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BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁLLAPOTÁRÓL
Projekt címe: Kartal Nagyközség
településközpontjának fejlesztése
a Polgármesteri Hivatal épületének bõvítésével, átalakításával és a
Petõfi téren szabadtéri színpad kialakításával
A településközpont beruházás kivitelezési munkáinak elvégzésre az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás keretében az összességében legelõnyösebb
ajánlatot nyújtó Generál Centrál
Kft. került kiválasztásra, a kivitelezõi szerzõdést 2011. február 11-én írta alá az önkormányzat és a kivitelezõ. A szerzõdés aláírását követõen márciusban történt meg a munkaterület átadása. Kivitelezõ a munka kezdetkor jelezte, hogy
a tervekkel ellentétben a
meglevõ falazatok jelentõs része nem téglából épült, hanem
vályogtéglából és nagy részben alapozatlan szerkezet. A kiviteli munkálatok ezt követõen leálltak. Statikus tervezõ nyilatkozata alapján az alapozatlan vályogtégla falazat a projektben szereplõ vasbeton
födémmel nem volt terhelhetõ. Emiatt az eredetileg megmaradó utcai épületrész további 90 %-át is el kellett bontani és újat kellett építeni. Tervezõ új engedélyezési tervet
készített, melyet beruházó március végén engedélyeztetett.
Tervezõ a kiviteli terveket részben átdolgozta. A mûszaki
tartalom változása miatt új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, mely június közepén zárult. A kivitelezés a mûszaki tartalom változása és a tervek módosítása miatt késõbb
kezdõdhetett el, emiatt április és május hónapban csak lassúbb ütemben tudott haladni. A kivitelezés véghatárideje a
mûszaki tartalom növekedése miatt eltolódik, várhatóan
szeptember közepéig. A kivitelezés során elbontásra került
az épület jelentõs része, új vasalt alapozás és vasalt aljzatbeton készült. A fõfalak 10 cm vastag hõszigeteléssel ellá-

tott 30-as POROTHERM téglából
épültek, födéme részben vasbeton,
részben fafödém. Cserepezése elkészült, nyílászárói elhelyezésre kerültek, belsõ elektromos, gépészeti szerelése jelenleg 50 %-os állapotban
van. Belsõ vakolatai készen vannak.
Folyamatban van a hõszigetelés és a
gépész-elektromos szerelés. Külsõ
közmûvek kiépítése megtörtént. A
további hátralevõ munkálatok: térfigyelõ kamerák kiépítése közterületen, faburkolatú szabadtéri színpad
építése a fõtéren. A polgármesteri hivatal épületénél befejezõ szerelõipari munkák és akadálymentesítés megvalósítása. A befejezés szeptemberi határideje a jelenlegi készültség alapján tartható.
A projekt 89 726 298 forint vissza nem térítendõ Európai
Uniós támogatásból valósul meg.

A tartalomból...
• Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az új
Bölcsõde építési munkáiról
• Kézmûves tábor a Mûvelõdési Házban
• Pedagógusok köszöntése
• A cél: környezetünk tisztasága
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KARTALI

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2011. április 1-jétõl
2011. június 30-ig megtartott üléseirõl
2011. április 15.
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület a 2010. évi
költségvetésérõl szóló 3/2010.(III.1.) számú rendeletet
módosította,
A második napirendi pontban elõzõ gazdasági év pénzügyi lezárása következett a Kartal Nagyközségi Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetésrõl szóló
zárszámadó rendelet megalkotásával.
A harmadik napirendi pontban a testület a belsõ ellenõri
jelentést tárgyalta és fogadta el, amit minden évben a zárszámadássál egyidejûleg kell a képviselõk elé terjeszteni.
2011-ben a belsõ ellenõrzés az iskola és az óvoda továbbképzési tervének vizsgálatára irányul.
A negyedik napirend pontban a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadását egy másik ülésre halasztotta.
Az ötödik napirendi pont a Játéksziget Napköziotthonos
Óvoda Nevelési Programját tárgyalta és fogadta el a testület.
A hatodik napirendi pontban a képviselõk a Kartal Televízió elsõ és a második félévre szóló mûsortervét, illetve az
üzemeltetésérõl szóló megállapodást szavazták meg.
A hetedik napirendi pontban a „Szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése” elnevezésû együttmûködési megállapodás került módosításra. A kartali önkormányzat tagja a Szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére létrehozott társulásnak. Az együttmûködési megállapodást a Képviselõ-testület már elfogadta,
megállapodásnál két pont javítását kértük, ezt megtették,
ezért van szükség a megállapodás módosítására.
A nyolcadik napirendi pontban a Képviselõ-testület jóváhagyta Dr. Stahorszky Margit és Dr. Katona Miklós az orvosi rendelõk és a hozzátartozó szolgálati lakások nyílászáró cseréjének kérelmét. A határozatban meghagyta, hogy
az orvosok beruházási költsége kizárólag a fizetendõ lakbér összegébõl vonható le.
A kilencedik napirendi pontban a testület megszavazta,
hogy az iskola és az óvoda vezetõje egy-egy konyhai dolgozót szakács tanfolyamra küldjön, a tanfolyami díjat az intézmények saját továbbképzési keretükbõl fizetik.
A tizedik napirendi pontban a képviselõk az Orvosi
Ügyelet 2010. évi munkájáról szóló beszámolót fogadták
el.
A tizenegyedik napirendi pontban a Képviselõ-testület a
Kistérségi Gondozási Központ 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót, a 2010. évi költségvetési beszámolót, és a 2011.

évi költségvetését tárgyalta és annak elfogadását szavazta
meg.
Az Egyebek napirendi pontban a polgármester rövid tájékoztatást adott a bölcsõde, a polgármesteri hivatal és a
régi gyógyszertár beruházásairól.
A nyílt ülést követõen a Képviselõ-testület zárt ülést is tartott.
2011. április 19.
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület a Kartal
községháza átalakításánál, bõvítésénél mûszaki szükségességbõl felmerült pótmunka megrendelését tárgyalta
hosszasan, végül a Generál Centrál Építõipari és Kereskedelmi Kft.-t bízta meg a pótmunka elvégzésével.
A második napirendi pontban ÖNHIKI pályázaton való
részvétel volt a téma. A költségvetési hiányt elsõsorban az
úgynevezett ÖNHIKI pályázaton való részvétellel lehet
csökkenteni. A testület elfogadta önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását.
A harmadik napirendi pontban az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását fogadta el a testület.
A negyedik napirend pontban a képviselõk pedagógiai
szakmai szolgáltatási feladatok kistérségi szintû ellátásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történõ kiegészítését tárgyalta, amely szerint az önkormányzat
2011. február 28-val a megállapodást felmondta.
2011. május 18.
Ezen az ülésen Kapnikbánya (Cavnic) testvérváros meghívásáról beszélgettek a Képviselõ-testület tagjai. Ezt követõen elfogadta a Gödöllõi Rendõrkapitányság beszámolóját a 2010. évben végzett munkáról, valamint a 2011-re kitûzött feladatokról. Utolsó napirendként az iskola törvénytelenségeit hosszasan tárgyalta a testület.
2011. május 24.
A rendkívüli testületi ülés a testvérvárosi látogatás részleteinek megbeszélésével kezdõdött. Majd a képviselõk
hosszan tárgyaltak a Könyves Kálmán Általános Iskola nívócsoportos osztályainak a mérésérõl. Ebben a témában
két határozat született:
Képviselõ-testület
-az egyik az informatika, angol, matematika tantárgyak
emelt óraszámú oktatásának kifutó rendszerben történõ
megszüntetésérõl
-a másik a versegi tagiskola gazdaságos mûködési lehetõségeirõl szólt.
Az ülésen utolsó napirendként a testület a Vízmûvel kötött
szerzõdését módosította határozott idejû szerzõdésre. A
szerzõdés 2030. december 31. érvényes.
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BESZÁMOLÓ AZ ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁLLAPOTÁRÓL
Projekt címe: Új bölcsõde építése Kartalon – passzívház közeli energiatakarékos formában
A bölcsõde beruházás kivitelezési
munkáinak elvégzésre az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás keretében az összességében
legelõnyösebb ajánlatot nyújtó
TREND Építõ Zrt. került kiválasztásra, a kivitelezõi szerzõdést
2010. szeptember 30-án írta alá az
önkormányzat és a kivitelezõ. A
szerzõdés aláírását követõen azonnal megtörtént a munkaterület átadása. Az õszi idõszakban a munkálatokat kivitelezõ késõbb kezdte
meg. A november december hónap
is az átlagostól hidegebb fagyosabb volt. Emiatt február végéig a kivitelezés körülbelül 34 hónapos késedelemben állt. Márciustól a kivitelezõ kellõ
erõsítést, létszámot biztosított a munkaterületre. Azóta a
munkálatok kellõ ütemben, folyamatosan haladnak. A kivitelezõ a késedelmet behozta, a jelenlegi készültség szerint a
szerzõdésben vállalt szeptemberi véghatáridõ tartható. Elkészült az épület vasalt sávalapja, vasbeton aljzata, fõfalai,

vasbeton födéme, az emeleti falak és födémek, a tetõszerkezet, az elõtetõk, a belsõ lépcsõ, az energiatartály vasbeton
hengeres szerkezete, a külsõ lépcsõk, akadálymentes rámpák, a gépészeti és elektromos alapszerelés, aljzatok hõszigetelése, a kerítés fõ szerkezete, a kukatároló épület és a játéktároló épületek. Kivitelezés alatt áll: a homlokzati nyílászárók beszerelése, belsõ nyílászárók gyártása, belsõ vakolás, külsõ
hõszigetelés, csempézés, villanyszerelés, befejezõ gépészeti szerelés.
Hátralevõ munkák: energiatartály
beemelése, légtechnika kiépítése,
kazánházi gépészeti szerelése, szerelvényezés, vezérlés, villanyszerelés, padozat burkolások, festések,
kerítés befejezõ munkái, tereprendezés, kertészeti munkák, próbaüzemelések. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelõ készültéségi fokon áll, a véghatáridõ a jelenlegi készültség alapján tartható. A projekt
178 921 103 forint vissza nem térítendõ Európai Uniós támogatásból valósul meg.

ÚTI BESZÁMOLÓ- TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
A kartali képviselõtestületet vendégül látták Kapnikbányán. (2010
május 1-én írta alá
az elõzõ képviselõ
testület a testvérvárosi kapcsolatról
szóló szerzõdést, tehát a kapcsolat Nekik köszönhetõ.)
A testvérváros
pályázaton kapott pénz a kapcsolat erõsítésére és a mi vendégül látásunkra; emiatt a rendezvényeken bukaresti delegáció is részt vett.
Mivel fontos volt az ottaniaknak, hogy a pénz tényleg arra legyen elköltve, amire kapták, még arra is hajlandóak
voltak, hogy a tervezetthez képest egy késõbbi idõpontot jelöljenek ki számunkra.
Amikor már az idõpontot is sikerült egyeztetni, kezdetét
vette a készülõdés. Fel kellett keresnünk a kartali mûvészeket, hogy egy kirakodóvásár jellegû standon bemutathassuk alkotásaikat.
Össze is jött 2 asztalra elegendõ KINCS.
Vittünk népviseletbe öltöztetett babákat, szõtteseket,
csuhéból készült dísztárgyakat, „nyírkákat”, gobelineket,
gyöngybõl készült virágot, ékszert, kerámiákat. (Elnézést
kérek mindenkitõl, ha a felsorolás véletlenül nem teljes.)

Június 3-án nagy-nagy szeretettel fogadtak minket erdélyi magyar barátaink, az ottani testület tagjai, akik a 2,5
nap alatt végig tolmácsként segítették kommunikációnkat a
csak románul tudókkal. A táj gyönyörû, az emberek kedvesek voltak. Az ottani program az idõ rövidsége miatt nagyon
zsúfolt volt. A mûvelõdési házban bemutattuk a magyarországi alkotásokat, az itt élõ mûvészeket. Megismerkedtünk
a helyi iskolában tanuló magyar gyerekekkel és tanárnõjükkel is, akik kedves mûsorral készültek a fogadásunkra.
Megtekintettünk egy magyar nyelvû misét, tanácskoztunk
az ottani képviselõtestülettel.
Ottlétünk
kapcsán felmerült egy csere
kapcsolat lehetõsége is, miszerint
kartali gyerekek
nyaralnának ott,
erdélyi gyerekek
nyaralnának itt.
Ötletelés szintjén beszélgettünk cserekereskedelemrõl, közös vállalkozásokról. Majd az idõ eldönti, hogy ezekbõl mi
valósul meg és mi nem. Egy biztos: az Európai Unió támogatja az országok közötti kapcsolatokat, mi pedig nem fogjuk akadályozni azt, hogy Kartal nevét külföldön is megismerjék vagy hogy bevétele legyen a falunak.
Szásziné Gyõri Éva
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉLETÉBÕL
Eseményeink röviden...

Író-olvasó találkozó
2011. május 21-én vendégünk volt
Gyócsi László író, aki húsz évig
dolgozott újságíróként, majd a
rendszerváltás után, könyvek írásába fogott. 1995 óta harminchárom kötete jelent meg. A témát
illetõen színes és széles tartalmi
palettát felvonultató a munkássága. Helytörténeti kiadványok mellett történelmi, szatirikus
kisregények, novellák, elbeszélések, versek, mesék, útirajzok (fõleg Erdélyrõl), beszámolók, portrék megalkotása adja
írói tevékenységének sava-borsát. Írói munkásságának másik kedvenc területét a korai magyar történelem, és a múlt
értékeinek kutatása fedi le. Koppány és kora, egy legenda
nyomában címmel tartott érdekes elõadást, majd azután e
témához kapcsolódva
került bemutatásra a
Hercegét siratja a
Szentesica címû történelmi regénye.
A találkozó végén az
érdeklõdõk az eddig
megjelent könyveibõl
válogathattak, melyeket a szerzõ szívesen
dedikált. (v.m.)
(fotók a www.kartal.hu oldalon láthatók)

TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY
A tanév végén hagyományosan egy évzáró
hangversenyen mutatták be tudásukat, tehetségüket a Könyves Kálmán Általános
Iskola alsós zenetagozatos osztályainak
tanulói, a felsõ tagozat énekkara valamint
a Mûvelõdési házban mûködõ Humorzsák Színjátszó kör. A
közelmúltban (május 19-én) lezajlott ünnepséget a Mûvelõdési Ház épületében tartották meg. Kissé szûkösnek bizonyult a terem, olyan sokan jöttek el, hogy gyermekük, unokájuk elõadásában gyönyörködjenek. A szülõk nevében köszönjük a felkészítõ és résztvevõ tanárok munkáját.
Tudjuk, hogy nem minden diák válik zenésszé, színésszé, de
azt is szem elõtt tartják, hogy aki a zenéhez közelebb kerül,
boldogabb, kiegyensúlyozottabb emberré válhat.
(az eseményrõl készült fotók a www.kartal.hu
oldalon találhatók)
(v.m.)
HÕSÖK NAPJA
Hagyományainkhoz híven 2011. június 13án, Pünkösd hétfõn a katolikus egyházzal
közösen emlékeztünk meg azokról a hõsökrõl, akik életüket adták ezért az országért, akik nyomtalanul eltûntek, és akik
jeltelen sírban, idegen földben nyugszanak. A kegyeletadás mellett, a béke jelentõsége egyre fontosabb a mai nemzedéknek. Õrizzük meg sokáig az elesettek és hiába hazavárt családtagok emlékét…
(A megemlékezésrõl készült képriport a www.kartal.hu
oldalon láthatók)
(v.m.)

Kézmûves tábor a Mûvelõdési Házban
Örömünkre minden év júniusában a Mûvelõdési Ház dolgozói
megrendezik a kézmûves tábort.
Ezzel hasznos elfoglaltságot biztosítanak sok gyerek számára.
Ebben az évben 38 gyerek vett
részt, hiszen az érdekes programok, amiben elõzõ években volt részük vonzották gyerekeinket.
Sok hátrányos helyzetû család
örömmel fogadta, hogy a táborozás
költsége az elmúlt évekhez hasonlóan 3000 Ft-ba került egy hétre.
Ez fedezte a délutáni étkezést, az
útiköltséget a kirándulásra, és a vetélkedõk jutalmazását.
A foglalkozásokhoz szükséges anyagokat (gyöngy, színes
ironok, festék, kézimunka papírok, kartonok stb.) az elõzõ
években megmaradt anyagokból tudták biztosítani.
Textil hulladékot Tóth Tibornétól kaptak, melyet ötletes
munkával hasznosítani tudtak.
A táborozás alatt gyerekeink sok tárgy készítésével ismerkedtek meg, amiket büszkén hoztak haza.

A kézmûves foglalkozások mellett, jutott idõ játékra, vetélkedõre
melyet minden alkalommal értékeltek, jutalmaztak.
A táborozást kirándulással fejezték be. A kedvezõtlen idõ miatt
Budapest egyik játszóházában, az
Elevenparkban játszottunk, ahol a
gyerekek számára minden játék
biztosított. Ide igen sok szülõ is elkísérte csemetéjét és együtt élveztük a játék örömét gyerekeinkkel.
Kár, hogy véget ért a tábor. Gyerekeink nagyon jól érezték magukat. A szülõk nevében megköszönöm a Mûvelõdési Ház dolgozóinak és a segítõknek gyermekeinkért végzett lelkiismeretes munkát.
Egy szülõ
(Helyhiány miatt a táborról készült fotók a www.kartal.hu oldalon tekinthetõk meg.)
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KARTALIAK BÜSZKESÉGE – GALAMBSZÁRNYAKON
Galambászat. Oly keveset tudnak sokan róla. A megszállott galambász
(ugye jó kifejezés?) éjt nappallá téve
neveli, kezeli, versenyezteti a galambjait, sikereket ér el, melyet saját
mikroklímánk – községünk – nem is
ismer.
Pediglen a Magyar Postagalamb Szövetség „Postagalamb Sport” c. lapjában az alábbiak voltak nemrég olvashatóak:
„Üstökös a standard tenyésztésben
– Takács István A-04 Kartal”
Takács István szerény, nem túl bõbeszédû temetõ gondnokunk Kartalon. Miután szemben
lakom a temetõvel, szinte nap, mint nap találkozom vele. De egy szóval sem említette, hogy
a Lengyelországban, Poznanban megtartott
II. Közép Európai Kiállításon az ELSÕ helyezést nyerte meg, „standard hím kategóriában”.
Nem semmi. Sok mindenre büszkék lehetünk kis településünkön, de ha nagy eredmények születnek, nem tud róla senki?
De folytathatnám a díjazottakat – a „07-es tagszövetség”
kitett magáért, Dulai Lászlón kívül Urbán Károlyig bezárólag – és még sok mindenkit sorolhatnánk - kevesen
jöttek serleg nélkül haza.
A teljesség igénye nélkül néhány sportteljesítmény Poznanon kívül is:
Urbán Károly: 2009-2010. Észak Magyarország bajnoka.
Országos mesterversenyzõ, sok - sok elsõ díj versenyenként.
Hegyi László: 1990-1997-ig hétszer Magyarország Bajnoka, Marathon Club országos elsõ Aachenbõl,
Észak Magyarországi elsõ díj Prágából.
Dulai László: 1984 – 1989 Észak I. Bajnoka. Számtalan
elsõ díjat hozott haza, jelenleg is Észak-Magyarország élversenyzõi között tartják számon.
Lengyel Péter: . 2009-ben Sankt Pölten I. díjazottja,
2011-ben a Sport D. 10. országos kiállításának kiváló szereplõje.
Lakatos József: 2004-ben Országos Elsõ Csapatdíj
Würzburgból. Nem beszélve számtalan díjról 1997
– tõl 2010-ig. Észak Magyarország élversenyzõi
között tartják számon.

Legyünk büszkék értékeinkre, melyet ez a parányi település hazahoz és gondoz!
Ugyan ki tudja, hogy még mennyi „rejtett” díj bújik meg
a fiókokban, a szekrényekben anélkül, hogy tudnánk róla.
Hadd idézzek egy „igazán elfogultat”, Dulai Lászlót, mikor a galambászatról kérdeztem:
„A Postagalamb tenyésztés a telivérek tenyésztése. Egy élõlény csodálata, maga a genetikai
csoda, ahogy a külleme ámulatba ejt, és ahogy
teljesít. Ha a számítógépekhez és playstationhöz ragadt gyermekek csak egy kis idõt is szakítanának a galambász sportra, olyan gazdag
ajándékot kapnának a természettõl, mely
semmihez sem hasonlítható.”
Én mindenesetre szeretnék büszke lenni az elért díjakra
és úgy gondolom, hogy pár sort a helyi Kisbíróban mindenképp megér ez (és nem csak ez) a teljesítmény.
Hát: Hajrá, hajrá kartali galambászok, legyenek továbbra is ászok!
Dr. Szõke Zsolt állatorvos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Kartali Baptista Gyülekezet köszönetét szeretném
kifejezni a Kartali Önkormányzat felé a júniusban kapott
térítésmentes segítségéért, amely az imaházunk külsõ
vakolat eltávolításából állt, ablakpárkány magasságig.
Név szerint: Tóth Ilkó Mihály polgármester úrnak,
Blaubacher János úrnak és az Önkormányzat négy közmunkásának, akik lelkiismeretesen elvégezték feladatukat.
Köszönettel: Sõrés Attila kartali baptista lelkész

CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE,
igény esetén felelõs mûszaki vezetéssel is.

Még számos kartali galambászt tudnék megemlíteni,
akik nagyon komolyan veszik ezt a sportot és kiváló
eredményeket is hoznak.
A galambászok – ha rákérdezek – általában azt mondják:
„Ugyan már, nem érdekel egy embert sem Kartalon mindez…” Egyet biztos – engem, az állatorvost.
2011. július

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

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!

A következõ szám októberben jelenik meg.
Lapzárta: 2011. október 14

6

KARTALI

TISZTELT KUTYATULAJDONOSOK!
Kérem, hogy akinek a kötelezõ veszettség elleni védõoltása ebénél még nem történt
idén meg, feltétlen pótolja
be azt! Az oltás dokumentálása egy zöld színû, szigorúan sorszámozott, Állatorvosi
Kamara által kiadott „Kisállat Egészségügyi Könyvbe”
történik – csak ezt fogadják el az ellenõrzõ hatóságok érvényes dátummal. A védõoltásnak minden évben meg kell lennie! Sajnos rengeteg tévhitet, zöldséget hallok a veszettséggel kapcsolatban. Ennek tisztázására:
1./ A veszettség állatról emberre terjedõ HALÁLOS KIMENETELÛ betegség. Fõ hordozói: Kutya, macska.
(De egér, patkány, görény nyúl, ürge, RÓKA, stb… is
terjeszti)
2./ Ha a veszettség emberen klinikai tünetekben is jelentkezik, az az ember meghal! Kezelési lehetõsége évezredek
óta nincs! Gyakran visszahallom: „Háát…kit érdekel!
Majd ha veszettség gyanús érintkezésem lesz és beteg
leszek veszettségben, majd elmegyek az orvoshoz, és
meggyógyít…” Ismétlem: Veszettségben beteg ember és
állat NEM GYÓGYÍTHATÓ!
3./ Sajnos, ha a szomszédunk kutyája (kutyái – még rosszabb) nem oltottak és minket harap meg, nem vígasztal
minket, hogy az oltatlan kutya tulajdonosa több százezer
forintos bírságra és hatósági hercehurcára számíthat,
hisz attól mi még megkapjuk a nem túl kellemes emberi
veszettség elleni védõoltásokat.
4./ Ember veszettség elleni védõoltást életében csak marás/karmolás esetében kap, egyébként VÉDTELENEK
vagyunk! Így a fertõzési láncot csak a kutyák/macskák/házi kedvencek veszettség elleni védõoltásával tudjuk biztosítani. Aki ezt elmulasztja, az VESZÉLYEZTETI saját maga és szomszédai egészségét, életét.Ezért –
aki ilyenrõl tudomást szerez – feltétlen értesítse bármilyen formában a helyi Polgármesteri Hivatalt saját, családja és gyermekei érdekében is!
5./ Akinél a kötelezõ védõoltás elmaradt és erre rájön, inkább még az idén értesítsen, hogy az zökkenõmentesen
pótolható legyen, akármekkora is a késés. (dr.Szõke
Zsolt állatorvos : 06-20-9566-529. tel.)
6./ Akinek évente 3000 Ft körüli összegre nem futja egyszeri alkalommal, ott van elképzelésem arról, hogy milyen
körülmények között is tartja, eteti a jobb sorsra érdemes
négylábút.
Idevágó téma: Aki állatkínzásról tud, az – ha lehetõsége van
rá – keresse fel az interneten a „Lépj fel az állatkínzás ellen!” c honlapot, ahol bejelentési lehetõség is van, akár név
nélkül is. Együttmûködésükre számítva a tisztességes,
megfelelõ állattartás, kutyatartás érdekében:
Dr.Szõke Zsolt
2173 Kartal, Baross u. 211.
(helyben rendelõ is található)
tel.: 06-20-9566-529

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazon ismerõs és ismeretlen
embereknek, akik a lakásunkat ért tûz
eloltásában önzetlenül és bátran segítettek.
Bencsik István és családja

KEDVES KARTALI LAKOSOK!
Óvodánk 2011. szeptember 12-tõl
szeptember 18-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 szépítését tervezzük.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a
segítségét, akik a májusi papírgyûjtésben részt
vettek.
Játéksziget Lakóiért Óvodai Alapítvány

SAKKSZAKKÖR A
NYÁRI
SZÜNETBEN!
Gyertek sakkozni a
Mûvelõdési Házba!
A szakkör kéthetente hétfõn 15.00-17.00 tart.
A részletekrõl a helyszínen illetve a
06-20-317-6917-es telefonszámon lehet.
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PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
„Keress olyan mestert, akinek
szelleme világos, tudása nagy és
szíve jó!”- ezt a gondolatot egy
arab filozófus hagyta ránk. Ez az
egy mondat röviden összefoglalja
mindazokat a tulajdonságokat,
amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. A kartali Önkormányzat és Mûvelõdési
Ház minden évben hagyományszerûen megünnepli a pedagógus
napot, és köszönti az oktatás-nevelés területén dolgozókat. Ez a nap egy lehetõség, hogy a gyermek és a szülei
megköszönje az óvónéninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük, és egyben a tisztelet, a megbecsülés kinyilvánításának is a napja. Tóth Ilkó Mihály polgármester úr
adta át a jutalmat és a virágot a következõ dolgozóknak,
munkájuk elismeréseként.
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda:
Az Év óvónõje: Juhász Tamásné

Az Év dadusa: Benkó Gáborné
Az Év technikai dolgozója: Bognár
Józsefné
Könyves Kálmán Általános Iskola:
Az Év pedagógusa (alsó tagozat):
Turek Ágnes
Az Év pedagógusa (felsõ tagozat):
Konczné Kalmár Mária
Az Év technikai dolgozója: Lados
András
Köszönetünk jeleként meghívott
vendégünk PÉCSI ILDIKÓ, Kossuth- és Jászai Mari-díjas mûvésznõ nagysikerû mûsorával kedveskedtünk a
megjelenteknek. Gratulálunk a díjazottaknak és kívánunk mindannyiuknak sok örömet, türelmet és kitartást,
és jókedvet további munkájukhoz! A nyári szünetre pedig kellemes pihenést, kikapcsolódást és tartalmas feltöltõdést a szeptemberi csengetésig. (v.m.)
(az eseményrõl készült képek megtekinthetõk a
www.kartal.hu és www.kartal.ihirek.hu oldalakon)

EMLÉKEZZÜNK!
1920. június 4, a trianoni békediktátum napja. Az I. világháborút lezáró békeszerzõdést a versailles-i kastélykertben
lévõ Trianon kastélyban írták alá. Ez a dátum 91 éve fájópontja a magyarságnak. Fájó, mert hatalmasat veszítettünk
területben, magyar lakosságszámban. Politikailag és gazdaságilag is a térség kisállamává váltunk. Akkor is, most is,
azóta is igazságtalannak tartjuk ezt a ránk kényszerített
diktátumot. A háborúban vesztes félként is aránytalanul
nagy volt a büntetés. Sem Németország, sem Törökország,
de még Bulgária sem szenvedett el ekkora veszteségeket. A
gyõztes hatalmak a Párizs környéki békeszerzõdésekkel, ill.
a Németországot érintõ locarnói egyezménnyel és a Dawestervvel újrakódolták egy újabb világégés bekövetkeztét.
Törökország fegyverrel lépett fel a területi követelések ellen, azokat nem is tudta az antant az alap sevres-i békeszerzõdés szerint érvényesíteni. A szultáni kormány által aláírt
diktátumot a Török Nemzetgyûlés nem fogadta el. Igaz, ehhez egy Kemal Atatürk kellett. Bulgária is területet vesztett, bár nagyságrendekkel kisebbet, mint Magyarország,
de ez azt eredményezte, hogy a II. világháborúban csakis a
németekkel való szövetség volt az egyetlen út számukra is.
Ezekkel a gondolatokkal emlékeztünk egy rövid mûsorral a
Szent Erzsébet-kertben június 4-én. A megemlékezést egy
volt francia külügyminiszter nyilatkozatával zártuk, amit a
magyar Trianoni békediktátum hírére írt:
„Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyõzték, vagy
ha aláírt, késsel a torkán egy végzetes békeszerzõdést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás,
hanem a lemondás”.

A mûsort a KDNP helyi szervezete menedzselte.
Trianon megítélése mai társadalmunkban elég vegyes, ellentmondásos. Ahhoz azonban, hogy mi magunk korrekt értékítéletet mondhassunk errõl, ismerni kell a történelmünket. Hát ismerjük meg! És ez is egy fontos üzenete a Trianonnal kapcsolatos történéseknek.
A Magyar Országgyûlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.

(fotó: Régió Plusz TV)
Vaskó János
(további képek a www.kartal.hu honlapon láthatók a Régió
Plusz TV jóvoltából)
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A CÉL: KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGA
Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt kartali polgárok!
Az országosan meghirdetett „Teszedd!“ önkéntes szemétszedési akció keretén belül
Kartal településrõl három csoport regisztrált és jelent meg 2011. május 21-én, hogy
eleget tegyen vállalásának.
1. Braun Krisztián magánszemély és baráti társasága;
2. MAGYAR POSTA OLK Budaörs dolgozóinak kartali lakosai;
3. FORRÁS Szabadidõ Sport Egyesület.
Az Egyesület által kiplakátolt kezdési idõpontban a Mezõgazdasági Szövetkezet udvarán jóval kevesebben jelentek meg,
mint arra számítottunk! Megállapítottuk, hogy a lakosság
nem igazán érez lelkiismeret furdalást az általuk kihordott és
illegálisan lerakott szemét összeszedését illetõen! A központilag irányított akció elég rövid idõt engedélyezett számunkra
környezetünk megtisztítására, mivel a központilag küldött
szállító jármû Kartalon kezdte meg az összegyûjtött hulladék
elszállítását. Ám a röpke 2-2,5 óra alatt így is mintegy 15 m3
szeméttõl szabadítottuk meg az alábbi részeket:
- Császár út folytatásában lévõ földút közel 2 km-es szakasza;
- Kartal - Aszód közötti út és kerékpárút két oldala;
- A Tangazdaság hátsó bejáratával szemközti földút Aszód fe-

lõli végének mintegy 300 m-es szakasza (innen
lett összeszedve kb. a fele a teljes mennyiségnek);
- A Mezõgazdasági Szövetkezet melletti földút
kb. 3 km-es szakasz;
- A reptérig vezetõ út két oldala.
Az akcióban részt vevõ személyek:
- Braun Krisztián és társai külön jelenléti íven;
- MAGYAR POSTA OLK részérõl: Dudok Erzsébet, Benke
Mihály, Sisa Pálné, Lõrinczné M. Ildikó, Nemecsek Mónika,
Máté Istvánné;
- FORRÁS SE részérõl: Füzeséri László, Füzeséri Nikolett,
Szászi Tibor, Kundra László (nem kartali lakos), Szabó Kálmán (nem kartali lakos),Tóth Boglárka, Bonafert Tímea, Kiss
Péter (nem kartali lakos), Márton Edina (nem kartali lakos),
Tóth István;
- A plakátolás tájékoztatása alapján érkezett: Zámbó
Andrásné, Vargáné Langa Éva, Gergely László alpolgármester.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki az akcióban önkéntesen
résztvevõ személyeknek és bízom benne, hogy cselekedetünk
példaértékû lesz a lakosság részére környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!
Tóth István
FORRÁS SE elnök

HULLADÉKBÓL HASZNOSAT?
A kerttel rendelkezõ háztartásokban évente több száz kilogramm szerves hulladék
gyûlik össze. A keletkezõ szerves hulladékot jobb híján kidobjuk, vagy elégetjük,
így nemcsak elpazaroljuk, hanem még a
környezetet is szennyezzük vele. A kerti
hulladék házi feldolgozása nyugaton a kertkultúra szerves része, és annak kellene lenni nálunk is.
Kartal Nagyközség Önkormányzata a lakossági hulladék szállítás költségének csökkentése érdekében közösségi komposztálót létesített. A komposztáló a temetõ melletti szántóföldre
vezetõ úton van. A zöld hulladék elfüstölése helyett kérjük,
gyûjtsék össze és szállítsák ki az alábbi háztartási hulladékokat:
Barna (széntartalmú) hulladék: metszéskor keletkezõ
ágak, gallyak.
Zöld (nitrogéntartalmú) hulladék: levelek, lomb, fûnyesedék és a növényi eredetû (gyümölcs és zöldség) hulladékok.
Nyitva tartási idõ: Hétfõ –szerda 14 órától 18 óráig,
szombaton 12 órától 16 óráig.
Mert aki komposztál:
- természetes alternatívát kínál vegyi mûtrágyák nélkül
- kíméli a környezetet
- csökkenti a felgyülemlett, szerves háztartási hulladék
mennyiségét, és újrahasznosítja
- „ ingyenes” talajjavító humuszt, kiváló minõségû virágföldet
készít
- tevékeny, egészséges életet él
- környezettudatosan gondolkodik, saját környezetével harmóniára törekszik.
(v.m.)

FELHÍVÁS
Kartal Nagyközségi Önkormányzat eladásra
kínálja fel az alábbi ingatlanokat:
- A Mártírok úti orvosi rendelõkhöz tartozó
szolgálati lakások mögötti 601 nm-es
területet 2.400.000 Ft+ÁFA értékesítési
áron
- A Kinizsi utcából nyíló, az Iskola mögötti
3067 nm-es zöldterületet 10.000.000
Ft+ÁFA értékesítési áron
Amennyiben a vevõ azonnal át kívánja
minõsíteni
lakóövezetté
a
vásárolt
zöldterületet, úgy annak anyagi vonatkozásai a vevõt terhelik.
- A Lehel utcában 30 db egyenként 800 nmes közmûvesítetlen telket 2.000.000
Ft+ÁFA/db értékesítési áron.
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Moccanj Kartal! • Sportnap

ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT!
2011. május 28.

Nagyon reménykedtünk abban, hogy nem fog esni az
esõ. A szervezõkkel már régóta azon dolgoztunk, hogy sikeres legyen ez a nap. Ennek érdekében reklámoztuk a Kartal
TV-n, látni lehetett a plakátokat, a és a oldalakon, emailben
küldtük körbe, látni lehetett több közösségi oldalon és közel, 150 plakátot helyeztünk el a településen. Az iskolában
csaknem 600 gyerek kezébe adtuk a sportnap programját.

A sportolni vágyók a következõ programok közül választhattak: Future Crew utcai tánc csoport bemutatója, zenés bemelegítõ gimnasztika, futóverseny, fõzõverseny, játékos sportverseny óvodásoknak, bemutató szivacskézilabda,
labdarúgás, floorball, és ovifoci mérkõzések, családi váltóverseny, zumba, felnõtt kispályás labdarúgás, tenisz, sakk,
kerékpártúra, Drogéria életmód stand (egészséges ételek
kóstolója), aszfaltrajzverseny, gyorsaságmérés, atlétika
akadálypálya, felnõtt asztalitenisz, mozgásfejlesztés bölcsõdéseknek, sport témájú rajzverseny kiállítás, Magenta
Racing rally autó kiállítás, kutyás bemutató, Angel Eyes
Dance hip-hop dance new style bemutató. Próbáltunk minden korosztályt megnyerni kezdeményezésünknek. A futóversenyen a következõ eredmények születtek:
Óvodás korcsoport:
Leány: 1. Fodor Anett, 2. Kovács Lili, 3. Ecseti Tamara
Fiú:
1. Szabó Levente, 2, Szabó Milán, 3. Czakó Máté
I.korcsoport:
Leány: 1. Krekó Karolina, 2. Büki Barbara, 3. Mészáros
Anna
Fiú:
1. Lados Tóth Máté, 2. Bagyin Milán, 3. László
Krisztián
II. korcsoport:
Leány: 1. Krekó Klaudia, 2. Bartók Kornélia, 3. Kovács Luca
Fiú:
1. Simák Tamás, 2. Berki Márk, 3. Horváth Viktor
III. korcsoport:
Leány: 1. Szûcs Nikolett, 2. Vozár Dorottya, 3. Horváth
Anett
Fiú:
1. Vati Gábor, 2. Lados Kristóf, 3. Kiss Róbert
IV. korcsoport:
Leány: 1. Bartók Vivien, 2. Fodor Nikolett, 3. Mogyorósi
Fanni

Fiú:
1. Vozár Máté
Felnõttek:
Leány: 1. Bonafert Tímea, 2. Kovács Alexandra, 3. Vati
Lászlóné
Férfiak: 1. Utschalott László, 2. Varga Kristóf, 3. Lados Zoltán
A fõzõverseny végeredménye:
1.Hartó János (halászlé)
2. Kreatív Yuppie (szarvaspörkölt),
3. Magenta Racing (csülkös pacal)
A fõzõversenyen részt vettek még: Füzeséri Zsolt, Kiss Attila (Karcag), Ifjú polgárõrök, Macskák, Trade Bau
A fõzõversenyen végeredményét a következõ zsûri alakította ki: Kiss Norbert a zsûri elnöke (a karcagi 4 csillagos Nimród bioszálloda és bioétterem szakácsa), Sütõ Zoltánné
(Magdi néni, az iskola szakácsnõje), Nagy Lászlóné (az iskolai konyha dolgozója), Peterson János és Szarvas Csaba a
képviselõ testület tagjai.
Családi váltóverseny:
1.Csaba gyöngyei,
2. Kutyaütõk,
3. Csigavér,
4. Szeleburdi család
Sakk: 1.Nagy Márton, 2. Jelencsik Kristóf,
3. Dóra Gergõ,
4. Szentgyörgyi Botond
Felnõtt asztalitenisz:
1.Szászi Tamás, 2. Pethõ Balázs, 3. Magyar Norbert
Sport témájú rajzverseny végeredménye:
1.Bencsik Lilla, Pethõ Anna, 2. Bozsányi Eszter, Rell Adrián, 3. Mihály Anett, Bencsik László
A visszajelzések alapján sikeresnek mondhatjuk a sportnapot. Kb. 250 gyereket, felnõttet mozgattunk meg ezen a
szombaton. Aki itt volt nagyon jól érezte magát. Sajnos az
esõ a kerékpár freestyle bemutatót elmosta, de tervezzük a
pótlását.
Ki szeretném emelni az óvodás váltóverseny és a családi
váltóverseny fantasztikus hangulatát.
A sport az erejét már számtalanszor megmutatta. Egy
gyönyörû példán keresztül szeretném érzékeltetni milyen
hatással, van a sport a kartali gyerekekre. A futóversenyen
a harmadik korcsoportos leány versenyen Szûcs Nikolett és
Vozár Dorottya közelített a célhoz. Tudta mindenki, hogy
két elsõ helyezett nincs. Tudta ezt Dorka is, aki az utolsó pillanatban lelassított és ezzel az aranyéremhez juttatta Nikit.
Úgy gondolom, nem kell hozzá kommentár. A sport ilyen
emberi viselkedési mintákat alakít ki. Ezeket nekünk felnõtteknek támogatnunk kell. Gratulálunk mindkét leánynak! Köszönjük mindenkinek természetbeni és anyagi támogatását, köszönjük az állomásvezetõknek a színvonalas
társadalmi munkát. A sportnap fényképeit az érdeklõdõk a
oldalon nézhetik meg. Viszontlátásra a következõ kartali
sporteseményen!
Szervezõk
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik az 51 évesen elhunyt
KORENY PÁLNÉ született DEÁK MARGIT
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló édesanyja
és fia

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
El nem múló fájdalommal, meghatott szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szerették és ismerték drága Férjemet,
és Édesapánkat
MAGYAR ISTVÁN-t, õszinte tisztelettel utolsó földi útjára elkísérték, sírjára az emlékezés
virágait elhelyezték.
özv. Magyar Istvánné és gyászoló családja
"Legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében hagyunk magunk után" (Cicero)

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
GÉCZI ISTVÁN,
drága halottunk temetésén
2011. május 9-én jelen voltak,
részvétükkel, virágaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a 83 évesen elhunyt

JAKUS JÓZSEF

temetésén részt vettek és sírjára
a kegyelet virágait elhelyezték.
A gyászoló család
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

