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A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

2011. ÁPRILIS

Kartal Nagyközség településközpontjának fejlesztése a Polgármesteri Hivatal épületének bõvítésével,
átalakításával és a Petõfi téren szabadtéri színpad kialakításával

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJUL MEG
A TELEPÜLÉSKÖZPONT KARTALON
A
projekt
keretében
Kartal Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
átalakítása, bõvítése és a
Petõfi téren szabadtéri
színpad kialakítása valósul meg. A hivatal jelenlegi mérete 306 m2, amely a
fejlesztés eredményeképp
477 m2-re bõvül. Az átalakításnak köszönhetõen a
hivatal által nyújtott szolgáltatások színvonala javul, amely így teljes mértékben megfelel a XXI. század követelményeinek. A fejlesztés révén az épület akadálymentesítése is megoldódik, melynek keretében infokommunikációs és fizikai
szempontú akadálymentesítés is megvalósul. A helyi
és kistérségi rendezvények helyet adó Petõfi téren egy
szabadtéri színpad kerül kialakításra, amely lehetõséget nyújt közösségi programok magasabb színvonalú
lebonyolítására.
Kartal, 2011. február 21. A fejlesztési elképzelés alapgondolata volt, hogy a Polgármesteri Hivatal épületét funkcionálisan bõvítsük ki és így egységes településszerkezet
alakulhasson ki. A hivatal épületének bõvítése, átalakítása
és egy új funkció bevezetése a terület környezetének rendezését is lehetõvé teszi. A fejlesztési terület a település
központjában helyezkedik el, azonban a Polgármesteri Hivatal épületének nem megfelelõ állapota miatt nem mutat
feltûnõ képet. A Petõfi téren megvalósuló szabadtéri színpad kiváló lehetõséget nyújt közösségi programok rendezésére. A fejlesztés eredményeképp egy életteli, vásároknak és kulturális rendezvényeknek helyt adó multifunkci-

onális településközpont alakul ki. A projekt kidolgozása során folyamatos egyeztetés zajlott az érintett területen intézmények, a Petõfi téren mûködõ vállalkozások és a civil élet meghatározó képviselõivel.
A beruházás egy közel 90
millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul
meg. Fontos volt, hogy a projekt a közszolgáltatás színvonalának emelésén túl helyi és regionális fejlesztéseket is
szolgáljon. A projekt eredményeképp kialakuló kulturális
tér alkalmas lesz sétálásra, kikapcsolódósára, kulturális
rendezvények és megemlékezések megtartására. Kartal
település társadalmi életének egyik meghatározó színtere
lesz.
Bõvebb információ:
Név/Cím: Tóth Ilkó Mihály
Telefon: 06-30-935-2143
E-mail: kartalph@vnet.hu

A tartalomból...
• Kormányablak
• Önkormányzati hírek
•Herczeg Attila könyvbemutató
•Rendezvények a kartali Faluházban
• „Sasfiókák“ Kartalon
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált
ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:

Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig

A Kormányablak
• széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• egyszerûsített honosítási kérelmet terjeszthet elõ,
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
• informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ a kartali Mûvelõdési Házban
2011. május 21-én, szombaton 17.00 órakor.
Vendégünk:
GYÓCSI LÁSZLÓ író és újságíró, aki a Koppány és kora, egy legenda nyomában címmel tart elõadást, melyet
a Hercegét siratja a Szentesica címû történelmi regény bemutatása követ.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket, könyvkedvelõket! A rendezvény ingyenes.
2011. április
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. január 1-jétõl 2011. március 31-ig
megtartott üléseirõl
2011. január 13.
1. Az elsõ napirendi pontban a képviselõk elfogadták, hogy
a „KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelo vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” tárgyú pályázat nyertessége és a projekt megvalósulása esetén a turai vízbázist legalább öt évig fenntartja és üzemelteti.
A második napirendi pontban a Víz- és csatornadíjról szóló rendelet került módosításra.
VÍZDÍJ:
/1/ Lakossági vízdíj:
6 m3/2 hó mennyiségig
219,-Ft/m3+ Áfa
6 m3/2 hó mennyiség felett
273,- Ft/m3 + Áfa
/2/ Közületi vízdíj:
349,- Ft/m3 + Áfa
CSATORNADÍJ
/1/ lakossági csatornadíj
208,- Ft/m3 + ÁFA
közületi csatornadíj
279,- Ft/m3 + ÁFA
Versegrõl tisztításra fogadott
szennyvíz díja
179,- Ft/m3 + ÁFA
A Víz- és csatornadíjról szóló rendelet 2011. február 1-jén
lépett hatályba.
2011. február 03.
Ezen az ülésen 2011. évi költségvetési irányszámokkal ismerkedtek a Képviselõ-testület tagjai. Megbeszélték az önkormányzati alapfeladatokat és a nem kötelezõ feladatokra
fordított kiadásokat.
2011. február 15.
2. Az elsõ napirendi pontban a Kartal településre vonatkozó szociális szolgáltatás szervezés minõségi javítása (volt
gyógyszertár) beruházását tárgyalta a testület. Határozatában felkéri az Aszód Városi Képviselõ-testületet, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés során esetlegesen felmerülõ pótmunka és egyéb költségek fedezetét az
Aszód Város költségvetésében biztosítja és Kartal településre semmilyen plusz anyagi kötelezettség nem hárul.
A második napirendi pontban Pedagógiai szakszolgáltatás, belsõ ellenõrzési terv, munka- és tûzvédelmi feladatok
ellátásának megbeszélése következett. A Képviselõ-testület
a következõ határozatot hozta:
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által ellátott pedagógiai szakmai szolgáltatások, munka- és tûzvédelmi feladatok finanszírozásában az Önkormányzat forráshiányos mûködési költségvetése miatt nem
tud részt vállalni 2011. január 1-tõl. A belsõ ellenõrzési feladatok ellátásában csak akkor tud részt venni, ha a Társulás a normatíva mértékéig látja el a feladatot, mert a forráshiányos mûködési költségvetése miatt nem tud ezen felül
hozzájárulást nyújtani. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a társulás megállapodás módosítását kezdeményezze.

A Képviselõ-testület jóváhagyta a 2011. évi belsõ ellenõrzési tervet, amely az alábbiakat tartalmazta:
– A 2010. évi kistérségi kiegészítõ támogatások igénylése,
elszámolása
– A pedagógusok kötelezõ továbbképzésének ellenõrzése.
2011. február 17.
3. Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület részletesen megbeszélte, majd elfogadta a 2011. évi költségvetési
rendeletet. A rendeletet a Pénzügyi Bizottság kiegészítõ javaslatával (március 31-ig takarékossági terv elkészítése) és
a KOS Bizottság módosító javaslatával (2011. évi majális
nem lesz megtartva, helyette sportnap kerül megrendezésre minimális költséggel, a Kisbíró újság negyedévente jelenik meg, a Civil Szervezetek támogatására a 3 millió Ft helyett 2 millió Ft került betervezésre) fogadta el a testület. A
Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek együttes 2011.
évi költségvetési fõösszegét az alábbiakban állapította meg:
·
Kiadási fõösszeg:
888.469 E Ft
·
Bevételi fõösszeg:
832.567 E Ft
·
Forráshiány:
55.902 E Ft
A második napirendi pontban a szociális rászorultságtól
függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
13/1997.(V.30) KT. rendelet módosítására került sor. A testület elfogadta a bérpótló juttatásokra vonatkozóan azt a feltételt, hogy juttatásban csak az részesül, aki lakóházát, a lakóháza környezetét rendben tartja. A kérelem benyújtása
után 10 napon belül helyszíni szemlét tart a Polgármesteri
Hivatal dolgozója.
Harmadik napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/1194.(VI.22.)
rendelet módosítása következett. A módosítás során a testületet hatályon kívül helyezte a rendelet azon részét, hogy
az önkormányzat mielõtt bérbe adja lakásait a bérlõnek 5
éve Kartali lakosnak kell lennie, ezt nem lehet már feltételként szabni. A lakbér mértékét a szociális helyzet alapján a
bérbe adásnál meg kell különböztetni. A testület az elmúlt
évben már így határozta meg a lakbéreket, az önkormányzati lakások bérleti díja 385 Ft/m2/hó, a szociális helyzet
alapján pedig 190 Ft/m2/hó.
A negyedik napirendi pontban az Ebrendészeti pályázatokat bírálta el a testület. Ahhoz, hogy a településünkön kóbor
kutyák és elhullott állatok tetemei ne legyenek,
ebrendészeti szolgáltatást kell folytatni. Két beérkezett pályázat közül a testület egyhangúlag Kartal Nagyközség
ebrendészeti feladatainak ellátására Lados Tibor pályázót
bízta meg.
Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozat
született:
A Képviselõ-testület:
• az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. kérelmét elutasította,

2011. április
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• a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelemére visszatér, ha a költségvetési keret lehetõséget biztosít a
támogatásra,
• a Könyves Kálmán Általános Iskola alsó tagozatos épületében lévõ tornaterem bérleti díját Kollár János karate
edzõ részére 2000 Ft/alkalom díjban állapította meg,
• a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális
Egyesületének támogatási kérelemére visszatér, ha a
költségvetési keret lehetõséget biztosít a támogatásra,
• a Medicopter Alapítvány támogatási kérelemére visszatér, ha a költségvetési keret lehetõséget biztosít a támogatásra,
• Dr. Keresztes Katalin képviselõt a Pénzügyi Bizottság
tagjává választotta,
• az úthibákkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadta,
• Gergely László alpolgármestert bízza meg képviseletével
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsában, a polgármester akadályoztatása esetén.
2011. február 28.
4. Az elsõ napirendi pontban az Aszódi Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás szociális
szolgáltatás szervezés minõségi javítása beruházás (volt
gyógyszertár) részleteit tárgyalta a testület.
A második napirendi pontban az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011-es költségvetési határozatát a Kartal Nagyközségi Önkormányzat elfogadta az
alábbi feltételekkel:
– a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban, valamint a munka- és tûvédelmi feladatok ellátásában nem vesz részt.
– A belsõ ellenõrzési feladatok ellátásában csak a kapott
normatíva mértékéig vesz részt.
A logopédiai és nevelési tanácsadási feladatok tekintetében
a Társulási Tanács döntését figyelmen kívül hagyva – a kartali Önkormányzat nem kapott értékelhetõ információt a
tervezésrõl és a befizetések jogosságáról. A kartali Önkormányzat nem szeretné, ha miatta likviditási gondok jelentkeznének a feladatellátás során, ezért csökkentett önkor-

mányzati hozzájárulást tud addig fizetni, ameddig a valós
adatok alapján kerül kiszámításra a hozzájárulás mértéke.
A csökkentett hozzájárulás a logopédiai ellátás esetében 1,5
millió Ft, a nevelési tanácsadási feladatok ellátása esetén 1
millió Ft, majd a késõbbiekben az ellátott gyermekek után
járó összeg, amely az egy foglalkozási órára vetítve valamennyi településnek azonos összegû.
2011. március 7.
5. Az elsõ napirendi pontban az Aszódi Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás szociális
szolgáltatás szervezés minõségi javítása beruházáshoz az
együttmûködési megállapodást a Képviselõ-testület tagjai
hosszas tárgyalás után jóváhagyták.
A második napirendi pontban a testület döntött a szociális bérlakásokban lévõ gázkazánok javításáról.
Harmadik napirendi pontban határozatot hozott a Mûvelõdési Ház eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatával kapcsolatosan az önrész elkülönítésérõl.
2011. március 22.
Az elsõ napirendi pontban A Képviselõ-testület döntött
arról, hogy részt vesz a 7/2011. (III.9.) BM rendelet 1. §. (1)
a.) pontja alapján kiírt, a társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása elnevezésû pályázaton a
2. számú óvoda hõszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fûtésének korszerûsítése tárgykörben.
A második napirendi pontban A Képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy részt vesz a 7/2011. (III.9.) BM
rendelet 1. §. (1) b.) pontja alapján kiírt, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása elnevezésû pályázaton a kartali sportpálya felújítása tárgykörben.
Harmadik napirendi pontban határozat született két álláshely megszüntetésérõl, a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

KEDVES KARTALI
LAKOSOK!

HIRDETÉS

Óvodánk 2011. május 02-tõl, május 09-ig
papírgyûjtést szervez.
Ebben az idõszakban az Ady Endre utcai óvodánál konténer lesz kihelyezve. Ide tehetik az
otthon összegyûlt háztartási papírhulladékot.
Kérjük, szóljanak ismerõseiknek, rokonaiknak
is! Az összegyûlt pénzbõl, óvodáink udvarának
szépítést tervezzük.
Aktív részvételüket elõre is köszönjük!
Játéksziget Lakóiért Óvodai Alapítvány
2011. április

Amennyiben még nem döntött a személyi
jövedelem adója 1% -áról,
kérjük, támogassa a

Szülõföldünk Kartal Alapítvány
hagyományõrzõ tevékenységét.
Adószámunk: 18711396-1-13
Az alapítványról bõvebb információ: a
www.kartal.hu/faluhaz cím alatt.
Szülõföldünk Kartal Alapítvány
2173 Kartal. Petõfi S. u. 41.
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HERCZEG ATTILA KÖNYVBEMUTATÓ
Megtelt nézõtér, csillogó
szemek, áhítatos csend. Karzatról letekintõ emberek, az
út mellett kétoldalt tömött
autósor… Sehol egy talpalatnyi hely…
Az Evangélikus Gimnáziumban még a légy zümmögését
is hallani lehetne, ha nem ja-

nuár 29-ét írnánk.
Ki mellé üljek?! Lent a kartaliak köszönnek, onnan már a
bagiak integetnek, emitt aszódi, amott turai ismerõsök…
Itt van egész Galga-mente…
„Tengernyien jöttek. Él még a nemzet.”
Már nem számít, hogy hová ülök, itthon vagyok, barátok között, ma este figyelni akarok, fogok, kell, muszáj. Feszült várakozás. Benne van a levegõben, hogy itt valami készül, valaminek részesei lehetünk.
„Van anyag és van a lélek,
Van a hit és van a félek…”
A mai este látszólag két emberrõl szól: Böjte Csabáról és
Herczeg Attiláról…
Herczeg Attiláról, az igazgatónõ, a tanító néni: Olgi néni, és
a matektanár: János bácsi fiáról, három nagylány édesapjáról, a szeretõ és vallásos, tollforgató emberrõl; és Böjte Csaba ferences rendi szerzetesrõl, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány megálmodójáról, a szegény sorsú gyermekek
felkarolójáról…
Ahogy hallgatjuk a fellépõket egymás után, rájövünk: ez az
este rólunk szól. Arról, hogy adni szeretnénk, segíteni… támogatni Böjte atyát és általa a gyermekeket. Hiszen
Zetelakán új otthont terveznek, kell a pénz, csak a szeretetet adják ingyen! Ma este mindenkinek jól esik szeretni…
„Van a halál és van az Élet,
Esély tiéd, tehetsz szépet…”

Mindenki ad: versmondók, énekesek, táncosok, süteményt
készítõ nyugdíjasok… Ilyen az, amikor együtt dobban a
szív…
„A regény, az írás önállóan is élnek,
Érzed, a Tiéd is, ha párhuzamos élek…”
Ezen a „vérszegény hideg” napon olyan összefogásról tettek tanúbizonyságot az emberek, hogy Attilának méltán
könnyes a szeme, amikor átadja az adományként összegyûlt
forintokat…
Könyvet vennék, verses kötetet, olvasni is akarom, jobban
megértsem, érezzek én is…
Ajándék… „Szeretettel, önzetlenül adom. Az olvasó, nézõ
tisztel meg engem.”
Most már az én szemem is könnyes…
Szeretettel ajánlom Herczeg Attila verseit – melyekbõl az
idézeteket vettem – mindenkinek, aki „önálló, megismételhetetlen, egyedi”.
Szásziné Gyõri Éva

Rendezvények szervezése
a kartali Faluházban!
Esküvõk, ballagások, névnapok, iskolai találkozók rendezését vállaljuk 150 fõig.
A faluház rendelkezik 25 fõ befogadására alkalmas kis
teremmel és 150 fõs fedett szabadtéri rendezvényhellyel,
kemencével. Igénybe vehetõ teljes körû szolgáltatással,
vagy a terület bérlésével. Eszközök, berendezések külön
is bérelhetõk. Ár: megegyezés szerint, árlista alapján
Elérhetõségünk: 2173 Kartal, Petõfi Sándor utca 41.
Telefon: 06 28 437 656, Telefon és fax: 06 28 437 742
Mobil telefon: 06 20 231 91 77
E-mail cím: deak.istvanne@gmail.com
2011. április

Internet-használati tanfolyam a
Nagyközségi Könyvtárban !
A képzés alatt alapvetõ számítástechnikai
ismereteket valamint a világháló használatát
szeretnénk felnõtt érdeklõdõknek megtanítani. Az
oktatás megfelelõ számú jelentkezõ (3-4 fõ) esetén
indul folyamatosan egész évben .Egy-egy kurzus 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.
Laukó
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ISKOLAI HÍREK
Hagyományainkhoz híven idén januárban is megrendeztük a Kazinczy szép magyar beszédverseny
iskolai fordulóját. Örömünkre ismét sokan bizonyították, hogy olvasni jó, hogy a nyomtatott irodalom még szerepet játszik gyermekeink életében.
A vetélkedés helyezettjei korcsoportonként:
5-6. osztályosok:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett (holtverseny):

7-8. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Bíró Boglárka (6.a)
Szûcs Nikolett (6.c)
Bencsik Lilla (5.b)
Zombori Zoltán (5.a)

Kaszanits Viktória (8.b)
Neczpál Eliza (8.b)
Madarász Vivien (8.c)

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Február 10-én rendezték meg Aszódon a verseny területi fordulóját, melyre a környezõ településekrõl 42 tanuló vett részt.
A területi megmérettetés két korcsoportban történt. Iskolánkat Bíró Boglárka és Kaszanits Viktória képviselték.
Büszkék vagyunk rájuk! Külön dicséret illeti Bíró Boglárkát, aki harmadik helyezést ért el korcsoportjában.
Februárban megrendezésre került a Zrínyi Ilona matematika verseny házi fordulója.
Eredmények:
5. osztály:
I. helyezett:
6. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

7. osztály
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
8. osztály
I. helyezett:

Szûcs Laura (5.c)
Kun Bence (6.b)
Szabó Tamás (6.b)
Kassai Attila (6.c)
Vozár Dorottya (6.c)

II. helyezett:

Szlucska Gábor (7.c)
Fodor Nikolett (7.c)
Krizsán Richárd (7.b)
Bartók Vivien (8.c)
Madarász Vivien (8.c)
Kaszanits Viktória (8.b)

Gratulálunk az eredményekhez! Köszönjük a matematika valamint a magyar nyelv és irodalom munkaközösség pedagógusainak a felkészítést és a versenyek lebonyolítását.
Deme Gabriella

A BAPTISTA GYÜLEKEZET MISSZIÓS HÍRESEMÉNYEI
Ez év február 27-én Ökumenikus Istentiszteletre sereglett össze négy egyház testvérisége a helyi baptista imaházban.
Katolikusok, evangélikusok, reformátusok és baptisták
együtt imádkoztunk a világ, az emberiség, népek, nemzetek
békéjéért, s az egyházak közti jó és üdvös testvéri kapcsolatokért. Természetesen ezekben, az imádságokban mondtuk
el kis hazánk népéért, azon belül községünk lakosaiért mondott fohászainkat is.
Karácsondi Mihály, a bagi és hévizgyörki katolikus gyülekezetek plébánosa olvasott alkalomhoz illõ Zsoltárt. A helyi
baptista gyülekezet vezetõje, Szlepák Lajos ny. lelkipásztor
elszavalta Túrmezei Erzsébet: Együtt c. versét. Lindákné
János Zsuzsa a hévizgyörki evangélikus gyülekezet lelkésze
hirdette Isten Igéjét, az arra szomjazó lelkek üdvére. Csadó
Balázs VI. éves evangélikus teológus mondta és mondatta a
közös Hitvallásunk, Barthos Gergely a hévizgyörki református gyülekezet lelkésze vezette közös imádságunkat. Az
ünnepélyes alkalom liturgusaként Sõrés Attila a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora mûködött közre.
Március 27-én tartottuk Tavaszi Evangelizációs alkalmunkat. Vendégeink voltak: a Budapest Csepeli Baptista
Gyülekezet szolgáló csoportja, élükön Sinkovicz Sándor lelkipásztorral.
Az igei szolgálat mellett gyönyörû ének,-zenei közremûködéssel gazdagították együttlétünket a vendég és helyi ifjak

csoportja.
Úgy az Ökumenikus Istentiszteletünkre, mint az evangelizációs alkalomra a helyi énekeseket Kissné Dr. Szlepák
Emõke énekkarvezetõ készítete fel.
Ünnepi alkalmainkat a Tisztelt TV nézõk is láthatták, hallhatták. Legyen Isten áldása a résztvevõk és késõbb TV
adás útján nézõk életén. SOLI DEO GLÓRIA! Legyen
egyedül Istené a dicsõség!
Szlepák Lajos
a gyülekezet krónikása

DÖNTSÖN A KARTALI GYEREKEK JAVÁRA!
Támogassa adója 1%-val a Kartal Ifjúságáért Alapítványt!
Önök a személyi jövedelemadóból összesen 2 %- ról rendelkezhetnek.
• 1 % felajánlható az egyház részére
• 1 % felajánlható közhasznú alapítvány javára.
A Kartal Ifjúságáért Alapítvány továbbra is támogatást ad:
táboroztatásához, sportrendezvényekhez, tanulmányi
versenyekhez.

2011. április

A kedvezményezett adószáma: 18662106-1-13
A kedvezményezett neve:
KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
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„SASFIÓKÁK“ KARTALON
Fergeteges és szórakoztató mûsor résztvevõi voltunk a
kartali Mûvelõdési Házban 2011.03.28-án, a CIG
Pannónia Életbiztosító Nyrt. Alkony Programja
jóvoltából.
A Kabaré24 - volt Mikroszkóp Színpad - elõadásában,
Verebes István rendezésében "Sasfiókák" címmel két
részes kabaré összeállítást tekinthettünk meg, melynek
háziasszonya Fodor Zsóka ( Magdi anyus) volt.

Az elmaradhatatlan "Hacsek és Sajó", Beregi Péter és
Heller Tamás közremûködésével tovább növelte a
közönség jókedvét. A nézõk egy ajándéksorsoláson is
részt vettek, az értékes ajándékot az Alkony Program
képviselõje adta át a két szerencsés kartali nyertesnek.
Reméljük, e könnyed mûfaj képviselõi felejthetetlen
élményt szereztek a megjelenteknek, és egy kis vidámságot hoztak a szürke, gondokkal teli hétköznapokba.

PÉCSI ILDIKÓVAL A KÖLTÉSZET NAPJÁN
Április 11-én
József Attila
születésnapján
ünnepeljük a
költészet napját. Ekkor emlékezünk nagy
költõnkre, kinek klasszikus,
és
gyönyörû
versei a mai napig megérintik,
áthatják az irodalomkedvelõ
közönség lelkét. Ezen a napon, a legtöbb helyen iskolások, mûvészek idézik meg a költõt versein keresztül. De,
nemcsak õt, hanem az irodalom legnagyobb alakjainak
mûvei is mûsorra kerülnek. Április 8-án az ünnep alkalmából mi is meghívtuk falunkba Pécsi Ildikó Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színmûvésznõt és rendezõt, hogy az õ
tolmácsolásában hallhassuk József Attila és más neves
írók, költõk mûveit.
A mûvésznõ tartalmas életútjának ismertetése után
egy meleg, családias hangulatú másfél órát töltöttünk el
együtt. Elõadói
estjének nagy
részében a költõ nõvérének
könyve alapján
megismerhettük életének
legjellemzõbb
mozzanatait,
verseit, valamint tragikus
halálának kö-

rülményeit. A
második részben Palotai Boris mûveibõl,
valamint saját
írásaiból adott
elõ és kedves
dalokkal színesítette az estét.
Humorával
gyakran csalt
mosolyt a közönség arcára. Egyszerûsége, emberközeli
elõadásmódja, stílusa magával ragadta a megjelenteket.
A zsúfolásig megtelt színházterem vendégei a végén állva tapsolták meg a mûvésznõt. Bízunk benne, hogy a jövõben is lesz alkalmunk, lehetõségünk a vele való találkozásra.
(Rehorovszki Gáborné)
„A mû nem annyira a mûvész, mint inkább
azok által él, akik szeretik a mûvészetet,
és azért szeretik, mert keresik az emberséget”
(József Attila)

FELHÍVÁS!
2011. május 28-án, szombaton
egész napos SPORTNAP-ra várjuk a község lakosait.
Változatos sportprogramok, versenyek várják
a mozogni vágyó fiatalokat és szülõket.
A helyszínek: Könyves Kálmán Általános Iskola és az Óvoda

2011. április

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A következõ szám júliusban jelenik meg.
Lapzárta: 2011. július 15.
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Március 15-e képekben

„ZSÜLLEN” KAPU JÚLIA,
a motoros festõmûvész
A Magyar Kultúra Napjának
tiszteletére rendeztük meg Kapu
Júlia Munkácsy Nívó díjas, bagi
festõmûvész kiállítását.
A megnyitó ünnepséget 2011. január 21-én tartottuk a Mûvelõdési házban. Baczoniné Felszeghy
Katalin iskolánk egykori magyar
szakos tanárnõje méltatta az ünnep jelentõségét, történelmi és
irodalmi érdekességekkel bõvítette ismereteinket. Szerény
létszámú közönségünk szinte itta a lelkünkig hatoló szavait.
A Könyves Kálmán Általános Iskola alsó tagozatos furulyásainak elõadása és Megyeri Andrea furulyaszólója emelte a
mûsor színvonalát. Kati néni ismertette „Zsüllen” Kapu Júlia festõnõ alkotó munkásságát, életútját, és megnyitotta a
tárlatot. Zsüllen mûvészi tehetségének öröklésében bizonyára szerepet játszott a híres bagi mesemondó dédapa,
Pandúr Péter is. Képzõmûvészeti Fõiskoláját Munkácson
fejezte be. Tanítómesterei, Kerecsányin Miklós és Simon
Malcsicki Munkácson élõ, nemzetközileg elismert mûvészek. Számtalan hazai és külföldi bemutatkozást mondhat
magáénak. Képei kifejezõk, tükrözik a táj, az élõvilág iránti szeretetét. Festményeinek színvilága, az alkotómûvész
belsõ lelki harmóniáját, festészet és emberszeretetét tükrözi. Zsüllen alkotásait a hit, és az emberi szeretet motiválja,
amit a mindennapi életében is gyakorol. Szabadidejében
szívesen pattan motorjára, mely gyerekkora óta számára a
mámor és szenvedély. Számtalan nagydíj, kitüntetés és oklevél tulajdonosa.
(vama)

Tilos lesz a traffipax-blokkolók
és traffipax-detektorok használata?
Jelenleg a lézerblokkolók és lézerdetektorok használata,
birtoklása nem tilos, bárki szabadon megvásárolhatja,
használhatja õket. December elején viszont egy békéscsabai autós ellen büntetõeljárást indítottak, mert olyan blokkoló eszközt használt, amely a rendõrség által üzemeltetett
sebességmérõ berendezés mûködését akadályozta. A békéscsabai rendõrkapitány nyilatkozott is az üggyel kapcsolatosan, mint mondta, egységes szabályozás kellene.
Az LMP törvénymódosító javaslatában az áll, hogy a jövõben tilos lenne a traffipax-blokkolók és traffipax-detektorok használata.
Miért bûncselekmény a traffipax-blokkoló használata?
Egy békéscsabai autós ellen büntetõeljárást indítottak,
mert a jármûvében traffipax-blokkoló eszközt használt,
amely a rendõrség által üzemeltetett sebességmérõ mûködését megakadályozta. A békéscsabai autós gépjármûvét
lefoglalták, de csak annyi idõre, amíg a blokkoló eszközt kiszerelték az autóból. A férfi ellen a helyi rendõrkapitányság indított eljárást, mégpedig „Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény“ elkövetése miatt.
A békéscsabai rendõrkapitány azzal indokolta az eljárás
megindítását, hogy a rendõrség által üzemeltetett traffipax berendezés egy számítástechnikai rendszer segítségé-

vel üzemel, és ha valaki e berendezés mûködését akadályozza, akkor elköveti az említett bûncselekményt. A büntetõeljárás megindítása után az eljárásban tanúkat hallgattak meg, szakértõt rendeltek ki. Az ügyészség vádat
emelt az autós ellen, így az ügy jelenleg az illetékes bíróság elõtt van, de még ítélet nem született.
A traffipax-blokkoló és a traffipax elõjelzõ készülék
használata elméletben nem illegális, ugyanis a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körébõl kivételre kerültek ezen eszközök. A békéscsabai rendõrkapitány és
más szakemberek szerint egy egységes szabályozás kellene, ugyanis a traffipax-blokkoló készülékeket legálisan lehet forgalmazni, de azok használata – az említettek miatt bûncselekmény. Egy jogerõs ítélet precedens értékû lehet
az ügyben, annak ellenére, hogy Magyarországon nincs
precedensjog.
Mindent egybevetve azt javaslom, a hatósági ellenõrzés
kijátszása helyett, inkább tartsuk be a közlekedési szabályokat és a közutakat hagyjuk meg a nyugodt, kulturált és
biztonságos közlekedés helyszínévé. Mindannyian jobban
járunk.
Dóra Tamás,
a T.I.M. Autósiskola kft. iskolavezetõje

2011. április
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TENISZKLUB
A Kartali Teniszklub 1998. október 3-án
alakult. Azért jött létre, hogy a teniszt, mint
szabadidõsportot támogassa, népszerûsítse.
A Tenisz klub tagjai többségében aktív sportolók voltak, vagy amatõr szinten mûvelik a
sportot. Fontosnak tartják az egészséges
életmódot.
A Császár úton két teniszpálya mûködik, korszerû öltözõvel. Itt
játsszák a megyei I. osztályú bajnoki mérkõzéseiket. Bajnoki mérkõzéseknek, házi teniszversenyeknek, meghívásos teniszversenyeknek ad helyet. Nyaranta teniszoktatás folyik gyermekek
részvételével. Ha községi sportesemény van, mindig lehet rájuk
számítani (Mozdulj Rá!, Forrás S. E. Sportnap stb.). Az iskola tanulóival testnevelés óra keretein belül mi is használtuk már a teniszpályát a felsõ tagozatosokkal. A Teniszklub alapító okiratában
benne van, hogy heti két nap 4-4 órában az óvoda, ill. az iskola
használhatja a pályát. Az alsó tagozatos gyerekeknek a sportklub
rendszeren belül a tanmenet része a minitenisz. Erre már felsõ tagozaton is lehet építeni. Szerény anyagi lehetõségeinkhez mérten
már be is szereztünk 6db ütõt és 50 db labdát. A jó idõ eljövetelével szeretnénk az osztályokkal újra használni a teniszpályát.
Telente átalakul a teniszpálya, és korcsolyapálya kap helyet rajta. Volt már olyan év, amikor a szabadidõsport órákon a felsõ tagozatos tanulókkal mi is korcsolyáztunk.
A Teniszklub tagjai aktív részesei a kartali sportéletnek. Többen fociznak, asztaliteniszeznek az amatõr bajnokságban. Az utánpótláskorú versenyzõk közül is többen szeretik az asztaliteniszt.
Bár a teniszedzõk nem szeretik, ha a kaucsuk labdával foglalkoznak a srácok, azért õk kedvelik ezt a sportágat is. De nemcsak szeretnek játszani, hanem tudnak is. Két sportolóra hívnám fel a figyelmet. Az amatõr nagyközségi bajnokságban már több felnõtt
játékos ellen gyõztek. A pest megyei asztalitenisz diákolimpia
döntõn Kovács Márton az 5.-8. helyet szerezte meg, Szászi Bálint
pedig a vigasz ágnak lett a bajnoka. Egy szó, mint száz, ha sport,
rájuk lehet számítani.
A Kartali Teniszklubot a pest megyei I. osztályban a következõ
játékosok alkotják: Varga László, Kovács Zoltán, Szászi Benjámin, Gerhát János, Sõregi Zoltán, Homok József, Tímár Tamás,
Lelkes László. Az egyesület elnöke: Varga László.
A csapat a 2009/2010-es évben a 4. helyet szerezte meg a pest
megyei bajnokságban. A tabella a következõképpen alakult.
I. osztály tabella
M GY
D V
P
+
1. Normafa
14 11
3
0
36 +42
2.Szigetszentmiklós
14 11
2
1
35 +38
3. Dunaharaszti
14 8
2
4
26 +19
4. Kartal
14 7
2
5
23 +8
5. Vác
14 6
0
8
18
-14
6. Szada
14 4
2
8
14
-8
7. Kóka
14 3
1
10 10
-20
8. Hernád
14 0
0
14 0
-65

IV. SÕREGI MESTER
UTÁNPÓTLÁS
TEREMLABDARÚGÓ TORNA
2008 februárja óta minden évben megrendezésre kerül a Sõregi
Kft. által támogatott utánpótlás teremlabdarúgó torna. Idén február 19-én jött el az ideje a megméretetésnek.
Idõt, energiát nem sajnálva a Kartal SE U13 focistáinak szülei
megteremtették egy remek hangulatú tornának az alapjait. Köszönet érte!!!
Az ötcsapatos tornán az Acsa, az Erdõkertes, a Fót, és a
Hévízgyörk labdarúgóit láttuk vendégül. Izgalmas és sportszerû
mérkõzések zajlottak. A kartali srácok emlékezetes gólokat szereztek és csak egy hajszál választotta el õket, hogy megszerezzék
az elsõ helyet. (Ugyanannyi pontja volt a csapatnak, mint az elsõ
helyezettnek, de az egymás elleni eredmény alapján lecsúsztunk a
dobogó legfelsõ fokáról).
A nap legemlékezetesebb pillanata kiérdemelné a fair play díjat
országos szinten is. A hévízgyörki csapat csak öt játékossal tudott
eljönni a versenyre, azaz nem volt cserejátékosuk.(A mérkõzéseken 4+1-es létszámban játszottak a csapatok.) A 2. mérkõzésükön
egyik társuk lesérült. A következõ meccs Fót ellen következett A
fóti csapat edzõje (Márkus László) látva, hogy nem tudnak kiállni
teljes létszámban a györkiek, két játékosát is kölcsönadta az ellenfélnek, amely meccset végül is a Hévízgyörk nyert köszönhetõen a
két vendégjátékosnak. Ez a mérkõzés is hozzájárult késõbb a
Hévízgyörk elsõ helyéhez, amihez most is szeretnénk gratulálni. A
fóti csapat - edzõ és játékosok együtt – megmutatták a játék egyik
legfontosabb összetevõjét. Le a kalappal elõttük!!
A torna végeredménye a következõképpen alakult:
1. Hévízgyörk
4. Fót
2. Kartal SE
5. Erdõkertes
3. Acsa
A verseny különdíjasai:
Legjobb kapus:
Kassai Attila (Kartal)
Gólkirály
Vati Gábor (Kartal)
Legjobb mezõnyjátékos: Molnár Dániel (Acsa)
Gratulálunk nekik!
Köszönjük Sõregi Zoltán asztalos mesternek a támogatását –
amivel immáron negyedik alkalommal szponzorálja a rendezvényt
- , és minden szurkolónak, hogy jelenlétükkel hozzájárultak a verseny hangulatához!
A csapat tagjai:Elsõ sor(balról jobbra): Kalcsó Péter, Vati Gábor,
Deák Mihály, Kaszás Bálint, Szabó Tamás, Bozsik Gergõ,Bíró
Ádám,
Hátsó sor: Kassai Attila, Pethõ Adrián, Sõregi Bence, Szemán
Krisztián, Szászi Bálint, Lados Kristóf, Széles József
Kerekes Csaba

A következõ bajnoki szezon tavasszal kezdõdik, és õsszel ér véget.
Gratulálunk az elõzõ szezonbeli eredményhez! Drukkoljunk nekik továbbra is! Hajrá Kartal!
Kratofil Sándor
testnevelõ tanár

2011. április
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Köszönetnyilvánítás

El nem múló fájdalommal, meghatott
szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerették és ismerték drága
Férjemet, és Édesapánkat
BENCSIK ISTVÁNT,
és õszinte tisztelettel utolsó földi útjára
elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.
özv. Bencsik Istvánné és gyászoló családja
"Annyira akartam élni, a betegséget legyõzni.
Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS

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

Kartal - Aszód - Tura - Gödöllõ - Budapest

AUTÓSISKOLA

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@drkalcso.com
Kartali Nagyközségi Önkormányzat:
http://www. kartal.hu, tel: 06-28-567-085
kartalph@vnet.hu

Jármûvezetõi tanfolyamok indulnak
MINDEN HÓNAP ELSÕ HÉTFÕJÉN:
Aszód, Kondoros tér 6.
MINDEN HÓNAP ELSÕ KEDDJÉN:
Budapest XIV. (Stadionok), Tábornok utca 12.
GYAKORLATI VIZSGÁK GÖDÖLLÕN!

CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE,

FIGYELEM!

igény esetén felelõs mûszaki vezetéssel is.

Teljes körû
ügyintézés,
minõségi munka,
korrekt ár!
Bereczki József magántervezõ
Kartal, Árpád Fejedelem út 83 sz.
Tel.: 20/968-4389

06 70 / 70 89 320
A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
megalakulásának 8. évfordulóját

2011. május 14-én, szombaton
délután 3 órakor mûsorral, falvédõ kiállítással, és közös mulatással ünnepli
a kartali Faluházban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

