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KÉT RENDEZVÉNY – EGY HELYSZÍN
A magyar történelem egyik legjelentõsebb alakja,
Erzsébet királyné, az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó
császárnéja 111 éve halt meg. 1898. szeptember 10-én
Genfben tartózkodott. Kísérõjével, Sztáray Irmával a
Genfi-tó partján hajókirándulásra igyekezett, amikor egy
Luigi Lucheni nevû olasz anarchista egy hegyesre fent reszelõvel szíven szúrta. A szoros fûzõt viselõ Erzsébet a támadás után még felállt, és saját lábán ment fel a hajó fedélzetére. A hajó elindulása után rosszul lett, összeesett, ekkor
találták meg súlyos sebét. A hajó visszafordult, de hiába vitték a sebesültet vissza a szállodájába (a Hotel Beaurivageba), az orvos már csak a halál beálltát állapíthatta meg. A
császárné-királynét Bécsben, a kapucinusok templomának
császári kriptájában temették el fia, Rudolf koronaherceg
mellé.
(Forrás: Internet)

Bakony Vadászkürt Egylet kürtszóval fogadta a „királyi
méltóságokat”.
Miután a rögtönzött trónuson a kecses királynõ elfoglalta
helyét, elkezdõdött a megemlékezõ ünnepség. Köszöntõt
mondott Tóth Ilkó Mihály, Kartal polgármestere és Szabó
Ádám, Kerekharaszt polgármestere, valamint a díszvendég, Habsburg György is.

Habsburg György eredeti magyar pálinkát is
kapott ajándékba...

Erre a tragikus halálra és Erzsébet királyné történelmi
jelentõségére emlékeztek Kartalon a Sissy-napon, mely egy
korhû jelenet megteremtésével vette kezdetét. A Sissy királynõt megelevenítõ, kartali születésû László Petra (aki
különben második lett az országos Erzsébet királyné hasonmás versenyen, és elnyerte a Duna tévé különdíját is) szépséges udvarhölgyeivel (Tóth Ilkó Zsuzsanna és Mata Katalin) korhû ruhában, hintón érkezett a Sportpályára, ahol a

Bognár László alpolgármester és történelemtanár, Erzsébet királyné életét és politikai munkásságát elemezte.
Ezt követte az ünnepi mûsor a Nefelejcs népzenei együttes
citerajátékával, az Asszonykórus Galga-menti népdalaival,
az óvodások játékával, valamint Tóth Ilkó Zsuzsanna és
Czeglédi Ákos szólójával és duettjével az Elisabeth címû
musicalbõl. Ez utóbbi produkcióról méltán mondhatjuk,
hogy az ünnepi mûsor fénypontja volt, Tóth Ilkó Zsuzsanna
éneke és színészi képességei, és az a finom, úri miliõ, amelyben mindez elhangzott, valóban képes volt arra, hogy
messzire repítse a régmúlt korok után vágyakozó lelkeket.
Az ünnepséget ugyanúgy kürtszó és méltóságos kivonulás
zárta, majd hintóba szálltak a díszvendégek valamint a „történelmi játék” résztvevõi, és a földúton Kerekharasztra hajtattak, ahol az ünnepségek tovább folytatódtak. A
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kartal–kerekharaszti út megtétele szintén a történelmi emlékezés része, hiszen, a Kartalon is jól ismert hagyomány
szerint, Erzsébet királyné annak idején ezt az utat többször
is megtette Hatvan és Gödöllõ között utazván. A Császár út
a nevében õrzi, hogy hol haladt el a császári pár Kartalon.
Ugyanezen a napon, ugyanúgy a kartali sportpályán tartották meg a pusztán civiltámogatással megrendezett
Sportnapot, amelynek ugyanúgy országos hírességek voltak a meghívottai. Monspart Sarolta a világbajnok tájfutó
volt itt, valamint a Galga-menti Wado-Ryu karate mûvelõi.
A legtöbb nézõt és versenyzõt az I. Kartali Off Road terepjárós verseny vonzott, melyre számos versenyzõ érkezett.
Héhalom, Gyöngyös, Monor, Domony, Budapest, Hatvan,
Kálló, Galgahévíz, Vácszentlászló, Pásztó, Kistarcsa, Kerepes, Novaj, Erdõkürt, Bicske, Acsa, Szentendre, Szurdokpüspöki, Nagykeresztúr, Bag és Vecsés versenyzõinek
drukkolhattak a nézõk. Jelen voltak a quados versenyzõk is
Biatorbágyról, Érdrõl, Budapestrõl, Tiszaroffról,
Törökszentmiklósról, Gödöllõrõl és Aszódról. Ezek közül 6
fõnek ez volt az elsõ versenye.
 -ok-

SISSY RAJONGÓK
Érdekes levelet kapott a szerkesztõségünk Csábi
Ádámtól, aki arról tudósított, hogy Erzsébet királyné
rajongóinak van egy fóruma a neten (www.
index.hu/fórumok/kultúra/Színház/SISSI császárné a
színházban). Immáron ötödik éve mûködnek, ez idõ
alatt országos ismertségûek lettek, a Gödöllõ Királyi
Kastély is rendszeres látogatója az oldalnak. A
Kartal–Kerekharaszt rendezvényre Szolnokról,
Pomázról és Szentendrérõl is ellátogattak a rajongók.
Íme egy fórumos levele a rendezvény benyomásairól:
Melisné Juszka Judit (Jtoti) véleménye:
„Nagyon örültem, hogy engedtem a csábításnak, és elmentem erre a különleges évfordulóra, 111 éve halt meg
Erzsébet királynõ. Rendhagyó egy dátum, de arra mindenképpen jó, hogy ez a két település közösen ünnepeljen, ahogy ezt Habsburg György is említette. Bevallom,
sokat nyomot a latba, a nagyon szép meghívók mellett,
amik amúgy is sokat ígértek, a fõherceg jelenléte. Be is
váltotta a Hozzá fûzött minden várakozásomat.
Nem lenne igazságos, ha elhallgatnám, azt a büszkeséget,
amit éreztem, amikor egyre szebb és színvonalasabb
programok követték egymást, és úgy éreztem, bármerre
is fordult meg (Habsburg György – szerk.) a világban,
nem hiszem, hogy nívósabb, pláne szeretetteljesebb ünneplésben lehetett része.
Köszönöm Kartal, köszönöm Kerekharaszt, remélem
egyszer az én településem Pomáz is viszonozhat ebbõl a
vendégszeretetbõl az ott élõknek, ha valamikor erre járnak!”

MAGÁNVÉLEMÉNY
Vajon hol lesz az a pont, amikor az a pár megszállott feladja a megemlékezések, a fesztiválok, a találkozók
megrendezését?... Olyan reménytelenül ugyanaz ismétlõdik minden ilyen megmozduláson… Én, aki úgy féltettem
magamban a Sportnap sikerét a Sissy-nap tündöklésétõl,
utólag be kell látnom: még jó, hogy így történt. A Sissymegemlékezésen összeverbuválódott közönség rövid ideig legalább a Sportnap közönsége is volt. Pedig az a közönség sem volt valami számos. Ha eltekintünk a rangos
meghívottaktól, az óvodások szüleitõl, azaz pusztán csak
azokat vesszük számba, akiket az esemény csábított oda,
hát akkor olyan 30-40 fõ ha szerénykedett a nézõtéren.
És nem volt nagyobb sikere a Sportnapnak sem, ahol körülbelül 100-an voltak, holott a szervezõk a leggyengébb
„rámozdulás” esetén is kb. 300 fõvel számoltak.
Be kell végre látni, Kartalon, csak akkor van sokaság
valamely rendezvényen, ha abban hangsúlyosan részt
vállal az iskola is. Gondoljunk a majálisi iskolatornára, a
tanévzáró mûsorokra és gálákra, a mûvelõdési ház elõadásaira, ahol csak addig zsúfolt a nézõtér, amíg le nem
szerepelt a gyerek – mind-mind ékes bizonyítékai annak,
hogy a kartali felnõtt lakosság csak a gyerek (iskolai kötelezettsége) révén motiválható bármilyen elõadásra,
fesztiválra, rendezvényre, találkozóra.
Különben lassan kezdem megérteni az elmaradókat is.
Nincs parancsolóbb kényszerûség most õsszel, mint a túlérett paradicsom eltevése, a kukorica letörése, a krumpli
kiásása, a vegyesíz befõzése, és emellett a soha nem szûnõ házi és kerti munkák – egyszóval a falusi életnek ez a
mérhetetlenül terhesebb élete jóval kevésbé engedi meg
a laza „fesztiválozást”, mint a város. Csakhogy ezeknek a
helyi rendezvényeknek a hátterében – én legalábbis így
gondolom –, mindig ott lebeg valami másnak a vágya is…
Minden nemzeti ünnepet, sportnapot, megemlékezést,
fesztiválozást valójában az a vágy hoz létre, hogy együtt
legyünk, hogy megéljük a nagyobb közösséghez (a nemzet fogalmát már le sem merem írni) való tartozás örömét. Jól-rosszul, de ezt akarja a Kukorica-fesztivál, a
március 15-i megemlékezés a Petõfi téren, a Hõsök napja,
és ezt akarta a Sportnap meg a Sissy-nap is, még akkor
is, ha a máz teljesen más mindannyiszor. Minden távolmaradó nem a fellépõ népi együtteseknek, verset mondó iskolásoknak, a rendezõk verejtékes munkájának fordít
igazán hátat, hanem ennek a közösség utáni vágynak.
Minden távolmaradás azt üzeni, hogy köszönöm, de én
nem kérek a nagyobb közösség melegébõl.
De vajon miért nem?
 Orbán Kinga
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A VASS LAJOS
NÉPZENEI
SZÖVETSÉG,
KARTAL
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A KARTALI
ASSZONYKÓRUS
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2009. október 18-án (vasárnap) 10 órára a

Hagyományos régiók,
Régiók hagyománya
VIII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny
kartali elõdöntõjére
A rendezvény helyszíne: Mûvelõdési Ház, Kartal

KEDVES
KARTALI NYUGDÍJASOK!
A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
2009. október 24-én, szombaton 17 órai kezdettel
mûsoros estet rendez a kartali Mûvelõdési házban,

NYUGDÍJASOK A
NYUGDÍJASOKNAK
Szereplõk a helyi és kistérségi nyugdíjas csoportok
tagjai. Belépõdíj nincs.
Mindenkit szeretettel várunk!

NÍVÓS KITÜNTETÉS
EGY RAJZPÁLYÁZATON
A Kereszténydemokrata Néppárt rajzpályázatot hirdetett a nyár elején a magyarok tetteirõl, Botond vezér viadaláról, hõstettérõl.
A mi iskolánk is küldött be rajzokat, melyeket szabadon választott technikával készítettek el a gyerekek.
A sok mû közül, melyek mindegyike megtekinthetõ a
párt honlapján, a zsûri Príma Eliza 2.z osztályos tanulónak különdíjat ítélt oda. A díjat a Kossuth-díjas rajzfilmrendezõ, Jankovich Marcell adta át ünnepélyes
keretek között aug. 20-án, Budapesten.
Nagyon büszkék vagyunk a tanítványunkra.
Gratulálunk Neki.
 Tóth Teodóra

A Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2009. október 23-án,
17 órakor
kezdõdõ
Ünnepi megemlékezésre.

TALÁLKOZÁS
SCHÄFFER ERZSÉBETTEL!
Dedikálással egybekötött
író-olvasó találkozóra várjuk az érdeklõdõket
a nagyközségi könyvtárba,
2009. október 10-én (szombaton) este 6 órára.
Vendégünk lesz SCHÄFFER ERZSÉBET a Pulitzerdíjas, újságíró, a Nõk Lapja fõmunkatársa.
Írásai különös ötvözetei novellának, balladának, riportnak,vallomásnak, levélnek, naplónak…
Példaképe, Lázár Ervin írta róla: Istenáldotta tehetséggel
egy sajátos, semmihez sem hasonlítható mûfajt teremtett.
Írásai olyanok, mint a szemünk elõtt kinyíló virágok.
Habkönnyûek és súlyosan fénylõk.
Megjelent mûvei: Pipacsvirágom, Bodobács, Lábujjhegyen, Hol nem volt, Egyszer volt és Ómama.
***
Újra internet-használati tanfolyam a könyvtárban!
Számítógépes ismereteket közvetítõ, fõként az internet
használatára vonatkozó tanfolyamot indítunk. Az oktatás 8
héten át tart, hetente 1 napon és 2 óra idõtartamban. Mivel
nekünk fontos, hogy jelentkezõink alaposan elsajátítsák a
tudnivalókat, ezért a tanfolyam idõtartama alatt naponta
egy órai számítógép-használat díjmentesen igénybe vehetõ
gyakorlás céljából. Természetesen, szükség esetén ilyenkor
is rendelkezésre áll a személyes segítségnyújtás.
A tanfolyam ára kedvezményes: 5.000,-Ft/fõ.
Jelentkezni lehet a következõ telefonszámokon :
06 30 504 3615 ; 06 28 567-070 illetve személyesen a
könyvtárban nyitvatartási idõ alatt.
***
Selejtezett könyvek vására folyamatosan, 100,-Ft/db
egységáron! Érdeklõdni a könyvtárban lehet.
***
Szabó László újabb helytörténeti füzetei, melyeket a
könyvtárban lehet megtekinteni: Kartal újratelepítésének üteme • Templomok, kastélyok, kúriák • Kartal falutípusba sorolása • A megélt múlt: Emlékezés 1. • Kartal
néprajzához 2. • Az elsõ világháború és Szabó János Kartal
község fõjegyzõje, a v.cs. és kir. 60.gy.ezred t. fõhadnagya.
Köszönjük Szabó Lászlónak és Czene Móninak a könyvtárnak adományozott füzeteket és könyveket,valamint
Mezeiné Dobó Klárának a Turista Magazint.
 Laukó Ibolya
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Bursa Hungarica „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §
72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a
pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt
maga kezelje.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. õszén már nem áll fenn,
úgy a 2010/2011. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a
pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011.
tanév elsõ féléve).

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban:
2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 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,

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a
felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
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3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-...
(A szociális rászorultságot igazoló okiratok felsorolása
hiányzik a pályázati kiírásból. További felvilágosításért az
önkormányzathoz kell fordulni.)
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakcíme szerinti
lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy
a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó,
az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi
juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja
meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy
formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról
2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (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 felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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KARTALI

Bursa Hungarica „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára

oktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl az
Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2010-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ
hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második
féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsõ félévében illetve
keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek
számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõ-

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
2009. OKTÓBER 30.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre
jutó havi nettó jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-...
(A szociális rászorultságot igazoló okiratok felsorolása hiányzik
a pályázati kiírásból. További felvilágosításért az önkormányzathoz kell fordulni.)
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figye-
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lembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az
egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj
és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2009.
december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelen-

teni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles
írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó,
aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban részesülõ
ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A“
típusú ösztöndíjra, „B“ típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és
az OKM Támogatáskezelõt (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 felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága,
állandó lakcímének) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási 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 önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy
az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas
szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható
meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság
következõ megjelenése: 2009. október 29.

2009. szeptember

lapzárta: 2009. október 21.
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4 KÉRDÉS – 4 VÁLASZ
Aki válaszol: Gergely László képviselõ
Köztudott, hogy a kormány 120 milliárd forintot akar elvonni az önkormányzatoktól. Ez milyen változásokat hozhat Kartal életében? Van-e valamilyen „vészforgatókönyve”
az önkormányzatnak, ha radikálisan csökken az állami támogatás?
Azt, hogy az önkormányzat mennyivel kevesebb állami támogatást kap 2010-ben a államkincstártól, elõreláthatólag novemberben hozzák nyilvánosságra. A 2010-es költségvetést vázlatosan összeállítani csak ezt követõen lehet. A 120 milliárd forint elvonásáról feltétlen tudni kell, hogy az állami „spórolásra” lett
volna más, jobb megoldás is. Sajnos ma már a vak is látja, és érzékeli, hogy az elmúlt években elképesztõen rosszul gazdálkodtak az adófizetõk pénzével. Nekem az a dolgom és felelõsségem,
hogy helyi szinten jó döntéseket hozzak. 1/13 részben.
Az állami támogatás csökkenésének negatív következményeit
csak ez év végén lehet konkrétan felmérni, ezért hogy kevésbé
„fájjon” az elvonás, ezután kell megoldani. A jövõ évi fejlesztésekhez szükséges önrész biztosítását, ingatlan eladásokból oldjuk meg.
Milyen konkrét elõrelépéseket tett az önkormányzat az elmúlt kilenc hónapban?
A polgármester-választás elõtt döntöttünk üzemanyag töltõállomás létesítésérõl, a területet árverésen értékesítettük. A földmérési procedúra a napokban fejezõdött be, és így a teljes vételárat a vevõ kifizeti. Így a tüzép területének hasznosításából 35
millió forint bevételünk lesz. A Lehel utcában építési telkeket
adtunk el, és további telkek értékesítését készítjük elõ. A lakóparkban a 3 db új lakást birtokba vettük, bérbeadás folyamatban van, 600 forint/m2 áron még van kiadó lakásunk. A tavaly
bezárt postai óvoda épületet eladtuk, 10 millió forintért kb. A vevõ kb. 20 munkahelyet létesít az épületben. Elõkészítés alatt áll
a bölcsõde építése, amire jó eséllyel pályázunk. 2010. év végére
tervezzük az átadást. A legrégebbi épületünk, a polgármesteri
hivatal (faluközpont) teljes felújítását és bõvítését is elõkészítjük, amennyiben lehetõség adódik, ezt is szeretnénk jövõre kivitelezni. A bölcsõde és a polgármesteri hivatal látványtervei elkészültek. Ez év elején döntöttünk arról, hogy a Baross és a Rákóczi útra csatlakozó mellékutcák hiányzó közlekedési tábláit pótolni kell. A mellékutcák kátyúzása folyamatban van. A régi
gyógyszertár épületének felújítása után a házi segítségnyújtó
szolgálat kerül méltó körülmények közé. A felújításhoz szükséges forrást az aszódi kistérség által elnyert 55 millió forint biztosítja. A Rákóczi úti (tüzépi) óvoda tetõtérbeépítéssel bõvül, a
munkálatok hamarosan elkezdõdnek Ez a beruházás nettó 13
millió forintba kerül, amit már átutaltak az önkormányzat számlájára. A következõ évre tervezett beruházási források elnyerése a sikeres pályázatokon dõl el. Döntési szinten a település fejlõdését szolgáló ügyek jól állnak.
Nem tudom, van-e esély arra, hogy valaha is tisztán lássuk, mi történt valójában az idei iskolaigazgatói választáson… A választást követõen az a hír járta, hogy kifejezetten
azoktól a pedagógustól vált meg Bereczki Ilona, akik ellene
szavaztak. Hogy igaz-e ez … örök rejtély. De két tény letagadhatatlan. Az egyik, hogy a választásokon induló másik

igazgatójelölt, Szásziné Éva, szeptembertõl már csak
Versegen kezdhette el a tanítást. A másik, hogy egyedül
Bereczki Ilona szavazhatott önmagára az igazgatóválasztáson. Helyesnek tartja ezt az eljárást?
Véleményem szerint, amit a szavazás elõtt is elmondtam, nem
törvényes az igazgatói pályázatokról hozott testületi döntés. Az
érvényes pályázatot benyújtó jelölteknek az esélyegyenlõséget
biztosítani kell a döntéshozatal során. Ebben hibázott a döntéshozó testület, mivel csak az egyik pályázó szavazhatott. Én nem
szavaztam meg, hogy Bereczki Ilona részt vegyen a szavazásban, mert ezzel a határozattal az alkotmányban rögzített esélyegyenlõségi jogát vonta el a képviselõ-testület a többi pályázótól. Magasabb rendû jogszabályokkal ellentétes döntést a képviselõ-testület nem hozhat. Remélem hogy a törvényességi felügyeletet gyakorló hatóság megerõsíti ezt az álláspontot.
Miképpen lehetne javítani a közösségi ifjúsági életen Kartalon?
14 éves kor után a helyi iskolából kikerülve a sportcsarnok, a
könyvtár, és a mûvelõdési ház (disco) lehet a közösségi-színtere
a kartali fiataloknak. A fiatalok ezután már részben önállóan
döntenek a szabadidejük eltöltésérõl. Az iskolai közösségbõl kikerülve, elsõsorban a szülõnek kellene felügyelni, megvédeni
gyermekét a káros külsõ hatásoktól (kábítószer, éjszakai randalírozás, stb.) Sajnos a jelenlegi kormányzat alatt olyan intézkedés látott napvilágot, hogy ha a tanár észreveszi a gyermeken,
hogy drogot fogyasztott, azt nem közölheti a szülõvel. Ezt azóta
már visszavonták, de vajon mi más volt emögött, ha nem rontó
szándék? A jól mûködõ család az, ahol a gyermek egészséges felnõtté válhat, és ehhez a tanár-szülõ együttmûködés elengedhetetlen.
Egy ország gazdasági erejét az egészséges munkavállalók
száma határozza meg döntõ mértékben. A milliárdokból egészséges ifjúság nevelésére nem igazán jutott, pedig ez elõfeltétele
a jövõbeni munkavállalók egészségi állapotának.
Amit helyi szinten a fiatalok közösségi életén javítani lehet,
azt elsõsorban az önszervezõdõ sport támogatásával tudjuk elérni. A legújabb sportlehetõséget kínáló futsal egyesület indulásához a képviselõ-testület anyagi támogatást nyújtott, és a sportcsarnok ingyenes használatát biztosította a bérelt idõpontokon
kívül. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúttal mondunk köszönetet azoknak, akik a sokak
által tisztelt és szeretett Herczeg Sándorné született
Karácsondi Julianna temetési gyászszertartásán
résztvettek.
Köszönet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, ismerõsöknek, akik szeretett halottunk sírjára a számtalan koszorút, virágot elhelyezték
és fájdalmunkban vigasztaltak.
Gyászoló család

2009. szeptember
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Tánctanfolyam indul
kezdõknek és haladóknak!
DIÁKOKNAK:
-rock and roll
-látványtánc
-hastánc
szept. 18. péntektõl
folyamatosan
Helye: Kartal, Mûv. ház
HASTÁNC
felnõtteknek: korhatár
nélkül!
(péntekenként
haladó19.00.-tól)
(szombatonként
kezdõ 16.30-tól)

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Hastáncmûsor rendelhetõ!
oktató: Kõmíves Erzsébet,
érd.: 06-70-539-02-76, 06-20-360-74-00

LÁNYOK, HÖLGYEK FIGYELEM!
Alakformáló
AEROBIC + CALLANETICS
tanfolyam indul a kartali Mûvelõdési
házban, szeptemberi kezdéssel.
Ez a mozgás kitûnõ az állóképesség és
az izomzat fejlesztésére valamint
fogyókúrázóknak is ajánlott!
Jelentkezni lehet Szirákiné Kálnai Petránál a
06-30-9305-493-as telefonszámon vagy
a Mûvelõdési házban. Minimális létszám 10 fõ.
1 alkalom (1 óra) = 500,-Ft.
Ha szeretnél egy kicsit jókedvûen mozogni, gyere el
csütörtökön 18 órára, és hozz magaddal polifoamot is!

Eladó kiváló állapotban lévõ baldachinos
kiságy (15 000 ft), pelenkázó (5000 ft), és
Bergon babakocsi (18 000 ft).
Tel: 06-20-80-167-88
**********************
ELADÓ!
700 DB JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVÕ HASZNÁLT
CSERÉP (50,-Ft/db)
ÉRDEKLÕDNI: KONKOLY JÁNOSNÉ
KARTAL, Könyves K. u. 19.

Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.

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

GÁZKÉSZÜLÉK- SZERVIZ

Cirkók, kazánok, bojlerek, vízmelegítõk beüzemelése javítása,
karbantartása, idõszakos felülvizsgálata.

Készüléktípusok: Beretta, Colibri, Westen, FÉG,
Termomax, Sanier Duval, Vaillant,
Hõterm, Star-therme, Lampart, Idropi,
KF-gáz, Hajdú, SWT, stb.

Tel: 06 30/415-66-41
Hibabejelentés: H-P: 8-19-ig,
Hétvége: 8-16-ig
info@gazkeszulek-szerviz.hu
www.gazkeszulek-szerviz.hu

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823

2009. szeptember

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

Akkreditációs lajstromszám: 1245
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI
LÁTOGATÁS
Aszód polgármestere, Sztán István látogatást
tett a nyár folyamán az erdélyi Nyárádszeredába,
Aszód testvérvárosába. Utazási „stábjában” 18
helyet a kartali képviselõknek tartott fent, hogy
vele tartva hátha sikerülne Erdélyben testvértelepülési kapcsolatot kiépíteni. A meghívást vé-

2009. október 11-én
vasárnap

gül csak Gergely László képviselõ fogadta el, vele

a
Kartali Sportcsarnokban
volt polgármesterünk
emlékére megrendezésre kerül a

kartali vendégeket igen kulturált körülmények

Kovács László
nemzetközi
kézilabda torna.
Az elõzetes jelentkezések szerint
vendégcsapatok érkeznek
Erdélybõl és Belgiumból.

tartott viszont 13 kartali „civil” is.
Az ötnapos út élményekben gazdagon telt el. A
között szállásolták el a nyárádszeredai Héthatár
panzióban. Az öt nap alatt bejárták a környék híres természeti csodáit, a Nyárád-völgyét, a parajdi sóbányát és Szovátát. Résztvettek Fehéregyházán a Petõfi ünnepségen is, amelynek keretében koszorút helyeztek el a kartali önkormányzat
és a Fidesz nevében.
Kartalnak testvértelepülési kapcsolata egyelõre
még nincs. A közeli településeknek egy vagy több
testvértelepülési kapcsolata is van, Aszódnak kettõ Erdélyben és egy Németországban. 

Mindenkit szeretettel várnak:
a Szervezõk

Emléktábla Székelykeresztúron Petõfi körtefájánál
Felelõs kiadó: Orbán Kinga • Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné • Olvasószerkesztõ: Varga Józsefné• Tördelõszerkesztõ: Liptai Gabriella
Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában Aszódon
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu,
kingaorban@yahoo.com• Tel.: 06-20-40-59-450

