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Tisztelt Választópolgárok!

2010. október 3-án (vasárnap) helyi önkormányzati
képviselõ és polgármester választást tartanak Ma-
gyarországon.

A jelölt-ajánlás idõszaka szeptember 3-án letelt,
Kartal településen 2 polgármester- és 37 képviselõ-
jelölt regisztráltatta magát.

A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart majd. Szavazni
csak személyesen lehet, abban a szavazókörben, aho-
vá mindenki augusztus 19-ig az értesítését megkapta.

A településen a szavazókörök az alábbiak:
– 1. számú Kartal, Baross u. 115. (alsó tagozatos is-

kola)
– 2. számú Kartal, Mártírok u. 10. ( orvosi rendelõ

váróterme)
– 3. számú Kartal, Iskola tér 1. ( felsõ tagozatos is-

kola)
– 4. számú ATE Tangazdaság Nagymajor

A mozgásában gátolt választópolgárok a szavazás nap-
ja elõtt a Helyi Választási Irodánál, a választás napján
a lakóhelye szerint illetékes Szavazatszámláló Bizott-
ságnál kérhetik, hogy mozgóurnával szavazhassanak.
Mozgóurna csak írásban kérhetõ.
Ha a választópolgár lakóhelyén kívül, bejelentett tar-
tózkodási helyén kíván szavazni, igazolást kell kérnie
az állandó lakcíme szerinti Helyi Választási Iroda Ve-
zetõjétõl. Ha a kérelmet írásban nyújtja be, annak
2010. szeptember 28-ig kell megérkeznie, amennyiben
személyesen, vagy meghatalmazott útján kéri, úgy azt

2010. október 1-én 16 óráig teheti meg. Igazolást csak
abban az esetben kérhet, ha 2010. június 16-át megelõ-
zõen jelentett be tartózkodási helyet és az a választás
napján is érvényes.
A szavazáson mindenki 3 db szavazólapot kap majd,
amelyek a polgármester, a képviselõk és a megyei köz-
gyûlési tagok megválasztására szolgálnak.

A 2 polgármester-jelölt közül 1-re, a 37 képviselõ-je-
löltbõl legfeljebb 8-ra, a megyei listás szavazólapon 1
listára lehet érvényesen voksolni.

A Kartal Nagyközségi Választási Bizottság tagjai:

Dóra Józsefné elnök
Dr. Szõke Zsolt elnök helyettes
Gergely János tag
Tóth Attiláné póttag
Varga László póttag

A Kartal Nagyközségi Választási Iroda vezetõje Ba-
logh Zoltánné jegyzõ, helyettese Krekó Károlyné igaz-
gatási elõadó. 

A Választási Bizottság és a Választási Iroda ebben az
évben ideiglenes helyen, a Kartal, Baross u. 78. szám
alatt mûködik ( volt 1. számú óvoda), azonban székhe-
lye változatlanul 2173. Kartal, Baross u. 103.

A Kisbíró újság különszáma - ahogyan minden önkor-
mányzati választás elõtt - ebben az évben is lehetõsé-
get biztosít valamennyi polgármester-  és képviselõ-
jelölt számára, hogy röviden bemutatkozhasson, meg-
valósítani kívánt programját ismertesse.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
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OLÁH KLÁRA
Tisztelettel köszöntöm Önöket!

Oláh Klára vagyok, házas, két gyermek édes-
anyja. Végzettségeim: gazdasági mérnök, mér-
nök-közgazdász, agrármérnök (fõiskolai és
egyetemi diploma – summa cum laude – kitûnõ
eredménnyel). Független jelöltként, a
FIDESZ-KDNP felkérésére és támogatásával
indulok a 2010. évi önkormányzati választásokon
polgármester- és képviselõjelöltként.

Bár a pártba nem léptem be, de nem titok,
hogy a FIDESZ-KDNP gondolkodói köréhez
tartozom. 

Elsõdleges feladatnak tartom az Önök bizal-
mának visszaszerzését. Erre csak akkor van le-
hetõség, ha a fennálló problémákat nyilvánosságra hozzuk,
amely a település egészét érinti. Meg kell teremteni az átlátha-
tóság feltételeit, a vállalások számon kérhetõek legyenek és a
korrupció gyanúját abszolút ki kell zárni! A megoldásra váró
feladatok eredményes megvalósítása érdekében törekedni kell
az érdemi munka elvégzésére, de legfõképpen a számonkérés-
re és a beszámoltatásra. Nem szócséplésre és magamutoga-
tásra van szükség, hanem hatékony, feladatmegosztáson alapu-
ló, szakszerû munka elvégzésére. A község érdekeit az egyéni
érdekek elé helyezõ önzetlen tenni akarás kell, hogy jellemez-
ze az elkövetkezõ éveket.

Szigorú gazdálkodási politika szükséges a pénzügyi stabili-
tás létrehozásához. Ehhez fel kell tárni a valós költségvetési
helyzetet és a meglévõ hiány megszüntetésére kell törekedni a
fejlõdés érdekében.

Beruházásra, pályázati lehetõség kiaknázására csak önerõ
megléte esetén van lehetõsége az önkormányzatnak.

Éppen ezért a folyamatban levõ, pályázat útján megvalósuló
beruházások saját erõ szükségletét biztosítani kell és az elkez-
dett beruházásokat a pályázati elõírásoknak megfelelõen kell
befejezni. A beruházásoknál a korrupció gyanújának elkerülé-
se és fõként a lakosság bizalmának visszaszerzése érdekében
etikusnak vélem és szorgalmazni fogom, hogy a leendõ testüle-
ti tagok és érdekeltségeik ne nyújtsanak be pályázatot önkor-
mányzati beruházásokra, mindamellett támogatni kell a kisebb
volumenû vállalkozások munkához jutását. A múltban elköve-
tett hibák okán tanulva szigorú, független mûszaki ellenõrzés-
re és garanciavállalásra van szükség valamennyi önkormány-
zati beruházásnál és a kivitelezés mûszaki ellenõrzését számon
kell kérni!

A költségvetés leggyengébb pontja a kötvény kibocsátás-
ból eredõ tõke és kamat törlesztésének terhe, ami jelenleg mil-
liárdos nagyságrendû terhet jelent Kartalnak. Ennek figye-
lembevételével kell az elkövetkezõ évek költségvetését tervez-
ni, ami gátat szab az elképzeléseknek és a lehetõségeknek. Je-
lenleg a mûködési költség, valamint az elnyert pályázatok ön-
erõ részén kívül a hitel törlesztése az elkövetkezõ években nem
biztosított. A fizetõképesség megõrzése érdekében elõször
Kartal adósságának az éves kötelezettségeit kell elkülöníteni,
ezt követõen lehet csak beruházásokban, fejlesztésekben gon-
dolkodni. Pénzügyi szakemberként meggyõzõdésem, hogy fe-
lelõtlen, rossz gazdálkodásra vall, ha adóságunkat figyel-
men kívül hagyva költekezünk! A kötelezettségvállalások
áttekintését követõen a veszteséges önkormányzati feladato-
kat át kell szervezni és törekedni kell az önkormányzati intéz-
mények költséghatékonyságára. Minden felesleges „pénzszó-
rást” meg kell szüntetni! 

Az önkormányzat kötelessége támogatni és lobbizni új mun-
kahely megteremtéséért, amely növekedést, fejlõdést generál
számunkra. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdtünk közép-,

illetve nagyvállalkozókkal, akik telephelyüket
szívesen hoznák Kartalra.

Jövõje csak annak a nemzetnek van, amely
nem tagadja meg múltját, okul belõle és õrzi ha-
gyományait.

Környezõ települések példáját követve gyer-
mekeink, fiataljaink számára elérhetõvé kell
tenni a néptánc oktatását, a hagyományok meg-
ismerését. Létre kell hozni olyan szórakozási le-
hetõséget (komplex feladatot ellátó Faluház
megépítése pályázat, Széchenyi terv lehetõsé-
geit kihasználva), amely az egészen fiatal kor-
osztálytól a szépkorú emberekig megtartó erõ-
vel bír. Az évente megrendezett Majális helyett
olyan Kartalra jellemzõ falunap kialakítására

van szükség, amely valódi tartalommal van felruházva és a la-
kosság megelégedettségét szolgálja.

Annak a településnek nincs jövõje, amely nem tudja megtar-
tani fiataljait, értelmiségi rétegeit. Ez komplex feladat, amely
jól felszerelt egészségügyi ellátással, színvonalas oktatással,
élénk közösségi élettel, szép lakókörnyezet kialakításával elér-
hetõ. Arra kell törekedni, hogy a fiatalok szeressenek itt élni és
itt is maradjanak. Ezáltal vonzóvá tudjuk tenni más beköltözni
szándékozó lakosok számára is Kartalt, amivel plusz bevételt
érhetünk el. 

Az oktatás színvonalának növelése érdekében aktív, közös
munkára kell törekedni iskolánk pedagógusaival. A tanerõ be-
vonásával és javaslatával kell egy olyan intézményt létrehozni,
amely garantálja fiataljaink esélyét a továbbtanuláshoz.

Kartal olyan Sportcsarnokkal büszkélkedhet, amely orszá-
gos viszonylatban is kiemelkedõ. Ezt a lehetõséget ki kell hasz-
nálnunk sport- és egyéb rendezvények szervezésével. A me-
nedzsment bevonásával olyan koncepció kialakítását kell segí-
teni, amely a gazdálkodás hatékonyságát elõsegítve, önfenn-
tartó mûködéssel nyereséget termel (szponzorok, támogatók
bevonása). Az így elért nyereséget a sport és az oktatás fejlesz-
tésére kell vissza fordítani gyermekeink érdekében. 

Az utóbbi években Kartalon számos betörés keserítette meg
a lakók életét. Megoldás egyik lehetõsége a térfigyelõ kamera
rendszer kiépítése, amellyel a Kartalon áthaladó forgalom nyo-
mon követhetõ, a bûnözés, betörések száma visszaszorítható
lenne. A gyanús esemény észlelésekor a járõrszolgálat azonnal
reagálni tud, a felvétel bizonyító erõvel bír bírósági eljárás fo-
lyamán. A kamerarendszer kiépítését Rákóczi László képvise-
lõ jelölt szorgalmazta, annak költség igényét a jelenlegi árakat
és a színvonal szükségszerûségét figyelembe véve kidolgozta,
megvalósítását támogatom. A rendszer kiépítésének a finanszí-
rozására kedvezõ konstrukciót talált, amely a jelenlegi szûkös
anyagi helyzet mellett is teljesíthetõ.

Nem szabad elfeledkeznünk a szépkorú emberek érdekirõl
sem, akiknek annyi mindent köszönhetünk. Végig dolgozták az
életüket, küzdöttek becsületesen azért, hogy nekünk jobb éle-
tünk legyen. Önkéntesek bevonásával egy olyan önellátó szoci-
ális hálót szeretnénk létrehozni, amely karitatív elveken alapul.
Ez mellett az önkormányzatnak is kötelessége minden olyan
segítséget megadni, amely érzékelteti az idõskorúakkal, hogy
igenis rájuk is szükség van és megbecsült tagjai társadalmunk-
nak. 

Végezetül engedjék meg, hogy a legnagyobb magyar szavai-
val zárjam soraimat:

„Azokból a kövekbõl, melyek utunkba gördülnek, egy kis
ügyességgel lépcsõt építhetünk.” (Széchenyi István)

Tisztelettel: Oláh Klára
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TÓTH ILKÓ MIHÁLY
Tisztelt Választópolgárok! 

Kedves Kartaliak!

2008. december 14-én az Önök bizalmából
lettem Kartal polgármestere. Csupán 21 hó-
nap telt el azóta. Azt ígértem, hogy igyekszem
a településen élõ felnõttek és gyermekek szá-
mára jobb, élhetõbb környezetet kialakítani.
Most, hogy elszámolást kell készítenem,
egész hosszú az eredmények listája. Vélemé-
nyem szerint legmeggyõzõbb érvek a konkré-
tumok, ezért nincs szükség szlogenekre,
hangzatos ígérgetésekre. Ha valaki a munká-
ját eredményesen, sikeresen és becsületesen kívánja elvé-
gezni, akkor nincs ideje tétlenségre. Érzésem szerint jó
irányba mozdult el a település közösségi élete. A magam ré-
szérõl sok segítõre, együttmûködõre találtam. Az intézmé-
nyek mögé felsorakoztak a civil szervezetek. Segítségükkel
munkaprogramot dolgoztunk ki, amely a lakosok igényeire,
javaslataira épült. Ha valaki elõször érkezik településünkre,
elámul a házak, az utcák rendezettségétõl, gondozottságá-
tól. A folyamatos fejlesztések eredményeként sok épületün-
ket bárki megcsodálhatja.  

Honnan indultunk? 
Elõször is le kellett csillapítani a hangos ellentéteket, s a

politizálást a képviselõtestületi üléseken. Nyugodt, a párbe-
szédhez szükséges légkört kellett teremteni ahhoz, hogy
tényszerû, tárgyilagos, demokratikus, de határozott telepü-
lésvezetést alakítsunk ki. A lakossággal napi kapcsolatban
vagyok. Az ajtóm mindig nyitva áll a problémával hozzám
forduló emberek elõtt. Bízom benne, hogy az irodámból
nem ment ki senki úgy, hogy gondját közvetlenül vagy köz-
vetve ne segítettem volna megoldani. A mindennapokban
ott voltam az utcákon, tereken, temetõben, lakásokban, ahol
éppen a segítségemet kérték. 

2008 végén Kartal válságos pénzügyi helyzetben volt.
Számszerûsítve ez mínusz 148 millió forintban realizálódott.
Ekkorra már a 600 millió Ft értékû, svájci frank alapú köt-
vény is elköltésre került, melynek kamat és tõketörlesztése
az árfolyam ingadozások miatt éves szinten 60-80 millió Ft.
Ki kellett dolgozni egy olyan pénzügyi gazdálkodási tervet,
ami nem veszélyezteti az önkormányzat mûködését. Megta-
karítási intézkedéseink, átszervezéseink, közmunkaprogra-
munk segítségével elkerültük a likviditási problémákat.

Anyagi helyzetünk miatt csak olyan pályázatokon indul-
hattunk, ahol a vissza nem térítendõ támogatás intenzitása
80-90% volt. 

Befejezõdött és folyamatban lévõ beruházásaink:
- A Rákóczi úti óvoda tetõtér beépítése 13 millió Ft támo-

gatással befejezõdött.
- Az alsó tagozatos iskola komplex akadálymentesítése 30

millió Ft támogatással a napokban ér véget.
- Az Ady E. úti óvoda komplex akadálymentesítése 30 mil-

lió Ft támogatással szeptemberben ér véget.
- A Polgármesteri Hivatal újjáépítése 90 millió Ft támoga-

tással szeptemberben elkezdõdik.
- 40 férõhelyes bölcsõde építése 180 millió Ft támogatással

szeptemberben elkezdõdik.

- A volt gyógyszertár felújítása – benne csa-
ládsegítõ- és idõsek napközi otthonának ki-
alakítása – 52 millió Ft támogatással októ-
berben elkezdõdik.

- A Petõfi tér rekonstrukciója 41 millió Ft
támogatással elbírálás alatt van (LEA-
DER pályázat).

- 2003. óta nem mûködik a meglévõ szenny-
víztisztító telep. Felújítását a szakértõk
nem javasolták. Az új tervdokumentáció,
és a pályázati anyag szeptemberben készül
el, ezután beadásra kerül.

- Egy francia tulajdonú céggel szeptember-
ben írunk alá szerzõdést, gépkocsi alkatrészeket gyártó
üzem telepítésére. Kartal határában épülne fel, a beruhá-
zó ígérete szerint kb. 100 fõt foglalkoztatna. A gyár üzem-
be helyezése várhatóan 2011. augusztus.

- Az önkormányzat közmunkaprogram keretében 30 fõnek
biztosít folyamatos munkát. Ezáltal több 10 millió forintot
tudtunk megtakarítani. (Utak kátyúzása, intézmények,
vízelvezetõ árkok karbantartása). 

- MOL benzinkút épül, ami teljes szolgáltatást nyújt majd
az autósoknak.

- A közbiztonság érdekében hamarosan 3 db térfigyelõ ka-
merát helyezünk el a településen.

Önerõbõl is sok mindent meg kellett és a továbbiakban
meg kell oldanunk!
- A Kun utca és a Lehel utca réteg- és esõvizének elvezeté-

sével elsõsorban a lakások épségét védjük, egyúttal egy
halastó kialakítását kezdtük el a Kocka tó területén.

- Sajnos az utóbbi idõ esõzései megerõsítik legfontosabb
feladatunk teljesítését, a település vízelvezetésének meg-
oldását. Pályázatok segítségével meg kell oldanunk a
problémát. Fel kell kutatni az idõsebbek emlékezete alap-
ján a régi övárkok vonulatát, amelyek régen eltûntek a te-
lepülés körül.

- Természeti kincseinkkel foglalkoznunk kell.
- Egyre több aktív, tehetséges, segítõkész felnõtt és gyer-

mek mutatja meg magát, ezt feltétlenül támogatni kell. A
Kartal TV mûsorai is segítik népszerûsítésüket.

- Célom Kartal városi rangba emelése. A munka miatti in-
gázás csökkentése új munkahelyek teremtésével Karta-
lon. Az elkezdett és tervezett beruházások lebonyolítása,
a közösségi élet fejlesztésének további erõsítése, és nem
utolsó sorban a mûvészeti csoportok, és a sporttevékeny-
ségek támogatása. Adottságainknak megfelelõen, a kis-
térségben központi szerep vállalása, különösen a sport-
életben.

Hamarosan szeretnék Önökhöz eljuttatni egy részlete-
sebb beszámolót, hiszen ebbe a rövid összefoglalóba csak
töredéke fér az eddigi eredményeknek, még kevesebb a to-
vábbi tennivalóknak.

Hiszem, hogy a legapróbb, szinte észrevétlen pozitív vál-
tozásoknak is szerepük van abban, hogy Kartalon kellemes,
gazdag programmal ellátott, közösségi élet alakuljon ki, s
legyen ez mindenki számára, kiemelten a fiataloknak elér-
hetõ. Fontos, hogy szívesen éljünk itt mindnyájan!



2010. szeptember – Választási Különszám

4 KARTALI

BARANYI TIBOR

Tisztelt Választópolgárok, 
Tisztelt Kartaliak! 

Kérem, engedjék meg, hogy
néhány mondatban bemutatkoz-
zam! Baranyi Tibor vagyok, füg-
getlen képviselõ-jelölt. 1982-ben
születtem Hatvanban, jelenleg

Kartalon élek feleségemmel, Brigittával. Az általános
iskolát Kartalon, a gimnáziumot pedig, az Aszódi Pe-
tõfi Sándor Gimnáziumában végeztem, ahol az érett-
ségi után sikeres szoftverüzemeltetõ-rendszergazda
szakvizsgát tettem. A középiskola sikeres befejeztével
a fõvárosban folytattam tovább tanulmányaimat, Vám
és pénzügyi szakirányon. 

Szenvedélyem az autóversenyzés és az autók, az
ezek iránt érzett különös szenvedélyem már a gimná-
zium alatt kialakult, mely a késõbbiekben, felnõttko-
romra is nagy hatással lett. Talán ennek köszönhetõ,
hogy ma egy jól prosperáló fuvarozási társaságnak va-
gyok a tulajdonosa és ügyvezetõje, mellyel egy multi-
nacionális, mûszaki cikkeket forgalmazó cégnek dol-
gozom most már több éve. A munkámban precíz, meg-
bízható, szorgalmas, és a minõségre törekvõ vagyok,
mely tulajdonságaimat a közérdekében végzett fel-
adatokban, önkormányzati képviselõként is szeret-
ném tovább erõsíteni.

Mint ismeretes, országunkban 2010. október 3.-án
Önkormányzati választások lesznek, melyen függet-
len képviselõ-jelöltként jó magam is indulni kívánok.
A jelöltséget már 4 évvel ezelõtt is fontolgattam, de
úgy vélem mára jutottam el oda, hogy a képviselõség-
gel járó kihívást és feladatokat hivatásszerûen, meg-
felelõ érettséggel el tudjam látni. 

Egy település és az ott élõ emberek érdekében dol-
gozni, a közösséget szolgálni nemes feladat, mely
számtalan nem várt konfrontációval és küzdelemmel
jár, de én szeretném ezt a kihívást vállalni, hogy a le-
hetõ legszélesebben képviselhessem a kartali polgáro-
kat, és hogy a munkám által egy valódi, szilárd közös-
séget, és egy jól mûködõ, gazdaságilag stabil, modern
települést építhessünk.

Tisztelettel: Baranyi Tibor

BERECZKI ILONA

Tisztelt Választópolgárok!

Nagy megtiszteltetés számom-

ra, hogy az Önök jóvoltából az el-

múlt négy évben képviselõként

aktívan vehettem részt az önkor-

mányzat munkájában. Köszö-

nöm a bizalmat, az együttmûködést, a tiszteletet, ami-

ben az elmúlt évek során részesültem. Szaktudásom

és legjobb igyekezetem szerint végeztem munkámat,

úgy az iskolában, mint az önkormányzat képviselõ tes-

tületében. Mint a Szociális Bizottság tagja a bajba ju-

tott emberek életkörülményeinek segítését, javítását

szolgáltam. Az elmúlt években településünk látványos

fejlõdésen ment keresztül. Sok szép eredményt ér-

tünk el. Többek között mindkét iskola épületét felújí-

tottuk, építettünk egy tornacsarnokot. Azt gondolom,

mindehhez nagymértékben hozzájárult, hogy mint

képviselõ részt vehettem a beruházások elõkészülete-

iben, megvalósításában. Szeretném továbbra is a kar-

tali embereket szolgálni. A sok szép terv közül különö-

sen az iskola tárgyi feltételeinek javítását, tûzöm ki

célul. 

Az elmúlt négy év igazolta, hogy az iskola igaz-

gatójának jelenléte a képviselõ testületben elen-

gedhetetlen. Csak úgy lehet hatékonyan képviselni

a gyerekek és szülõk érdekeit, ha képviselõként ve-

szek részt a testület munkájában.

Kérem bizalmukat, hogy közös összefogással. a kö-

vetkezõ négy évben is Kartal érdekében munkálkod-

hassak. Köszönöm megtisztelõ bizalmukat és bízom

benne, hogy az októberi választáson szavazatukkal is

megerõsítik támogatásomat.

Bereczki Ilona képviselõjelölt
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BOGNÁR JÓZSEF
Kartalon születtem 1953-ban, azóta

is itt élek családommal. Feleségem is
kartali, akivel 1975-ben kötöttem há-
zasságot. Két fiam van, õk építõipari
vállalkozók, mindketten kartalon tele-
pedtek meg. Úgy érzem, joggal val-
lom magam tõsgyökeres kartalinak.

Szobafestõ-mázoló és tapétázó
szakmát szereztem 1970-ben, késõbb
érettségi vizsgát tettem, majd magas-

építõ-ipari technikumot végeztem. 1984-tõl a Schulek Frigyes
Kéttannyelvû Építõipari Mûszaki Szakközépiskolában vagyok
technikus tanár. 1990-ben kiváló pedagógusként Miniszteri Di-
cséretben részesültem. Kartal közéletében mindig részt vet-
tem. Alapító tagja voltam a Kék Körnek, a Tenisz klubnak, el-
nökhelyettese voltam a Vízi-közmû Társulásnak. Immár har-
madik ciklusban vagyok a képviselõtestület tagja, ezen belül
tagja vagyok a Szociális-, a Pénzügyi-, és az Oktatási Bizott-
ságnak. A képviselõtestület munkáját akkor is figyelemmel kí-
sértem, amikor nem voltam választott képviselõ. Az idõmet so-
sem sajnáltam, hogy megfelelõen tájékozott legyek a különbö-
zõ ügyekben. Vallom, hogy a jól végzett munka a ráfordított
idõvel egyenesen arányos. A sportot nagyon szeretem, támo-
gatom a felnövekvõ nemzedék sporthoz szoktatását, a falu la-
kossága számára a szabadidõs tevékenységek bõvítését. Ifjú-
sági klub létrehozását kezdeményezem a régi gyógyszertár he-
lyén. Fontosnak tartom, hogy az ifjúság az italozás, a dohány-
zás, és a kábítószer helyett az egészséges idõtöltést válassza.
Tegye ezt a teniszpályán, az új sportcsarnokban vagy bármely
intézményben. Kifejezetten örülök a Kartali Sportegyesület
megújulásának. Újból reménykedhetünk a régiekhez hasonló
kiemelkedõ eredményekben. Az elmúlt négy évben nagyon sok
minden történt, sok beruházást sikerült idehozni. Vannak olya-
nok, amik már befejezõdtek és vannak, amik áthúzódnak a kö-
vetkezõ ciklusra. Ezeknek a megkezdett beruházásoknak sze-
retnék további követõje lenni képviselõként.

A beruházásokat a település fejlõdése érdekében, és az elõ-
nyös támogatottság miatt mindig támogattam, szakmai, mû-
szaki szempontból igyekeztem szigorúan figyelemmel kísérni.

Az említett beruházások: önkormányzat épületének felújítá-
sa, bölcsõde építése, családsegítõ szolgálat, idõsek napközi ott-
hona, ifjúsági és gyermekvédelmi iroda kialakítása. 3-as óvoda
tetõtér rekonstrukciója, új szennyvíztisztító megépítése, ipari
park telepítése Kartal határában. Legfontosabbnak tartom a
helyi lakosok számára a munkahelyteremtést.

Nagyon szeretném, ha Kartalon egy halastó létrejönne. 
Úgy gondolom, hogy a fentebb sorolt beruházások igazolják

az utóbbi két év összhangját a képviselõtestület tagjai között.
Tapasztalható volt a jól elõkészített, nyugodt munka. Személy
szerint igyekeztem ehhez tudatosan hozzájárulni a település
továbbfejlõdése érdekében. 

Várhatóan a következõ évek is nehéz gazdasági viszonyokat
hoznak, úgy az országnak, mint szûkebb környezetünknek.
Szükség lesz az összefogásra és az egymás iránti toleranciára.
A jelenlegi polgármesterrel és a Polgármesteri Hivatallal
fennálló jó munkakapcsolatom biztosíték lehet arra, hogy kép-
viselõként elõsegítsem a további tartalmas munkát. 

Minden döntésemben a község érdekei vezérelnek, igyek-
szem becsületesen a nyilvánosságot képviselni.

Kérem, bízzanak bennem, és ezt szavazatukkal juttassák ki-
fejezésre. Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszönöm.

BOGNÁR JÓZSEF (szódás)

Tisztelt Kartali Lakos!

Több generációs Kartali múlttal
rendelkezõ, 49 éves helyi lakos
vagyok. Szüleim 40 éven keresz-
tül látták el szódavízzel a lakossá-
got. Ezért a választásra nevem
mellé, a „szódás” jelzõt kértem.

Az aszódi Szakközépiskolában érettségiztem, majd
kétéves emeltszintû képzésen elektrotechnikusi szak-
mát szereztem. Munkahelyem a Gödöllõi Ganz Mérõ-
gyár Kft. Itt 20 éve dolgozom, jelenleg az elektroni-
kusmérõk javítórészlegét irányítom. Elnökségi tagja
vagyok a Kartali Tenisz Klubnak. Önkormányzati
képviselõként 2004-tõl tevékenykedek. Végig tagja
voltam a Pénzügyi Bizottságnak. Kezdeményeztem a
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megalakulá-
sát, melynek elnöke vagyok.  

A bizottság idén közel húsz kérelmet támogatott.
Egyházak, kultúra, sport, polgárõrség, de táborok,
rendezvények is számíthattak segítségünkre. A bi-
zottság javaslataival segíti a Testület munkáját.

A Kartal TV elindítása, a Kisbíró arculatformálása
tõlem indult. Minden Testületi anyagot alaposan átol-
vasok, a legtöbbször hozzászóló képviselõ vagyok.
Képviselõségem alatt a nagyközség jelentõs fejleszté-
seket hajtott végre. Milliárdos beruházások történtek.
Az utóbbiak már a bevételeinket is növelik (benzinkút,
gyár). Elérkezett az idõ, hogy a megvalósult építkezé-
seket a lakosság szolgálatába állítsuk. A helyi adó
emelését soha nem támogattam. A kiadásaink fedeze-
téhez meg kell keresni a forrásokat. Ez ésszerû, taka-
rékos gazdálkodással és lehetõségeink kihasználásá-
val biztosítható. A közeljövõ terveibõl említenék néhá-
nyat. A testvérvárosi kapcsolatok széles körû kihasz-
nálása, a helyi médiák tovább fejlesztése, oktatási in-
tézményeink lehetõségeinek kiaknázása. Sportolási,
szórakozási és szabadidõs tevékenységek biztosítása
minden korosztálynak. Munkahelyteremtés. A feltéte-
lek adottak, a többi rajtunk múlik. Kérem támogatá-
sát. Szavazatával segítsen a megkezdett munkát foly-
tatni. 

Tisztelettel, Bognár József „szódás”.   
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BOGNÁR LÁSZLÓ
„Abban az országban és azon nép

között kell erõidet latba vetni,
hol Isten teremtett.“

(gróf Széchenyi István)

Tisztelt kartali Polgártársaim!
Három gyermekes kartali család

sarjaként születtem 1966-ban Gö-
döllõn, „teremtésem” és gyermek-

korom Kartaltól elválaszthatatlan. Tanulmányaimat szülõ-
falumban kezdtem, Aszódon érettségiztem, a Nyíregyházi
Fõiskolán szereztem általános iskolai tanári és mûvelõdés-
szervezõ oklevelemet, majd a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán bölcsész diplomámat. A szakma ne-
hézségei ellenére végig hivatásomban dolgoztam, a napok-
ban kezdtem 21. tanári tanévemet iskolánkban, de tanítot-
tam Gödöllõn, Versegen, és aszódi alma máteremben is!

Szintén pedagógus, jelenleg munkanélküli feleségemmel,
Oláh Edittel, húsz éve élünk házasságban, három gyerme-
ket nevelünk: László fiunk Budapesten, technikumban ta-
nul, Edit lányunk Gödöllõn a Török Ignác Gimnázium 0.
éves tanulója, János fiunk a 3. osztályt kezdte nálunk.

Az Önök megtisztelõ bizalmából 2 cikluson keresztül vet-
tem részt a Képviselõ Testület munkájában, 2007-tõl alpol-
gármesterként, két politikai irányzat közötti közvetítõként.
Úgy gondolom, hû maradtam korábbi ígéretemhez, hogy
felelõsségteljesen, a képviselõi munka és a testületi ülések
méltóságát megtartva, a köz érdekében végzem tevékeny-
ségemet. Következetességemet mutatja, hogy – túllépve
aktuálpolitikai szempontokon - harmadszorra is független
jelöltként kérem az Önök felhatalmazását a képviselõi mun-
ka folytatására.  Az elmúlt négy év bizonyította, hogy nem
csak az anyagi források megszerzése, de azok felelõsségtel-
jes felhasználása is fontos. Ezért egyetlen képviselõként
nem szavaztam meg az ominózus telekvásárlást. Nem tá-
mogattam a 600 milliós hitelfelvételt, hangoztatva, csak a
meglévõ, kb. 400 milliós hitelállományt váltsuk ki kötvény-
kibocsátással, sajnos nem hallgattattam meg. Nem támo-
gattam a maratoni Majálisokat, akkori megjegyzésemet, ez
dzsentri-tempó, néhai Kovács László is szívesen idézte.
Nem értettem egyet a tiszteletdíj, vagy bármilyen juttatás,
pl. pecsétgyûrû megszavazásával, sõt a kevés képviselõk
egyikeként képes voltam családom érdeke elleni döntés
meghozatalára is, ha a falu érdeke úgy kívánta. A Szülõi
Munkaközösség leképezi a falu véleményét, márpedig, ha a
42 fõs testületbõl csak 9-en támogatnak valakit, én arra
képviselõként sem tudok szavazni.

Megköszönve az ajánlószelvények formájában is megtes-
tesülõ további bizalmukat, kívánok mindannyiuknak ered-
ményesebb, kiegyensúlyozottabb négy évet, velem, vagy
nélkülem egyaránt. 

Bognár László

ECSETI ENIKÕ

Nevem Ecseti Enikõ.
1979-ben születtem Bu-
dapesten, házas, két-
gyermekes családanya
vagyok. Budapesten vé-
geztem közgazdasági
szakközépiskolát, majd
informatikai szoftver-
üzemeltetõi végzettsé-
get szereztem. 

Érettségi bizonyítvá-
nyom megszerzése óta Budapesten, egy hazai pénzin-
tézetnél dolgozom. Tíz éve költöztünk Kartalra rok-
kant nyugdíjas szüleimmel; férjemmel már itt háza-
sodtunk össze 9 évvel ezelõtt és itt építettük fel ottho-
nunkat. 

Gyermekeinket születésük után már Kartalra hoz-
tuk haza, az Õ életük itt kezdõdött el. Azóta családunk
mindhárom generációja Kartalhoz kötõdik,  gyerme-
kink ide járnak óvodába és iskolába is. A legfontosabb
számomra az õ jelenük és jövõjük, ezért is próbálok a
tõlem telhetõ legtöbbet megtenni értük – és mind-
annyiunk gyermekéért. Az elmúlt években két jóté-
konysági bál meg-szervezésében vettem részt, mert
úgy gondoltam közös munkával meg tudjuk való-síta-
ni kitûzött céljainkat. 

Független jelöltként kívánok részt venni a képvi-
selõk megmérettetésén, mert úgy gondolom, hogy
nem a pártokhoz való hovatartozás az, aminek el kell
döntenie az október 3-án lezajló helyhatósági választá-
sokat. A jelölt legyen Kartalnak és lakosságának elkö-
telezettje.

Üdvözlettel: Ecseti Enikõ
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ERDÕFI TAMÁS ZOLTÁN

Tisztelet Kartali 

Lakosok!

Erdõfi Tamás vagyok,

33éves,  1982- óta élek

Kartalon. Végzettségem

faipari technikus;  2006-

óta tûzoltó vagyok a fõvá-

rosban. Feleségemmel,

aki kartali származású,

itt alapítottunk családot, egy 5 éves kislányunk

van(egyenlõre).Ezért is szeretnék a falu mindennapi

életében részt venni, illetve ötleteimmel, tevékenysé-

gemmel a község fejlõdését, haladását szolgálni. 

Nagyon fontosnak tartom a közbiztonság javulását,

amire sajnos napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt

kell fektetni: polgárõrség bõvítése, hatékonyságának

növelése, mezõõr szolgálat alapítása.  Létbiztonság

növelése új befektetõk támogatásával, ezáltal új mun-

kahelyek jönnek létre. Kartal  fejlesztésében a helyi

vállalkozók elõnyben részesüljenek. Közbeszerzések

átláthatóságának biztosítása, amely a tisztességes, be-

csületes közélet egyik eleme.

A sport és kulturális élet fellendítése, rendezvények

-találkozók létrehozása.  Idegenforgalom kibõvítése ,

melynek egyik fontos eleme egy horgásztó létrehozá-

sa, amely nem csak az idelátogatók, hanem a helyi la-

kosok pihenését, kikapcsolódását is szolgálja. Ha

egyetértenek, akkor kérem, hogy szavazzanak rám!

Szavazatukkal támogassák a Jobbik listáját Kartalon,

hogy tehessünk egy Jobbik Kartalért.

GERGELY LÁSZLÓ

1990-tõl 4 év kihagyással (1998-
2002) vagyok képviselõje a Kartal
Nagyközségi Önkormányzatnak
az Önök megtisztelõ bizalmából.

1958-ban születtem Kartalon,
1976-ban Aszódon érettségiztem.
Nõs vagyok, két felnõtt gyerme-

künk van, feleségemmel társas vállalkozásban dolgo-
zom.

2006 óta a Pest megyei Közgyûlés munkájában bi-
zottsági tagként dolgozom. A közigazgatás átalakítása
során az aszódi járás újraszervezését támogatni fo-
gom. 

Kartal az elmúlt évek beruházásai következtében
vonzó, gyarapodó település lett. Ehhez nagymérték-
ben hozzájárul a szép rendezett utcakép kialakítása,
ami az igényes kartaliak közös munkájának eredmé-
nye. Köszönet érte.

A beruházásokat felújításokat aktívan támogattam,
de a kivitelezés során a helyénvaló kritikát is megfo-
galmaztam. Az egyes kivitelezés során tapasztalható
mesterséges káosz sokat ártott a település egészének. 

Ami a legnagyobb segítséget jelenthet az itt élõk-
nek, a helyben vagy a térségben, elérhetõ távolságban
lévõ új munkahelyek létesítése, ennek megvalósítása a
legfontosabb feladat az elkövetkezõ években.

Egy megvalósítandó beruházás lehet a biomassza
hasznosításán alapuló hõtermelés. Jelenleg a mezõ-
gazdaságban keletkezõ melléktermékek (szalma, ku-
koricaszár, stb.) nem hasznosul helyben, hanem elszál-
lítják. A biomassza felhasználására helyben kell üze-
met létesíteni, mert ezzel új munkahelyeket hozunk
létre. A helyi energiatermelést a kormányzat támo-
gatja, ezért ki kell használni ezt a lehetõséget. A bio-
massza-programon kívül mindent meg kell tenni a
munkahelyek számának növelése érdekében. A kezdõ
lépések már megtörténtek, ezt kell tovább folytatni az
új képviselõ-testület megalakulását követõen.

Tisztelettel: 
Gergely László
képviselõ-jelölt
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HAJDÚ RÓBERT ZSOLT

Igazság szerint nem magamról
akarok beszélni, hanem a válasz-
tókról és az érdekeikrõl. Néhány
éven keresztül közel voltam a
helyi politikához és a helyi köz-
élet eseményeihez, és rájöttem,
hogy az embereknek csakis ar-
ra van szükségük, hogy róluk
legyen szó. Nem a képviselõ

személye, neve, foglalkozása a lényeg, hanem az, hogy
milyen eredményeket ér el a választópolgárok, a helyi
lakosok érdekét szem elõtt tartva. Köszönöm a Kisbí-
rónak a lehetõséget!

Hajdú Róbert Zsolt vagyok, a CIVIL MOZGA-
LOM EGYESÜLET tagjaként és támogatásával in-
dulok a helyi önkormányzati képviselõi választáson. 

Képviselõként a következõ nagyon fontos és sürgõs
tennivalókat tartanám szem elõtt a falu fejlõdésének
érdekében:

• A község tartozásának mihamarabbi rendezése.
• A lakosság teljes körû, részletes és azonnali tájé-

koztatása az õket érintõ eseményekrõl.
• A lakosság megkérdezése, közvélemény kutatás a

nagyobb döntések elõtt.
• Nagy hangsúlyt helyeznék az egyenes és átlátha-

tó mûködésre.
• A helyi vállalkozások munkahelyteremtõ képessé-

gének növelését helyezném elõtérbe.
• Mozgássérült és valóban szociálisan rászorulók

nehézségeinek csökkentése.
• Az emberközpontú gondolkodást tartanám szem

elõtt a problémákon rugózó gondolkodásmód he-
lyett.

• Utcabizalmi hálózat beindítása.
• A hatalomgyakorlás helyett az emberek valódi

képviseletére koncentrálnék.
• A CIVIL MOZGALOM – amely nem politikai

párt, hanem civil szervezõdés, egyesület - szelle-
miségének adaptálható részeit minél szélesebb
körrel megismertetni, gyakorlatban kivitelezni:
zöld energiák, önfenntartó település, helyi piac
megnyitása, helyi munkahelyek teremtése.

Blogomon részletesen írok a programról, az általam
képviselni kívánt irányról, és a fejlõdés fontosságá-
ról.

http://kartalikepviselo.blog.hu

ILLÉS LÁSZLÓNÉ

Illés Lászlóné vagyok,

1970-ben születtem. Éle-

tem elsõ felét Budapesten

éltem, de szüleim révén

Kartalinak vallom magam.

20 éve költöztem Kartalra,

és itt neveljük férjemmel 2

lányunkat (Melinda a

Corvinus Egyetem har-

madéves hallgatója, Tímea

az Aszódi Evangélikus Gimnázium 10.-es tanulója). 

A Kartali FI-

DESZ csoport

úgy készült az ön-

kormányzati vá-

lasztásokra, hogy

az képviselje a la-

kóközösség min-

den rétegét. Ebben a rétegbe a „hétköznapi“ munká-

sok is beletartoznak, mivel én idetartozónak vallom

magam, csatlakoztam a polgármesterjelöltünk elkép-

zeléseihez, és az induló jelöltek munkájához. Célul

tûzték ki, és én is vallom a becsületes munkát, a tiszta

közérzetet. Megválasztásom esetén munkámat min-

dig ezek szellemében fogom végezni.
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JAKUS ZOLTÁN
Tisztelt kartali 
Választópolgárok! 

1963-ban születtem Gödöllõn. Im-
már 47 éve élek családommal Kar-
talon.

Az általános iskoláimat Kartalon,
a középiskolát Aszódon a Petõfi
Sándor Gépészeti Szakközépiskolá-
ban végeztem el. Jelenleg egy buda-
pesti székhelyû multinacionális vál-

lalat alkalmazottja vagyok, valamint a Connect kft rész-tu-
lajdonosaként ingatlan forgalmazással és egyébpénzügyi
kiegészítõ tevékenységgel foglalkozom. Édesanyám nyug-
díjas, feleségem egy budapesti könyvelõiroda alkalmazott-
ja, két gyermekem pedig felsõfokú tanulmányait végzi.

A Kartalért Szövetség tagjaként indulok független képvi-
selõ jelöltként az októberi önkormányzati választáson.
Olyan testületben szeretnék szerepet vállalni, ahol nem a
szélsõségek dominálnak, ahol a személyes politikai meg-
gyõzõdést félretéve, a lakosság érdekeit figyelembe véve
egymást tisztelve lehet dolgozni, közös célok érdekében.
Tegyük közösen élhetõbbé településünket! Az önkormány-
zatba való bejutásom esetén, a lakosság által megfogalma-
zott igényeknek próbálok érvényt szerezni.

A teljesség és fontossági sorrendiség nélkül: a csapadék-
víz elvezetése, vízelvezetõ árkok létesítésével, elsõsorban a
kritikus helyzetben lévõ területeken. Zöld-hulladék kom-
posztáló üzem létesítése, s ezzel környezetünk védelme, il-
letõleg munkahelyek teremtése.

A közvilágítási hálózat korszerûsítése, bõvítése.(pl: Kun,
Dózsa György, Béke utca)

A jövõ kihívásait, így a prevenciót is figyelembe véve, a
körzeti megbízotti státusz visszaállítása.

Az egyházaknak, a mûvelõdési háznak,  mint  települé-
sünk életében jelentõs szerepet betöltõ, közösséget formá-
ló és megtartó erkölcsi és kulturális erõnek, nagyobb ará-
nyú dotálása. A községi temetõ folyamatos szépítése (tér-
burkolat, kandeláber).  A nagyközségi könyvtár, Kartalhoz
méltó felújítása, a könyvállomány intenzívebb fejlesztése. A
közterületeket sújtó vandalizmus, és egyéb bûncselekmé-
nyek megelõzése érdelében térfigyelõ kamerarendszer ki-
építése. Ezzel együtt a polgárõrség technikai eszközeinek

folyamatos modernizálása.  Végül, de nem utolsó sorban:
kezdeményezzük, hogy 2011-tõl minden, az általános iskola
bármely tanévét elkezdõ kartali fiatal ingyenesen juthasson
az iskolakezdéshez szükséges taneszközökhöz.

Tisztelt kartali Választópolgár!
Ezeknek az igényeknek a valóra váltásához az Ön szava-

zatára is szükségünk van, és amennyiben egyetért a fen-
tebb említett célokkal, kérem, szavazatával támogassa 

a Kartalért Szövetség független képviselõ jelöltjeit.

Köszönettel: Jakus Zoltán független képviselõ-jelölt.

JUHÁSZ TAMÁS

Üdvözlök minden Olvasót!

1972-ben születtem, gyermek-
koromban Kartalon nevelkedtem,
itt végeztem általános iskolámat.
Ezt követõen és a gimnáziumi
évek után 1990-’93 között a Kos-

suth Lajos Katonai Fõiskolán szereztem mérnöki dip-
lomát. 1997-ig az átalakulásban lévõ Magyar Honvéd-
ség több alakulatánál töltöttem be beosztásokat. Így
’94-’97 között az aszódi laktanyában. Az elmúlt 13 év-
ben, mint vonulós tûzoltó teljesítettem szolgálatot a
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokságon. 2007-2009 között
végeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete-
men.

1994-ben megnõsültem, azóta családommal Karta-
lon élek, itt építkeztem, három gyermekem itt járt és
jár iskolába. Feleségem a kartali óvoda óvónõje.

Életem eddigi részében egyetlen politikai pártnak
sem voltam és vagyok tagja, ezt nem is tervezem. Vé-
leményem szerint a községet jó szándékkal tenni
akaró képviselõknek kell irányítania, politikai hova-
tartozás nélkül.

Itt élek, látom az emberek és a falu gondjait, egyéni
és közös értékek alakulását, sokra büszke vagyok, de
sajnos nem mindenre lehetünk azok. A testületbe be-
kerülve valóban függetlenként kívánok dolgozni
Kartalért, az itt lakókért. Szeretnék élni azokkal a le-
hetõségekkel melyeket településünk földrajzi fekvése
és egyéb lehetõségei biztosítanak számunkra.
Akarom, hogy Kartal egy igazán élhetõ és minden
korosztály számára vonzó, de mégis meghitt, biztonsá-
gos település lehessen. Büszkék lehessünk fiataljaink-
ra, idõseinkre és élvezhessük az aktívkorúak tettvá-
gyát, erejét. Megóvjuk és bõvítsük közös értékeinket.

Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat október
3.-án és az azt követõ munkám során.

Tisztelettel:

Juhász Tamás
független képviselõ jelölt
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KALCSÓ TIBOR
Tisztelt kartali Lakosok!

Kalcsó Tibor vagyok, 1953-ban szü-
lettem, jelenleg mezõgazdasági családi
vállalkozóként dolgozom. Három gye-
rek édesapja vagyok, fiam agrármér-
nök, nagyobbik lányom önálló ügyvéd,
kisebbik lányom a gödöllõi Török Ignác
Gimnázium tanulója. Feleségem 10 éve
vesz részt a falu legkisebbjei gondozásá-
ban, nevelésében, mint dajka.

1990-tõl 16 évig a falu megválasztott képviselõje voltam,
utolsó négy évet Kovács László mellett, alpolgármester-
ként segítettem a falu fejlõdését. Amennyiben elnyerem az
Önök bizalmát és szavazatát, akkor az alábbiakat szeret-
ném megvalósítani az elkövetkezendõ négy évben:

Falufejlesztés:
• Kerékpárút teljes felújítása szegélykõvel (nagyon hasz-

nos dolog, hogy mióta megépült a kerékpárút, azóta szinte
nem volt kerékpáros baleset, ezért indokolt a teljes felújí-
tás)

• A már megépített létesítmények magas színvonalú mû-
ködtetése, megfelelõ személyzettel (temetõ, Mûvelõdési
ház, Sportpálya, Könyvtár). Az ország egyik legszebb teme-
tõje Kartalon van, amelynek létrejöttében jelentõs szere-
pem van. Szeretném, ha a 2006-os szintre tudnánk hozni az
állapotát.

• Idõsek gondozása: szükség van idõsek otthonára, ahol a
rászorulók és az igénybe vevõk embert megilletõ gondo-
zást, kulturális programokat és állandó orvosi felügyeletet
kapnak.

• Profitot hozó beruházások idecsábítása
• Fõ út aszfaltozása, szélesítése
Oktatás:
• A felsõ tagozatban magasabb színvonalra kell emelni az

idegen nyelvek tanítását, hogy a továbbtanulásban ne le-
gyen a diákoknak hátrányuk azonos korú társaikkal szem-
ben

• A heti testnevelési órák megnövelése, hogy a diákok
hozzászokjanak a rendszeres, egészséges életmódhoz.

Sportolás:
• A kartali emberek sportolásának segítése, illetve támo-

gatása (akár a Szociális Bizottság költségvetésének a terhé-
re is)

• A sportpálya környékének rendbetétele. Szégyen, hogy
ilyen nagy és eredményes múltra visszatekintõ falunak
nincs egy jól szervezett futballcsapata – utánpótlással
együtt-, különös tekintettel arra a tényre, hogy Kartalon
több mint 800 gyermek van. Ezen sürgõsen változtatni kell!

Tiszteletdíj:
• A tiszteletdíj felajánlása különbözõ mûködõ szerveze-

teknek (tanulók, sportolók és hagyományõrzõ csoportok)
Úgy gondolom, hogy aki igazán a falut képviselni akarja,

az nem pénzért vállalja a képviselõi feladat teljesítését.
Amennyiben megválasztanak, abban az esetben javasolni
fogom, hogy a tiszteletdíjat különbözõ kartali csoportok-
nak, eredményes sportolóknak, tanulóknak ajánljuk fel.

Szeretném kérni Önöket, jól gondolják meg kire fognak
szavazni!

Bízom a kartali lakosok bölcs és építõ jellegû szándéká-
ban. Szavazatukat elõre is köszönöm.

 

KASSA ISTVÁN

TISZTELT  KARTALI
VÁLASZTÓ-
POLGÁROK!

55 éves vagyok, 3 gyer-
mek édesapja és 2 unoka
nagypapája.

A Béke utcában lakom a
családommal.

Munkahelyem a  Kész-
pénz-Invest Kft, ahol gép-

kocsi vezetõként dolgozom.
A polgárõrség alapító tagja voltam és még ma is ak-

tívan dolgozom  társadalmi munkában a szervezetben. 

Önkormányzati képviselõként 2002-tõl munkámmal,
lehetõségeimmel segítettem Önkormányzatunk mun-
káját és településünk fejlõdését.

Az eltelt nyolc év alatt sok szép eredmény, gyarapo-
dás született Kartalon, ami szemmel látható mindenki
számára.

Megválasztásom esetén szeretnék a munkámmal új-
ból Nagyközségünk és az itt élõ emberek érdekében a
tõlem telhetõ módon legtöbbet tenni.

Ehhez kérném támogatásukat, köszönöm megtisz-
telõ bizalmukat és szavazataikat az október 3-i válasz-
táson.

Kassa István
független jelölt
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KELEMEN CSILLA
Tisztelt Választók!

Kelemen Csilla vagyok, 1968.
október 14-én születtem. Az álta-
lános iskola befejezése után az
aszódi Petõfi gimnáziumban érett-
ségiztem 1987-ben. Ezután fény-
képész szakmát tanultam Buda-
pesten. A szakma megszerzése
után egy ideig Hatvanban dolgoz-

tam a mesteremnél, majd a gödöllõi egyetem fotólabor-
jába kerültem 1989 decemberében. Munkaviszonyom
1999-ben szûnt meg, amikor édesapám vállalkozásában
helyezkedtem el. Jelenleg egyéni vállalkozóként dolgo-
zom villamossági boltunkban 2005 márciusától. Három
gyermekem van, Lilla 18 éves, a Petõfi gimnázium vég-
zõs diákja, Bence 15 éves, elsõ éves a hatvani Széchenyi
szakközépiskolában, Eszter pedig 4 éves, és a „tüzépi”
óvodában kiscsoportos. Miután sok-sok éve kapcsolatom
van a helyi oktatási intézményekkel látom a bekövetke-
zett negatív változásokat, a szülõkkel beszélgetve ezeket
Õk is megerõsítik. Fontosnak tartom, hogy az intézmé-
nyek kapják meg a megfelelõ tárgyi és erkölcsi segítsé-
get a munkájukhoz. Elsõsorban gondolok az iskolára,
ahol az utóbbi idõkben áldatlan állapotok uralkodnak,
elégedetlen szülõkkel, és bizonytalan helyzetû pedagó-
gusokkal találkoztam. A gyermekeink megfelelõ oktatá-
sa, iskolai nevelése mindannyiunk érdeke. Itt említeném
a sportcsarnok szerepét, amelyet óriási költségvetéssel
készítettek hivatkozva a nagy gyereklétszámra, végül
épp a gyerekek nem kapnak megfelelõ helyet a sporto-
lásra. Az utóbbi években sokféle élethelyzetet volt alkal-
mam átélni, amelyek sok új tapasztalathoz juttattak. Ez
nagyon fontos a mások gondjai iránti megértés szem-
pontjából. Hiszen amit az ember maga is átél, tudja mi-
lyen nehézséget jelent. A mai nehéz gazdasági helyzet-
ben sokan szorulnak segítségre. Fontos, hogy számukra
biztosítsunk megfelelõ szociális védelmet, legyen akár
elszegényedett család, ellátásra szoruló idõs ember. Fon-
tosnak tartom, hogy a falu pénzeszközei ezért megfelelõ-
en legyenek elosztva, ne kerülhessenek szóba kétes be-
ruházások, ahol egymásnak visszajuttatott pénzek sze-
repelnek. A falu vagyonát ne tekintsék egyesek magán-
vagyonnak, amivel saját belátásuk szerint cselekedhet-
nek. Legyen tehát tiszta, áttekinthetõ gazdálkodás. Szá-
momra a képviselõség nem mások által el nem érhetõ le-
hetõséghez jutást, hanem becsületes munkát jelent a kö-
zösségért, amelyben élek. Szeretnék bátran, tiszta lelki-
ismerettel az Önök szemébe nézni képviselõként is,
amennyiben Önök megtisztelnek bizalmukkal.

Tisztelettel: Kelemen Csilla

DR. KERESZTES KATALIN

Dr. Keresztes Katalin va-
gyok, Kartalon születtem és
itt élek. Az Államigazgatási
Fõiskolán és a Janus Pannoni-
us Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán szer-
zett diplomával, a közigazga-
tásban megszerzett 15 éves
gyakorlattal rendelkezem, s

12 évig ügyvédként tevékenykedtem. Jelenleg a Gö-
döllõi Városházán dolgozom jogászként.

Életemnek 53. évébe léptem, s ez számomra elhozta
azt a lehetõséget, hogy a saját életem alakítása, vala-
mint két gyermekem felnevelése után, teljesen önzet-
lenül felajánljam szolgálatomat Kartal javára. Megis-
mertem a FIDESZ Kartali Csoportjának polgármes-
ter-jelöltjét és képviselõ-jelöltjeit, s úgy éreztem, azo-
nosulni tudok az általuk kitûzött célokkal. Ezért úgy
döntöttem, hogy a FIDESZ támogatásával indulok
képviselõ-jelöltként. Én személy szerint tevékenyked-
ni szeretnék azért, hogy a kartali emberek – idõsek, fi-
atalok és gyermekek egyaránt – biztonságban élhes-
senek a településen, hétköznapjaikat és szabadidejü-
ket úgy élhessék meg, hogy ne máshol kelljen keresni
a boldogulást. Javítani kell a közbiztonságot, meg kell
teremteni a biztonságos közlekedés feltételeit, a lehe-
tõségek keretei között küzdeni kell a helybeli munka-
lehetõségek bõvítéséért. El kell érnünk, hogy vala-
mennyi korosztály a falu határain belül megtalálja a
számára megfelelõ kulturális-, sportolási és szórako-
zási lehetõséget.

A jelenlegi gazdasági helyzetben felelõtlenség lenne
nagy ígéreteket tenni. Azt
azonban megígérem, hogy
képviselõvé történõ megvá-
lasztásom esetén munkámat
mindig és kizárólag Kartal la-
kosságának érdekében vég-
zem úgy, hogy a jövõben is
mindig mindenkinek bátran a
szemébe tudjak nézni. 
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KISSÓ BALÁZS

TISZTELT 

KARTALI LAKOS!

Kissó Balázs vagyok, 26

éves. Születésem óta Kar-

talon élek, itt jártam álta-

lános iskolába, majd tanul-

mányaimat Budapesten

folytattam, és végeztem.

Jelenleg a Közszolgálati

Dolgozók Érdekképvisele-

ti Szolgálatánál tevékenykedem, mint területi képvi-

selõ. Munkámból adódóan sok emberrel találkozom,

és könnyedén teremtek velük már-már baráti kapcso-

latot. Azok akik ismernek, már tudják mennyire köz-

vetlen és nyitott személyiség vagyok. Odafigyelek az

emberekre és képes vagyok azonosulni velük, átérez-

ni az õket érintõ nehézségeket, és azokat sajátomként

kezelni. Amennyiben megtisztelnek szavazataikkal és

bizalmukkal, célom a képviselõtestület aktív tagja-

ként, a kartali emberek, és fiatalok érdekeit képvisel-

ni és bebizonyítani agilitásomat. Nem szeretnék üres

ígéreteknek ható tervezetekbe bocsátkozni, azonban

teljes egészében támogatom, pártoktól és minden

egyéb politikai nézettõl független, összes olyan kezde-

ményezést, amely a Kartalon élõ emberek javát szol-

gálja.

Megköszönöm megtisztelõ figyelmét

Kissó Balázs

független képviselõjelölt

KONCZ BALÁZS

Tisztelt 
Kartali Választópolgárok!

Az Önkormányzati válasz-
tást sokan nem kezelik fontos-
ságához mérten, pedig ez az a
választás, ahol végre tényleg a
saját kezünkbe vehetjük szü-
lõfalunk jövõjét és meghatá-
rozhatjuk, hogy milyen kör-

nyezetben éljünk. Jó gazda módjára fogok sáfárkodni
a település vagyonával, kiszámítható, átlátható fejõ-
dést szeretnék. Tudomásom van a település adósságá-
ról és az ezzel járó kockázatokról. Nem engedem,
hogy lustaság, hozzá nem értés vagy rosszindulat mi-
att a falu csõdbe menjen. Az emberek akaratából meg-
választott polgármesterrel Kartal érdekében együt-
mûködök, ennek csak a jog és az erkölcs szabhat ha-
tárt. Továbbra is fenntartom a véleményemet, hogy a
környékünkre jellemzõ geotermikus potenciál kihasz-
nálásával cégeket és befektetõket lehet Kartalra hoz-
ni. Olyan kedvezményes adókonstrukciókat kell kidol-
gozni, melyek vonzóvá teszik cégeknek nagyközsé-
günket. Ezáltal lehetõség nyílik egy könnyûipari park
létrehozására, amely munkahelyeket teremt a lakos-
ság számára. A közmunkaprogramot megtartani és
bõvíteni kell, hiszen tennivaló mindig akad, és lehetõ-
vé kell tenni, hogy aki szeretne, részt vehessen benne.
Programom szerint, mivel Kartalon minden körül-
mény adott, van sportcsarnokunk és mûvelõdési há-
zunk, virágozzék a kulturális, és sportélet! Célom,
hogy a tömegsport kiterjesztése érdekében minden
kartali, kedvezményesen használhassa a tornacsarno-
kunkat és mûvelõdési házunkat. Olyan helyzetbe ke-
rült az ország, hogy az egészséges életmód és a köz-
mûvelõdés luxussá vált. Ezeket a létesítményeket a
kartaliak tartják fenn az adójukból, tehát a bérleti dí-
jat már megváltották elõre. Horgász és pihenõparkot
kell létrehozni a Kocka-tónál, ahol a kartali családok
együtt pihenhetik ki a munkával eltöltött hetüket. 

Kérem támogassák szavazatukkal a Jobbik listáját,
hogy tehessünk egy Jobbik Kartalért!

Koncz Balázs képviselõjelölt, 
Jobbik Magyarországért Mozgalom



KISBÍRÓ 13

2010. szeptember – Választási Különszám

KOVÁCS JÓZSEF
1955-ben születtem. Nõs

vagyok három gyermek ap-
ja.

Iskolai végzettségem, me-
zõgazdasági szakközép isko-
lai érettségi. Mezõgazdasá-
gi vállalkozó vagyok.

Jelenleg is tagja vagyok a
képviselõ testületnek.

A testület Szociális Bizott-
ság elnökeként igyekszem
segíteni a bajbajutottakat

és a rászorulókat. A Bizottsággal és az  Aszódi  Vöröske-
reszttel karöltve mintegy 1400 családot sikerült élelmi-
szer adományban részesíteni (liszt, cukor, keksz, tej,
száraztészta stb...)

A jelenlegi képviselõkkel az alábbi beruházásokat indí-
tottuk ill készítettünk elõ :

Intézmények akadálymentesítése, Polgármesteri hiva-
tal felújítása, bölcsõde építés, gyártelepítés(Francia au-
tóalkatrész gyártás), benzinkút, régi gyógyszertár felújí-
tás.

Ahhoz hogy ezek megvalósuljanak folyamatosságra
van szükség a képviselõk személyében.

Felhívom a képviselõ-jelölt társaim figyelmét, hogy
óvatosan az ígérgetésekkel, hiszen a Kartali Önkor-
mányzat 4 millió svájci frank alapú kötvényt bocsájtott ki
151 ft-os árfolyamon ami jelenleg 220-230 Ft között mo-
zog. Ez behatárolja a új képviselõ-testület mozgásterét.
Az új testületnek fegyelmezett, szigorú fiskális pénzügy
politikát kell folytatnia.

Megválasztásom esetén céljaim között szerepel a mun-
kahelyteremtés, gyárak, üzemek telepítése, Kartal szín-
vonalához méltó Posta épület illetve banki szolgáltatás,
parkolók építése, a Fõ útvonal mentén valamint a Petõfi-
tér és az ABC környékén. Ezek megvalósítását látom re-
álisnak az Önkormányzat anyagi helyzete miatt. Ahhoz
hogy ezen tervek sikerüljenek Tóth Ilkó Mihály Polgár-
mesterrel tudom elképzelni.

Ehhez kérem az Önök segítségét és ezúton szeretném
megköszönni mindenki támogató szavazatát.

Tisztelettel: Kovács József

KRATOFIL SÁNDOR

Kratofil Sándor vagyok,

egy gyermek édesapja.

Már több mint egy évtizede

tanítok a Könyves Kálmán

Általános Iskolában. Nyol-

cadik éve vagyok vezetõ

testnevelõ, második éve a

Diákönkormányzat mun-

káját segítem. Tanulmá-

nyaimat Hatvanban, Jász-

berényben, Egerben, Sze-

geden és Veszprémben folytattam. A 2002-es évben fe-

jeztem be a Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál-

lamigazgatási Egyetem Államigazgatási Karát

(Veszprém), így közigazgatási szakemberként úgy ér-

zem, sokat tehetek a településért. Szakdolgozatomat

Agglomerációs jelenségek értékelése Kartal települé-

sen címmel írtam, tehát tisztában vagyok a nagyköz-

ség problémáival és annak megoldási lehetõségeivel.

A 2009-es évben indultam az igazgató választáson.

Egész életemet a sport és a gyerekek töltik ki. Folya-

matosan írok a gyerekekrõl a Kisbíró újságba és az

évente megjelenõ Kisbíró Kalendáriumba. Harmadik

éve üzemeltetem a www.kratosport.lapunk.hu oldalt, amely

a kartali gyermekek népszerû sportoldala. A sportban

eltöltött 25 és a pedagógiai pályán eltöltött 10 év sok

mindenre megtanított. Legfõképpen arra vagyok

büszke, hogy képes vagyok a fair play szellemét be-

tartva küzdeni és dolgozni. Folyamatosan képzem ma-

gam, jelenleg angolul tanulok, jövõ évben tervezem a

nyelvvizsga megszerzését. Úgy érzem megfelelõ

együttmûködõ, kapcsolatteremtõ és kommunikációs

készséggel rendelkezem. A minõség iránti igény és a

felelõsségtudat meghatározza a munkámat. Tudáso-

mat, tapasztalatomat településünk érdekében szeret-

ném felhasználni.
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LADOS TIBOR

Lados Tibor va-

gyok, 1978-ban szü-

lettem, és születé-

semtõl fogva Karta-

lon élek. Aszódon

érettségiztem 1996-

ban a Petõfi Sándor

Gimnázium és Gépé-

szeti Szakközépisko-

lában. 2002-ben a

Semmelweis Egye-

tem Testnevelési és

Sporttudományi Karán szereztem testépítés-fitnesz,

majd 2008-ban karate sportedzõi oklevelet. 2006-ban

nyelvvizsgáztam, idén decemberben államvizsgázom a

Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezet-

tudományi Karán, Állattenyésztõ mérnök Szakon. Fõ

tevékenységem a kutyakiképzés, de Kartalon és az

Aszódi Kistérségben tartok erõ és küzdõsport trénin-

geket is, valamint vállalkozóként ellátom a helyi

ebrendészeti feladatokat. Rendezett családban élek,

feleségem kutató-agrármérnök, kisfiam Péter 4 éves,

Kartalon jár óvodába. 

A Jobbik Kartali szervezete keresett meg, hogy kül-

sõsként (mert nem vagyok párttag) az õ támogatásuk-

kal, induljak az õszi önkormányzati választásokon

képviselõ jelöltként. Mivel a hazafias gondolatok közel

állnak hozzám, elvállaltam a felkérést.

MAGYAR IMRE

Terv és 
Megvalósítás:

Akik ismernek, tud-
ják, hogy rendezett
családi életet élek,

55 éves, kartali szü-
letésû okl. gépész-
mérnök vagyok.

Mit tartok fontos-
nak a következõ 4 év-
re és milyen testüle-
tet szeretnék?

Határozott, az or-
szág sorsát szívén viselõ, társadalmilag elkötelezett,
és ésszerû döntésekre képes testületet kívánok MA-
GUNKNAK.

Így küzdök: A lobbizás, a haszontalan beruházások,
a közösséget sértõ dolgok ellen. Minden erõmmel a
közpénz hatékony felhasználása mellett leszek. Átlát-
ható közélet csak problémamentes emberektõl várha-
tó, most annak jött el az ideje! 

Mit szeretnék: Közösen meghatározni a falu fejlõdé-
si irányát, a munkahelyteremtésre sürgõs választ kell
adni, akár KHT létrehozáséval is. 

Meggyõzõdésem, hogy a falut, a gyermekeink fejlõ-
dését kiszolgáló háttér országgá kell alakítani! /A
szakköröktõl- a nyelvtanulásig./

Ehhez a munkához elsõsorban széles összefogás
kell, a nyugdíjastól az óvónõig. 

Ha egyet értenek, és megtisztelnek támogatásuk-
kal, azt elõre is megköszönöm!

Magyar Imre
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PÉTER BALÁZS

Tisztelt Kartali 
Választópolgárok!

Péter Balázs vagyok,
1977-ben születtem Gö-
döllõn. Én is, mint szü-
leim és nagyszüleim
Kartalon élek születé-
sem óta. 

Általános és középis-
kolai tanulmányaimat
Aszódon végeztem,
majd a Kecskeméti Fõ-
iskolán szereztem gyár-

tásinformatika szakos gépészmérnöki és mûszaki ta-
nári, majd minõségbiztosítási szakmérnöki diplomát.
Jelenleg mûszaki- és kereskedelmi tanácsadóként dol-
gozom, egy megmunkáló-szerszámokat és mérõeszkö-
zöket forgalmazó cégnél.

Nõtlen vagyok, szabadidõmet sporttal, zenével és
utazással töltöm.

Fennmaradó idõmben szeretném a legjobb képessé-
geim szerint, maximális energiát belefektetve telepü-
lésünk fejlõdését segíteni. Hiszem, hogy olyan tisztes-
séges, tevékeny képviselõkre van szükség, akik egyé-
ni szempontok helyett községünk érdekeit tekintik
szem elõtt.

Terveim között szerepel Kartal infrastruktúrájának
fejlesztése, a közbiztonság javítása, a helyi sport- és
kulturális élet felvirágoztatása, a kartali kisvállalko-
zók és munkavállalók támogatása, munkahelyterem-
tés, a közbeszerzések átláthatóságának és tisztaságá-
nak biztosítása. Támogatok minden olyan kezdemé-
nyezést, ami a község érdekeit szolgálja.

Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy az újon-
nan megalakuló képviselõ-testület tagjaként mun-
kámmal Kartal érdekeit szolgáljam.

PETERSON JÁNOS

Peterson János va-
gyok, 37 éves. Felesé-
gemmel és két gyer-
mekemmel élek Kar-
talon. Három éve tûz-
oltóként dolgozom
Budapesten. Tizen-
egy éve alapító tag-
ként, hat éve vezetõ-
ként önkéntesen dol-
gozom a Kartali Pol-
gárõrség élén. Részt

vettem az Ifjú Polgárõrség megalapításában, amit sze-
retnénk minél több fiatal bevonásával mûködtetni.
Nyolc éve vagyok a település Önkormányzati képvise-
lõje az Önök megbízásából. Ez idõ alatt részt vettem
sok fejlesztés kigondolásában, állami támogatás el-
nyerésében. (- Temetõ felújítás, - sportcsarnok, - Má-
ria iskola, alsó-felsõ tagozatos iskola felújítása, Pol-
gármesteri Hivatal felújítása).  Bölcsõde, és utak újra-
aszfaltozása. Kijelentem, hogy nyolc év alatt egyetlen
beruházásban sem vettem részt vállalkozóként. Nem
cseréltem és nem is vásároltam földet az Önkormány-
zattól. 

Az elkövetkezendõ ciklusban szeretném tovább fej-
leszteni a települést egy olyan Kartalért munkálkodó
baráti társasággal akikkel együtt szeretnénk a követ-
kezõ programokat véghez vinni:  fõ célunk munkahely
teremtés(- Térfigyelõ kamerák telepítése, - önkor-
mányzatilag ingyenessé tenni a tankönyveket minden
gyermek számára, - helyi rendõrõrs létrehozása, - ke-
rékpárút felújítása, - közlekedés korszerûsítése, el-
sõbbségadás táblák kihelyezése a keresztezõdések-
ben, - szennyvíztisztító rendszer problémájának meg-
oldása, - nyugdíjas otthon létrehozása állami támoga-
tásból,  - járdák felújítása, - ,,Kocka tó” fölötti földte-
rület hasznosítása, szabadidõ park, bicikli pálya kiala-
kítása a fiataloknak).

Hagyományõrzés támogatása: ( - bálok rendezése, -
népzene felkarolása önkormányzatilag, - kartali napok
rendezése a Petõfi téren, - utcanapok megtartása.)

Köszönöm az eddigi bizalmukat, és ha újra lehetõsé-
get kapok Önöktõl, továbbra is szeretném a munkám-
mal segítni a község fejlõdését.
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RÁKÓCZI LÁSZLÓ

Tisztelt Kartali 
választópolgárok!

Rehorovszky Gáborné
(Molnár Erzsébet) va-
gyok.

Kartal a szülõfalum,
itt születtem. Itt élnek
szüleim, felnõtt fiam és
családja. Már 37 éve az
iskola alsó tagozatos
pedagógusaként dolgo-

zom. Ebbõl 10 évig voltam igazgatóhelyettes.
Gondolkodásomat, cselekedeteimet mindig a gyere-

kek határozták meg. Fontos célom az õ tanulási, kultu-
rális és szociális feltételeik folyamatos javítása, a csa-
ládok megélhetési lehetõségeinek segítése. Jól isme-
rem a falu lakóit, munkám során jó kapcsolatokat ala-
kítottam ki az itt élõ emberekkel, így szívesen vállal-
nék feladatot a szociális vagy az oktatási bizottság
munkájában.

Eddig a választási bizottság tagjaként, majd elnöke-
ként vettem részt a helyi közéletben. Úgy gondolom
megválasztásom esetén hatékonyan tudnék részt vál-
lalni a képviselõtestület munkájában. Választóim ké-
rését tolmácsolni, támogatni fogom az üléseken.

Nem vagyok elkötelezettje egyetlen pártnak sem.
Elvem, hogy pártpolitika mentesen, csak az emberek
érdekeit, falunk épülését, szépülését szolgáljam.

REHOROVSZKY
GÁBORNÉNevem: Rákóczi László.

Születtem: 1964 05 04. Is-
koláimat Kartalon, majd
Budapesten végeztem ahol
mûbútorasztalos szakmát
szereztem. Feleségemmel
és két felnõtt gyermekem-
mel kiegyensúlyozott csalá-

di életet élünk. Segítettem Bognár Zoltán barátom-
nak a kartali polgárõrség megszervezésében és meg-
alakításában melynek hosszú évekig tagja voltam.
Késõbb a Kartali majd az egész Galgamenti Nemzet-
õrség vezetõjévé választottak. Hosszú évek óta a köz-
biztonságért dolgozom. Megválasztásom esetén to-
vábbra is a közbiztonságért és vele párhuzamosan
községünk fejlõdéséért szeretnék dolgozni. Terveim
közt szerepel egy olyan kamera rendszer létre hozása,
mely segíti a polgárõrség és a rendõrség munkáját,
egyben növeli községünk közbiztonságát. Ez nem csak
a betörések felderítése, hanem a közlekedés bizton-
ságát is javítja. Szeretném elérni, hogy megszûnjön
a mellékutcákon való száguldozás, valamint még biz-
tonságosabbá váljon a zebrán való átkelés. Bármikor
elérhetõ legyen a
községünkbe rossz
szándékkal érkezõ
és kilépõ gépjármû-
vek adatai. Támo-
gatok minden olyan
kezdeményezést,
ami fiataljaink kul-
túrált szórakozását, sportolását biztosítja. Támoga-
tom a munkahelyteremtõ beruházásokat. Viszont nem
támogatom, ha valaki ezt anyagi haszonszerzés remé-
nyében teszi. Úgy gondolom ezt a munkát Oláh Klára
polgármester jelöltünk nagyfokú szakmai tudásával
megtudjuk valósítani.

Elõre is köszönöm bizalmukat.

Tisztelettel:Rákóczi László
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SÕREGI ZOLTÁN
Szarvas Csaba vagyok

44 éves, két gyermek édes-
apja, kiegyensúlyozott csa-
ládi háttérrel.

11 éve alapító tagként,
polgárõrként próbálom
községünk közbiztonságát
minél jobbá tenni, 6 éve ve-
zetõ helyettesként mun-
kálkodom az egyesületben.
Tavaly kezdeményezésem-
re, megalakult az Ifjú Pol-

gárõrség, melynek célja az ifjúságnak iránymutatás és a
közjavainkért való felelõsség tudat kialakítása. Az alsó
tagozatos iskola zebrájánál minden reggel a húgommal
biztosítjuk a gyerekek biztonságos átkelését az úttesten.
Úgy gondolom, hogy ezek a plusz munkák bizonyítják,
hogy akarok és teszek is a falunkért, és szeretnék még
többet tenni! Van, egy a falunkért munkálkodó baráti
kör, amelynek programját közösen szeretnénk megvaló-
sítani. Ezen programok nem ígéretek, hanem olyan ter-
vek, amelyeket megpróbálunk véghezvinni.

Közbiztonságunk sajnos, nem mindig teljesen nyu-
godt, ezért szeretnénk,

- térfigyelõ kamerák telepítésével javítani ezen és he-
lyi körzeti megbízott rendõrt foglalkoztatni településün-
kön,

- a most felújításra került posta melletti, óvoda, ha ki-
ürül, szeretnénk Ifjúsági klubbot létrehozni ahol ifj. Pol-
gárõreink, és barátaik is hasznosan és kulturált körül-
mények között tölthetik el szabadidejüket, amit termé-
szetesen velük együtt rendeznénk be, hogy érezzék ez az
övék, ezért talán még jobban vigyáznak rá,

- az alsó tagozatos iskolaparkoló bõvítése a reggeli
csúcsforgalom elkerülésére, 

- azon családok részére, akiknek eddig nem volt ingye-
nes a tankönyv azok számára is azzá tenni,

- bicikli út felújítása, járdák korszerûsítése, pótlása, 
-„kocka tó” olyan hellyé alakítása, ahol családok tudják

kellemesen eltölteni szabadidejüket, 
- egy olyan komposztáló telep létre hozása ahová a zöld

hulladékunkat befogadnák. 
Ezek, talán nem olyan nagy dolgok, amik milliárdos

beruházások, de úgy gondoljuk, hogy a mindennapjain-
kat kényelmesebbé, kellemesebbé és nyugodtabbá tehe-
tik.

 

SZARVAS CSABA
1959-ben születtem Gö-

döllõn, azóta Kartalon élek

és dolgozom. Középiskolai

tanulmányaim befejeztét

követõen pár éven belül

egyéni vállalkozóként kezd-

tem neki álmaim megvaló-

sításának családi házunk

pincéjében, mint asztalos. Késõbb a megrendelések

növekvõ számának köszönhetõen bõvítettem vállalko-

zásom, így ma több, mint 20 ember dolgozik a cégen

belül. 

Feleségem és két gyermekem szintén a családi vál-

lalkozásban dolgoznak. Feleségem, Teréz korábban

óvónõként dolgozott, jelenleg a cég ügyintézésében

vesz részt. Rita lányom okleveles faipari mérnökként,

majd okleveles mérnöktanárként végzett a Nyugat-

magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán Sop-

ronban, míg Anett lányom a Károly Róbert Fõiskolát

követõen a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálko-

dástudományi Karán végzett közgazdászként.

Munkámból kifolyólag rengeteg emberrel megis-

merkedtem. Úgy gondolom, ezt a kapcsolati hálót köz-

ségünk fejlõdésének szolgálatába tudom állítani. Mi-

vel itt élek Kartalon, tisztában vagyok a település sa-

játos problémáival és látom azokat a kitörési ponto-

kat, melyek mentén haladva unokáink számára is él-

hetõ, egészséges környezetet teremthetünk Kartalon.

Különösen fontosnak tartom a kartali gyermekek, fia-

talok széles látókörû nevelését. Amennyiben megvá-

lasztanának képviselõnek, a képviselõi díjamról le-

mondok és a kartali gyerekek sport és egyéb célú ok-

tatására fordítom. Szeretném kihangsúlyozni, hogy

független jelöltként indulok és pártpolitikától mente-

sen a község céljait tartom szem elõtt.
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SZARVAS TIVADAR
Szásziné Gyõri Évának

hívnak. Tanítónõ vagyok.
1986 óta élek Kartalon fér-
jemmel, Szászi Tiborral,
aki igazi lokálpatriótaként
ragaszkodott ahhoz, hogy
a szülõfalujában teleped-
jünk le. Idõközben szüle-
tett két gyermekünk Ta-
más (1987) és Krisztina
(1990). Õk igazi kartalinak
vallják magukat, míg én
csak holmi „jöttment”-

ként 24 éve bizonyítom, hogy méltó vagyok rá, hogy kar-
tali lehessek. 

Munkám során vezettem báb majd színjátszó szakkört,
táboroztattam, versenyekre készítettem fel gyerekeket,
tettem a dolgom. Sokszor a szabadidõm, a családom ro-
vására is. 2009-ben megpályáztam iskolánk igazgatói ál-
lását. Nem sikerült elnyernem ezt a megtisztelõ posztot.
Ezt követõen Versegre kerültem. 2010-ben megpályáz-
tam és megnyertem a bagi iskola igazgatói állását. Soha
nem a saját boldogulásom, vagy haszonszerzés volt a cé-
lom, ha elvállaltam egy-egy feladatot. Bagra sem azért
mentem el.

Társadalmi munkában- tiszteletdíj nélkül- veszek részt
a kartali önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbi-
zottságának munkájában, melynek megalakulása óta va-
gyok külsõs tagja. Ez a munka segít abban, hogy ha
megválasztanak, gazdasági téren se essek kétségbe.
Ugyanis évek óta megkapom a falu költségvetését, tu-
dom, mennyivel kell gazdálkodnunk, mire mennyi pénzt
fordít az Önkormányzat. Azt is tudom, hol lehetne spó-
rolni.

Pályázatíró, projektmenedzseri végzettségemnél fog-
va pedig tisztában vagyok vele, hogy a település nyertes
pályázatainak meg kell valósulnia akkor is, ha lecseré-
lõdnek a képviselõk.

Annak ellenére, hogy Bagon kell dolgoznom, szívesen
vállalnám a képviselõséggel járó feladatokat. Gyermeke-
im nagyok, rendelkezek hát szabadidõvel, amit tovább-
képzések, átképzések szervezésére, munkalehetõségek
felkutatására fordítanék. 

A település vezetõivel szemben megszûnt a függõségi
–kiszolgáltatott- viszonyom, így érdemben is tehetnék
valamit az itt élõkért. 

Köszönöm a kopogtatócédulákat és a felajánlott bizal-
mat!

Saját tapasztalatból mondom: Kartal képviselõtestüle-
te megérett a változtatásra!

Szásziné Gyõri Éva

SZÁSZINÉ GYÕRI ÉVA
Szarvas Tivadar vagyok,

1977. március 26-n szület-

tem. Jelenleg Aszódon la-

kom, mintegy háromne-

gyed éve, de jelenleg is kar-

talinak érzem és tartom

magam. Az iskoláim elvég-

zése után a budapesti Gaz-

dasági Fõiskolán szereztem diplomát, jelenleg az Óbu-

dai Egyetemen  vállalkozás fejlesztõ szakon folytatom

tanulmányaimat. Egy  gödöllõi cégnél  dolgozom, mint

informatikai vezetõ.

Mindig is szívemen viseltem szülõfalum sorsát,

amennyire idõm engedte és engedi, aktívan részt vet-

tem életének alakításában, többek között  Kartal hon-

lapjának elsõ bátortalan lépéseiben is segédkeztem.  

Kartalon is sok olyan érték van, amit meg kell tartani,

amibõl tovább lehet fejlõdni (Sportcsarnok, iskolai fel-

újítások, a falu építésének és szépítésének lehetõsé-

gei). Számomra a legfontosabb szülõfalum presztízsé-

nek emelése ésszerû és tartós, nem érdekfüggõ komp-

romisszumok mentén, amit az Önök nevében és érde-

kében szeretnék képviselni. Három dolgot ígérhetek,

a becsületességet, a tisztességet, és hogy szakmai ta-

pasztalatommal és tudásommal aktívan részt veszek a

fejlesztési projektek kidolgozásában.

Ehhez kérem  a támogatásukat, 

Tisztelettel:   Szarvas Tivadar
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SZLEPÁK LAJOS
Tisztelt Kartaliak!

Telek Csaba Kristóf néven

láttam meg a napvilágot

1985.szeptember 11-én Hat-

vanban. Pólyás koromtól

Kartalon élek. Aszódon a

Petõfi Sándor Gépészeti

Szakközépiskolában végez-

tem el a középiskolát. A  4

év alatt gazdagabb lettem, egy szoftverüzemeltetõi

vizsgával, és érettségivel. A középiskola elvégzése

után szüleim családi pékségében helyezkedtem el, és

ott dolgozom a mai napig. 2008- õszén kezdtem meg

felsõfokú tanulmányaimat Budapesten az Atilla Király

Népfõiskolán, ahol idén szeptemberben az ötödik fél-

évet kezdem el. A fõiskola magyarság eltitkolt múltjá-

val, elhallgatott jelenével, és azzal a jövõvel foglalko-

zik, amely valóban erkölcsileg, és anyagilag a Szebb

Jövendõ felé tudja terelni Európa legszorgalmasabb,

és legkreatívabb nemzetét. Ezért is csatlakoztam

2009-ben a Jobbikhoz, mert úgy gondolom ez az érték-

rend, amit a nemzeti radikális párt kínál az sok ma-

gyar ember szívéhez áll közel.  A életkoromból adódó-

an a kartali fiatalság helyzetének javítása a fõ célom.

Az iskolás gyermekek számára szeretnénk olyan

programokat szervezni, amely sikeres alternatívát

nyújt a globalizált televízió és számítógépes progra-

mokkal szemben. Illetve szeretném kezdeményezni,

hogy a faluban az önkormányzat nagyobb figyelmet

fordítson arra, hogy megóvjuk a felnövõ generációt az

alkohol és kábítószer életromboló hatásaitól. Célom

még egy fészekrakó program elindítása is, amely arra

ösztönözné az a nagybetûs életet elkezdõket, hogy

Kartalon maradjanak. Kérem önöket, hogy segítse-

nek megvalósítani elképzeléseimet.

TELEK CSABA KRISTÓF
Szlepák Lajos vagyok, a be-

regi Tarpa községben szület-
tem 1945. május 15-én. 

Általános iskolai tanulmá-
nyaimat szülõfalumban kezd-
tem és Budapest Budafoki is-
kolában fejeztem be. A MÜM
15-ös Szakipari Iskola (Bp.)
férfiszabó szakvizsgát tettem
1963-ban. A Telefongyár Fõ-

könyvelõségén vállaltam munkát, ahol 1969-ig dolgoz-
tam. Munka mellett végeztem el a gimnáziumot. 1969-
ben érettségiztem a budapesti Eötvös József Gimnázi-
umban.  Ebben az évben nyertem felvételt a Baptista Te-
ológiai Akadémiára. 1973-ban végeztem, és 1974-ben
avattak lelkésszé.  Hajdú-Bihar megyében két szolgálati
körzetben végeztem lelkipásztori szolgálatot: Hajdúszo-
boszlói Baptista Gyülekezet és Körzetében (1973-76), va-
lamint Derecskei Baptista Gyülekezet és Körzetében
(1976-84).  1984-ben kaptunk meghívást a helyi Baptista
Gyülekezettõl. 

1973-ban kötöttem házasságot Ádány Rózával. A jó Is-
ten házasságunkat három gyermekkel áldotta meg: Tí-
mea, Emõke, Zsolt. Gyermekeinket hitben, szeretetben
neveltük Isten félelmére, az emberek iránti megbecsü-
lésre, tiszteletre és hazaszeretetre. Az erkölcsi értékek
elfogadására és megtartására.

A lelkipásztori szolgálat mel-
lett polgári tevékenységet is kel-
lett folytassak, a család fenntar-
tása érdekében. 1988-ban Buda-
pesten a Pátria Nyomda Nyom-
tatványellátó koordinátoraként.
1989-tõl 1997-ig egyházunk köz-
ponti irodájában bérszámfejtés
vezetõje voltam. 1998-2006-ig
(nyugdíjazásomig) az Aszódi Javítóintézetben nevelõta-
nári munkakört töltöttem be. 

Szeretünk Kartalon élni. Magam is nyugdíjasként még
szeretnék hasznos lenni községem javára. Nem vagyok
politikus. Természetesen van politikai látásom. Hívõ em-
berként pártatlanul és igazságosan igyekszem megítélni
a bennünket körül vevõ dolgokat és helyesen érzékelni
minden jelenséget. 

Bárki úgy érzi szívében, hogy alkalmasnak talál a kép-
viselõi tiszttel járó feladatra és rám is, szavaz; tisztelet-
tel megköszönöm.   

Szlepák Lajos
nyugdíjas lelkipásztor
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TÓTH ISTVÁNNÉ
Urbán Gábornak hívnak.

1977-ben születtem Gödöllõn.
Születésem óta Kartalon élek.
Feleségem, Karácsondi Szilvia
a kerepesi postán dolgozik pos-
tavezetõként. 2001-ben kötöt-
tünk házasságot, azóta két gyö-
nyörû lánygyermekünk szüle-
tett, Anna 4, Eszter 7 éves.

Általános iskolai tanulmá-
nyaimat Kartalon és Aszódon
folytattam, majd a hatvani Szé-

chenyi István Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi
szakán végeztem. Jeles minõsítéssel érettségiztem. Fel-
sõfokú tanulmányokat folytattam a Pénzügyi és Számvi-
teli Fõiskolán és az Általános Vállalkozási Fõiskolán is.

Közben mérlegképes könyvelõi képesítést szereztem.
Jelenleg is könyvelõként dolgozom.

Szabadidõmet szinte teljesen egészében a sportnak
szentelem, elválaszthatatlan része életemnek. Húsz évig
voltam igazolt labdarúgója a Kartali Sportegyesületnek.
1998-2002-ig a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség alkal-
mazásában játékvezetõi minõségben tevékenykedtem.
Édesanyám sajnálatos halála miatt hagytam ezt abba.

2009 óta az újonnan alapított Kartali Futsal Sportegye-
sület alapító tagja és egyben elnöke vagyok.

2010 nyarán kaptam megbízást a kartali Nagyközségi
Sportegyesület ügyvezetõ elnöki posztjára.

2007 óta külsõs tagja vagyok a kartali önkormányzat-
nál mûködõ Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottságnak.
2008 õszétõl a Pénzügyi Bizottság külsõs tagjának is
megválasztottak, s a 2010-ben alakult Közbeszerzési Bi-
zottságban is segítem az önkormányzat munkáját. Ezt a
megkezdett munkát szeretném folytatni az újjáalakuló
képviselõ-testületben az Önök támogatásával.

Céljaim között szerepel a sportélet újraélesztése és
fejlesztése, közbiztonság javítása, községünk infrastruk-
túrájának fejlesztése, munkahelyteremtés, kartali kis-
vállalkozók és munkavállalók támogatása, kulturális élet
felpezsdítése, közbeszerzések átláthatóságának és tisz-
taságának fenntartása. Összességében programom min-
den olyan törekvés, ami az itt élõ emberek számára hasz-
nos, Kartal elõbbre jutását, fejlõdését és nagyközségünk
felemelkedését szolgálja.

Köszönöm az eddigi bizalmat és kérem, szavazzon rám,
hogy hatékonyabban tovább tudjam folytatni az általam
megkezdett utat!

URBÁN GÁBOR
Tisztelt Kartaliak!

Tóth Istvánné sz: Sápi

Borbála vagyok

Kartali lakos. Két

gyermekem van, leá-

nyom vendéglátó is-

kolát végzett, jelenleg

szociális aszisztens.

Fiam a Pázmány Pé-

ter Katolikus Egyete-

men végzett mint jogász. Férjemmel a Fõv. Önk. Id.

Otthonában dolgozunk Gödöllõn. Jelenleg mentál hi-

giénés csoport foglalkoztatója és szakszervezeti bizal-

mi vagyok. Két cikluson át községünkben a szociális

bizottság tagjaként tevékenykedtem. Véleményem

szerint Kartalon teljes szemléletváltásra és összefo-

gásra lenne szükség. A mi községünk is ugyan úgy

mint az ország, nagyon nehéz helyzetben van. Kiút itt

is csak egy többséggel lehet. A FIDESZ által induló

jelöltek programja kiút lehet a nehéz helyzetbõl. Pol-

gármester jelöltünk személye pedig szakmai garancia

a ránk váró feladatok megoldásához. Épp ezért csatla-

koztam a jelöltekhez hisz sok a feladat. Itt az idõ! 

Kérem szavazzanak a FIDESZ jelöltjeire, mert

többségben az erõ!
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VASKÓ JÁNOS

Tisztelt kartali 
Választópolgárok!

Violáné Bakos Csilla vagyok,
Kartalon lakom 34 éve. Nagy-
szüleim is kartali lakosok vol-
tak és Szüleim is azok, akiknek
ezúton köszönöm, hogy mind-
máig segítik életemet. Két kis-
gyermeket nevelünk a férjem-
mel. Két szakiskolát végeztem
el. 

1. Rónai Sándor Kereskedelmi Szakmunkásképzõ
Iskola

2. II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szak-
középiskola Számviteli szakán érettségiztem 2000-
ben. Irodavezetõ, pénzügyi-mûszaki ügyintézõi munka-
kört tudhattam magaménak 10 évig. Jelenleg, egy nagy-
vállalatnál, fõmérnök
mellett dolgozok gazda-
sági-mûszaki ügyintézõ-
ként és személyi
asszisztensként. 

A Fidesz Magyar Pol-
gári Szövetség tagja va-
gyok 2002 óta. A Karta-
lon élõ fiatalok érdekeit
szeretném képviselni a
testületben. Örömmel
venném, ha minél több
kérdéssel, javaslattal kereshetném meg Önöket, hogy a
többség véleménye érvényesülhessen.

Legfontosabb célkitûzéseim:
- Bármilyen vitás kérdésben, a testületi üléseken, önös

érdek nélkül a falu érdeke szerint fogok szavazni 
- A közmunka becsületének visszaállítását, és segíteni

a közmunkára szorulókat abban, hogy normál    életvite-
lüket visszanyerhessék.

-A falu megszerzett és meglévõ erõforrásait takarékos,
gazdaságos, pazarlás mentes kezelését kívánom  képvi-
selni. Ha egyetértenek Velem, és ezt a korosztályt is a
képviseletek között szeretnék látni akkor, kérem Önt és
családját, hogy szavazzanak rám.

Úgy gondolom, hogy az idõsebbek bölcsességével és
a fiatalság lendületével lehetne megoldani a hiányos-
ságokat, leküzdeni a nehézségeket. Hiszem, hogy
eredményesen csak összefogással lehet a haladás,
fejlõdés útjára lépni.

Violáné Bakos Csilla

VIOLÁNÉ 
BAKOS CSILLAVaskó Jánosnak hívnak.

1959-ben születtem, Esz-

tergomban érettségiztem,

diplomámat a gyõri Közle-

kedési és Távközlési Mû-

szaki Fõiskolán szereztem.

Munkahelyem a Magyar

Posta Zrt, ahol jelenleg tel-

jesítmény-menedzsment-

tel foglalkozom. 

Nõs vagyok, feleségem Palya Mária, négy gyerme-

künk van.

A 2006-os önkormányzati választáson is indultam

képviselõ-jelöltként, a választók akaratából be is ke-

rültem a Képviselõ-testületbe. Tagja vagyok a Szociá-

lis és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság-

nak. Ez utóbbinak néhány hónapja az elnöki teendõit

is ellátom. Az én értékrendemhez a kereszténydemok-

rata eszmerendszer áll a legközelebb, ezért most is a

Kereszténydemokrata Néppárt színeiben és támoga-

tásával indulok (aminek a helyi szervezetet illetõen

titkára is vagyok). Ez egyébként azt is jelenti, hogy

minden jó szándékú, és a településünknek valóban jót

akaró emberrel együtt tudok mûködni.

Legutóbb azt írtam, hogy a közösségért való tenni

akarás vezérel. Aki jár templomba, vagy ismeri és jár

a Szent Erzsébet-kert rendezvényeire, az tudja, hogy

ez így is van.

Az eltelt négy év, ill. az Önkormányzat pénzügyi

helyzetének ismerete nem engedi meg, hogy felelõtlen

ígéretekbe bocsátkozzam a következõ négy évet illetõ-

en. Az azonban tisztán látszik, hogy olyan beruházá-

sokra van szükség, amelyek a munkahelyteremtés

mellett bevételeket is termelnek a falunak. Megvá-

lasztásom esetén Kartal, az Önkormányzat és intéz-

ményei mûködõképességének fenntartását fogom a

legfontosabb feladatomnak tekinteni, és ehhez kérem

szavazatukat, megtisztelõ bizalmukat.
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