
Dr. Tankó Géza
A változtatás jogát fenntartjuk.

Ideje:

Cím:

Telefon:

8-8
Verseg, Fõ út 12.
567-2210
8-8
Verseg, Fõ út 12.
567-2210
8-8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-3315
8-8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-3315
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-329, 06-20-377-2485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
16 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
16 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
13 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
8-8
Kartal, Baross u. 18.
437-3329, 06-220-3377-22485
8-8
Kartal, Baross u. 18.
437-3329, 06-220-3377-22485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-329, 06-20-377-2485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
16 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
16 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
13 - 8
Kartal, Baross u. 18.
473-329, 06-20-377-2485
8-8
Kartal, Baross u. 18.
437-3328
Kartal, Baross u. 18.
437-3328
8-8
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-329, 06-20-377-2485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
16 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
16 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
13 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
567-2210
8-8
Verseg, Fõ u. 12.
8-8
Verseg, Fõ u. 12.
567-2210
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-329, 06-20-377-2485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
16 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
16 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
13 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
2007. december
8-8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-3315
8-8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-3315
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-329, 06-20-377-2485
16 - 8
Kartal, Baross u. 18.
437-328
16 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
16 - 8
Verseg, Fõ u. 12.
567-210
13 - 8
Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
Dr. Katona Miklós ügyeletvezetõ fõorvos

2007. október

5

Iskola hírei
„…iskola, iskola, ki a csoda jár oda?...”
BECSÖNGETTEK!!
Szeptember 3-án országszerte megszólalt az iskolák csengõje.
Kartalon is benépesedtek az utcák, a járdák. Vidám forgataggá változott a csendes község egy pillanat alatt. Véget ért a nyári szünet,
mostantól kezdve mindenkit hívogat az iskola kapuja. Reggelente
zsúfolásig megteltek a tantermek diákokkal. Már nem csendes az
udvar, a folyosó, a zsibongó. Minden újraéledt! Az idei tanév kicsit
másképp kezdõdött, mint az ezelõttiek. Iskolánk szept. elsejétõl intézményfenntartó iskola lett. Mostantól hozzánk tartozik a versegi
általános iskola is. Az alsó tagozat, valamint az 5-6. évfolyam a
versegi iskolában tanul, a 7.-8. osztály, pedig nálunk folytatja tanulmányait. Reméljük, hogy mind a diákok, mind pedig a pedagógus kollégák jól érzik magukat a kartali iskolában. Munkájukhoz
sok sikert kívánunk!
A pedagógusok már augusztusban szorgalmasan készültek a
szeptemberi iskolakezdésre. Széppé, otthonossá varázsolták a tantermeket, valamint az iskola minden helyiségét. Nagy szeretettel és
megkülönböztetett figyelemmel várták az elsõsöket, akik az idei
tanévben, sajnos jóval kevesebben vannak, mint az elmúlt években.
A 3. z osztályos tanulók H. Megyeri Andrea osztályfõnök vezetésével a nyári szünet végén szorgalmasan készültek a tanévnyitó
ünnepségre. Köszönjük a gyerekeknek és a felkészítõ tanító néninek és óvó néniknek a szép mûsort. A kis elsõsök is bátran, ügyesen kiálltak a színpadra egy-egy iskolahívogató verssel. Iskolánkban már hagyomány, hogy a legfiatalabb tanulók megkapják a
Könyves Kálmán jelvényt. Reméljük, büszkén fogják ruhájukon
viselni intézményünk egyik szép jelképét. Voltak, akik nagyon bátran, vidáman lépték át az iskola kapuját. Voltak, akik kicsit bátortalanul, megilletõdve, könnyeikkel küszködve vettek búcsút szüleiktõl. Nagy változás ez az életükben, de reméljük, hogy minél többen zökkenõmentesen veszik az akadályokat, és könnyen átszoknak, jól beilleszkednek az új közösségükbe.
Minden kis elsõ osztályos tanulónak sok sikert, jó tanulást kívánunk! Köszönjük Kovács László polgármester úr és az igazgatónõ
kedves szavait. Már az elsõ tanítási napon az 1. évfolyam osztályfõnökei szülõi értekezleteket tartottak.
Lehetõség nyílt a bemutatkozásra, ismerkedésre. A pedagógusok
tájékoztatták a szülõket az idei tanév általános és aktuális feladatairól, a célkitûzésekrõl, valamint a tanév során várható eseményekrõl, rendezvényekrõl, a tanító nénik elmondták kéréseiket, tapasztalataikat.
Az idei tanévben is fejlesztõ pedagógus, logopédus, iskola pszichológus segíti a pedagógusok munkáját. A gyerekek szûrõvizsgálata befejezõdött. Akik segítségre szorulnak, minden héten folyamatosan vehetnek részt a foglalkozásokon. Ezeket az órákat beépítettük a tanulók órarendjébe. A foglalkozások ingyenesek.
Folytatódik a tanulók teljesítményének szöveges értékelése. Az
elsõsöket kéthavonta értékelik a tanító nénik, a 2-4. évfolyam tanulóit félévkor és év végén, illetve a szorgalmi idõszakban érdemjegyeket is kapnak.
Újra indultak a hittan órák, szakkörök. A hagyománytól eltérõen
szeptembertõl a nagy érdeklõdésre való tekintettel 3 napközis csoport beindításra kaptunk lehetõséget. Kerekes Csaba testnevelõ tanár már a legkisebbeket is hívta labdarúgó szakkörre. Jó idõ esetén,
a sportpályán, rossz idõ esetén a felsõ tagozatos iskola tornacsarnokában tartja az edzéseket.
Elkezdõdtek a folyamatos ismétlések, gyakorlások, valamint az
év elejei felmérések. Fontos a füzetvezetések kialakítása, az idén is

sok háziversenyt szervezünk diákjaink számára., többek között a
legszebb füzeteket is értékelni fogjuk.
Szásziné Éva néninél minden hónapban lehet folyóiratokat,
könyveket rendelni. Sokan jelentkeztek a Teki-Totó c. országos
matematika tanulmányi versenyre. A feladatokat 4 alkalommal kell
lezárt borítékban visszaküldeni. Örülünk, hogy a szülõk tudták vállalni az 1500 Ft-os nevezési díj befizetését. A versenyre minden jelentkezõ, ajándékkönyvet kap: Ezerarcú bolygónk a Föld címmel.
Mindenkinek jó töprengést kívánunk!
Iskolánk egyik fontos célkiûzése, feladata a gyermekek környezettudatos gondolkodásra nevelése. Ehhez kapcsolódóan minden
osztálynak szívesen ajánljuk figyelmébe a postán, illetve az újságárusoknál kapható, kéthavonta megjelenõ Süni c. és a Természetbúvár c. folyóiratok megvásárlását. Az újságokat gyûjtsék össze a
gyerekek, forgassák, olvassák szorgalmasan, ugyanis a tanév folyamán környezetvédelmi-természetvédelmi vetélkedõt fogunk szervezni. A folyóiratok tartalmát fel fogjuk használni a feladatsorban.
Iskolánk környezetének megóvása érdekében folyamatos tisztasági
versenyt fogunk indítani. Gyerekek! Figyeljétek a faliújságon a
Természetvédelmi Híradó-t, sok érdekességet, aktuális programot
olvashattok rajta, az év minden hónapjában más és mást. Fordítsatok nagy gondot a szelektív hulladékgyûjtésre!
Kísérjétek figyelemmel a televízió mûsort, szabadidõtökben tekintsétek meg a nektek szóló természetfilmeket!
Jó olvasását, kellemes idõtöltést kívánunk!
Az Állatok Világnapja alkalmából (okt.4.) osztályonkénti tablókészítést hirdettünk ebben a témában.
Témák:
1. évfolyam: háziállatok
2. évfolyam: vízben élõ állatok
3. évfolyam: vadállatok Európában
4. évfolyam: vadállatok Európán kívül
A negyedik évfolyamos diákok számára újra indul a levelezõs
feladatmegoldó tanulmányi verseny. Havonta lesz egy-egy forduló.
Jelentkezzetek minél többen! A verseny eredményét a tanév végén
fogjuk kihirdetni. Értékes jutalmat kapnak a kiválóan teljesítõ tanulók. Az osztályfõnökök filmklubot indítanak a havi egy alkalommal. Minden érdeklõdõ negyedikest szeretettel várnak! A hónap
utolsó hetében az óvónõk és az elsõs osztályfõnökök kerek-asztal
beszélgetést folytattak iskolánkban. Köszönjük a tapasztalatcserét,
a segítséget, amit minden éven kapunk! Szeretettel hívjuk és várjuk az óvó néniket, hogy megtekintsék a gyerekek munkáját is.
Októberi programjaink:
-okt. 1. hulladékgyûjtés (papír, fém, gumiabroncs) a felsõ tagozatos iskolában
-fogadóóra
-Állatok Világnapja alkalmából plakátkészítés
-okt. 6. a 13 aradi vértanúra emlékeztünk
-okt. 8. fényképezés az alsó tagozaton
-okt. 23. nemzeti ünnepünkre emlékezünk
-rajzverseny beindítása, témakörök kihirdetése
-szakmai nap a felsõ tagozatos iskolában
-õszi szünet: okt. 29-31-ig.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap: okt. 27. Szünet utáni elsõ
tanítási nap: nov. 5.
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Nyugdíjasok rovata
Még egyszer az egyenlõ mércérõl
Nehéz vállalkozás olyan ügyet képviselni, amit bár sokan
szeretnénk, a különbözõ nézetek, érdekek ütközése miatt csorbul, ferdül, háttérbe szorul. Vannak olyanok, akiknek a nyugdíjasok élete, közérzete, kívánsága jelentéktelen dolog. Nekünk nagyon fontos minden, ami minket érint. Azt szeretnénk,
ha azoknak, is fontos lenne, akik vállalkoztak mindnyájunk
képviseletére. Mi a hagyományõrzésben a kartali viselet ápolásában örömteli foglalatosságot találunk. Szinte megfiatalodva
veszünk részt a Nyugdíjas egyesület összejövetelein, helyi és
kistérségi ünnepségeken népviseletbe öltözve. Amikor értesültünk a kábel tv felvételi és sugárzási lehetõségeirõl, nagyon
örültünk. Velünk örültek azok is, akik mozgásukban vagy közösségben, részvételi szokásaikban visszafogottabbak. Sajnos
az örömbõl, üröm lett. Sok kellemetlen megalázó, elferdített,
félremagyarázott sértésnek lettem nyílt és burkolt célpontja.
Mindezt azért, mert a Polgármester úr támogatását kérni mertem. Máig sem értem és sokan mások sem, akik a május 12-én
rendezett elsõ Kistérségi népviseletbe öltöztetett babák, kiállításán és a szõttes kiállításon részt vettek, vagy hallottak róla,
miért lett kivágva az összes baba és szõttes a levetítésbõl. Csak
a cím maradt meg és az évfordulós mûsor. A felvételbõl éppen
az 56 népviseletes baba és a szõttesek, a kiállítása tûnt el. Ki?
Kik? Milyen mércével mértek, intézkedtek így? Még az a szerencsénk, hogy az eredeti, vágatban a felvétel és más, kívülállók képei, felvételei megvannak. Szép emléket állítanak az eseménynek. Ugyanilyen nagy öröm, érték a babák elhelyezése a
vitrinekben, a Faluházban. Rendezvények alkalmával, vagy
bejelentkezéssel bárki láthatja õket, azokat, amik köztulajdonban vannak. Úgy gondolom, a babákat, szõtteseket túltengõ
szereplési vággyal gyanúsítani csak a mesében lehet.
A ,,kivételezés” kérdését meg az olvasókra, nagyközségünk
lakóira bízzuk. Négy hónappal az esemény után, ilyen módon
megcsonkítva látni a felvételt, magyarázza, ki mivel tudja. A
kábel tv helyi, HFC csatornájának ügyvezetõ igazgatója, László István a helyi felvételek sugárzásával kapcsolatban cikkem
hatására szeptember közepén megkeresett telefonon. Elmondta, hogy õk a helyi mûsorokat ingyen vetítik le a csatornájukon. Az Õ ilyen irányú tevékenységükben nincs semmi megkülönböztetés, sorrendiség, késleltetés. Amikor megkapják a
levetítésre kért anyagot, egy héten belül mûsorra tûzik. Kiírják
a vetítés idejét és a megjelölt idõben sugározzák, a leadott állapotban és a kért számban. Jó lenne mindnyájunknak, ha a
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kidolgozná a feltételeket, lehetõségeket és közölnék a Kisbíró újságban. Jó lenne, ha
az illetékesek azon fáradoznának, hogy a HFC tulajdonosai által biztosított lehetõséggel, minél több kellemes idõtöltésben,
Tv nézésben lehessen része az elõfizetõknek a helyi mûsorokról.
Ehhez kívánok mindenkinek odafigyelést, pártatlan, igazságos, emberséges mércével mérni tudást!
Herczeg Jánosné

„Múlik az idõ, õszre jár, de fénylik még a napsugár
aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek!”

Idõsek Világnapja
október 1.
Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek világnapját,
azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld mintegy
hatszázmillió lakosáról.
Az ENSZ Közgyûlésének határozata alapján elõször 1991-ben
rendezték meg az idõsek világnapját, 1999-ben pedig hasonló elnevezésû éves rendezvénysorozatot tartottak. Az intézkedés célja,
hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes öregkort.
Helyi viszonylatban is hagyománnyá vált a tisztes korú emberek köszöntése.
Mi is köszöntöttük Kartal legidõsebb lakóját,
Kelemen Pálné Volák Erzsébetet, aki 98 éves.
Az idõs asszonyt október 9-én kerestük fel az otthonában, családja körében. Kovács László polgármester, Varga Józsefné, a
Mûvelõdési Ház dolgozója, Sisa Anita és Halmágyi Ferencné családgondozók virágcsokorral és ajándékkosárral kedveskedtek neki.
Bözsi néni fontosabb életrajzi adatait az egyik nevelt fia,
Bratkovics István közölte velünk. 1909. október 11-én született
Kartalon. Szülei egyszerû parasztemberek voltak. Az elemi iskola
elvégzése után cseléd volt Pesten. 1945-71 között a saját földjükön dolgozott. 1971-74-ig, pedig a budapesti konzervgyár dolgozója volt. Saját gyermeke nem született, férjével együtt meleg szeretettel nevelték fel elhunyt húga két fiát. Kedvenc elfoglaltsága a
kerti munka volt, most is nagyon szereti a virágokat.
Idõs kora ellenére jó étvággyal fogyasztja a tésztaételeket és a
fõzelékeket. Szívesen eszik édességet és gyümölcsöt is. 98 évesen
is jó egészségnek örvend, nem visel szemüveget, de a hallásával
problémái vannak, gyógyszert alig szed. Békés, nyugodt körülmények között telnek napjai. A család tagjai féltõ gondoskodással és
nagy-nagy türelemmel veszik õt körül.
Kedves Bözsi néni kívánunk sok örömet, boldogságot és nagyon jó egészséget.
Halmágyi Ferencné
családgondozó
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A Mûvelõdési Ház életébõl
Novemberi programok:
5. hétfõ
7. szerda
8. csütörtök
10. szombat
12. hétfõ
14. szerda
16. péntek
19. hétfõ
21. szerda
24. szombat
28. szerda

Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Sári Szabolcs és barátai hangversenye
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes
Árusítás - Jön Pisti!
Árusítás - vegyes
Katalin-bál a Nefelejcs Együttes
szervezésében
Árusítás - vegyes

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)
Vezeti: Szarvasné Erzsébet
Csütörtök: 10.00 - 12.00 Csiri-biri Mamák klubja
Vezeti: Szirákiné Kálnai Petra
17.00 - 18.00 Kisasszonykórus próbája
Vezeti: Valterné
18.00 - 19.00 Ifjúsági klub
Vezeti: Halmágyi Ferencné
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.

FIGYELEM!
A Nefelejcs Népzenei Együttes KATALIN-BÁLT
szervez 2007. november 24-én, szombaton
19 órakor a kartali Mûvelõdési Házban.
További információt a 06-20-458-7414
telefonszámon kérhetnek.

Köszöntöttük a nyugdíjasokat
Október 18-án tartottuk a Nyugdíjasok Napját. Igen sokan
eljöttek ünnepelni. Kovács László polgármester úr kedves
szavai után gyerekek és felnõttek mûsorral köszöntötték a
nyugdíjasokat. Jó hangulat kerekedett a finom falatok és a
jó zene hatására. Rada László este 10 óráig húzta a talp alá
valót mindenki örömére. Nem volt láb és derékfájás, elfelejtették bújukat, fiatalosan ropták a táncot.
Remélem maradandó élmény volt valamennyi résztvevõ
számára.
Valterné
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A könyvtár hírei
Találkoztunk a könyvtárban
Ezen az õszön október 2-12-ig, “Könyvtárak összefogása
a társadalomért” rendezvénysorozattal várták a falvak városok könyvtárai látogatóikat. Célunk az volt, hogy bemutassuk
szolgáltatásainkat az érdeklõdõ lakosság számára.
Készültünk a babák
és szüleik, a kölykök, a
tinik, a nagyik látogatására.
Meghirdettük

programjainkat ebben
a lapban, plakátokon,
meghívókat küldtünk
és személyesen is felkerestük, akit csak tudtunk, feltettük a
honlapunkra, mégis…. nos, néhány korcsoportban alacsony
volt az érdeklõdõk száma. Nagyon sajnáltuk, hogy kevesen
jöttek el, pedig érdekes, színes programmal vártuk látogatóinkat.
Kezdjük mindjárt a kisgyermekes anyukáknál. Annál is inkább kétségbeejtõ éppen ennek a körnek a távolmaradása, mivel a könyvek, az olvasás megszerettetését, már ebben a korban el kell kezdeni és szerintem nem egy rossz program idõnként a babával együtt ellátogatni a könyvtárba, kikapcsolódásképpen is. Az olvasás jótékony hatásait sem a televízió,
sem a számítógép nem tudja pótolni. Hogyan szeressen majd
késõbb olvasni, tanulni az a gyerek, akit anyukája nem „vitt el
az ölében” a mesék birodalmába?
A legtöbben a „kölyökolvasók” voltak, igaz, Õket a tanító
nénik hozták el és úgy tûnt, nagyon élvezték a részükre összeállított vetélkedõket. A „tiniolvasók” érdeklõdése azután

Messzirõl jött ember…
….sokat látott. Nem pont ez a szólás befejezése, de
miért ne lehetne így is. Nagy az igazságtartama ennek
a kijelentésnek is.
Augusztus óta új arc tûnt fel Kartal életében, aki
igyekszik minden eseményen ott lenni, mindenkivel
megismerkedni. Jön, megy, beszélget, ismerkedik.
Ki õ? Babály László, az újonnan kinevezett sportcsarnokvezetõ. Õ az, aki 20 éves sikeres tanári pályafutást a háta mögött hagyva érkezett Budapestrõl,
hogy valami másban próbálja ki szervezõ képességét,
leleményességét, kiváló kommunikációs készségét.
Sokat látott, sokat tapasztalt aktív sportpályafutása

megint megcsappant, sajnos alig néhányan jöttek el és vettek
részt az internetes vetélkedõn és a könyvbemutatón. Köszönöm a tanító nénik és a magyartanárok segítségét abban, hogy
elhozták, illetve elküldték a gyerekeket rendezvényeinkre.
Nagy örömünkre viszont szép számmal jelentek meg a
„nagyiolvasók”, akiknek igyekeztünk emlékezetes perceket
szerezni a felolvasással, a hangoskönyvek és könyvek bemutatásával.
Október 6-án délután négy órakor vendégünk volt Zsíros
Simon Mária költõnõ és elõadómûvész. Erre a rendezvényre
sem a túl nagy tömeg volt a jellemzõ, viszont akik eljöttek,
olyan jól érezték magukat, hogy fél hétkor még javában beszélgettünk. Véleményem szerint, sajnálhatja, aki nem jött el.
A könyves vasárnapon is voltak látogatói intézményünknek, szép számmal vették igénybe az ingyenes internetezési
lehetõséget és sokan könyvet is kölcsönöztek. Mindent összevetve úgy érzem, hogy ez a tíz nap nem telt el hiábavaló munkával, sikerült sok betérõnek kellemes perceket szereznünk és
remélem, kedvet kaptak a további a könyvtárba járáshoz. Októberben is kaptunk ajándékkönyveket, amit szeretnénk megköszönni Kassai Szilviának, Õszi Anitának és Papp
Lászlónénak.
Kedves Gyerekek!
2007.október 5-én újra indítottuk a közkedvelt Mesedobozunkat, amelyre szeretettel várunk minden olyan fiút és leányt, aki szeret érdekes történeteket hallgatni és a
kézmûveskedést sem veti meg! További idõpontok:
2007.október 19., november 9., november 23., december 7.,
december 21., 16 óra.
Új könyveink közül néhány: Trujillo Eduardo: Az elsõ
könyvem:szavak; Knecht-Boyer: Babamóka; W. Awdry:
Thomas a gõzmozdony; Böszörményi Gyula: Az elveszett történet; Thomas Brezina : A világ legtitokzatosabb kincse; Wass
Albert: Amerikai emberek; Szepes Mária-Nemere István: Az
élet örök; Zsíros Simon Mária: „Az érzelmek árnyékában”;
Iskolaválasztás elõtt 2008.
Laukó I.

során, hiszen a 70-es, 80-as évek válogatott atlétája
volt 100 és 200 m-es síkfutásban. Országos, valamint
nemzetközi bajnokságok sok-sok érme, serlege, a
moszkvai Olimpián valórészvétel is a „trófeái” között
szerepel.
Ezt követõen edzõként, testnevelõ tanárként oktatta
tanítványait a sport szeretetére, egymás megbecsülésére, tisztességre, az egészség megóvásának fontosságára. Tanított Újpesten a Dallos Ida Ált. Isk-ban, Kõbányán a Szent László Ált. Isk-ban, de a Rózsadombon, Rákoscsabán, Kispesten is. Mindenhol sikeres
sportolókat nevelt, akik atlétikában, floorballban, fociban szereztek kerületi, budapesti és országos helyezéseket.

2007. október
Siker itt, siker ott, siker mindenhol! Akkor miért kellett
változtatni?
Saját bevallása szerint minden iskolában, ahol megfordult, öröm volt a gyerekekkel dolgozni akár 7, akár
17 évesek voltak. Szeretik, igénylik a sportot, tisztelik,
becsülik azt a tanárt, aki emberszámba veszi õket,
meghallgatja gondjukat, bajukat, megpróbálja orvosolni õket. Ebben a munkában a szülõk is szinte mindig partnerek voltak.
A kollegák? Az már más kérdés. A szakmai féltékenység, a sikerek irigylése sokszor nyomta rá bélyegét a tantestület hangulatára. Ez alól talán csak a
Szent László 34. Ált. Isk. volt hosszú ideig kivétel. Itt a
nevelõtestület is szerette a sportot, igényelte a rendszeres testmozgást. Mindenki tisztában volt azzal,
hogy a magas szintû tanuláshoz, tanításhoz teherbíró,
egészséges testre és lélekre van szükség. Telente 4

Figyelem! Jobbkéz-szabály kötelezõ!
Kartalon igen megnõtt a balesetek száma. Sokan nem tartják be a jobbkéz-szabályt, és ebbõl adódnak a súlyos balesetek.
Kartalon szinte minden útkeresztezõdés jobbkezes. Nagyobb figyelemmel
kell közlekedni valamennyi jármûvel. Feltételezem, hogy a jármûvezetõk
tisztában vannak a szabályokkal. Gyakran figyelmetlenség, rohanás az
okozója baleseteknek. Feltétlen be kell tartani a Szabályokat!
Szeretném valamennyi jármûvezetõnek felidézni a KRESZ által elõírtakat:
„Elsõbbséget kell adni az útkeresztezõdésben a jobbról érkezõ valamennyi jármûnek… Az elsõbbségadás ugyanúgy történik, mint a háromszög táblánál. A jobbról érkezõ elsõbbsége független attól, hogy az, milyen
irányba folytatja az útját. A szabályt a két jármû egymás közti viszonyában kell alkalmazni. Ha az útkeresztezõdés jobbról betorkolló útján az
„EGYIRÁNYÚ FORGALMÚ ÚT” jelzõtáblát látja, általában nem kell számítania keresztezõ jármûre.”
Bízom abban, hogy minden jármûvezetõ nagyobb figyelmet szentel a közlekedés szabályainak betartására.
Valter Menyhértné

Tájékoztató országos lakossági egészségfelmérésrõl
az Aszódi kistérségben
Az Aszódi Kistérségi Iroda sikeres pályázatot nyújtott be az EgészségPorta
Egyesület által meghirdetett, „Partnerség az egészségért” címû programban való részvételre.
A program célja kistérségük népegészségügyi programjának fejlesztése, a
lakosok egészségi állapotának és életminõségének javítása a helyi egészségtervek alapján.
A prevenciók és fejlesztések megvalósításához szükség van a kiindulási
helyzet, valamint a problémák feltérképezésére a lakosság kérdõíves
egészségfelmérése által.
A kérdõíves vizsgálat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(OSZMK) megbízásából történik. A felmérésben használandó kérdõívet
nagy tudományos tekintélyû nemzetközi szervezetek ajánlásai és az eddigi hazai tapasztalatok alapján készültek.
Az országos felmérés során az OSZMK megbízásából az Aszódi kistérség
településein véletlenszerûen kiválasztott 1000 felnõtt lakost keresnek fel
otthonában az Egészség Porta Egyesület kérdezõi 2007. október – december között. A mintavételi eljárás során 166 kartali lakos került kiválasztásra.
A részvételre felkért személyeket úgy választották ki, hogy összességükben az egész magyar lakosságot jelenítsék meg.
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hetet síelt az iskola, turnusokban Ausztriában, nyaranta vitorlástábor várta az érdeklõdõket, közben pedig
görkorcsolyázott, floorballozott felnõtt, gyerek egyaránt! Az egészség, a jókedv itt valóban fontos volt!
„Ráadásként” a diákoknak minden nap volt testnevelés órája, ami sajnálatos módon, azóta sehol máshol
nem adatott meg.
Szép volt, jó volt! De miért kell, hogy mindez csak
múlt idõ legyen??? A lehetõség itt van Kartalon, már
„csak” meg kell valósítani.
A messzirõl jött ember álmaiban ez szerepel, ezért
jött el Budapestrõl, ezért hagyta ott a tanári pályát.
Babály László
Sportcsarnokvezetõ

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, szerdán 15-17 óra között ingyenes jogi tanácsadás, elsősorban családi problémákat érintő ügyekben (pl.: válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, kapcsolattartás). Képviseletet nem
biztosít, csak jogi tanácsadást és iratszerkesztéshez nyújt segítséget.
Minden szerdán 16-18 óra között ingyenes felnőtt pszichológiai tanácsadás. (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.).
A sikeres program megvalósítása érdekében kérjük, hogy amennyiben az
Egészségporta Egyesület kérdezõje (Sápi Jánosné) felkeresi Önt, mûködjön együtt vele és vegyen részt az EgészségPorta Egyesület által szervezett kérdõíves Lakossági Egészségfelmérésben. A kérdések megválaszolásához várhatóan körülbelül egy órát kérünk az Ön idejébõl.
A felmérésben az Ön személyére vonatkozó minden információt titkosan
kezelünk. A felmérésben résztvevõk személyiségi jogait védelmezõ törvényi elõírásoknak megfelelõen az Ön adataihoz semmilyen személy vagy
hatóság nem férhet hozzá az Ön engedélye nélkül. A személyét azonosító
információt – mint például a nevét és lakcímét – nem tartalmazza a kérdõív, így még a kutatók sem fogják tudni az Ön válaszait személye szerint
azonosítani. A személyes adatait tartalmazó eredeti dokumentumot az illetéktelenek hozzáférését kizáró biztonsági rendszabályok betartásával tárolják, és öt év múlva megsemmisítik.
A fentiekre az is garanciát nyújt az Ön számára, hogy a kutatást etikai
szempontból az Egészségügyi Tudományos Tanács, adatvédelmi szempontból, pedig az adatvédelmi ombudsman engedélyezi és ellenõrzi.
Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, hétköznapokon 9-16 óra között hívhatja a 06-1-476-64-16-as számot, ahol az
OSZMK munkatársai készséggel nyújtanak Önnek további felvilágosítást.
Együttmûködését elõre is köszönjük!
Országos Szakfelügyeleti
EgészségPorta
Aszódi
Módszertani Központ
Egyesület
Kistérségi Iroda
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Olvasói levél

Kartal és a kultúra

Szeptember elejétõl október elejéig, majd egy hónapon át, Kartalon
házhoz jött a kultúra. Nem kellett elutazni a városba néptáncért, bábelõadásért, Kaláka-koncertért, itt volt helyben, még fizetni sem kellett
érte. Népzenei Találkozó–Kristály Mûvészeti Napok–Kukorica Fesztivál.
De hiába az olcsóság, hiába, hogy a rendezvények – még biciklivel is
– húsz perc alatt elérhetõk a falu legtávolabb pontjáról, nálunk a falu
csak azért is Pestre jár kultúráért. Szombat délelõtt a család aprajanagyja be az autóba, és irány a Szépmûvészeti Múzeum, a Mûvészetek Palotája és az Opera. Ezért van az, hogy a helyben elhintett kultúrára már csak az a kevés ember kíváncsi: egy pár tanár és az óvónõk,
néhány GYES-en lévõ anyuka a csemetéjével, a könyvtárosok, az állatorvos, tisztességben megõszült öregasszonyokból vagy húsz, egy tolókocsiban ülõ, igen szimpatikus arcú hölgy, és a nem kevésbé rokonszenves „falubolondja”. Ez a kicsinyke, körülbelül 40 fõs társaság a
mag, a kartali nézõközönség gerince. Nem mondom azt, hogy nem
csapódnak hozzájuk mások is, de soha nem annyian, hogy ez a kicsinyke törzsgárda kisebbségbe kerüljön. S ha most mégis úgy rémlene nekünk, hogy volt ott a Népzenei Találkozón, vagy a Kristály-rendezvény bizonyos óráiban, akár 100 fõs sokadalom is, hát bogarásszuk
meg egy kicsit ezt az emléket, mert ez a cirka 100 fõs nézõközönség
egyharmada a színpadról levonulókból állt, fõkötõs dalárdázókból és
fehér inges kóristákból. És ha hozzávesszük azt is, hogy ebbõl a kb. 70
fõs nézõközönségbõl átlagosan 10 fõ gyermek, akkor arra az igen szomorú következtetésre jutunk, hogy az 5-6 ezres lélekszámú Kartalnak
körülbelül az 1%-a mozdul meg, ha a kultúra a tét és nem a vurstli.
(Pardon, ezer bocsánat, azt nem tudom, hogy szombatonként hányan
száguldanak Pestre az Operába.)
Mi következik ebbõl az elkeserítõ adatból?
Hogy a falu lakosságának nincs szüksége az ilyen típusú rendezvényekre. Még így, ingyen sem. Még akkor sem, ha a fellépõ együttes
(Kaláka) világhíresség, ha zenéjét Európa-szerte ismerik. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy a tavalyi Kukorica-fesztivál meghívottja az a Palya
Bea volt, akinek a legutóbbi lemezét már Franciaországban adták ki, s
akinek koncertjeire Pesten alig lehet jegyet kapni. Kartalon kb. húszan
voltak rá kíváncsiak.)
Hogy mikor veszítette el a falu a vonzódását, érdeklõdését bármiféle
kultúra iránt, nem tudom. De azt gyanítom, hogy a saját kultúrája a szocializmus hajnalán irtódott ki, hogy aztán legfeljebb olyan rezervátumokban éljen tovább, mint az asszonykórus, vagy a Nefelejcs-együttes, vagy
– ez különben az egyetlen felvillanás a „rezervátumon” kívül – a húsvéti szentmise és körmenet. Arra pedig nem nevelõdött rá a falu, valószínûnek tartom, hogy nem is volt rá eddig módja, hogy „hozott” kultúrából építkezzen. Így alakulhatott ki ez az igénytelenség, ez a szellemi
vakság, melyet nem tud szétrobbantani semmilyen világra szóló híresség, hiába a színes plakát, az emberek, mivel nem szólítja meg õket a
név, egyszerûen elmennek a plakát mellett. Valószínûnek tartom különben, hogy ekkora közöny ellen nem is elég a plakát (fõként, ha az A/4es formátumban, fekete–fehéren díszeleg egy lámpaoszlopon – lásd a
Népzenei Találkozó hírverését), ezért tartom remeknek a Kristályház
hagyományteremtõ szándékát, a zeneszóval végigvonuló lovas szekereket, a viseletbe öltözött és daloló asszonyokat, mert ha a betûre nem
is, erre talán felfigyel a kartali polgár. S ha már a Kristályháznál tartunk,
egyedül talán õk ismerték fel, hogy ennek a szellemi vákuumnak, ami
Kartalon van, a felszámolását a gyerekeknél kell kezdeni, talán majd õk,
és az õ gyerekeik képesek lesznek telt házzal várni a majdani Palya Beát.
Orbán Kinga

2007. október

Gungár szellemi Kör
RÁHANGOLÓ
Cey-Bert Róbert Gyula kutatásaiból tudhatjuk, hogy a VI. és VII.
századi tibeti (Ganden kolostor) „ …feljegyzések szerint a hungárok
a hunok fejedelmi törzsének a leszármazottai, és õk „gungároknak”,
a „Nap fiainak” nevezik magukat. Hun nyelven a gun szó napot jelent, tehát a gungár népnév jelentése naptörzs.”
Mottó: “Mivel a becstelen emberek összefognak, hogy egyesítsék
erõiket, ezért a tisztességes embereknek is ugyanezt kell tenniük...”
Gróf Leo N. Tolstoy
Akinek füle van a hallásra hallja!
A valamire való, egyént és közösséget emelõ tettek áldozatvállalásból születnek. Feláldozzuk restségünket, földi-, ellentmondásokkal terhelt okosságunkat, pillanatnyi anyagi, s más érdekeinket,
hogy a köznapinál valami maradandóbbat, holtában is élõbbet hozzunk létre. Ennek a körnek az éltetése is egy ilyen áldozatvállalásnak fogandó fel, sokkal inkább mint intellektuális izgalomkeltésnek,
vagy holmi magamutogatásnak.
Bencsik Tibor (hangoló)
A Kör elsõ négy összejövetelének ideje és
a tervezett tartalmának erõsen rövidített szabad vázlata:
November 2. péntek, 18-20 óra.
Az Energiáról. Nem csak hússal él az ember, és nem csak kõolajszármazékokkal lehet üzemeltetni az autót. Miért van szükségünk
energiára, milyen energiákra van szükségünk, és hogyan juthatunk
hozzájuk? Energiatakarékosság a fõsodrásoktól eltérõ módokon.
Mely szolgáinkat kell táplálnunk, és melyeket nem kelen állandóan
etetnünk, mert végül az uraink lesznek?
November 16. péntek, 18-20 óra.
Hogyan, hol mûködik a szellem a gazdaságban? Muszáj-e szegénynek lennünk és aggódnunk a holnapért ? (szervezés, tõke,
ötlet, teremtés, tervezés) Természetes gazdasági rendek (Silvio
Gessel, R. St., …). Min alapul (többek közt) a bankok uralma (szervezés, bizalmatlanság az ismerõsben, tévhitek a hozzáértésrõl, restség összekötve a kapzsisággal…)? Milyen, a nagyobb közösségnek
is javára váló, gyors megtérülésû gazdasági tevékenységeket lehet
beindítani helyi szinten?
November 30. péntek, 18-20 óra.
Mi van mi helyett? A helyettesítõ dolgok uralma és az ember gépiesítése. Pl.: mobiltelefon, Tv, Rádió, Internet, a telepátia és társai
helyett. Konfekcióruha, divat az idõminõségnek megfelelõ szakrális
öltözködés helyett. Hozzájuthatunk majd minden tömegtermékhez,
ha hajlandóak vagyunk elég sokat feladni embervoltunkból. Gyógyulási rendbejövési lehetõségek horizontálisan és vertikálisan. A szavak igaz jelentésének visszaadása a saját beszédünkben. Milyen jelei vannak, és mik a mélyebb okai az elgépiesedésünknek?
December 14. péntek, 18-20 óra.
A helyi tudat szintjei, és a hiányokból, ferdülésekbõl származó
bajok. A családi, kartali, magyarországi, magyar, belsõ magyarországi, földi, naprendszeri, tejúti, e galaktikai közösségi tudat. A központok és a forgástengelyek. Csak a családi, kartali, magyarországi
van, de még ez is eléggé töredékes. A Szkíta Égi birodalom és a népvándorlások. Az õsök tisztelete. A múlt, a jelen és a jövõ a lineáris
tudatban.
A gyermekeink, és mi is, mint szellemi csellengõk.
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KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2173 Kartal, Baross u. 103.
Tel: 06 28 567-085, Fax: 06 28 567-106
Honlap: www.kartal.hu E-mail címe: kartalph@vnet.hu
Ügyfélfogadás:
hétfõ:
8 - 16 óráig
szerda:
8 - 17 óráig
péntek:
8 - 12 óráig
Pénztár: hétfõn, kedd, csütörtök, péntek: 8 - 12 óráig
szerda : 8 - 16.30 óráig
ORVOSI RENDELÕK:
Gyermekorvos: Dr. Stahorszky Margit gyermekorvos
Baross u. 18. Tel.: 06 28 437-329
Sürgõsségi: 06-20- 377-2485
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Sz.: 7.30 - 16.00
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P.: 7.30 - 16.00
Téli nyitva tartás: október 01. - március 31.
H.: 8.00 - 13.00 és 13.30 - 18.00
K.: 8.00 - 13.00 és 13.30 - 18.00
Sz.: 8.00 - 13.00 és 13.30 - 18.00
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8.00 - 13.00 és 13.30 - 18.00
Szo.: 8.00 - 12.00
Szent István Patika
Aszód, Kondoros tér 49. 06 28 402-128, Fax: 400-552
Városi Gyógyszertár
Aszód, Szabadság tér 2. 06 28 500-015, Fax: 500-016
Nyitva: H-P.: 8-18-ig
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Mûvelõdési Ház - Baross u. 117.
Tel: 437-241 E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu
Nyitva tartás: 8-20 , Kedd - szünnap

Családsegítõ Szolgálat
Baross u. 117. (Mûv.házban)
Halmágyi Ferencné
Sisa Anita
Családgondozó
Családgondozó
Tel: 06-30-816-0446
06-30-816-0447
FOGADÓÓRÁIK:
Hétfõ:
8.00 - 12.00
12.00 - 16.00
Kedd:
12.00 - 16.00
8.00 - 12.00
Szerda:
12.00 - 16.00
8.00 - 12.00
Csütörtök:
8.00 - 12.00
12.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 10.00
12.00 - 15.00
Nagyközségi Könyvtár - Arany J. u. 1.
Tel: 567-070 Fax: 567-071
Nyitva tartás: H-P : 9-17.30; Sz: szünnap; Szo.: 9-14
E-mail: k7580 mail@konyvtar-kartal.koznet.hu
Honlap: http://kartalkonyvtar.fw.hu
Postahivatal - Baross u. 76.
Tel: Postavezetõ: 437-333; Pénzfelvétel: 567-020; Felvétel: 437-314
Nyitva tartás: H-Cs-P: 8-12 és 12.30-16, K: 8-14-ig, pénztár 13.30-ig,
Sz: 8-16-ig, pénztár 15.30-ig
Pénztár nyitva tartása: H-P: 8-12 és 12.30-15.30
Takarékszövetkezet - Petõfi tér 3. Tel: 437-331
H: 8 - 17
Pénztár: 16,30-ig
K: 8 - 16
15,30-ig
Sz: 8 - 16
15,30-ig
Cs:8 - 16
15,30-ig
P: 8 - 15
14,30-ig
Könyves Kálmán Általános Iskola
Alsó tagozat - Baross u. 115. Tel: 437-309
Felsõ tagozata - Iskola tér 1. Tel: 567-040, 567-041
Igazgató: 437-317
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
1. sz. tagóvoda Baross u. 78.
Tel: 437-336
2. sz. tagóvoda Ady E. u. 62.
Tel: 437-320
3. sz. tagóvoda Rákóczi út 6.
Tel: 438-028
E-mail: kartalovi@freemail.hu
Római Katolikus Plébánia - Lukács József esperes
Baross u. 51. Tel.: 567-050, 567-051
Honlap: http://kartal.extra.hu
Baptista Egyház - Szlepák Lajos lelkész
Baross u. 112. Tel: 437-228
UNI-VET Állatorvosi rendelõ - Dr. Szõke Zsolt
Baross u. 211. Rendelési idõ: minden este 18 órától
Tel: 06 28 437 182, 06 20 9566 529
Kérésére házhoz megyek!
Temetkezés - Fodor Attila
Ady Endre u. 31. Tel: 439-492 Éjjel-nappal hívható!
Okmányiroda Aszód
Aszód, Szabadság tér 3.
Ügyfélfogadási idõ: H: 8-12, 13-15,30 és
16-17,30
K: 8-12, du. csak
internetes bejelentkezés alapján
Sz, P: 8-12
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
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§ 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, átalakulás, megszüntetés)
– ingatlanjog (adásvételi szerzõdések
elkészítése, hatóságok elõtti képviselet)
ELÉRHETÕSÉGEK:
Iroda: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 6. I. em. 2.
Tel./Fax: (28) 417-336 Mobil: (70) 299-7424
Ügyfélfogadás:
telefonon történõ bejelentkezés alapján

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!

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.
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

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

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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