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EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÜL KARTALON
Projekt címe: Új bölcsõde építése Kartalon –
passzívház közeli energiatakarékos formában
Az önkormányzat 2009
decemberében pályázatot
nyújtott be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „KMOP2009-4.5.2 Bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése
és kapacitásának bõvítése” címû Európai Uniós pályázati
kiírásra, amelyen 178 921 103 forint vissza nem térítendõ
támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 198
801 226 forint, támogatási intenzitása 90%. A projekt keretében a településen a mai kor igényeit teljes mértékben
kielégítõ, akadálymentes, összesen 40 férõhelyes új önálló
bölcsõdei intézmény kerül kialakításra passzívház közeli
energiatakarékos formában. A tervezett épület egyedi alaprajzú és formájú épület, ízléses, esztétikus megjelenésû.
Alaprajzi jellemzõje, hogy középpont köré telepített gyûrûs

fõfalazatú, napfényigényes helyiségei sugarasan kinyúlóak.
Az épület „A” energetikai minõsítésû, majdnem eléri a
passzívház kategóriát. A bölcsõde fûtés- és melegvíz-ellátásához szükséges energiai mennyiség eléréséhez a napenergia mellett rásegítésként elegendõ egy családi házhoz megfelelõ teljesítményû kazán. Üzemeltetése ezért gazdaságos,
környezetbarát. Az új intézményben 2 gondozási egységben
4 csoportot fogunk fenntartani. A kötelezõ alapszolgáltatásokon túl az alábbi többletszolgáltatások megvalósítását
tervezzük: Csiri-biri játszóház mûködtetése, hét közben és
hétvégén térítéses formában gyermekfelügyelet valamint a
szülõk számára nevelési témájú munkadélutánok megrendezése. A projekt keretén belül 11 új munkahelyet teremtünk. Az Önkormányzat a VÁTI Nonprofit Kft-vel, aki a pályázat közremûködõ szervezete 2010. május 21-én megkötötte a támogatási szerzõdést. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a beruházás várhatóan 2010 októberében tud elkezdõdni. A projekt várható befejezése 2011. július 30. 

Látványtervek
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3 az 1-ben!

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
SISSY EMLÉKNAP
TESTVÉRVÁROSI VENDÉGEK FOGADÁSA

Nem könnyû feladatra vállalkoztak a rendezõk, hogy
egy napra szervezték a három programot, melyekrõl
tudjuk, alapgondolatuk közös.
Fontos a múlt értékeinek megbecsülése, õrzése és nagyon dicséretes azok munkája, akik azon fáradoznak,
hogy fiataljainkat ezekkel megismertessék. Lehet ez a
csodás népviselet, a használati illetve a dísztárgyak
készítése vagy az ének-zene-tánc. A három programból a
testvérvárosi találkozónak most a fõ célja az volt, hogy
mindkét település kifejezhette hagyományõrzõ szándékát. Pénteken érkeztek a kapnikbányai vendégek, elhelyezésük a Kastélykert panzióban történt. Tiszteletükre
nívós kis mûsorral készültünk. (Varga Péter hegedû,
Kalcsó Anett ének, Mihály Anett furulya, Bonafert Renáta musical, Galambos Erzsébet és társai tánc) Örömmel és élvezettel fogadták. Velük is érkeztek népi mûvészek, hoztak magukkal néhány készterméket, melyeket
szombaton a részükre felállított sátorban a helyiek megnézhették, a szerencsésebbek vásároltak is belõle.
A szentmisén az atya kiemelte a szereteten alapuló
testvérvárosi kapcsolat fontosságát, a népi ismeretek, a
tudás átadását, a fiatalok oktatását, nem utolsó sorban a
kapott érdemek gyarapítását.

A Petõfi téren, Sissy
emlékmûsorral indult
a színpadi program.
Petra, kartali szemmel
eddig is a legszebb Erzsébet királyné hasonmás volt, de ezt most a
külföldi vendégek is
megerõsítették. Szerencsés volt a mûsor
szerkesztése, hogy a
Sissynek szánt gyermek és felnõtt ajándékmûsorral, elsõként
a kartali csoportok
éneklésével ismerkedhettek meg a kapnikbányai képviselõk. Úgy fogalmaztak „elmondásaitokból már sok szépet hallottunk róluk, de õket látva és hallgatva felemelõ élményben volt részünk.”
Erdélyi vendégeinkkel a nap folyamán ellátogattunk a
Világörökség címet viselõ Hollókõre, ott is a sok szép,
kétkezi munka eredményét csodálhattunk meg közösen.
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Cserélõdtek a tapasztalatok, bõvültek az ismeretek.
Az idõjárás az estébe nyúló népzenei programot egy
kicsit megzavarta, de a lelkes asszonyok mindvégig
helytálltak, zenével, tánccal fogadták a Hollókõrõl megérkezett vendégeket a Mûvelõdési Házban. Vacsora után
még arra is volt figyelmük és erejük, hogy a küldöttség
férfi tagjait táncba hívják.
Vasárnap délelõtt a jövõ közös dolgainak (pl. családi és
gyermek csereüdültetések, látogatások) megbeszélése
után, buszos városnézésre vittük õket Budapestre. Öröm
volt hallgatni a szebbnél szebb jelzõket, ahogy a fõvárosunkról nyilatkoztak.
Ebéd után összegezve a tapasztalatokat, nagy elismeréssel szóltak a kartali lakosokról. Bármerre mentek üdvözölték õket, szívélyesek voltak az üzletekben, elõzékeny és precíz volt a szolgáltatás a szállodában. Nagyon
megköszönték a gondoskodást, a szép élményszerzési lehetõségeket és a vendéglátást. Hívtak, várnak bennünket kartaliakat, hogy a barátság a két település lakói között erõsödni tudjon.
Kartal Nagyközség Önkormányzata nevében megköszönöm mindenkinek a munkáját, szereplését, segítségét, igyekezetét, melyekkel egy igényes munkát kívánó,
látványos programot zártunk sikeresen.
Sokan sokfelé vitték Kartal jó hírnevét!

Ismét segít
a VÖRÖSKERESZT !
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT Pest Megyei Aszód-Gödöllõ Területi Szervezete segítségét Kartal Nagyközség lakossága már több alkalommal érezhette. Az év elején 50 mázsa
tésztát osztott ki 1100 fõ részére. Júniusban 150-en cukrot,
lisztet, tésztát, kekszet kaptak. A VÖRÖSKERESZT a diákok segítségérõl sem feledkezik meg.
„ Segítsünk újra, hogy minden kisdiáknak
öröm legyen az iskolakezdés”
Ezzel a gondolattal 11 településen összesen két és fél tonna
gyermekruhát oszt szét a MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Pest Megyei Aszód-Gödöllõ Területi Szervezete a tanévkezdés alkalmával. Az ingyenes ruhaosztás a rászoruló gyerekek iskolakezdését segíti. Kartal az egyik település ahová eljutott a segítség. 2010. szeptember 17-én került sor az adományok szétosztására. Kartal Nagyközség hátrányos helyzetû gyerekeinek nevében köszönjük az adományokat. Külön köszönjük azon személyek fáradhatatlan munkáját
(Gáspárné Csókás Rita, Gáspár Tibor, Rada Józsefné,
Veselits Kálmánné, Szõke Andrásné, Bognár Lászlóné,
Palyáné B. Ágnes, Hegyi Zoltánné), akik szívügyüknek tekintették Kartal hátrányos helyzetû gyerekeinek segítését.
 Valterné

 Szõke Istvánné
alpolgármester

Meghívó • Meghívó • Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2010. október 2-án a kartali Faluházban tartandó

V. KUKORICA FESZTIVÁL
és a "Galga-Zagyva Köz Kincsei"
rendezvényre
Cím: 2173-Kartal, Petõfi u. 41.

Programok:
12:00
Galga-Zagyva Zöldút program résztvevõinek fogadása.
Kukoricás ételek bemutatója,
Kézmûves foglalkozások,
(Csuhéfonás, ügyességi játékok, vetélkedõk.
13:00
Ebéd
14:15
A rendezvényt megnyitja Dr. Basa Antal,
az Aszódi Többcélú Társulás Elnökhelyettese
14:30
Kulturális mûsor, Kistérségi elõadókkal
18:00- 21:00 Zenés vigadalom
A rendezvény ideje alatt megtekinthetõ a "Galga-Zagyva Köz
Kincsei" Kiállítás. Belépés díjtalan!
Szülõföldünk Kartal Alapítvány
és a Galga-Zagyva Zöldút Egyesület Szervezõk
2010. szeptember

KEDVES GYEREKEK!
A Mûvelõdési Ház szeretettel
várja azokat a lányokat és
fiúkat, akik szívesen õrzik
a nép hagyományait, falunk
népi szokásait.
Csütörtöki napon
16.00-17.00 óra között tanulhatjátok és gyakorolhatjátok
a népi táncot.
A foglalkozások ingyenesek,
Valter Menyhértné tartja.
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BECSÖNGETTEK...

Minden tanévkezdés tele van várakozással, az idei különösen izgalmas volt. Az alsó tagozatos iskola akadálymentesítése Európai Uniós pályázat útján megvalósult. Törvényi
kötelezettségnek tettünk eleget az akadálymentesítéssel,
mely szigorúan szabályozza a megvalósítást, még a liftet is
elõírja, hogy a mozgáskorlátozott gyerekek fel tudjanak
menni az emeletre is. A nagy épület tantermei új padlóburkolatot kaptak, és kicseréltük az ajtókat. A mosdókat, WCket kibõvítettük, felújítottuk és végre új járólappal burkoltuk a folyosókat, a lépcsõházat. Felújítottuk az iskola kijáratát és a bejáratot is újjá varázsoltuk. Elengedhetetlen volt a
tisztasági meszelés, és már csak a több tíz éves olajlábazat
emlékeztetett a régi iskolára. Szülõi összefogással lambériát vásároltunk a tavasszal összegyûjtött támogatói jegyek
és a báli bevételek alsós részébõl. Volt ki munkával, és volt,
aki anyagi támogatással segítette a termek lambériázását.
Szülõk, pedagógusok, technikai dolgozók még szombat, vasárnap is dolgoztak, hogy tudjunk elsején kezdeni. Így
mindannyiunk örömére megújult környezetben tanulhatnak alsós gyerekeink. Ezúton köszönöm a segítséget. Támogatóink névsora az iskola bejáratnál olvasható.
A nyáron bútorokat vásároltunk mindkét tagozatra. A kicsiknek függönyöket, a nagyoknak táblákat vettünk. A feltételek tehát adottak, már csak tanulni kell a gyerekeknek,
amirõl persze mindannyian tudjuk, hogy nehéz dolog.
A szülõi igényeket figyelembe véve több új dologgal bõvült iskolánk pedagógiai programja. Az alsóban elsõ osz-

tálytól kezdve bevezettük az angol nyelv oktatását, a felsõben pedig a hatodik évfolyamon nívó csoportban oktatjuk a
magyart, matematikát és az angolt. Jövõre felmenõ rendszerben már a hetedikesek, aztán a nyolcadikosok is nívó
csoportban tanulnak.
Az ének tagozatosok óraszáma kibõvült, az eddigi 3 óra
helyett 4 órában, és egy énekkaron fejleszthetik tudásukat,
képességeiket a gyerekek.
Az alsó tagozatosok hetente két napot kaptak a sportcsarnokban, hogy sportolhassanak.
Ebben a tanévben több korrepetálás és sok szakkör lesz.
Különösen nagy a kínálat a sportfoglalkozásokból. Szeretnénk, hogy minden gyerek legalább egy sportfoglalkozáson
vegyen rész.
Gyermekeink fejlõdése érdekében az összefogásra a továbbiakban is nagy szükség van. Ez mindannyiunk közös
érdeke.
 Bereczki Ilona iskolaigazgató

HELYESBÍTÉS
A Választási Különszámban Kratofil Sándor képviselõ jelölt bemutatkozásából kimaradt:
Sporttevékenységéhez szorosan kapcsolódik, és harmadik éve
üzemelteti a www.kratosport.lapunk.hu oldalt, amelyet az érdeklõdõk megtekinthetnek.
Utólagosan is szíves elnézését kérjük.
Szerkesztõség

Kastélykert
PANZIÓ ÉTTEREM ÉS PIZZERIA
Kartal, Baross u. 8. 06 30/271-5425, 06 28/437-313

ZENÉS TÁNCOS
SZILVESZTER!
ZENE:
CSEPELI BALÁZS
MÛSOR:
MAYA TRIÓ
operett nosztalgia mûsor
JELENTKEZNI LEHET:
06 28 437-313, 06 30 271-5425
UNITASKFT90@GMAIL.COM VAGY
SZEMÉLYESEN AZ ÉTTEREMBEN
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DEVIZA HITELESEKNEK!

Átérezve a devizahitelesek bizonytalan és kilátástalan helyzetét
mert, hogy a bankok kényük-kedvük szerint azt tesznek, amit csak
akarnak, mert nem sokan foglalkoznak az ügyekkel. Azért szeretném a helyi újságon keresztül közreadni a számomra megküldött
devizahitelesekkel foglalkozó anyagot, amivel a Fehér Kéményseprõk Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége Otthon és
Érdekvédõk Magyarországi Szövetsége foglalkozik. Mert akikkel
beszéltem még csak nem is hallottak errõl a szervezetrõl. Pedig
már egy ideje komolyan foglalkoznak a hitelesekre támadó bankokkal, akik az adós mindenáron való ellehetetlenítésükre törekednek a minél nagyobb hasznot remélve, mivel ugyanis a gátlástalanságuk nem ismer határt. Én magam jelenleg közvetetten tartom velük a kapcsolatot. Meg kell szervezni a banki adósok a hozzátartozók és az együtt érzõk támogatását, az Érdekvédõk számára. Remélem, hogy mindenki komolyan figyelembe veszi saját és
családja érdekeit, igényli és keresi a jó megoldást, és feltétlenül
támogatják az említett szervezeteket.
A Fehér Kéményseprõk Országos Társadalmi Szervezetek
Szövetsége az eltelt egy hónapban történt adós megkeresések
alapján az alábbi ingatlan csalás bûncselekményt tárta fel. A különbözõ elnevezésû, (Credit, Faktor, Capital,) pénzügyi szolgáltató
Zrt, és követeléskezelõ társaságokra engedményezi” az összes
bank az adósaik tartozását. Rövid értesítést küldenek az adós részére, - ha küldenek, mert nem minden esetben történik meg „Értesítés a követelés értékesítésérõl” címen. Megjelölik e levélben, két sorban, hogy melyik pénzügyi szolgáltató, követeléskezelõ az engedményezett. Az engedményezéssel földhivataloknál bejegyzésre kerülnek elsõ helyre ezen cégek egyenlõre mint egyedüli jelzálog jogosult. Majd megbízási szerzõdések alapján további
„SAJÁT” cégeiken keresztül keresik fel az adósokat. Az adósok
adatait, ismeretlen körülmények között megszerzik a bankoktól,
majd telefonon vagy személyesen keresik, hogy SEGÍTENEK
megoldani a problémájukat. Elmondásuk alapján tudnak megoldást arra, hogy a moratórium letelte után ne kelljen kiköltözni az
ingatlanból. Majd õk segítenek, mert az állam úgy sem fogja megoldani ezt a nagy társadalmi problémát. Amennyiben nem mûködnek együtt az adósok, akkor megfenyegetik, akár fizikálisan is
megfélemlítik, hogy éreztessék velük, bármit megtehetnek, ha ellenkeznek, és nem fizetnek. Olyan összegeket kérnek, számolnak
fel, amirõl tudják, hogy a megadott két napos határidõn belül nem
tudja az adós kifizetni. Majd aláíratatnak ingatlan adásvételi szerzõdést, ami bármennyire is kedvezõ ajánlatnak látszik, AZ HAZUGSÁG! Az aláírt dokumentummal a Földhivataloknál korrupt
ügyvédek egy nap alatt soron kívül átvezetik a tulajdonjogot és
már nem a bank, hanem a maga “SEGÍTÕ” lakoltatja ki a házából
úgy, hogy bank továbbra is, a teljes adósságot követeli az adóson,
hisz a hitelt senki nem fizeti vissza a banknak. A másik eset, amikor már a hivatali visszaélés és bûncselekmény valóban fenn áll, de
sajnos senki, egyetlen egy nyomozó hatóság sem tesz érdemi lépéseket. Az önálló bírósági végrehajtóhoz kerül a végrehajtási lap
kiállítása után az ügy, melyrõl az adóst egyáltalán NEM értesíti
sem a végrehajtó, sem az „X”- dik követeléskezelõ cég. Majd az elsõ árverés, melyet ismeretlen idõpontra tûztek ki, sikertelenné
nyilvánítsa a végrehajtó „árverési vevõ hiányára” hivatkozva. Ami
ugyebár hazugság, hisz ott ülnek a „nepperek” (végrehajtó emberei), de már megegyeztek egymás közt, hogy nem licitálunk, mert
így a követelés a végrehajtást kérõre száll át a végrehajtó közbenjárásával csúszópénzért „ITT MÁR TULAJDON JOGKÉNT” !
Teljesen ingyen díjmentesen, mert a banknak nem fizet, amikor
megveszi a követelést, a végrehajtónak csak a csúszópénzt fizeti.
Az adósnak sem fizet, hisz törvényesnek látszó keretek közt vette
meg végrehajtási eljáráson az ingatlant. Majd gyorsan eladja a
másik „saját” cégének, aki megbízást ad a „kilakoltató” maffiózónak, hogy tüntesse el, járjon a nyakára, zaklassa, fenyegesse, verje meg, hogy minél hamarabb lehetõleg önszántából félelmében elmenjen az adós az ingatlanból. Ha nem válik be a zaklatás, fenyegetés, nyugodtan fordulhatnak a Független Magyar Bírósághoz,

hogy kilakoltatási végzést kérjenek, mint tulajdonosok a jogtalan
lakáshasználók ellen. Ami azt jelenti, hogy teljesen ingyen egy fillér nélkül szerezték meg lakást, családi házat, üzlethelyiségeket és
tettek utcára családokat. Természetesen a bank továbbra is követeli az adóson a büntetõ kamatokkal megnövelt teljes hitel összegét. Legtöbb esetben az adósok elkeseredésükben, bankot rabolnak, kiirtják az egész családjukat, vagy öngyilkosok lesznek. Jelen
pillanatban a Pénzügyi felügyelet adatai és elmondása alapján a
2010 év elsõ negyedévében közel 10 000, ilyen végrehajtási eljárásról beszélhetünk, ahol már teljesen egyértelmû, hogy a moratórium lejártáig maradhatnak csak az ingatlanba az adósok.
- Követeljük a Kormánytól, a Belügyminisztertõl, hogy azonnali
lépéseket tegyenek a visszaélések felszámolása, az adósok, a családok megvédése érdekében, hisz a moratórium bevezetése is a
bûnözõ ingatlan csalóknak kedvezett. Továbbra is a bírósági titkárok, önálló bírósági végrehajtók, ügyvédek, csaló követeléskezelõ
pénzügyi szolgáltatók ingatlan maffiózókkal való összejátszása folyik. Jogtalan haszonszerzéssel az adósok megkárosítása céljából.
- A feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozásában szeretnénk kérni tisztelettel, hogy vonják vissza az
önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és a Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény felett állnak, melynek hangot is adnak. Vonják felelõsségre az összes
önálló bírósági végrehajtót a Bírósági Végrehajtó Kamara elnökével kezdve az eddig elkövetett törvénysértések végett. Az utóbbi
években 300-400 millió Ft fölötti vagyont gyûjtöttek össze a visszaéléseikkel, ezért kérjük azonnali hatállyal teljes vagyoni felelõsséggel zároltatni a vagyonukat.
- Kérjük a Földhivatalok munkatársait, hogy kiemelt figyelmet
fordítsanak a csalások megakadályozására, az elkövetkezõ idõben
megemelkedett tulajdonjog átvezetési kérelmek száma esetén értesítsék szövetségünket vagy a nyomozó hatóságokat. Akkor is tegyék meg, ha egy ügyvéd neve több alkalommal is felmerül ingatlan átvezetési kérelmeken.
- Kérjük a nyomozó hatóságokat, hogy szíveskedjenek kiemelt
figyelmet fordítani ezen csaló szélhámosok felderítésében és a bejelentések alapján felszámolni szíveskedjenek a bûnszövetkezeteket!
Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelõ, árverezõ, kilakoltató cégek és vezetõik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot
elrendelni és az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt vagyon
után adó és illeték megfizetésre kötelezzék.
Budapest, 2010. szeptember 2.
Dabasi Tamás - elnök
Fehér Kéményseprõk Országos Társadalmi
Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédõk Magyarországi Szövetsége
www.feherkemeny.com
Kérjük, jelentkezzenek az info@feherkemeny.com, és tamasevaster@gmail.com email címen, azon személyek, akiknek bármelyik bank az adós részére KEDVEZÕEN módosította egyoldalúan a hitelszerzõdését. Nem emelte a törlesztõ részleteit, inkább
csökkentette vagy el is engedte a bank. Müller János szerint „131
ezer esetben módosították a bankok a szerzõdést, azért hogy fent
tudják tartani a hitelezõiket – tette hozzá”. Keressük õket! Véleményünk szerint, és az adósok megkeresései alapján az teljesen
egyértelmû, hogy az elmúlt években a bankok minden esetben az
ügyfelek kárára, saját kényük-kedvük szerint módosították a hitelszerzõdéseket. Emelte a törlesztõ részleteket, meghosszabbította a futamidõt… Müller János szerint ez nem igaz. Kérjük, jelentkezzenek a fenti email címeken. Név, cím, elérhetõség, és rövid
leírást kérünk az ügyrõl. Köszönettel: Dabasi Tamás Otthon és
Érdekvédõk.
Kereshetik a kapcsolatot a következõ elérhetõségen is: Kelemen
Mihály 36-30-393-2541, info@kelemenmihaly.hu
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Újra internet-használati
tanfolyamot indítunk
a könyvtárban

LÁNYOK, HÖLGYEK
FIGYELEM!

A képzés alatt alapvetõ számítástechnikai ismereteket
valamint a világháló használatát szeretnénk felnõtt érdeklõdõknek megtanítani. Az oktatás megfelelõ számú
jelentkezõ (3-4 fõ) esetén indul ez év októberében, 8 héten át tart, hetente 1x2óra. Ez a 16 óra önálló feladatvégzéssel egészül ki. Mivel számunkra fontos, hogy a tanuló
megfelelõen elsajátítsa ezeket az ismereteket, további
díjmentes segítség is jár a résztvevõknek, naponta 1 óra
ingyenes számítógép és internet-használat a könyvtárban. Ez természetesen a tanfolyam idõtartama alatt értendõ. A tanfolyam díja igen kedvezményes: 5.000,-Ft.
Várjuk mielõbbi jelentkezésüket a 06 28 567-070-es és a
06 30 5043615-ös mobilszámon valamint személyesen a
könyvtárban.

Mozogni szeretnél, de otthon,
egyedül nincs kedved? Gyere közénk,
vidám, jó hangulatú csapat vár Rád.
Újra indul Alakformáló AEROBIC a
kartali Mûvelõdési házban.
Jelentkezni lehet Szirákiné Kálnai
Petránál a 06-30-9305-493-as
telefonszámon vagy a
Mûvelõdési házban 06-28-473-421.
Ha szeretnél egy órát jókedvûen mozogni,
gyere el csütörtökön 18.30 órára,
és hozz magaddal polifoamot is!

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

A Nagyközségi Könyvtár is
részt vesz ebben a nagyszabású rendezvénysorozatban.
Szeretnénk, ha minél több
gyermek, felnõtt napját színesíthetnénk ingyenes foglalkozásainkon az alábbi napokon:
VARÁZSLATOS MESEORSZÁG Foglalkozások óvodásoknak
Az apróságoknak szóló programunk célja a könyvtári
„mézesmadzag“elhúzása a picik elõtt. Meseolvasással,
diavetítéssel és apró ajándékokkal kedveskedünk nekik.
Várjuk még a kisgyermekes anyukákat picinyeikkel!
Dátum: 2010.10.05. 9.00-12.00
MIRE JÓ A VILÁGHÁLÓ ? - Hogyan internetezzek?
Ingyenes oktatás dióhéjban érdeklõdõ felnõttek részére.
Dátum: 2010.10.06. 13.00-18.00
EGÉSZSÉGES KONYHA Süssünk, fõzzünk a családnak
Receptkeresés és gyûjtés a könyvtárban és a neten.
Könyvek bemutatása az egészséges életmód jegyében.
Nagyanyáink ételei, olcsó finomságok a konyhában.
Anyukák, nagymamák és minden fõzni szeretõ ember
nagyszerû alkalma receptek és tapasztalatok cseréjére!
Dátum: 2010.10.07. 13.00-18.00

2010. szeptember 21. napjától kezdõdõen,
minden hónap 1. és 3. kedd délután
15 órától 17 óráig,
Dr. Kalcsó Bettina ügyvéd,
ingyenes jogi tanácsadást nyújt
Kartal nagyközség lakosainak a
Polgármesteri Hivatal épületében.
Részletes tájékoztató az alábbi elérhetõségeken
kérhetõ: Dr. Kalcsó Bettina: tel: 06-20-339-8590
iroda@dr.kalcso.com
Kartali Nagyközségi Önkormányzat:
http:/ /www. kartal.hu/
tel: 06-28-567-085, kartalph@vnet.hu

HELYREIGAZÍTÁS
Az augusztusi Kisbíróban a Kartalvelemeny.eoldal.hu
cikkemben tévesen keltettem annak látszatát, hogy
Balatoni Ottónak és a Gildex Kft-nek bármiféle köze
lenne egymáshoz.
Az érintettektõl utólagos elnézésüket kérem.
Tisztelettel: Orbán Kinga

Köszönjük a könyvtár állományának gyarapítását
Búth Emíliának, Deák Józsefnek, Hegedûs Szabinának
és Mezeiné Dobó Klárának. 
2010. szeptember

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta:
2010. október 15.
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REDÕNYPATIKA KFT.
SZEZONZÁRÓ AKCIÓINK:
• Hagyományos redõnyök, már:
• Szúnyoghálós redõnyök, már:
• Színterezett alumínium redõnyök, már:
• Szúnyoghálós alumínium redõnyök, már:
• Régi FA redõny-mûanyagra cserélve, már:
• Harmonika ajtók, már:
• Reluxák, már:
• Télálló mûanyag keretes szúnyoghálók, már:
• Télálló alumínium keretes szúnyoghálók, már:
• Rolós mûködtetésû alu. szúnyoghálók, már:
• Alu. keretes nyíló szúnyogháló ajtó, már:
• Somfy redõny motorok, távirányítók, már:
• Szalagfüggönyök nagy választékban!

7.500,-Ft-tól
16.000,- Ft-tól
17.000,- Ft-tól
24.500,- Ft-tól
6.500,- Ft-tól
13.000,- Ft-tól
7.000,- Ft-tól
4.500,- Ft-tól
7.000,- Ft-tól
12.500,- Ft-tól
13.000,- Ft-tól
32.000,- Ft-tól

Rendeljen még most,
és a felmérési, szerelési díjat elengedjük!
Amíg a készlet tart!

"nálunk mindenre talál orvosságot"
Kartal, Béke utca 57.
Tel.szám: 06/70 206-1192
E-mail: redonypatika@vipmail.hu
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A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245

TEMETKEZÉS
FÉNY-ALKONY Kft.
Teljes körû szolgáltatás
Állandó ügyelet:
éjjel - nappal
Ügyintézõ: FODOR ATTILA
KARTAL, Ady E. u. 29.
Tel: 06-28- 439-492, 06-20-4341-588

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET
és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.

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

Induló klub
Ha érdekel önmagad megismerése, a szeretnéd
megismerni tested, lelked, szellemed mûködését,
ha érdekelnek a misztikus dolgok: GYERE KÖZÉNK.
Ha felkeltettük érdeklõdésedet, szeretettel váruk
októberben induló klubunkba.
Hogy a létszámnak megfelelõ helyiséget tudjuk
biztosítani, kérünk, minél elõbb jelentkezz
a 06-20-547-1566-os telefonon vagy az
ezoterike61@freemail.hu e-mail címen.

METAFIZIKA, SZELLEMTUDOMÁNYI AKADÉMIA
induló tanfolyamára felvételt hirdet a
2010-2012-es tanévre, Kartalon.
A hallgatók meg tudják, hogyan gyógyítsák önmagukat, hogyan
gyógyítsanak másokat. Betekintést és eligazodást nyernek a
szellemtudományok parapszichológia világába. A tanfolyam nagy
önismeretei tudást nyújt a hallgatók számára. Megismerjük a
saját képességinket és lelki erõnket a tanítások által.
Vizsga után a hallgató az iskola háromnyelvû diplomáját kapja.
Gyere, tanulj velünk, mert ez a jövõ útja!
Jelentkezni lehet a telefonon: 06-20-547-1566.
E-mailben: ezoterike61@freemail.hu
Jelentkezési határidõ: 2010. október 05.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a
balesetem (combnyaktörés) után gondoltak rám. Elsõsorban
Páromnak, aki nagy odaadással, türelemmel ápolt, gondozott,
törõdött velem.
A mai rohanó világban, amikor közömbösek az emberek
egymás iránt, meglepõdve tapasztaltam és nagyon jól esett,
hogy a kórházban és itthon is sokan meglátogattak, olyanok is,
akikre nem is gondoltam volna. Köszönöm azoknak is, akik
telefonon érdeklõdtek, bátorítottak és lelket öntöttek belém.
Péter Istvánné

FIGYELEM!
Használt, de üzemképes centrifugáért, forgótárcsás mosógépért, tüzelõanyagért cserébe vállalok kerti-udvari munkákat,
idõseknek takarítást, bevásárlást, és egyéb nõi munkákat.
Egyedül nevelt fiamnak szüksége lenne: 46-os fémbetétes
munkáscipõre és stoplis-cipõre, valamint téli ruhanemûkre
(190 cm magas). Ha valamelyik felesleges Önnek, kérem ne
dobja ki, nekem nagy segítség lenne!
A helyi Családsegítõ Szolgálat telefonszámán tudnak
üzenetet hagyni : 06-30-816-0446

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. Tel.: 06-28-437-241
E-mail: muvhaz.kartal@invitel.hu

