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Köszöntõ

Magyar ünnep

„Lesz-e jövõre búza, bor, békesség?
Fogy-e, vagy nõni kezd végre a népesség?
Hova vágynak majd a gyermekeink?
Meghiúsulnak-e róluk szõtt terveink?”

A magyar kultúra napja 1989 óta január 22. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - „a magyar nép zivataros századaiból“ vett példákra épített költeményét - a
Himnuszt. Erkel Ferenc zenéjével lett nemzeti himnuszunk.
Ez a nap különösen alkalmas arra, hogy ne hagyjuk veszni
múltunkat, hagyományainkat, és tovább adjuk kulturális
életünk tárgyi és szellemi értékeit. Egy helyi író versével
emlékezzünk e jeles napra, bízva abban, hogy a kultúra nem
veszíti el igazi értékét, jelentõségét.

(részlet Schrenk Éva: Szilveszteri gondolatok címû versébõl)
Elmúlt a karácsony és a zajos szilveszter. Az év végén jó
volt egy kicsit megpihenni, több idõt áldozni szeretteinkre, s
feledni egy röpke idõre a szürke hétköznapok problémáit,
gondjait. Hátunk mögött hagytunk ismét egy nehézségekkel
teli évet, és kérdõjelekkel teli újév elé nézünk. Az év végével
leltárt készítünk magunkban, egyszerre kavarog bennünk a
múltunk, elért eredményeink, kudarcaink és jövõnk tervei,
vágyai. Felidézõdnek bennünk az óév fontos eseményei:
olyanok, amelyekre örömmel emlékszünk vissza, de olyanok
is, amelyek szomorúsággal töltenek el bennünket.
Mindannyian érezzük a mindennapok egyre súlyosbodó
terheit. Környezetünkben szinte naponta szembesülünk
olyanokkal, akik tisztességgel dolgoztak, hogy eltartsák családjukat, és mégis elveszítik állásaikat, ezzel együtt álmaikat
is. Látunk idõs, beteg, egyedülálló embereket, szétszakadó
családokat, akiknek öröm helyett fájdalom van szívükben.
Bizonytalanság vesz körül minket.
Egy új év eleje általában új reményekkel, új lehetõségekkel biztat, de ez nem mindig van így. Egy új évszám írása,
sajnos önmagában a gazdasági kilátásainkon nem változtat
és ha józanul szeretnénk látni, akkor inkább pesszimistának,
mintsem derûlátónak kell lennünk a jövõt illetõen.
Ki ne szeretne megszabadulni a nyomasztó gondjaitól, terheitõl? Mi az, amit mindenki adni tud a másik embertársának? Szeretetet, odafigyelést, megbecsülést.
Mit is kívánhatnék kedves Olvasóinknak?
A betegeknek gyógyulást, az elesetteknek támaszt, az elhagyatottaknak társat, a családban élõknek közös örömöket, az
állástalanoknak munkát, a vállalkozóknak jó befektetést, a
fiataloknak biztató jövõt, a gyerekeknek pedig biztonságot
jelentõ otthont. Egyszóval boldog, erõben és egészségben
gazdag új évet Kartal minden lakosának!
/Vargáné/

Búth Emília: Hazajáró
Középre teszem a nagy zsámolyt.
Nem tudom meddig, miért és
hogyan, az ígéret kevés,
fél fogamra sem elég.
Velem is számolsz?
A gond, a baj, a munka megvár!
Kiáltani (hol vagy?) nincs torok.
Ha úgy lesz, majd én is kidobok
ezt-azt, mindent. Készül a leltár.
A pitypangok: pöttöm léghajók,
kontyos lampionok – elúsztak,
a nap is kiforog most a képbõl.
A szõlõkarók
visszavonják árnyékukat,
a kerítésen három varjú ül.
Zúzmarás falra tapad a fül:
rekedt suttogás, benne kutya
ugat. Más támpont, segítség
nincs.
Jeges tócsák tükrét kerülgetve,
hazajár a tél, eljön az ünnep.
Ints, ha kezdõdhet a havazás.

A tartalomból...

• Várja kis lakóit a bölcsõde!
• Búcsú és kettõs jubileum
• Idõsek köszöntése a Mûvelõdési Házban
• Díszpolgárokat köszöntöttünk...
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2011. október 1-jétõl
2011. december 31-ig megtartott üléseirõl
2011. október 13. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a fogorvosi praxis átadásra kerüljön. 2012. január 1-jétõl Dr. Gál József Miklós fogszakorvos végezi
Kartal lakosságának fogorvosi ellátását.
A második napirendi pontban a testület megszavazta, hogy
csatlakozik 2012. évi a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A harmadik napirend pontban a képviselõk tudomásul vették Dr. Keresztes Katalin képviselõ, képviselõi tisztségérõl
való lemondását, melyet összeférhetetlenség miatt kellett
megtennie a képviselõ asszonynak.
A negyedik napirendi pontban a Díszpolgári rendeletet módosította a testület, mely szerint a díszpolgári cím kitüntetettje egy ezüst plakettet és egy oklevelet kap.
2011. november 3. rendkívüli testületi ülés
Képviselõ-testület a rendkívüli ülésen arról határozott,
hogy a tulajdonában álló kartali 1485/32. hrsz.-ú, 1180 m2 kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlant 1.000.000 Ft +
Áfa áron, és a kartali 657/2. hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésû ingatlant 1.280.000 Ft + Áfa áron eladja.
Az ülésen a Képviselõ-testület tárgyalta a Telenor Zrt. bérleti ajánlatát, a Generál Centrál kérelmét.
Kiegészítette a díszpolgári címrõl hozott határozatát, mely
szerint Herczeg Jánosné, Boros Károly mellett Lukács József is Díszpolgári címet kap 2011-ben.
A testület döntött a Bölcsõde közbeszerzési eljárás indításáról, és arról, hogy ajánlattételi felhívást megküldi a három ajánlattevõ részére: HOR Zrt. 1076 Budapest, Péterfi
S. u. 7., Balázs-Diák Kft. 1043 Budapest, Csányi L. u. 34.
Metalobox Kft. 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
2011. november 21. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban Kalcsó Tibor eskütétele volt.
A nyílt ülés közben a Képviselõ-testület zárt ülést tartott,
melyen a Bölcsõde vezetõjét választották meg. 2011. december 1-jétõl öt évig Czakóné Szarvas Éva látja el a vezetõi
feladatokat.
Ezt követõen elfogadta a 2011. éves költségvetési helyzetérõl szóló tájékoztatót, módosította 2011. évi költségvetési
rendeletet, és a 2010. évi zárszámadási rendelet. Meghatározta a 2012. évi koncepciót, melyben többek között határozatot hozott arról, hogy Képviselõ-testület a magánszemélyek kommunális adóját 9000 Ft/évben állapítja meg, tehát nem hajt végre adó emelést, a 2012. évben az étkezési
térítési díjakat, önkormányzati lakások és bérlemények
bérleti díját 4,2%-kal emeli.
A következõkben a képviselõk elfogadták az Önkormányzat
2012. évi belsõ ellenõrzési tervét, a Bölcsõde alapító okiratát és az állattartási rendeletet.
Utolsó napirendi pontként a Bursa Hungarica Felsõoktatá-

si Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
volt. A Képviselõ-testület a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra jelentkezõk
közül 12 hallgatót egyenlõ arányban támogat a 2012-es évben 10 hónapon keresztül 3.500 Ft mértékben.
Az „A” típusú Ösztöndíjpályázatra jelentkezõk közül 5 hallgatót nem tud támogatni, mert a családban az egy fõre jutó
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 200%át (57.000 Ft).
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázatra jelentkezõk közül 2 hallgatót egyenlõ arányban támogat a 2012-es évtõl 3x10 hónapon keresztül, azaz hat egymást követõ tanulmányi félévben, 3.500 Ft
mértékben.
2011. december 7. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a testület Bölcsõde eszközbeszerzés
közbeszerzési eljárás nyertesének a HOR Zrt.-t választotta.
A második napirendi pontban a képviselõk elfogadták
Koncz Balázs kérelmét, mely a Kartal helységnév rovásírásos táblával való jelzésére irányult.
Következõ napirendi pontban két közintézmény átszervezésérõl döntött a testület. 2012. január 1-jétõl az intézmények
rezsiköltségének csökkentése érdekében a Könyvtárat véglegesen, a Mûvelõdési Házat fûtési szezonban átköltözteti
az alsó tagozatos iskola Mária iskola épületébe. A Mária iskolában tanuló 4. évfolyamot az Iskola tér 1. szám alatti felsõ tagozatos iskola épületében helyezi el 2012. január 1-jétõl határozatlan idõre.
Az ülésen a Képviselõ-testület Kalcsó Tibor képviselõt a
Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, és
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjává választotta.
2011. december 16. rendes testületi ülés
A 2011. év utolsó ülésén a Képviselõ-testület elfogadta a
Kartal-Verseg szennyvíztisztító telep megállapodását, a
Bölcsõde Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Laukó Ibolya Könyvtár vezetõt megbízta a testület a Mûvelõdési Ház
vezetésével is.
A Képviselõ-testület Rendeletet alkotott a 2012. évre esedékes ivóvíz és szennyvíz díjáról:
Az ivóvíz ára 2012-ben:
Lakossági vízdíj:
6 m3 / 2 hó mennyiségig
225,- Ft/m3 + Áfa
3
6 m / 2 hó mennyiség felett
280,- Ft/m3 + Áfa
Közületi vízdíj:
358,- Ft/m3 + Áfa
Lakossági csatornadíj
Közületi csatornadíj

214,- Ft/m3 + ÁFA
286,- Ft/m3 + ÁFA

A Képviselõ-testület a testületi ülés után megtartotta a
2011. évi Közmeghallgatást, melyen beszámolót tartott
Tóth Ilkó Mihály polgármester az Önkormányzat 2011. évi
munkájáról, és Peterson János a Szociális és Egészségügyi
Bizottság munkájáról.

2012. január
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Várja kis lakóit
a BÖLCSÕDE!
Szeretettel köszöntöm a kartali Bölcsõde kis csapata nevében a Kisbíró olvasóit!
Engedjék meg, hogy elõször bemutatkozzam. Czakóné
Szarvas Évának hívnak, 2011. dec. 1-je óta vezetem a bölcsõdét. Kartalon születtem, s családommal, 13 és 5 éves gyermekeimmel itt élünk. Kartali lakosként és kartali anyaként szeretném segíteni az itteni kisgyermekes családok életét, az
anyák munkakeresését és a munkába való visszatérésük lehetõségét. Tíz évig dolgoztam Gödöllõn az Egyesített Szociális
Intézmény Idõsek Otthonában mentálhigiénés munkatársként. Ez idõ alatt szereztem meg az általános szociális munkás
végzettséget is. Szociális ellátás révén az idõsgondozás és a
bölcsõdei ellátás tartalmaznak olyan közös elemeket, melyek
alkalmassá tesznek kisgyermekekkel való foglalkozásra is.
A bölcsõdei nevelés - gondozás a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
hatálya alá esik. Ennek értelmében a bölcsõde a szociális ellátások közül személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátást biztosít mindazon családok számára, akik a 20
hetes - 3 éves korú gyermekük napközbeni ellátását nem
tudják megoldani, vagy a gyermek fejlõdésének érdekében
közösségi ellátása javasolt. A bölcsõdei ellátást a családdal
szorosan együttmûködve, a gyermekek életkorának, fejlettségének, igényeiknek megfelelõen biztosítjuk.
A kartali bölcsõde kialakítása passzívház közeli energiatakarékos formában történt, ezért üzemeltetése gazdaságos
és környezetbarát. 4 csoportban legfeljebb 48 kisgyermek
gondozható. A csoportszobák mindegyike tágas, világos, külön terasszal rendelkezik. A bent lévõ játékok alkalmasak a
gyermekek fejlõdésének elõsegítésére, ismereteik bõvítésére. A gyermekek által használt helyiségek felszerelései
megfelelnek a különbözõ korú gyermekek igényeinek, méreteiknek, fejlettségüknek. A berendezési tárgyak és eszközök segítik a gyermekek gondozását és önállósodását. A hatalmas udvaron minden játékeszköz, homokozó kanyargós
úttal van összekötve, melyen élvezet lesz a motorozás is.
A bölcsõdei gondozás során a gyermekek önállóságának
elõsegítése és a jó szokások kialakítása a célunk. A folyamatosság és az állandóság segítik a gyermekeket, hogy hamar
beilleszkedjenek a közösségbe, s biztonsággal mozogjanak
az új környezetben.
Jelenleg, 2012. januárjától 2 csoporttal kezdte meg mûködését a bölcsõde. A 26 kisgyermekbõl egy versegi és két
aszódi lakos van. A kisgyermekek beszoktatása folyamatos.
A kisgyermeknevelõk és a technikai munkatársak szakmai
felkészültsége az elvárásoknak és az elõírásoknak megfelelõ. Munkájukat szívvel-lélekkel, legjobb tudásuk szerint
végzik. Szeretettel, türelemmel, empátiával gondozzák a
kisgyermekeket, és szívesen adnak tanácsot, segítséget a
hozzájuk forduló szülõknek is. Célunk a család és a bölcsõde közötti jó kapcsolat kialakítása.
Májusban tervezünk bölcsõdekóstolgatót szervezni, és
beiratkozást is tartunk, ahová várjuk az érdeklõdõ kartali és a környezõ településeken élõ szülõket, gyermekeket egyaránt.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni
Tóth Ilkó Mihály Polgármester Úr, Balogh Zoltánné Jegyzõ
Asszony, a Képviselõ Testület, a kartali Önkormányzat, a
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és mindazok munkáját,
akik részt vettek a Bölcsõde felépítésében, kialakításában,
takarításában, díszítésében, hogy gyermekeink jól érezzék
magukat a szép környezetben. Köszönöm az érdeklõdõ látogatók kedvességét, biztató szavait.
Továbbra is várjuk adományaikat, szívesen fogadunk szobanövényeket, tavasszal kerti virágokat.
Munkatársaim és a magam nevében is köszönöm figyelmüket!
Czakóné Szarvas Éva
bölcsõdevezetõ

Tisztelt Kartali Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a körzeti fogászati ellátás újraindult a decemberi hosszabb szünet után. Kartalon, a Mártírok útja 10. szám alatti rendelõben a megszokott és alább
feltüntetett rendelési idõkben várjuk a pácienseket. Dubsky
Zsolt doktor úr nyugdíjba vonulása után az ellátást Dr. Gál
József Miklós vette át.
Kedves lakosok, betegeim!
Gál József Miklós vagyok, 28 éves, Szegeden születtem, Jászberényben nõttem fel, általános és középiskolába is Jászberénybe
jártam. Egyetemi tanulmányaimat Pécsett
végeztem és a Pécsi Tudományegyetemen szereztem fogorvosi diplomát. Szakmai gyakorlatot a Pécsi Fogászati Klinika Konzerváló Fogászati, Fogpótlástani, Szájsebészeti és
Parodontológiai Osztályán szereztem, valamint Tápiószentmártonban dolgoztam fogászati körzetben, fél évig. Szakterületem a rögzített és kivehetõ fogpótlások és esztétikus tömések készítése, betört foggyökerek eltávolítása. Folyamatos továbbképzéseken veszek részt, hogy ezen területeken
szakvizsgát szerezzek. Célom, hogy barátságos környezetben, jó körülmények között magas szintû, modern módszereken alapuló ellátást nyújtsak. Ennek érdekében rendelõmben néhány héten belül már digitális röntgenkészülékkel
várom Önöket.
A DentoGál Kft. által mûködtetett praxisban, a Mártírok útja 10. szám alatt megújult rendelõvel, új eszközökkel, modern felszerelésekkel, és korszerûbb módszerekkel jó minõségû, tartós, esztétikus fogászati megoldásokat kínálunk, legyen szó akár fogtömésekrõl, akár fogpótlásokról. Várjuk
rendelõnkbe mindazokat, akiknek fogászati panaszuk van,
fogpótlást szeretnének csináltatni, vagy csak ellenõriztetni
szeretnék fogaikat, régi töméseiket cseréltetni.
Érdeklõdjenek, vagy kérjenek idõpontot akár telefonon is,
elérhetõség:
Tel.: +36 28/437-744, +36 20/519-06-01
Email: fogsor@gmail.com
Rendelési idõk: Hétfõ: 14-19, Kedd: 8-13, Szerda: 14-20,
Csütörtök: 14-20, Péntek: 8-13.
Szeretettel és szaktudással várjuk pácienseinket, forduljanak hozzánk bizalommal!
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„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel” (Teréz anya)
Azok, akik tavaly a Mûvelõdési Házban részt vettek
az Idõsek napja alkalmából rendezett ünnepségükön, és a Falukarácsonyon talán emlékeznek egy
névre, amely a támogatók között hangzott el. 2011
az önkéntesség éve volt. Mi is az önkéntesség? Az
önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg
vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ma hazánkban és szûkebb környezetünkben is egyre több magánszemély érzi
úgy, hogy személyiségét fejlesztheti, új kapcsolatokat építhet ki az önkéntes tevékenységek révén, s mindeközben segíthet a rászorulókon is. Most
egy ilyen „hétköznapi” embert, a bagi Balázs Zsoltné szül. Pelczéder Katalint szeretném a kartali Kisbíró újság olvasóinak bemutatni. Talán felmerül Önökben a kérdés: nem is kartali, miért írunk róla? Az alábbiakból kiderül mivel segített nekünk.
Katalin Nógrád megye szülöttje, 2 gyermek édesanyja. 3 és fél éves kisfia óvodás, 18 éves lánya az aszódi Petõfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola érettségizõ diákja, férje a BKV-nál dolgozik. Balassagyarmaton az
ún. „apácaképzõ” Szántó Kovács János Egészségügyi Szakközépiskolában végzett. 2005-ben költöztek Bagra. A hétköznapi életben, mint családanya tevékenykedik a ház körül, és amit csak lehet, megtermelnek
maguknak (hús, zöldségek); a családban mindenki kiveszi a részét a közös munkából. Hobbija az olvasás, fiatalon sportolt: súlyemelõ volt. Jelenleg az aszódi Kistérségi Gondozási Központ gondozónõje Hévízgyörkön.
Reggel 6-tól 12 óráig kismotoron járja a falut és 12 gondozottat lát el. Nagyon fontos számára a bizalom kialakítása a gondozottal, hogy elfogadják
õt. Szinte családtagnak tekintik, hiszen valóban a napi szükséges dolgokat - gyógyszerezés, élelembeszerzés, odafigyelés, ápolás - õ látja el.
Foglalkozása során naponta találkozik az emberek problémáival, ügyesbajos dolgaival. Az elsõ bagi Idõsek Napjának megszervezése is az õ nevéhez fûzõdik.
Mi vezérelte Önt, hogy adománygyûjtésbe fogjon, és a segélyezés rögös
útján járjon?
Egy személyes élmény: 1 táskával és a gyermekeimmel menekültem el
egy rossz házasságból, és a szentendrei Családsegítõ és Karitász fogadott be minket, az õ segítségükkel kezdtem új életet. Akkor éreztem meg
milyen nagy dolog ez, és eldöntöttem, hogy talpra állásom után lehetõségeimhez képest megpróbálok segíteni rászoruló embertársaimon, a bajba jutottakon.
Hogyan kezdõdött? Milyen forrásokból szerzi be az adományokat?
A Nõk Lapján keresztül érkezett felajánlások, kérések telefonszámainak
cseréivel, összehangolásával kezdõdött. Talán jókor voltam, jó helyen.
Mindig vannak segítõkész emberek, szervezetek, cégek, akikhez fordulhatok. Ez tulajdonképpen egy széles kapcsolati rendszer kiépítésével jár,
ami bizony nagyon sokat számít a mai világban. Már kezd ismertté válni a tevékenységem/ünk, hiszen a férjem is sokszor kiveszi a részét az
adományok szállításában. Igen gyakoriak a lakosság által felajánlott ruhanemûk és más adományok is. Sokszor kérem cégek támogatását is,
akik lehetõségük szerint mindig jó szívvel segítenek pl. természeti katasztrófák vagy bármilyen rendezvények esetén. Ezek tárgyi támogatások, amelyek felhasználásáról fotókkal szemléltetve mindig tájékoztatom
az adományozót, hogy jó helyre került a felajánlása. 2010-ben az árvíz
sújtotta Szendrõ–Edelénynek a kistérség nyugdíjasai által felajánlott tartós élelmiszereket, vegyi árut, ruhanemût szállítottuk az érintett családoknak. Nagyon jól esett mindannyiunknak, hogy az ottani rendõr alezredes köszönõlevelet küldött az Aszódi Kistérségi Idõsügyi Tanácsnak.

Ugyanabban az évben történt a kolontári iszapkatasztrófa is, ahová szintén személyesen vittük el az
összegyûjtött adományokat.
Kihez fordulhatnak a segítséget kérõk, nehézségekkel küzdõk?
Nagyon jó a kapcsolatom a Galga mente településeinek polgármestereivel, a családsegítõ kollégákkal, akik közvetítõként is részt vesznek és jeleznek,
ha valamire szükség van, vagy ha egy család bajba került.
Úgy tudom a mi a községünkbõl is megkeresték már Önt, és már többször is támogatta Kartalt?
Igen, a kartali önkormányzattal és a családsegítõkkel is jó kapcsolatot
tartok fenn. Kérésüknek, ha csak tudok, szívesen teszek eleget. Már több
alkalommal is tudtam támogatásokat szerezni: a Galgamenti Ifjúsági napon a hátrányos helyzetû fiataloknak chipset tudtak szétosztani a szervezõk, a Nyugdíjas Egyesület tagjainak multivitaminokat, a rászorulóknak
bútort, ruhanemût, plüssjátékokat sikerült szerezni. A Mûvelõdési Házban tartott Idõsek Napjára süteménnyel, a Falukarácsony ünnepségén
szereplõ gyerekeknek szintén egy kis édességgel tudtak kedveskedni.
Hogyan fogadják Önt és jó szándékú tevékenységét?
Kétoldalú a dolog, a bizalmat ki kell érdemelni. A politikát teljesen kizárom e munkából, itt csak az ember számít. Ma már bátrabban keresnek
fel az emberek, ha a segítségemet kérik. Mindig reálisan informálódok,
hogy tényleg megilleti-e az illetõt az adomány, hiszen ki kell szûrni a
visszaéléseket. Sokszor megkérdõjelezik a munkámat. Vajon mi hasznod
van ebbõl? Miért csinálod? – kérdezgetik. Viccesen úgy válaszolok, hogy
majd „odafenn”, ha felkerülök klimatizált helyem lesz.
Úgy gondolom, hogy ez egy önzetlen szolgálat, hiszen a család és a
munka mellett rengeteg idõt, energiát és szervezést igényel a munkája.
Azt hiszem, hogy e tevékenység társadalmi elismertsége hazánkban
még mindig alacsony. Az ember nem is gondol arra, hogy a karitászt is
meg kell tanulni, és szakszerûséget kíván. Másik fontos eleme cselekedetének a szeretet, hiszen e nélkül nincs karitatív munka (a karitász a
latin caritas szóból ered, mely önzetlen, feltétel nélküli szeretetet jelent).
A lakosok között úgy emlegetik Önt, mint a”bagi Teréz anya”. Mit szól
ehhez?
Az egész családomra jellemzõ a szociális érzékenység és az emberség.
Gyermekeim is e szellemiségben nõnek fel, nekik természetes dolognak
tûnik és más értelmet jelent az „adni” szó. Hiszen Jézus is azt mondta,
hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni.
Milyen visszajelzések érkeztek e példaértékû ténykedése során?
Valóban több helyrõl is részesültem elismerésben, és ez jólesõ érzés. A
zsámboki Liliomszál a Kárpát-medencei gyermekekért Alapítvány áldozatkész és példaértékû munkáért adott elismerõ oklevelet. A Turai Õszirózsa Nyugdíjas Egyesülettõl díszoklevél, valamint a Sülysápi Gyermekszív Nagycsaládosak Országos Egyesületének elismerése érkezett, és hamarosan a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház díszoklevéllel fejezi ki
munkám elismerését, mely nagy örömmel tölt el.
Szívbõl gratulálok, és Kartal Nagyközség lakosai nevében én is megköszönöm az eddigi felajánlásait és bízom a jövõbeni sikeres együttmûködésben. További munkájához és életcéljához jó egészséget és kitartást
kívánok, hogy ez az eszme értékteremtõ eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.
(Varga Józsefné)
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Búcsú és kettõs jubileum
2011. november 20-án, vasárnap tartottuk a szokásos
templombúcsút, ami most
egy kicsit több is, más is volt.
A templomnak, az egyházközség védõszentjének, Árpádházi Szent Erzsébetnek
az ünnepét összekötöttük egy
másik ünneppel, ami szintén az egyházközséget érinti.
Ezen a napon tartottuk ugyanis József atya kettõs jubileumát is, 40 éve szentelték pappá, és 25 éve Kartal plébánosa.
Mindezekrõl az ünnepi mise elején emlékeztünk meg.
A köszöntõk sorát az egyházközség és Képviselõ-testülete nevében a Képviselõ-testület világi elnöke kezdte. Illõnek és méltónak nevezte, hogy a búcsú és a kettõs jubileum ünnepét együtt tartjuk. Megtudhattuk, hogy József
atya Dunakeszi, Kartal, Szolnok, Tiszakécske majd
Kecskemét állomások után 1986-ban lett Kartal plébánosa. Megemlítette a lelki és hitéletbeli épülés mellett azokat a komolyabb beruházásokat is, amelyek József atya
ténykedése alatt valósultak meg, pl. a templom bõvítése,
az új orgona megépítése. Lisieux-i Kis Szent Teréz imáját követõen átadta a hívek ajándékát. Ezt követõen felolvasta majd átadta dr. Beer Miklósnak, a Váci Egyházmegye fõpásztorának József atyához intézett levelét.
Püspök úr megköszönte Esperes úrnak a Váci Egyházmegyében végzett 40 éves, hûséges papi szolgálatát, amibõl 25 évet Kartal plébánosaként töltött el. Kiemelte a
betegségében is hõsieses helytállását a mindennapokban.
Ezt követõen Tóth Ilkó Mihály polgármester köszöntötte József atyát. Tapsolt a templom közönsége, amikor
átadta Kartal Nagyközség Díszpolgári címét, és az azt
igazoló okiratot.
Az ünneplést a ministránsok, hittanosok köszöntõje,
majd az Asszonykórus éneke zárta.
József atya megköszönte a megemlékezést, és folytatódott az ünnepi búcsúi szentmise. A szentmisén templomunk énekkara is szerepelt népénekkel, kórus- és gitármûvekkel.
Sokan voltunk, zengett a templom, mégis meghittnek,
bensõségesnek és mindnyájan magunkénak éreztük ezt
az ünnepet.
Vaskó János
(az eseményrõl készült fotók, melyet a Régió Plusz
Televíziónak köszönhetünk, a www. kartal.hu, valamint
a teljes Búcsúi Szentmise a
http://www.youtube.com/user/regioplusztv
oldalon megtekinthetõk – vné)

Idõsek köszöntése
a Mûvelõdési Házban
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy tiszteletünket, megbecsülésünket fejezzük ki a köztünk élõ szépkorúak iránt.
Az idõs lakosaink elvileg a megérdemelt, gondtalan pihenõ
éveiket töltik, ám nem nagyon találok olyan nyugdíjast, akinek nincs elég dolga vagy gondja. Az egyik a kevéske nyugdíj beosztásával küszködik, a másik a betegséggel, a harmadik nem gyõz a gyerekeken, családon segíteni, a negyediket
meg az egyedüllét gyötri. Ezeket a hétköznapi problémákat, bajokat próbáltuk elfeledtetni Önökkel 2011. november 26-án egy pár órára. Igyekeztünk jó hangulatot teremteni az óvodások õszi hangulatot idézõ mûsorával, az 1.z osztályos tanulók gyermekjátékaival, a szavalók (Bíró Boglárka és Péter Judit) megható verseivel, Utschalottné
Nagy Ágnes hitoktató szívhez szóló énekével, Baczoniné
Felszeghy Katalin nyugdíjas pedagógus saját maga írt meséjével valamint a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium Férfikórusának feledhetetlen, színvonalas összeállításával
(Deméné Ilonka Gabriella karnagy vezetésével). Gergely
László alpolgármester úr meleg szavakkal köszöntötte a
meghívásunkat elfogadó idõseket, akik nem mentek haza
üres kézzel, hiszen a zsámboki Liliomszál Alapítvány jóvoltából - Balázs Zsoltné közbejárására - keksszel és piskótaszelettel tudtunk kedveskedni minden jelenlévõnek. Egy
kedves meglepetésben is részünk volt, amikor a Kartalon
32 évvel ezelõtt tanító Velkeiné Pócz Ilona nívódíjas festõ
(jelenleg Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium rajztanára) egy jászsági tájat ábrázoló festményét ajándékozta falunknak. Az est végén egy szerény vendéglátással is kedveskedtünk, és kívánságra Rada László húzta a talpalávalót.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik rendezvényünk megvalósításához hozzájárultak:
Községünk képviselõtestületének
tagjai
tiszteletdíjuk egy részét ajánlották fel a
rendezvény költségeihez, az édességet a
zsámboki Liliomszál
Alapítványnak és Balázs Zsoltné közbenjárásának köszönhetjük,
az estünket támogatta
még a kartali Braun
Papírbolt és természetesen a kedves fellépõket is megilleti
a jó szó, hogy szabadidejük feláldozásával egy jó ügy érdekében összefogtak.
Kívánom, hogy idõskoruk legyen egészségben gazdag, és
olyan tartalmas, amilyenre mindig is vágytak! És ne feledjék Mark Twain szavait:
„A ráncok csupán azt jelzik, hogy hol a mosoly helye.”
(az eseményrõl készült fotók megtekinthetõk a www. kartal.hu, a mûsor pedig a http://www.youtube.com/user/regioplusztv oldalon)
(Vargáné)
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Díszpolgárokat köszöntöttünk a Mûvelõdési Házban
Kartal Nagyközség Képviselõ-testülete 2010-ben alkotott rendeletet „Kartal Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és
az adományozása rendjérõl azzal a szándékkal, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját, akik a múltban és jelenben sokat
tesznek községünk fejlõdéséért és gyarapodásáért. Ünnepélyes
keretek közt a Kartaliak a kartaliaknak rendezvényünkön,
2011. november 12-én került sor a kitüntetés átadására, melyen
a kartaliak bemutatták sokrétû szellemi értékeinket is. A Prímadíjas Ladócsy László, helyi festõmûvész „Part” címû tárlatának egy töredékét is kiállította az esemény
tiszteletére.
Kartal Nagyközség Képviselõ-testülete
Kartal Nagyközség Díszpolgára címet
adományozott

Herczeg Jánosnénak, Kartal közoktatásáért, a település
kulturális életének szervezéséért és a helyi közösségek
összefogásáért.
Herczeg Jánosné (Bócz Olga 1937 -) 1955-ben kezdõ tanítóként
került Budapestrõl a kartali iskolába. Az oktatással párhuzamosan 1956-tól 20 évig községi könyvtárosként is dolgozott és
nagy szerepe volt a falu lakosainak olvasóvá nevelésében. 1975ben igazgatóhelyettes lett, majd 1984-1989 között iskolaigazgatóként egyengette a kartali gyerekek és pedagógusok életét.
1992-ben, 38 év tanítás után kezdte meg nyugdíjas, de máig is
tevékeny, szervezõ életét. A bélyegszakkör, a Könyves Kálmán
Nyugdíjas Egyesület megalapítása, a „Fejezetek Kartal történetébõl” címû könyv megjelenése
2004-ben is mind hozzákötõdnek.
2009-ben élete munkájának elismeréseként a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
„A település közmûvelõdése fejlesztéséért” a Magyar Kultúra
Lovagja címmel jutalmazta.
Boros Károlynak, Kartal település érdekében kifejtett kiemelkedõ jelentõségû gazdasági tevékenységéért és a közösségi életben való hosszú, aktív
részvételéért.
Boros Károly (1921-) mezõgazdasági tanulmányai befejeztével
fiatal segédtisztként került Orosházáról Kartalra. Katonaélete
után 1950-ben nevezték ki a hatvani Cukorgyár kartali célgazdaságának élére mint vezetõ agronómust. A ’60-as évek elején
megalakult helyi termelõszövetkezetben elõször fõagronómusként, majd egy év után az Új Élet Termelõszövetkezet elnökeként tevékenykedett. A sokrétû növénytermelés és állattenyésztés mellett a nevéhez kapcsolódnak az alaptevékenységen kívüli, ún. „kiegészítõ”tevékenységek bevezetése is, melyek munkalehetõséget biztosítottak: paprika-csumázó, halfeldolgozó, vágóhíd, hentesüzlet, tejbolt, zöldségbolt, pékség, daráló és a takarmánykeverõ. Nyugdíjasként is aktív életet él.
Elõször a Magyalosi Vadásztársaság titkára, majd a Kartal-

Verseg Vadásztársaság titkára lett, és e teendõket megromlott
egészségi állapota ellenére a mai napig is ellátja. Boros Úr az
elismerés átvételekor kihangsúlyozta, hogy az eredmények elérésében nagy szerepe volt a szövetkezeti tagok és dolgozók fáradtságos, küzdelmes, kitartó munkájának.
Posztumusz Díszpolgári címet adományozott
néhai Sõregi Jánosnak, Kartalért végzett példamutató, fáradhatatlan, hosszú idõn keresztül betöltött tanácselnöki
tevékenységéért és a település intézményi hálózatának kiépítéséért.
Sõregi János (1927-1995) 1948-tól dolgozott a községházán.
1958-1990 között elõbb mint VB elnök, késõbb mint tanácselnök vezette a falut. Céljai elérésében a falu lakossága sok társadalmi munkával segítette. Nevéhez fûzõdik a villamoshálózat
és járdák kiépítése, az I. számú óvoda bõvítése, modernizálása,
az új óvoda, iskola folyamatos bõvítése, a felsõtagozatos iskola,
a földutak aszfaltozása, a két orvosi körzet kialakítása, orvosi
rendelõk építése, fogorvosi rendelõ, gyógyszertár építése szolgálati lakásokkal, az egészséges ivóvízhálózat kiépítése, a postahivatal, a tûzoltószertár, takarékszövetkezet, a kihelyezett
konzervgyári üzem, a Petõfi szobor és a pártházból lett mûvelõdési ház volt tevékenységének a zárása. 1990-ben vonult
nyugdíjba. A díjat lánya Maldrikné Sõregi Erzsébet vette át.
és néhai Kovács Lászlónak, Kartal település érdekében kifejtett önfeláldozó, kiemelkedõ jelentõségû polgármesteri
tevékenységéért és példaértékû életútjáért.
A fiatalon elhunyt Kovács László (1968-2008)
sikeres itthoni és nyugat-európai sportpályafutása után, 2002-ben indult a helyhatósági választásokon, nyert, és
Kartal ambiciózus polgármestere lett. Hamarosan minden területen beindította a munkát. Gazdasági ismereteit és pénzügyi tudását, hazai és nemzetközi jó kapcsolatait
Kartal és a Galga-mente fejlesztésében kamatoztatta. Jó példája munkásságának a kartali temetõ felújítása, az iskolák korszerûsítése és nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas sportcsarnok létesítése. Nagy gondja volt az oktatásra,
mûvelõdésre, és a hagyományok õrzésére. Munkahelyek teremtésére több szálon tett kísérletet, de élete rövidsége csak a
küzdést engedte neki, a megvalósulásra nem jutott idõ. Számára fontos volt szülõfaluja fejlõdése, sorsa. Köszönetünk és tiszteletünk kifejezése jeléül adtuk át özvegyének Kovács Imolának az ezzel járó emlékplakettet és oklevelet.
A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét fejezi ki a kitüntetett személyeknek. A díjazottaknak és
hozzátartozóiknak ezúton is szívbõl gratulálunk.
(a díjátadásról készült fotók a www. kartal.hu oldalon láthatók)
/Vargáné/
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Új értékkel gazdagodott
Kartal
2011. november 26-án, advent elsõ
vasárnapja elõtt ünnepélyes keretek között adták át községünk új
értékét: a Ladócsy Mûterem-galériát, amely az Európai Unió által támogatott Észak-Kelet Pest
Megyei Ledaer Egyesület és az
Új Magyarország Vidékfejlesztési
program turisztikai pályázatának
keretében valósult meg a családi
házuk udvarán.
Barátja, Asztalos Tamás rendhagyó, nyitóbeszéde után
Tóth-Deme Gabriella fuvolajátéka, Fülöp Ágnes táncmûvész és koreográfus tánca, illetve Galkó Balázs színész
versmondása - Új Színház tagja – színesítette az ünnepséget. Lõrincz Csaba evangélikus lelkész áldotta meg az épületet és ajándékaként egy keresztet nyújtott át Ladócsy
Lászlónak. A meghívott vendégek nemcsak a festõ képeit,
hanem rangos festõ- és fotómûvészek nívós kiállítását tekinthették meg. A Príma-díjas festõmûvész galéria-mûterme lehetõséget kínál saját és kortárs mûvészek kiállításainak megrendezésére, a helyi kultúra fejlesztésére és a tehetséges gyerekek gondozására is. A galéria szeretettel
várja kedves látogatóit nemcsak a kiállításokra, hanem a
2012-es évre tervezett egyéb kulturális programokra is. A
látható aktuális kiállítás: Szakrális képek. 2012. február 11én, szombaton 15 órára könyvbemutatóra invitáljuk a kedves érdeklõdõket: Szabó Dezsõ és Féja Géza trianon reflexiója címmel. Dr. Péterfi Gábor történésszel beszélget új
könyvérõl Homoki Gábor. A belépés ingyenes.
Elérhetõség: Ladócsy Mûterem-Galéria
2173. Kartal, Csokonai köz 3.
http://facebook.com/ladocsygaleria
E-mail: laszloladocsy@vipmail.hu
Telefon: 06-70-422-7319
Nyitva tartás: csütörtök 16-20
szombat 10-12 vagy elõzetes bejelentkezés
a fenti telefonszámon.

Fõtéri szilveszter
2011.12.31-én a kartali fõtéren 21 óra körül kezdtek gyülekezni a vállalkozó szellemû emberek, hogy a hideg és
köd ellenére is együtt koccintsanak az évfordulón. Lobogott a tûz, forrt a bor és a tea, röpködtek a pezsgõsüveg
dugók. A megszokott éjszakai faluképet felváltotta a
nyüzsgõ emberek kis csoportja. A gyerekek is jól érezték
magukat, zsíros kenyeret majszolva kergették egymást a
tûz körül. Éjfélkor a himnusz után jókedvvel koccintottunk, és boldogan köszöntötte mindenki az új évet. Reménykedünk benne, hogy az idei szilvesztert is a fõtéren
tölthetjük és többen kimerészkednek a hideg ellenére is!
Szarvasné Erzsébet

Latin dance fitness mikulásparti
2011.12.10-én, szombaton a kartali sportcsarnokban
összegyûltek a lányok, anyukák egy kis mikulás ünnepségre, melyet a kis csapat mozgással ünnepelt meg. A
másfél órás fitness parti jól megmozgatta a mozogni szeretõket. A gyerekek kifejezetten jól érezték magukat, hiszen nekik külön kis meglepetéssel kedveskedtünk, és
egy kis ajándék csokoládét is kaptak. Azt hiszem, mindenki jókedvvel távozott a parti végén és bízom benne,
hogy az idén többen leszünk, akik gyerekestõl együtt eljönnek erre a kis rendezvényre.
Csoportunk minden csütörtökön a Mûvelõdési Házban
tornázik este 18.30 órától. Februárban leszünk egy
évesek. Szeretettel várunk mindenkit február utolsó
csütörtökén, 23-án, 18.30 órától Mûvelõdési Házba az
egyéves Latin dance fitness partira!
(Szarvasné)

(az ünnepélyes átadásról készült videó és a mûvésszel készült riport a Régió+ Televízió jóvoltából megtekinthetõ a
www.youtube.com/user/regioplusztv oldalon)
/Vargáné/

A következõ Kisbíró
újság lapzárta idõpontja:
április 16.

Megjegyzés: a Mûvelõdési Ház költözése miatt a helyszín változhat, melyrõl tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
(szerk.)
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„Karácsony ünnepén…”

Kartalon régi hagyománya van annak, hogy a Mûvelõdési Ház szervezésében közösen megünnepeljük a karácsonyt.
2011. december 17-én az adventi várakozásban Jézus
születésére, e jeles örömhír átadására gyûltünk össze.
Próbáltuk összeállításunkban alkalomhoz illõ versekkel, énekekkel, hagyományainkkal ide varázsolni a karácsony meghitt pillanatait. Ebben segítségünkre voltak a helyi Könyves Kálmán Általános Iskola tanulói;
a gyermekszínjátszók Pechó Ferencné vezetésével, az
alsótagozatos énekkar Hegedûsné Megyeri Andrea
irányításával, a Baptista Egyház ifjúsági gyülekezete,
Sõrés Attila és Szlepák Lajos lelkészek, a Happyness Dance and Fittnes Fit-Kid csoportja, a hagyományõrzõ csoportjaink, a Kozjár testvérek, TóthDeme Gabriella és Sári Szabolcs. Színvonalas szereplésüket és együttmûködésüket ezúton is köszönjük.
Ünnepi köszöntõjében Tóth Ilkó Mihály polgármester
úr a karácsony, a szeretet ünnepének jelentõségérõl,

Alkotó kezek
Tavaly õsz óta két új foglalkozással bõvült a Mûvelõdési Ház tevékenysége. Heti rendszerességgel gyerekeknek agyagozó szakkört, a hölgyeknek, anyukáknak pedig kézmûves foglalkozást vezettünk be. Mindkettõt egy lelkes, fiatal anyuka
Konkoly Erika vezeti. A két hónap alatt készített
alkotásokból a tavalyi Falukarácsony ünnepségünkön rendeztünk kiállítást, aminek fõleg az iskolások örültek, hiszen megmutathatták tudásukat. A szakkörön a gyerekek elsajátítják az agyagozás csínját-bínját és örömmel alkotnak, gyúrják az anyagot. Ez a tevékenység nagyon jól fejleszti a kézügyességet, elmélyült figyelemre-fegyelemre tanít, és mindenki a saját fantáziáját,
kreativitását fejezi ki munkáival. Saját kezükkel
készítenek el kis díszeket, plaketteket, figurákat,
majd kiégetés után megkapják, és büszkén mutogatják otthon a megszerzett fazekas tudásuk gyümölcsét. A hölgyek, anyukák csütörtök esténként
találkoznak és fiatalos lendülettel, kellemes légkörben újabb- és újabb ötleteket, terveket osztanak meg egymással, illetve tervezik el a megvalósításukat. A háromtornyú mesevárat különbözõ
anyagok és technikák ötvözésével készítették el
karácsonyig, és most januárban pedig felajánlották a helyi alsó tagozatos iskolának. Erre az évre
is már töretlen lendülettel készülnek, tervezgetnek és örömmel fogadják az új tagok jelentkezését is.
/vné/

fontosságáról szólt. Karácsony napja nemcsak a kereszténység, hanem a család, a béke, az összetartozás,
a szeretet ünnepe is. Fontos lenne ugyanakkor, hogy
ne csak ezen az ünnepen, hanem az év mind a 365 napján szeressük, tiszteljük és becsüljük egymást.
(helyhiány miatt az eseményrõl készült fényképek a
www.kartal.hu, a teljes mûsor pedig a
http://www.youtube.com/user/regioplusztv oldalon
megtalálhatók)
Vargáné
2012. január
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A Kartal Ifjúságáért Alapítvány ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik a
2010. évi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták
tevékenységünket.
Az így befolyt

TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES LAKOSOKAT, HOGY
A CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT A MÛVELÕDÉSI HÁZBÓL
ÁTKÖLTÖZÖTT A RÉGI GYÓGYSZERTÁR
ÉPÜLETÉBE (KARTAL, ADY ENDRE utca 43. ).
Elérhetõségeik:
Telefon: 06-30-816-0446
E-mail: kartal@szocgond.aszod.hu valamint
gyjszolg.kartal@citromail.hu

225.643 Ft-ot

a majálison megrendezett futóverseny
díjazására, iskoláskorú gyerekek

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

táboroztatására, sportversenyek díjazására,
sportversenyeken való részétel útiköltségére
és a labdarúgó gyerekek sportfelszerelésére
fordítottuk.
Kérjük a jövõben is segítõ támogatásukat!

KAPÁS GÉZA ZSOLTNÉ
Hétfõ:
8-12
Kedd:
12-16
Szerda:
8-12
Csütörtök:
12-16
Péntek:
8-10

SISA ANITA
12-16
8-12
12-16
8-12
10-12

CSIRI-BIRI FOGLALKOZÁS
A MÛVELÕDÉSI HÁZ
SZERVEZÉSÉBEN

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY
SZÁZALÉKÁRÓL

„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében
olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menõen a jót, az igazat, a szépet és
a bölcset utánozó lénnyé lehessen”.

A kedvezményezett adószáma:
18662106-1-13

A kedvezményezett neve:
KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

MEGHÍVÓ
A Könyves Kálmán Nyugdíjas
Egyesület 2012. január 28-án
15 órakor mûsoros délutánt tart
a kartali Mûvelõdési Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
A belépés ingyenes.

A Csiri-biri foglalkozás 2-3 éves gyermekek részére
ajánlott, az óvoda megkezdése elõtt. Fõként a közösséghez való szoktatás, ismerkedés a hasonló korúakkal, a játékok megosztása, az egymásra figyelés fontos
eleme a játszóháznak. A kézmûves foglalkozások alkalmával a kicsik elsajátíthatják a finom, koordinációs
mozgás mechanikáját, a színes ceruza használatát, az
építõjátékok fejlesztik a kreativitásukat. Szívesen hallgatják a megzenésített verseket, az adott témakörhöz
kapcsolódó dalokat. A kísérõ szülõk részvételével a
gyermek biztonságban érzi magát. Szeretettel ajánlom ezt a gyermeki kacajtól hangos foglalkozást az ifjú
anyukák figyelmébe, hiszen az óvodai beszoktatás sokkal könnyebb lesz mindkettõjüknek.
Várjuk továbbra is az érdeklõdõ anyukákat és gyermekeiket a csütörtök délelõtt 10 órakor kezdõdõ foglalkozásokra, melyet átköltözés után a Mária iskolában
Tiger Judit vezet.
/Vargáné/
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani
a Kartali Önkormányzat nevében
az ASZÓD LAKÓTELEPI FESTÉKBOLT-nak, és
vezetõjének Péter

Lajosné

(szül.: Fekete Magdolnának),
amiért a Mária iskola januári felújítási munkálataihoz hozzájárult, és mintegy 50.000,- Ft értékben ajánlott fel festéket és egyéb segédanyagokat.
Magdika már nem elõször támogatja szülõfaluját,
hiszen korábban a ravatalozó festési munkálataiban, a
díszkutak rendbetételében is segítséget nyújtott.
Ezúton is köszönjük még egyszer az eddigi
felajánlásait, és önzetlenségét.

EBRENDÉSZETI
HOZZÁJÁRULÁS
EGYÉNI és CSOPORTOS TRÉNINGEK
KISÁLLATSZÁLLÍTÁS • KUTYAPANZIÓ
TAKARMÁNYOZÁSI TANÁCSADÁS

LADOS TIBOR
állattenyésztési mérnök,
kutyakiképzõ

Jön a tavasz, a védõoltás, látom az egyre több
kóbor kutyát az utcákon. Nem akarván szaporítani a számukat: legutóbbi információim
szerint, Kartal Önkormányzata NEM tervezi
az ebrendészeti hozzájárulás ("ebadó")
kivetését.
Dr. Szõke Zsolt állatorvos

Mobil: 06 20/965 6826
E-mail: lados.tibor@gmail.com

MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY

A Kartali Baptista Gyülekezet szeretettel várja a
kedves lakosokat 2012. február 26-án 15 órára tervezett ökumenikus istentiszteletre.

A kartali Mûvelõdési Ház januári költözése miatt a
vezetékes telefonszám (28-473-241) ideiglenesen nem
lesz elérhetõ, helyette a 06-30-504-3212 mobilszám
hívható. Helyileg az alsótagozatos iskola melléképületében (volt Mária iskola) lesz megtalálható. Az
új nyitva tartásról a késõbbiekben tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot.

***

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mire lapunk megjelenik, a
Nagyközségi Könyvtár már az új helyére, a Mária
iskolába költözik. Továbbra is szeretettel várja a
kedves látogatóit.

Felelõs szerkesztõ: Laukó Ibolya • 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

