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Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.
Kéménykürtõn hosszan kürtöl,
nagybõgõzik pincemélybõl,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.
Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató.
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.

MEGHÍVÓ!

2007. február 10-én 19 órától

a Kartali Asszonykórus FARSANGI BÁLT
rendez a Mûvelõdési házban.
Részvételi díj: 3000,-Ft/fõ, mely
tartalmazza a vacsorát, az éjféli
étkezést , és italt a vacsorához.
Jelentkezni lehet a mûvelõdési
házban és az Asszonykórus Tagjainál!
Szeretettel várunk mindenkit!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Megváltozik az orvosi ügyeleti ellátás
Az egészségügyi ellátás szervezésérõl szóló jogszabályok módosításáról, az ellátórendszer átalakításáról szinte mindenki hallott, és
szinte mindenkit érint. Az elmúlt évek gyakorlatát sajnos a jövõben már nem tudjuk folytatni, mivel a törvényi környezet megváltozott és elengedhetetlenné vált, a jól bevált ügyeleti rendszer átalakítását. Az un. „készenlétet” hatályon kívül helyezte a
47/2004/V.11./ESZCSM. Rendelet 2006. december 31-tõl.
Ettõl az idõponttól a háziorvosi feladatok ellátásáról rendelési
idõn kívül elsõsorban központi ügyelet útján, vagy ügyeleti szolgálat felállításánál kell gondoskodni.
Kartalon az összevont ügyeleti ellátás már 2006. évben is mûködött a két háziorvos és a gyermekorvos lelkiismeretes szervezésének köszönhetõen. A hétköznapi, rendelési idõn túli, a hétvégi és
ünnepnapi ügyeletek ellátása nagy megterhelést rótt az orvosokra és a jogszabályi feltételeknek sem felelt meg teljesen. Az orvosoknál maximálták a heti munkaidõt, melybe az ügyelet is beleszámít. A régi ügyeleti rend szerint orvosaink túllépték volna a megengedett munkaidõt, amelynek jogi következményei is lehettek
volna, ha a változást nem vezettük volna be.
Az önkormányzatnak több lehetõsége is volt. Térségünkben pillanatnyilag a kartali rendszerrel együtt összesen három ügyelet
mûködik. Kartalon kívül január 1-tõl mûködik a turai központi
ügyelet, valamint mûködik az aszódi orvosi ügyelet, amely hasonló feltételekkel és rendszerben mûködik mit a miénk.
Mi úgy döntöttünk, hogy a kistérségi együttmûködést szem elõtt
tartva és a törvényi változásokat figyelembe véve, a Verseg Község Önkormányzatával mûködünk együtt, és közösen végezzük el
ezt a feladatot. Ennek szellemében hozta meg a Képviselõ Testület a döntését, és eme döntés alapján módosítottuk a mûködési engedélyünket.
Az új rendszer 2007. február 1-tõl mûködik az alábbi telephelyeken:
Dr. Katona Miklós
Dr. Stahorszky Margit
Dr. Tankó Géza
Dr. Botos Mária

orvosi rendelõje
Kartal, Baross u. 18.
orvosi rendelõje
Kartal, Baross u. 18.
orvosi rendelõje
Kartal, Mártírok u. 10.
orvosi rendelõje
Verseg, Fõ u. 10-12.

A területi ellátási kötelezettség Kartal és Verseg települések kizárólagos közigazgatási területére terjed ki.
A rendelési idõ:
Munkanapokon
16.00 - 08.00 óráig
Munkaszüneti napokon:
08.00 - következõ nap 08.00 óráig

Jogszabályi változás miatt az ügyeleti ellátás része lett az ápolói
feladatok folyamatos biztosítása is. Az õ feladatuk az ügyelethez
érkezõ hívások fogadása, dokumentálása, sürgõs szükség esetén a
szakszerû elsõsegélynyújtás megkezdése és a végleges ellátás biztosításáról való gondoskodás, az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz a szükséges anyagok, eszközök elõkészítése és egyéb adminisztrációs, szakmai feladatok ellátása.
Amíg a helyi orvosok ügyeltek, az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által fizetett normatíva fedezte az ügyeleti díjakat,
de az új rendszerre való átállás, és az ezzel kapcsolatos többlet feladatok és a nõvérek kötelezõ alkalmazása miatt 45 Ft/lakos kiegészítésre is szükség lesz. 2006. évben az önkormányzat az OEP támogatást (4,7 millió Ft) adta át az ügyeletet ellátó orvosok részére, amely biztosította a feladat ellátásának teljes fedezetét.
2007. februártól az OEP támogatást a kartali önkormányzat 3,5
millió Ft-tal, a versegi önkormányzat 0,8 millió Ft-tal egészíti ki.
A rendszer átállása miatti kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatása
KARÁCSONYI ÉLELMISZERCSOMAG
A Gyermekétkeztetési Alapítvány évek óta harcol az éhezés ellen. A személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyó összeget alapvetõ élelmiszerre fordítja azért, hogy segíteni tudjon az arra rászorulóknak.
2006. évben három programjukhoz csatlakozhattunk pályázataink sikeres elbírálását követõen.
Az elsõ program keretében a GYEA gyermekek számára szállított minden hétvégére és iskolaszüneti napra ennivalót. A cél,
hogy a településen ne csak a szorgalmi idõszakban, hanem azon
kívül hétvégeken, iskolai szünetekben minden óvodás és általános iskoláskorú gyermek rendszeresen táplálkozzék. A „Mindenki ebédel” programban 15 fõ részére biztosítottuk hétvégeken az
étkeztetést.
A második programban a szociálisan rászorultak számára került
kiosztásra 5614 kg élelmiszer. Összesen 121 család /kisnyugdíjas, munkanélküli, nagycsaládos, létminimum alatt élõ/ részesült
a támogatásban. Az ennivaló szétosztása az EU Intervenciós segélyprogramja keretében valósult meg.
A harmadik program, pedig a karácsonyi csomagosztás, melynek
keretében 15 db élelmiszercsomagot vehettek át az arra rászoruló családok. A karácsonyi csomagok egyenként 21 kg élelmiszert
tartalmaztak.
A kezdeményezés célja, hogy a téli iskolai szünetben a napközik
leállásával a gyermekek ne maradjanak meleg étel nélkül.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Gyermekétkeztetési
Alapítványnak, hogy 2006. évben több program keretében segített Kartal szociálisan rászorult lakosainak élelmiszerrel történõ
ellátásában.
Kovács László
Polgármester
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Olvasói levél
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Egy igazságtalan testületi döntés margójára

Kartal nagyközség lakossága a 2006-os esztendõ utolsó hónapjaiban a
karácsonyi vásárlást leszámítva élte a maga megszokott mindennapos életét. Nem így a képviselõi testület, az ülések hangosak, az esetenként személyeskedésbe torkoló torzsalkodások elvtelenek voltak, lásd: az iskola építkezése, útépítés állapota, állati hulladék letakarásának helye stb.
Én a testületi ülés napirendi pontjával szeretnék foglalkozni. Nevezetesen a Ságvári Endre névváltoztatással. A sokadik napirendi pont lezárása
után az egyik képviselõ, mint csipkerózsika álmából felébredve, talán nyolc
osztályt is végigaludva és álmodva azt mondta, hogy az utca nevét meg kell
változtatni, mert a nevet viselõ gyilkos volt. Én, aki az adást néztem, levegõt alig bírtam venni, csak kapkodtam a fejem, mint a képviselõk egy része.
Elõször arra gondoltam, hogy a képviselõ rosszat álmodott, olyasfélét,
hogy énekelték a Ságvári mozgalmi dalt és ez az ember megölt az énekesek
közül valakit. De nem, láttam, hogy Õ komolyan mondja, hisz, megismételve, remegõ hanggal kijelentette, hogy Ságvári egy gyilkos. A képviselõ testület többsége ezzel egyetértve, kezüket szívükre téve és magasra emelve
megszavazta a névváltoztatást. Az iróniát félretéve nézzük a tényeket:
Elõször: Amikor az utca lakói minderrõl értesültek, teljes volt a felháborodás. Ne várják el tõlem azokat a kijelentéseket, minõsítéseket, amelyeket
az elõterjesztõre és a döntéshozókra tettek. A jó ízlés és a papír nem bírná
el. Többen megkerestek és útközben megállítottak, hogy ezt õk nem fogadják el, tenni kell valamit.
Másodszor: Elmondták, hogy az utcában élõ több száz személyt nem
alanynak, hanem élettelen tárgynak nézték. Arra nem méltatták õket, hogy
ebben a sorsdöntõkérdésben kikérjék a véleményüket. A fejük felett nélkülük döntöttek.
Harmadszor: Köszönet, és elismerés illeti azt a két asszonyt, akik felvállalták, hogy házról házra járva, a lakosság véleményét meghallgatva aláírást gyûjtöttek, vagyis azt a munkát végezték el, amit az elõterjesztõnek és
a megszavazóknak kellett volna elvégezni. A tulajdonosok 75%-a elutasította a névváltoztatást, a 25%-a nem tartózkodott otthon, ezért nem tudta aláírni, de a szomszédok elmondása szerint õket is elutasítják.
Negyedszer: Az utca lakói kijelentették, hogy õk nem tudják, hogy ki volt
Ságvári Endre. Ez nem is érdekli õket. Õk itt élnek, ki hosszabb, ki rövidebb
ideje, itt születtek, ez az utca név az életük egy szelete, testük egy része. Nincsen olyan nap, hogy ezzel a névvel ne találkoznának, hiszen a hivatalos okmányok, ügyiratok, levelek ismerõsök, ismeretlenek stb. ezzel az utcanévvel vannak rögzítve és keresik õket. Azok, akik nem itt laknak és nem is ismerik az utcát, akarják megváltoztatni a nevet. Fölháborító! Nem akarunk
járni a hatóságokhoz, hogy az okmányok és a hivatalos ügyiratok, tulajdonlapok stb. más nevet kapjanak. Ez nem csak anyagi, hanem komoly erkölcsi és pszichológiai megterhelést és problémát jelentenek. Elég a mindennapok gondjaival (munka, gyermeknevelés, megélhetés) foglalkozni, nem
még ilyennel tönkretenni az idegünket, van e nélkül is konfliktus, nem kell
ezek számát növelni.
Ötödször: A képviselõ uraknak, lenne mivel foglalkozni. Kartal község
az elmúlt esztendõben komoly beruházásokat valósított meg, amilyen még
Kartal történetében nem fordult elõ. Ezt kell folytatni. Rossz fényt vet és
kellemetlen a visszhangja, hogy azok, akik az elõzõ ciklusban is képviselõk
voltak és döntéseket hoztak, azok most a döntések egy részét megváltoztatják, pl. a faluközpont létrehozása. Erõsen kritizálják, a képviselõk tiszteletdíját, nagyon sok nincs arányban a munkával. A rendszerváltás elõtt is volt
elõjáróság, csak nem képviselõknek, hanem tanácstagoknak hívták. Õk
rendszeresen tartották a kapcsolatot a lakossággal, és nem kaptak érte fizetést. Sajnos már kevés él közülük.
Hatodszor: Hagyják abba az örökös kommunistázást. Hiszen a húsz éven
felüliek valamennyien kötõdtek, részesei, aktív alkotói voltak az elõzõ
rendszernek. Azért mert valaki baloldali nézetet vall, nem hazátlan, nemzetietlen, kötélre való féreg, büdös kommunista, aki pedig jobb oldali, velünk

van, aranyos jó kommunista, rendes ember.
Együtt kell élnünk és dolgoznunk. Munkánk és tisztességünk alapján minõsítenek. Vegyük tudomásul, hogy demokratikusan a nép választotta a
képviselõket, nekik a szó igazi értelmében szolgálni kell a népet, hiszen a
képviselõk, Õk vannak értünk és nem fordítva. A választók intézkedni fognak, ha elõbb nem négy év múlva.
Kartal község valamennyi lakójának Áldásos, Békés Új Esztendõt kívánok!
Jakus József
2173 Kartal, Ságvári út 34.

Programok a Kristály
Házban
• Tini buli február 10-én 18 órakor
• “Szerelem a mûvészetekben”
Ladócsy László mûvészettörténeti elõadása
február 17-én 18 órakor

Az alsó tagozatos
iskola hírei
MIKULÁS-KUPA
A hagyományos sor-és váltóversenyt évfolyamonként rendeztük meg az alsó tagozatos iskolában. Az osztályokat 8 fõs csapatok képviselték. A játékos, vidám, bolondos téli vetélkedõt a tornateremben tartottuk. Nagyon szoros verseny alakult ki a
csapatok között, jó hangulatban, fegyelmezetten, becsületesen vetélkedtek a gyerekek. Mindenki ajándékot kapott. Köszönjük szépen a szervezõknek a lehetõséget!
Eredményeink:
1. évfolyam
1. helyezett: 1. b osztály
2. helyezett: 1. z osztály
3. helyezett: 1. a osztály
3. évfolyam
1. helyezett: 3. z osztály
2. helyezett: 3. a osztály
3. helyezett: 3. b osztály
4. helyezett: kisalsós osztály

2. évfolyam
1. helyezett: 2. z osztály
2. helyezett: 2. b osztály
3. helyezett :2. a osztály
4. évfolyam
1. helyezett: 4. b osztály
2. helyezett: 4. z osztály
3. helyezett: 4. a osztály

Gratulálunk a gyõzteseknek, a csapatok egy évig õrizhetik a kupát.
ZSIBVÁSÁR
December 20-án, “kisiskolás piaccá” vált az iskola. Minden gyerek eladott és vett
valamit. A legkisebbeknek még egy kicsit segíteni kellett, a nagyobbak önállóak voltak. A vidám forgatag, alig akart megszûnni.
AZ ISKOLA KARÁCSONYI MÛSORA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Sok szeretettel hívtuk és vártuk a szülõket, vendégeket a karácsonyi mûsorunkra,
melyet dec. 20-án délután tartottunk. A szereplõk nagyon szorgalmasan készültek a
szép elõadásra,köszönjük munkájukat. A mûsorban szerepeltek: a 3. z osztály és a
4. z osztály tanulói,az 5. a osztály, valamint a felsõ tagozat énekkara és a gitárosok.
Felkészítõ pedagógusok : Hegedûsné Megyeri Andrea, Szásziné Gyõri Éva, Szundi
Éva és Hegedûs Lajos.
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ISKOLÁSOK AZ ÓVODÁBAN
A hónap közepén az alsó tagozatos iskolából a 3. z osztály és a 4. z osztály furulyacsapata nagyon szép mûsorral kívánt kellemes karácsonyi ünnepeket a kis
óvodásoknak és pedagógusaiknak. Az elõadást tervezte, betanította Hegedûsné Megyeri Andrea, az ének-zene tagozat vezetõje. Tanulóink örömmel és kitartó munkával,
szorgalmasan készültek erre az alkalomra. Az óvodában nagy örömmel fogadták
õket, a vendégszereteten és a kellemes fogadtatáson kívül még ajándékot is kaptak a gyerekek. Mindent köszönünk, és sikerekben gazdag, békés, boldog új évet
kívánunk az Óvoda minden dolgozójának és az ovis gyerekeknek!
FENYÕÁGBÓL KARÁCSONYFA
A fenyõ már az emberiség õskorában is mágikus jelkép volt. Örökzöld ágai hirdették
a téli napforduló ígéretét: a meleg, a fény visszatértét a földre, a fák kizöldülését, a
rontó szellemek eltávozását, az élet újjászületését. Ezért az emberek már igen korán
borókát, fagyöngyöt, fenyõágakat akasztottak fel otthonaikban a mestergerendára.
Már a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat, az ún. strenaét, újesztendõ napján. A fenyõágakat, fákat idõvel piros almával, dióval, mogyoróval, tojással:
a termékenység szimbólumával díszítették fel.
A pogány hagyományokra épült rá a keresztény vallás liturgiája. A fenyõállítás jelképe már korán összefonódott az élet, ill. a tudás fájának képzetkörével. Erre utal az is,
hogy a legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom volt a neve, s hozzátartozott a középkori paradicsomjátékok kellékeihez. Ki gondolná, hogy még ma is
szimbolikus értelme van azoknak a díszeknek, amiket fenyõfánk ágaira aggatunk? Bizonyára kevesen tudják, hogy az angyalhaj, a fémgyöngy és a papírlánca bibliai kígyót idézi a bûnbeesés idejébõl, a narancs és az alma a tudás fájának gyümölcsét,
s egyben a megígért megváltás kegyelmét.
A fa alá tett ajándékokat, pedig ételek formájában egykor a család eltávozott tagjainak, a szellemeknek szánták. Az elsõ karácsonyfát a 15. sz. végén Strasbourgban állították. Gyertyával díszített fáról is ebben a városban 1685-bõl való az elsõ adatunk.
Európa többi területén német földrõl evangélikus szokásként terjedt el a karácsonyfa. Hazánkban Bécsbõl, a magyar arisztokrácia példája nyomán terjedt el. Hogy konkrétan ki állította az elsõ karácsonyfát? Podmaniczky Frigyes bárótól tudjuk, hogy az

édesanyja nevéhez köthetõ ez, az esemény. Frigyes báró szülei, báró Podmaniczky
Károly aszódi birtokos és Elise Nostitz von Jankendorf, a szász miniszterelnök lánya
volt, aki ezt a szokást a 19. sz. elején hozta magával Magyarországra. Õ díszített fel
elõször fenyõfát karácsony szent estéjén.
SZILVESZTER ÉS ÚJÉV
A szilveszter megünneplése mindig összekapcsolódott az újév köszöntésével. Az
óévbúcsúztató szokásokban fontos szerep jutott a zajkeltésnek. Ehhez kolompokat,
csengõket, ostorokat használtak. Az éjféli “kongózással”, “pergõzéssel”, “csergõzéssel” akarták elûzni az ártó szellemeket. Dec. 31-én, is kántálók járták a házakat.
Lámpagyújtáskor a gyerekek, legények csoportosan az ablakok alá álltak, énekeltek,
jókívánságokat soroltak.
A lányok ezen az éjszakán is jósoltak. Az, aki meg akarta tudni, hogy mikor megy férjhez, éjszaka kilopódzott a disznóólhoz. Megrúgta az oldalát. Ahányat röffentett a disznó, annyi év múlva kötötték be a fejét. A leendõ férj foglalkozását ólomöntéssel jövendölték meg. Hagyomány volt újévkor korán reggel a kútnál mosakodni, hogy egész
esztendõben frissek legyenek. Izgatottan figyelték, ki jön elsõként újévet köszönteni
a házhoz. Férfit vártak, hogy szerencsét hozzon! Délben az ünnepi asztalról nem hiányozhatott a disznóhús, mert azt tartották, hogy a malac az orrával sok pénzt, termést túr a házba. Ám baromfit nem tálaltak fel, nehogy elkaparja a szerencsét a háztól. Sõt nyulat sem ettek, nehogy elfusson vele a szerencse. A szemes termények a lencse, a borsó, a bab - kedvelt újévi ételnek számítottak. Pénzbõséget jövendöltek az esztendõben. Az ünnepen egész kenyeret szegtek meg, hogy a család ne nélkülözzön! A kezdõdõ év elsõ napja tehát tele volt olyan szokásokkal, hiedelmekkel,
amelyektõl a szerencse elõvarázsolását és a bajok elûzését remélték.
“SZILVESZTER ÉJJELÉN VÁLASSZ EGY CSILLAGOT,
HA BÁRMI BÁNT, NEKI ELMONDHATOD!
MEGGYÓGYÍTJA SZÍVEDET-LELKEDET, KÍVÁNOM, HOGY
TEGYE SZEBBÉ A 2007-ES ÉVEDET!”
BÚÉK!
Összeállította: Pajorné Gáspár Edit

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 2007-ben megrendezi az 5-8.
évfolyamos gyerekeknek a Kistérségi Húsvéti Foci kupát, a kartali
családoknak az Országos Kék Túra vonalán kirándulásokat szervez.
Diákjainknak nyáron egyhe-tes sporttábort tervez..
Az alapítvány továbbra is támogatást ad: táboroztatásához, sportrendezvényekhez, tanulmányi versenyekhez, erdei iskolához.
Kérjük, hogy az egyháznak felajánlott 1 % mellett, a második 1 %-ot
adja a helyi alapítványnak.
Mit kell tennie ?
A mellékelt lapot vágja le, és tegye bele egy zárt borítékba. A
borítékra kívülre írja rá az Ön nevét, címét és adóazonosító jelét,
majd a leragasztott borítékot a ragasztásnál saját kezével írja alá. Ha
önadózó, ezt a borítékot tegye bele az adóbevallási csomagjába. Ha a
munkáltató végzi az adóbevallást, a rendelkezõ nyilatkozatot tar-talmazó borítékot adja át a munkáltatójának.
Köszönjük, hogy adójának 1 %-ával segítette a kartali gyermekeket !
Bereczki Ilona
a kuratórium elnöke

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

18662106-1-13
A kedvezményezett neve:

KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Tájékoztató a Kartal Ifjúságáért Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról
Bevételek: 638.063 Ft (az adó 1%-ából: 338.715 Ft, egyéb bevétel: 299.285 Ft)
Kiadások: 272.078 Ft (táborozások, kirándulások, sportrendezvények támogatása, sporteszközök vásárlása)
Az Alapítvány egyenlege: 365.985 Ft
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Nyugdíjasok rovata

Egy kiállítás kapcsán

Tegyünk önzetlenül egymásért, Kartalért!

Egy verõfényes szombati napon
nem volt nehéz rábeszélni magam
arra, hogy felutazzam Budapestre
és megnézzem a Szépmûvészeti
Múzeumban kiállított Vincent van
Gogh kiállítást.
A mûvész képeibõl még nem rendeztek kiállítást Budapesten, ezért
a teljes életmûvet bemutató tárlatnak különleges jelentõsége van.
Ezt mindjárt érzékelhettem is,
amint beléptem a múzeumba,
ugyanis ki volt téve a tábla, hogy az
aznapi jegyek már elfogytak. Mit mondjak, elõször nagyon le voltam törve, mert nem gondoltam, hogy már a kora délelõtti órákban sem lesz lehetõségem bejutni. Azután, mégiscsak odamerészkedtem a pénzárhoz és kiderült, hogy még van néhány jegy.
Szerencsém volt, így bemehettem még aznap. Ajánlom mûvészetkedvelõ társaimnak, hogy jegyüket váltsák meg elõvételben,
pl. a gödöllõi IBUSZ irodában, illetve az Interneten is van rá lehetõség a www.szepmuveszeti.hu illetve a www.2.szepmuveszeti.hu honlapokon.
„A budapesti kiállítás célja többek között éppen az, hogy hozzájáruljon a mûvészhez és alkotásaihoz tapadó romantikus klisék
lerombolásához. A mûvészetében magányos festõzseni helyett a
tudatosan alkotó, a mûvészeti hagyományokat ismerõ és alkalmazó festõgéniuszt kívánjuk megismertetni.”- olvashatjuk az
elõtérben kihelyezett táblán.
Mûkincsei kölcsönzésével mintegy 30 múzeum, és számos magángyûjtõ segített abban, hogy a magyar közönség is megismerhesse a híres festõ munkásságát.
Van Gogh tematikájának minden szelete helyet kapott a kiállításon. Az összeállítók arra törekedtek, hogy sokoldalú mûvészetét
ne a legtöbbször reprodukált mûvek képviseljék, hanem a látogató a kevésbé ismert, de éppoly kiváló munkákkal is találkozhasson.
Nyilván mindenkit más és más mûve érint meg. Számomra megkapó volt a Bánat , amely egy egyedül élõ, elhagyatott nõt mutat be és az Örökkévalóság kapujában, amely megrázóan ábrázolja az idõsek otthonának árva férfialakját. Mélyen megérinti az
embert a festménybõl áradó mérhetetlen elkeseredés.
Vidám hangulatot sugárzott Gyümölcsöskert c. mûve, ahol a virágzó fák Japánt idézték.
A festõre a japán fametszetek kompozicionális megoldásai is hatottak, s ez meglátszik virágcsendéletein és fákat-facsoportokat
ábrázoló képein.
Engedjék meg, hogy most ne soroljam tovább híres képeit, amelyek még 2007. március 20-ig megtekinthetõek a múzeumban,
hanem inkább ajánlom mindenkinek, aki szereti a festészetet,
hogy menjen el és nézze meg!

A 2007-es év küszöbén mi másról írhatnék, mint egy kis
összegzésrõl, eddigi közösségi életünkrõl, és az ez évi terveinkrõl. Önszervezõdõ csoportunk május 13-án lesz 4 éves. Ez alatt
voltak problémáink, de nem adtuk fel. Megedzõdtünk. Megértük,
hogy falunkban egyre többen figyelnek ránk. Sokan velünk örülnek, ha jól szerepelünk.
Sõt hiányolják, ha kimaradunk a közösségi mûsorokból. Így
volt ez most, 2006 falukarácsonya után is. Ez után jobban fogunk
igyekezni, hogy mi is cselekvõ résztvevõi lehessünk faluközösségünk ünnepeinek.
Nagy öröm volt részünkre, hogy Hajdú Róbert felvette a kartali Nyugdíjas Nap mûsorát, és karácsonykor leadta a kábel TV.
Kedves lett volna, ha legalább 5 percben a kötetlen mulatást is
közvetítik. Én társaimmal együtt úgy érzem, a nyugdíjasok mulatását sokan szívesen megnézték volna. Mindenkinek jó lenne,
ha az ebben illetékes képviselõink megtalálnák a megfelelõ lehetõségeket az elérhetõ áru kábel TV-s közvetítésekre. A százezer
forintos alkalmankénti közvetítési díj, amit a Galga TV közöl, bizony nagyon sok. Hajdú Róbert felvétele az ünnepségekrõl, a mi
lehetõségeinknek nagyon megfelelnek. A sors fricskája, miközben a Galga TV képviselõi a saját pótolhatatlanságukat ecsetelték, elment a hang a saját közvetítésük alatt.
TERVEINK
Február 17-én, szombaton farsangi mulatságra készülünk. Itt
kívánom kijavítani a téves idõpontot. 17-22 óráig tervezzük a farsangolást. Szeretnénk farsangi meglepetésekkel is vidámabbá
tenni esténket. Mindenkit szeretettel várunk. A belépõ 1.000,Ft /fõ.
Május elsejei faluünnepélynek is aktív résztvevõi szeretnénk
lenni. 2006-ban már megpróbáltuk. Bár az idõjárás nagyon mostoha volt, de a mi kis önkéntes csoportunk állta a „vizet”. Úgy
táncoltunk, mintha a hatalmas tócsák színpadi jelenléte természetes lenne.
Május 13-án, vasárnap BABAFESZTIVÁLLAL kötjük össze
évfordulós ünnepünket. Új vonása lesz, hogy a Faluházban tervezzük rendezni, mert a Babakiállítást 1 hétig szeretnénk látogathatóvá tenni. Kiállítónak meghívunk mindenkit, akinek kartali népviseletbe öltöztetett babája van. Hozzanak saját készítésû, régebben öltöztetett babákat, amiknek talán már nincsenek
közöttünk az alkotói sem. Aki teheti, hozzon fényképet, akár a baba készítésérõl vagy a menyasszony kiváltásáról, amelynek fontos, méltó kelléke volt. Hiszen a kartali babák fennmaradása
részben ennek is köszönhetõ.
Május 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap 8-tól 11 óráig várjuk majd a babákat a Faluházban. Terveinket, azért közöljük
ennyire korán, hogy legyen idõ a babák elõkészítésére, rendbetételére. A babákat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni,
és az ifjúságnak, a gyerekeknek kedvet csinálni, az ilyenfajta hagyományõrzéshez.
Nadrágban mindenki egyforma, akár kartali, akár pesti. Sõt,
lehet német, vagy akár török is, de a szépen kezelt és szeretettel
viselt kartali ruhában igazán kartaliak a kartaliak. Ne hagyjuk
kihalni ezt a szép népviseletet! Legyünk rá büszkék! Ha mindennapi életünkben már csak az idõsebbek viselik is, ünnepeken öltözzünk fel minél többen!
Örvendetes, hogy a Mûvelõdési Háznak, Kristályháznak, óvodának vannak csoportjaik, akik szerepléseik alkalmával õrzik a
hagyományos népviseletet.
Mi, a Nyugdíjas Egyesület tagjai is igyekszünk saját lehetõségeinket szélesítve, minél többet tenni Kartal hagyományainak
ápolásáért. Kérünk mindenkit, lehetõségei szerint segítse munkánkat. Vegyen részt benne, akár tagja Egyesületünknek, akár
nem.
A közösségünk érdekében: Herczeg Jánosné

Könyvajánlat:
Linda Whiteley: Van Gogh élete és mûvészete
Irving Stone: Van Gogh élete
Henri Perruchot: Vincent Van Gogh élete
Laukó Ibolya
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A Mûvelõdési Ház életébõl
Falukarácsony 2006 a Mûvelõdési Házban
Minden év legszebb, legmeghittebb
ünnepe a karácsony, a szeretet ünnepe.
Ezt tartottuk szem elõtt, amikor készültünk erre a szép eseményre.
A karácsonyfa felállítása, díszítése már
öröm volt a Petõfi téren, a Mûvelõdési
ház elõtt és benn a házban. Sajnos meg
kell említenem, hogy a vandálok megtépték a fáinkat. Karácsony napján 3
"kislány" tépázta meg a Mûv. Ház elõtt,
csupán szórakozásból. A gyerekek karácsonyi elõkészülete a mûvelõdési
házban, az érzelmekre hatott. Célunk
volt, hogy az érzelmi nevelés apró
jeleit elhintsük a gyerekekben. A
résztvevõ gyerekek a foglalkozáson
nagy-nagy szeretettel és igyekezettel
készítették el az egyszerû ajándékokat, melyet családtagjaiknak szántak.

Mindenki igyekezett úgy dolgozni,
hogy a legszebb munkák kerüljenek ki
a kezük alól. Reméljük, hogy otthon
karácsonykor gazdára találtak a kis
ajándékok, és ezzel elértük célunkat.
A mûsorra készülõdés is külön öröm
volt a gyerekek és felnõttek számára
egyaránt. Igyekeztünk úgy összeállítani mûsorunkat, hogy komoly hangvételû, az ünnep hangulatához méltó
legyen. A mûv. ház csoportjai, az óvoda, és iskola Galga-mente és Kartal
hagyományaiból, szokásaiból merítették a színpadi produkcióik témáját.
Néprajzos és népzenei tanulmányaim
alapján ismertem meg Kodály Zoltán
mondását, melyet mindig szem elõtt
tartok: "Csak tiszta forrásból…" , "A
selejt kihullik az idõ rostáján".

Örömünkre szolgált, hogy mûsorunkat
más falvak ünnepségein is bemutathattuk, ahol nagy tisztelettel és
szeretettel fogadták, és megköszönték.
Felemelõ érzés volt, amikor a mûsor
végén a közönség együtt énekelt a
szereplõkkel, azonosultak az ünnep
hangulatával. Jó lett volna, ha a kábeltévé azokat a jelenteket is közvetítette
volna, ami fontos, és érzelmekre ható.
Hiszen ezen a téren kicsit szegények
vagyunk. Ezt bizonyítja a vandalizmus,
a "csak azért" is tegyük tönkre,
tegyünk kárt másoknak, az önzõség, a
köztulajdon nem megbecsülése.
Megköszönöm a szereplõknek, a
felkészítõknek, a közremûködõknek a
Falukarácsony sikeres megrendezését.
Valterné
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A Mûvelõdési Ház életébõl
2006-os év búcsúztatása a Mûvelõdési házban

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Hétfõ:

17.00 - 20.00

Asszonykórus próbája
- Vezeti: Valterné
17.00 - 20.00 Tanfolyamok
Kedd:
SZÜNNAP
15.00 - 18.00 Nyugdíjas klub
- Vezeti: Herczeg Jánosné
19.00 - 22.00 Kamarateátrum felnõtt színjátszók
próbája
- Vezeti: Barabás Tamás
Szerda:
15.00 - 16.00 Ifjúsági Klub
- Vezeti: Halmágyi Ferencné
17.00 - 20.00 Tanfolyamok
19.00 - 20.00 Nõi torna
- Vezeti: Szarvasné Erzsébet
Csütörtök: 10.00 - 12.00 Csiri-biri Mamák klubja
- Vezeti: Szirákiné Kálnai Petra
16.00 - 17.00 Népijátékok gyerekeknek
- Vezeti: Valterné
17.00 - 18.00 Kisasszonykórus próbája
- Vezeti: Valterné
Péntek:
17.00 - 18.00 Rock and roll sporttánc
- Vezeti: Kõmíves Erzsébet
17.00 - 20.00 Tanfolyamok
19.00 - 22.00
Nefelejcs együttes próbája
- Vezeti: Deák István
Szombat: 14.00 - 20.00 Ifjúsági délután - Felelõs: Valterné
Vasárnap:
SZÜNNAP
Naponta 8.00 - 20.00 óráig INTERNET lehetõség.

Februári programok:
4. vasárnap
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
14. szerda
16. péntek
17. szombat
21. szerda
28. szerda

Színházlátogatás: Fõvárosi Operettszínház Mágnás Miska c. elõadás
Árusítás - vegyes
FIDESZ - gyûlés 18.00
Asszonykórus bál 19.00-tól
Árusítás - vegyes
Árusítás - ruha - Jön Pisti!
Nyugdíjas Egyesület bálja
Színházlátogatás: Budapest, Erkel Színház Hófehérke és a 7 törpe c. balett elõadás
Árusítás - vegyes
Árusítás - vegyes

FELHÍVÁS!
A MÛVELÕDÉSI HÁZ ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPKEZELÕI
TANFOLYAMOT INDÍT MEGFELELÕ LÉTSZÁMÚ
JELENTKEZÉS ESETÉN!
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KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.
Független pénzügyi tanácsadó iroda
• hitel, hitelkiváltás
• pályázatok, projektek vállalkozóknak
• befektetések ügyintézése
Szabad felhasználású és
lakáscélú jelzáloghitelek befektetéssel kombinálva
akár 0%-os kamattal!
Ebben a tevékenységben munkalehetõség!
Érdeklõdni:
06 30/67 75 780-as telefonszámon lehet!

KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.
ORIFLAME mindenkinek
Folyamatos kozmetikai bemutatók és tréningek,
törzsvásárlói kártya megszerezhetõ!
Vasárnaponként 15.00 - 16.00 óra között szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Tanácsadóként munkalehetõség!
Érdeklõdni:
06 30/ 67 75 780-as telefonszámon lehet!

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERELÉS!
CIRKÓK, KAZÁNOK,
KONVEKTOROK,
BOYLEREK, TÛZHELYEK,
VÍZMELEGÍTÕK
BEÜZEMELÉSE,
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA,
IDÕSZAKOS
FELÜLVIZSGÁLATA.
BONAFERT LÁSZLÓ
KARTAL,
BARTÓK BÉLA ÚT 21.
06-30-415-66-41

Keresse a legjobb megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ
Kartalon a
HFC-Network Kft-tõl.

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

SÍ K Ö L C S Ö N ZÕ
Szervíz és Adás-Vétel
ASZÓD
MINDEN AMI SÍ…
Hóváró Akcióink:
- Dynastar új síszett 57.000Ft helyett 45.000Ft
- Salomon új síszett 76.900Ft helyett 68.000Ft
- Nordica új sícipõ 38.000Ft helyett 29.900Ft
- Lange sízokni 3900Ft helyett 2800Ft
- Símaszk 2800Ft helyett 2000Ft
(Az Akció a készlet erejéig terjed)

Használt síszettek már 15.000Ft -tól,
sícipõk már 4000Ft-tól.
További információ:
Interneten: www.akossi.hu il letve sibolt@akossi.hu
Telefonon: 30/243 -18-11 illetve 70/504 -04-22
Személyesen: Aszód, Hajnóczy u. 2/b
(A Petõfi Gimnázium Kollégiuma fölötti utca)

Felelõs kiadó: Kovács László polgármester • Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné Mûvelõdési Ház vezetõ
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. • Megjelenik 2000 példányban.

