
Gyarapodik, épül, szépül, falunk, melyre büszkék va-
gyunk. Óvodánk, iskoláink a térség legszebb, legkorsze-
rûbb intézményei. Temetõnk elhunyt szeretteink tiszte-
letére méltó, esztétikával, gondossággal készült el. Ját-
szótereinket 4.130.546,-Ft értékben a kisgyerekek  ré-
szére az uniós elvárásoknak  megfelelõen korszerû, bal-
esetmentes játékokkal szerelték fel.  Községünk utcáit
esztétikus névtáblákkal jelölték.

Büszkék lehe-
tünk, hogy a fa-
lu polgármeste-
re és képviselõ-
testülete nem ül
karba tett kéz-
zel és várja a
„sültgalambot”,
hanem azon
munkálkodnak,

hogy a község gyarapodjon, szépüljön. Sajnos az értéke-
ink megõrzését nem mindenki tekinti kötelességének.
Ezt bizonyítja az utcanév-táblák rongálása is. Felháborí-
tó és elitélendõ azon személyek cselekedete, akik a ját-
szóterek rongálását primitív
módon végzik.  A mellékelt fo-
tók tanúskodnak e vandál tevé-
kenységrõl. Lehet, hogy néme-
lyek úgy vélekednek: fiatalok
virtuskodása az egész. Ez nem
így van. Felelõsek vagyunk az
értékeink megõrzéséért.  A
szülõknek és valamennyiünk-
nek oda kell figyelni gyereke-

inkre. 13-14 éves gyerekeket az éjszakai galerik részeg
tagjaként látjuk az utcán, éjjel 2-3 órakor. Nyugodtan
tud aludni az a szülõ, aki nem tudja, merre van a kisko-
rú gyermeke? Több felelõsség elvárandó a vendéglátó
egységektõl is. Ne szolgálják ki 18 éven aluliakat! 

Az értékeink megóvását csak összefogással érhetjük
el. Valamennyien próbáljunk odafigyelni a fiatalokra.

Sajnos az a tapasztalat, hogy észrevesszük a problé-
mákat, de nem teszünk ellene semmit. 

Ez a kartali realitás? 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselõ-testületének 
2007. január 31-én megtartott ülésérõl

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testület 2007. január
31-én megtartott ülésének elsõ napirendi pontjában a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat módosításáról alkotott rendeletet, mivel az
eddig két bizottság helyett háromra bõvült a bizottságok létszáma a
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megalakulásával. 

A második pontban Tolmácsi Miklós aszódi GAMESZ vezetõ be-
számolóját hallgatta meg a Képviselõ-testület a kommunális hulla-
dékszállítási szerzõdés megtárgyalása címû napirend során. A
2007. évi hulladékszállítási összeg 12,5 %-os módosításáról határo-
zott a Testület. 

A harmadik napirendi pontban az iskola beruházást végzõ
Progress-B’ 90 Zrt. faktorálási kérelmét fogadták el a képviselõk. 

A negyedik napirendi pont tárgyalásánál a szennyvíztisztító telep
nem megfelelõ hatásfokkal történõ mûködése miatt kiszabott 2006.
évi szennyvízbírság Kartalra esõ összegének kifizetését fogadta el a
testület.

Az ötödik napirendi pontban az „állati hulladék kezelése” címû
projekt megvalósítása érdekében felállítandó projektszervezetrõl
szóló elõterjesztéssel kapcsolatosan a menedzsment szervezet
összetételét fogadta el a Testület a hatvan Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete által tett javaslat alapján.

Hatodik napirendi pontban a Testület az Értelmes Életért Alapít-
vány támogatási kérelmét – tekintettel az önkormányzat anyagi
helyzetére – elutasította, azonban erkölcsi támogatásként a Kisbíró
újságban közzéteszi az Alapítvány támogatási kérelmét. 

A hetedik napirendi pontban a Kartal, Ságvári Endre utca nevé-
nek megváltoztatásával kapcsolatosan tárgyalt a Képviselõ-testület,
mivel az utca lakosai aláírásokat nyújtottak be, mely szerint nem ké-
rik az utcanév megváltoztatását. A képviselõk a napirend megvita-
tása után úgy döntöttek, hogy a Ságvári Endre utca nevét „Árpád fe-

jedelem” utca névre változtatta meg. 
Nyolcadik napirendi pontban a Kartal-Verseg önkormányzatok

közoktatási együttmûködésével kapcsolatos napirendi pontot tár-
gyalta meg a Testület és úgy döntött, hogy az írásban elõterjesztett
számítási anyag és segédlet alapján a közoktatási együttmûködést
elfogadja 2007. szeptember 1-tõl. A Kartal-Verseg önkormányzatok
közoktatási együttmûködésére 5 tagú bizottságot hozott létre a tes-
tület az elõkészítõ feladatok végrehajtására, 3 fõ kartali és 2 fõ
versegi képviselõ részvételével. A bizottság tagjainak Vaskó János,
Bognár József és Gergely László képviselõket választotta meg. 

Kilencedik napirendi pontban a Képviselõ-testület Kartal nagy-
község fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatosan a pályázatok elõ-
készítése érdekében a fontossági sorrendet az alábbiak szerint fo-
gadja el: 

1. Faluközpont létesítése 
2. Csapadékvíz elvezetés 
3. Egészségügyi fejlesztések. 
Tizedik napirendi pontnál a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy

az új Sportcsarnok üzemeltetésének vezetésére, gazdaságos ki-
használására és programok szervezésére sporttanácsos álláshelyet
létesít, egy fõ köztisztviselõ alkalmazásával. 

A következõ napirendi pontban a Kistérségi Gondozási Központ
Alapító Okiratát módosította a Képviselõ-testület.

A Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól törvényességi észrevétel
érkezett, melyben felhívták a Képviselõ-testület figyelmét az alpol-
gármester választás fontosságára. A Képviselõ-testület a Polgár-
mester javaslata alapján megválasztotta a Szavazatszámláló Bizott-
ságot és zárt ülés keretében, titkos szavazással alpolgármester vá-
lasztást tartott. A választás érvényes és eredményes volt. A Képvi-
selõ-testület által megválasztott alpolgármesterek: Szõke Istvánné
és Bognár László. 

A következõ napirendi pontnál zárt ülést tartott a Képviselõ-tes-
tület. 

SÁGVÁRI ENDRE
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

„Ságvári Endre (Budapest, 1913. november 4.- Budapest, 1944.
július 27.) jogász, az illegális kommunista mozgalom tagja, antifa-
siszta ellenálló. 1944. július 27-én Budapesten, a Budakeszi úti Nagy
cukrászdában (ma Remiz étterem) találkozott egy másik kommunis-
tával, ide érkezett négy csendõr az õrizetbe vételükre. Társa ellenál-
lás nélkül megadta magát, Ságvári viszont hamis igazolványt muta-
tott fel, majd pisztolyt rántott a csendõrökre és hármójukat megse-
besítette. A kibontakozó tûzpárbajban Ságvári megpróbált elmene-
külni, kiürült pisztolyát eldobva kifutott az utcára, ám ott az egyik
csendõr rálõtt és halálosan megsebesítette. A legenda szerint a
csendõrök a haldokló Ságvárihoz  lépve személyazonosságáról kér-
dezték, mire a válasz annyi volt: „Harminckét nevem volt, találjátok
ki, melyik az igazi.” Ságvári és az egyik csendõr – akit a többiekkel
együtt kitüntettek – a körházban halt bele sérüléseibe. 1

Jegyzetek
1.  Kristóf Lászlót, az egyik intézkedõ csendõrt a Legfelsõbb Bíróság (LB) 2006.

március 6-án rehabilitálta, hatályon kívül helyezve az ellene 1958-ban többek között
Ságvári  meggyilkolásáért hozott halálos ítéletet. Az LB döntése, amely kimondta azt
is, hogy Ságvárival szemben a csendõrök a korabeli jognak  megfelelõen jártak el…

Tisztelt Kartaliak!

A csendõrség idejében is volt a rendfenntartóknak akkora tiszte-
letük, mint most a rendõrségnek. Ságvári 1944-ben ugyanazt a bûn-
cselekményt tette, mintha most lõtt volna le egy munkáját végzõ
rendõrt. A történelem szemétdombjára került rendszer csinált belõ-
le érdemtelenül hõst, szégyenteljesen  a fiatalok elé példaképként
állították. Az elmúlt év decemberében, majd idén januárjában a kar-
tali testület több név közül a honalapító „Árpád Fejedelem”-re vál-
toztatta a véleményes Ságvári utca nevet. Megemlíteném, hogy az
idei év Árpád-fejedelem éve, halálának 1100-dik évfordulóját ünne-
peljük. Az elmúlt rendszerben ránk erõltetett rovott múltú utcane-
vek megváltoztatása a peres házszámok megszüntetésével fokoza-



tosan megtörtént az utóbbi 4 évben, a mostani volt az 5. a települé-
sünkön. 2010 után EU elvárás lesz a házszámok rendezése, fõleg a
pályázatok elbírálásánál és a rendezési terveknél. Aminek az önkor-
mányzat eleget is tett, a Petõfi S., József A., Ady E. utcákban. Önma-
gában a házszámok rendezése ugyan olyan eljárást igényel, mint a
névmódosítás. A magánembereknek, magánvállalkozóknak a kar-
tali polgármesteri hivatal segítségével az utcanév és a peres ház-
számok megszûntetésével a változás átvezetése ingyenes, 2-3 év
múlva már nem biztos, hogy így lesz. A Ságvári elvtárs nosztalgiá-
zói, aktivistái rábeszélésével az utca 3/4-e a névváltozás ellen tilta-
koztak aláírásukkal. Tényszerû, pártatlan tájékoztatással más lett
volna az utca hozzáállása.  Az elõzõ 4 utca névváltozásánál hasonló
arányban kérték a változtatást. A megvezetett volt Ságvári úti lako-
sokkal beszélgetve elmondták, hogy milyen sokan szavaztak rám az
õszi önkormányzati választásokon. Ezúton is megköszönöm nekik
és a többi szavazóknak is a bizalmukat. De senki ne várja el tõlem,
hogy Bocskai, Kossuth, Dobó, Szent István történelmünk nagyjai
társaságában az Árpád fejedelem név helyett egy gyilkos mellett fel-
szólaljak, majd mellette szavazzak a kartali testületben.

Több történelmi írást tanulmányozva errõl az antifasiszta kom-
munistáról, egyetlen mondatot sem találtam, ami alapján egy jó ér-
zésû ember büszke lehetne Ságvárira. Eddig is méltatlan volt ahhoz,
hogy a nevét adja egy kartali utcának évtizedeken keresztül. A lelki-
ismeretükkel számoljanak el azok, akik valamilyen formában meg
akarták akadályozni, hogy az Önök utcája legyen a faluban az egyik
legszebb utcanév.

Tisztelt utca lakosai! Az idõ és utánjárás miatt legyen kárpótlás
Önöknek történelmünk egyik legnagyobb alakjának, Árpád fejede-
lemnek a neve, amire mindig, mindenkor büszkék lehetnek.

Tisztelettel:
Lados József

képviselõ

KI KOMMUNISTÁZHAT ?
A  Kisbíró januári számában Jakus József Ságvári úti lakos heves

reagálását olvashattuk utcája tervezett névváltoztatása miatt. Jelen
írásomban azt szeretném bemutatni, hogy igaza bizonyítása során
milyen ellentmondásokba, valóságtól elrugaszkodó sértõ állítások-
ba keveredik.

Nem mondom, hogy nincs reális érve, de amikor azzal támasztja
alá a Ságvári út nevének létjogosultságát, hogy a 20 év feletti lakos-
ság kommunista rendszerben született és élt, ezért magáénak érzi a
“hivatásos forradalmár” személyét, megdöbbentem. Nem kevésbé,
miután az egész 20 évnél idõsebb magyar népességet nemes egysze-
rûséggel lekommunistázza, annak a nyakatakert logikának a men-
tén, hogy aki kommunista rendszerben születik és él, az maga is
kommunistává válik. A koronát mégis akkor teszi fel tevékenysége
csúcsára, amikor a marxi társadalomelméletet megszégyenítõ krea-
tivitással elvégzi jelenlegi társadalmunk osztályokba sorolását: e
szerint vannak baloldali és vannak jobboldali kommunisták!

Ez azért is visszatetszõ, mert pont Õ szólít fel – amivel egyet is le-
het érteni – az állandó kommunistázás abbahagyására. Következte-
tését történelmi tények sorával lehet cáfolni.

Élt, ugye, a magyar 150 évig török uralom alatt, de nem vált sem
törökké, sem mohamedánná.Tartoztunk 400 évig Habsburg uralom
alá is, hazánk döntõ többsége mégsem németül beszél. Fél évszáza-
dos szovjet megszállás sem csinált kommunistát a magyarság nagy
részébõl, annak ellenére sem, hogy anno, a Magyar Néphadsereg-

ben politikai oktatás keretében arra képezték ki a sorállományt –
jómagamat is –; hogy van a “külsõ” ellenség, azaz a NATO, és van a
“belsõ” ellenség, vagyis a lakosság rendszerrel nem szimpatizáló na-
gyobbik része.

A mai magyar társadalomban élnek a régi rendszer kiszolgálói és
haszonélvezõi, illetve élnek a rendszer megszenvedõi, áldozatai.

Nem tudni miért, de a tényleges kommunisták akkor háborodnak
fel legjobban, ha lekommunistázzák õket. Mit szóljon az, aki nem az,
mégis megkapja ezt a minõsítést éppen a kommunistáktól? Egyálta-
lán! Ki kommunistázhat?

Bognár László
történész

VÉDJÜK, SZÉPÍTSÜK KÖZSÉGÜNK 
KÖRNYEZETÉT

Nem volt szándékom, hogy az év második hónapjában két cikket
írjak. Ezt az írásomat március hónapra terveztem. Sajnos a közel-
múlt látványai arra kényszerítettek, hogy e témával most foglalkoz-
zam. Túlzás nélkül mondhatom, hogy eléggé jól ismerem az orszá-
got. Sok-sok, kis és nagy településeket ismerek, de Kartalhoz hason-
lót keveset láttam. Rendezett utcasorok, szép házak és dolgos, szor-
galmas emberek lakják, büszkék lehetünk rá. Sajnos nem mondha-
tó mindez el a környezetünkrõl. Mirõl van szó:

Szemetesek az utcáink, valamennyi utcát ismerem, személyesen
végig jártam. Minden féle eldobott papírzsebkendõket, cigaretta-vé-
geket, nylon zacskókat, sörös dobozokat, stb. lehet látni. Mindez
egészségtelen és rontja az utca képét. Látok fiatal gyermekeket, akik
alig magasabbak a fûnél, és füstölnek, mint a gyárkémény, és élve-
zettel lövik el a cigaretta- végeket. Pedig több helyen is vannak már
kitéve cigarettavég-tartók és papírkosarak. Több utcában, pl. a Petõ-
fi- köz, Ady Endre út, Rákóczi út stb. láttam összetörött sörös üvege-
ket, csak remélni tudtam, hogy nem iskolás gyermekek voltak. Kel-
lemes csalódás ért a közelmúltban, jöttem kerékpárral Aszód és
Kartal között, egy férfit láttam lehajolva, megálltam és megkérdez-
tem, hogy mit csinál, miben segíthetek? (nem írom le az ismerõsöm
nevét, mert a szerénysége tiltakozna ellene) ,,Tudod szedem össze
az összetört üvegdarabokat, hogy senki kerékpárjának ne szúrja
ki a gumikerekét”.  Példaértékû.

A szemetelés mellett sajnos a közvagyon rongálásával is lehet ta-
lálkozni. Alig telt el egy pár hónap és valakiknek már útban volt az
utcákat jelzõ táblák, pl. Sport utca, Virág utca táblái össze voltak tör-
ve, ki lettek cserélve, lehet, hogy van több is, de én nem mind néz-
tem meg. Sajnos még lehetne sorolni az egyéb rongálásokat és ne-
gatív jelenségeket, mind ez nem növeli községünk jó hírnevét.

Mi a teendõ?
1. Ne szemeteljünk, ne rongáljunk!
2. A szülõk rendszeresen kérjék számon gyermekeiktõl, hogy mi-

vel töltötték a szabadidejüket, mit csináltak késõ éjszaka. Vonják fe-
lelõsségre gyermekeiket.

3. A pedagógusok is rendszeresen foglalkozzanak a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltésével. Mint pedagógus én is vallom,
hogy az osztályfõnöki órák, szülõi értekezletek stb. lehetõséget ad-
nak a téma foglalkozására.

4. A különbözõ civil szervezeteknek is meg van a maguk feladata.
Végezetül legyen mindannyiunk közös ügye, hogy településünk

tiszta, egészséges, rongálásmentes legyen!
Jakus József
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MEGMÉRETTETÉSEK A FELSÕ TAGOZATBAN 
- a Zrínyi Miklós és a Kazinczy verseny eredményeirõl - 

A versenyeket tekintve eseménydúsan indult a második félév a felsõ ta-
gozatban. Januárban két területen is megmérethették magukat a diákok.
Míg a Zrínyi Miklós nevét viselõ verseny házi fordulóján matematika fel-
adatokat kellet megoldaniuk a gyerekeknek, addig a Kazinczy-verse-
nyen a szép magyar beszédé volt a fõszerep. Jelentkezõbõl nem volt hi-
ány. A matematika versenyen hetvenkét tanuló indult. Közülük az aláb-
bi diákok vehetnek részt február 23-án az aszódi területi fordulón:
Kalcsó Róbert (5. b), Juhász Máté (5. a), Bognár Edit (5.a), Kovács
Dániel (5. c), Bereczki Martin (6. c), Gergely Attila (6. b), Jakus Judit
(6. a), Illés Gábor (7. a), Balogh Dorina (7.a), Halcsik Tamás (8. a),
Mátyási Márk (8. a), Kocznár Gergely (8.a). Sok sikert kívánunk nekik! 
A Kazinczy-versenyen már szigorúbban kellett meghúzni a határt. A he-
lyi fordulón az ötödik-hatodik és a hetedik-nyolcadik évfolyamon külön-
külön osztottunk díjakat, s mindkét helyrõl csak az elsõ helyezett jutott
tovább. Két tanulóért izgultunk hát a február 2-án megrendezett területi
fordulón: Kovács Mónikáért (6.a) és Mátyási Márkért (8.a). Mindkettõ-
jüket Pechó Ferencné Judit tanárnõ készítette fel e rangos megméret-
tetésre. Mónika szép beszédével a harmadik helyezést érte el, míg Már-
kot különdíjban részesítették. Ezúton is gratulálunk nekik!

LEZAJLOTT A FARSANGI BÁL

Az idei évben is – az eddigi hagyomá-
nyokhoz hûen – megrendezésre ke-
rült a farsangi mulatság a felsõ tago-
zatban. Az elõzõ évekhez képest
emelte az ünnep színvonalát, hogy a
nyolcadikosok keringõjét már az
újonnan épített, impozáns sportcsar-
nokban tekinthették meg az arra kí-
váncsiak. Lelkes szülõk, rokonok, ba-
rátok, ismerõsök és persze a tanulók,
tanárok, mind érdeklõdve várták az
ünnepi táncot. Csalódás – bizton állít-
ható – senkit sem érhetett. A Bencsik
Renáta bálkirálynõ és Szarvas Gábor

bálkirály által felvezetett tánc szépsége hozzájárult a farsang emelke-
dett hangulatához. Igaz, hogy a dicséret elsõsorban a diákokat illeti, de
ne felejtkezzünk meg az õket felkészítõ tanárok – Pechó Ferencné Judit
és Szászi Tibor – fáradságot nem ismerõ munkájáról se. A keringõ ko-
reográfiája, gördülékenysége, szépsége hozzáértésükrõl tanúskodott. A
nyitótánc után a jelmezesek felvonulását vártuk. A felvonulás helyett
azonban egy elég kurta bemutatkozást láthattunk, mivel igen kevesen
döntöttek úgy – saj-
nos – , hogy beöltöz-
nek. Azok azonban,
akik vállalták az ezzel
járó munkát és izgal-
makat, mindenképp
részesültek valami-
lyen elismerésben.
Cserébe, hogy sike-
rült igényes, mulatsá-
gos jelmezeikkel
szórakoztatniuk a

nagyérdemût. A csoportos jelmezek közül kiemelendõk a Pál utcai fiúk
szerepébe bújt 5. a osztályos tanulók, osztályfõnökükkel, Hegedûs La-
jossal egyetemben. Az egyéni beöltözõket tekintve, pedig két név emlí-
tése megkerülhetetlen: Pintér László Krisztoforé (7. c) és Vincze Bencéé
(5.a). Gratulálunk nekik. A farsangot a fiatalok körében nagy népszerû-
ségnek örvendõ disco zárta, ahol is este tíz óráig rophatták a táncot az
iskola nebulói.  

FÉLÉVI EREDMÉNYEK

Ismét lezártunk egy félévet a fölsõ tagozatban. Szerencsére mindig van-
nak olyan tanulók, kiknek öröm ránézni a bizonyítványára. Õk azok, akik
méltók arra, hogy kiemelvén õket az alábbiakban felsoroljuk neveiket.
Kitûnõ tanulók: Szarvas Gergõ (5.a), Kalcsó Róbert (5.b), Hangya Adri-
enn (5. c), Neczpál Réka (5.c), Csizmadia Anna (6.a), Kalcsó Kitti (6.a),
Barna Beatrix (6.c), Bereczki Martin (6.c), Mátyási Márk (8.a), Szarvas
Gábor (8.a). Jeles tanulók: Bihari Brigitta (5.a), Bognár Edit (5.a), Lados
Anna (5.a), Gergely Réka (6.a), Nagy Ádám (6.a), Apáti Márk (6.a),
Mayer Daniella (6.c), Illés Gábor (7.a), Balogh Dorina (7.a), Tóth Dániel
(8.a). 
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Az iskola hírei

AZ  ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA
JANUÁRI   HÍREI

PIHENÉS UTÁN ÚJRA MUNKA, TANULÁS
A rövid, hó nélküli téli szünet után újult erõvel kezdtük  az újeszten-
dõt, s folytattuk eddigi munkánkat.

OLVASNI JÓ!... – SZÉPOLVASÓ  VERSENY
A MÁSODIK ÉVFOLYAMNAK

1. helyezés:  Ocsovai  Anna  2. a osztály
2. helyezés:  Ökrös  Patrícia  2. z osztály
2. helyezés:  Meggyes  Dorina  2. z osztály
3. helyezés:  Szõke  Petra   2. b  osztály
Eredményükhöz  gratulálunk!

“MESÉS”  RAJZVERSENY  EREDMÉNYHIRDETÉSE
A LEGJOBB  RAJZOK  KÉSZÍTÕI:

1. évfolyam:
Varga Barnabás 1. a 
Zombori Zoltán 1. a
Zámbó Dominika 1. a
Barsi Bianka 1. a
Tóth Bernadett 1. b
Szûcs Laura 1. b
Bárány Réka 1. z
Csapó Lilla 1. z
Szabados Inez 1. z
Bartos Bianka 1. z
Bencsik Lilla 1. z
Orgoványi Lili 1. z
Tóth Laura 1. z

2. évfolyam:
Ocsovai Anna 2. a
Kiss Natália 2. a
Harkó Erika 2. a
Zatureczki Melánia 2. a
Molnár Klaudia 2. b
Kassai Attila 2. b

Szõke Petra 2.b
Medla Anikó 2. z
Horváth Anett 2. z
Csapó Regina 2. z
Boróczki Barbara 2.z

3. évfolyam:
Mayer Zsanett 3. a
Kalcsó Szabolcs 3. b
Tóth Patrícia 3. b
Fodor Nikolett 3. b
Hollósi Nikolett 3. z
Kiss Réka  3. z

4. évfolyam:
Sóss Fanni 4. a
Rizsák Fanni 4. z
Takács  Katalin 4. z
Pethõ Anna 4. z
Rektenwald Lili 4. z

Gratulálunk! 



„A BOLDOGSÁGOT NEM LEHET 
AJÁNDÉKBA KAPNI…”

E címet Goethe szavai-
ból idéztem. Tudom,
hogy sokszor, sokan
szánták ezt útravalóul
ballagó diákoknak, szo-
morkodó, csüggedt em-
bereknek. Sõt, nemcsak
az elsõ sort szoktuk fel-
használni, hanem leg-
alább még 3-at hozzá.
Most én is ezt teszem. A
cím folytatása így szól a

boldogság megtalálásának útjáról: „ egyetlen titka: adni, adni, mindig
csak adni. Jó szót, mosolyt, hitet, bátorítást és sok-sok önzetlen tiszta
szeretetet.”

Vágyunk a boldogságra. Kívánjuk magunknak és fõleg ünnepi alkal-
makkor másoknak is pl.: születésnap, névnap, karácsony, újév stb….

Én úgy gondolom, ha a mindennapi életünkben minél többször, ta-
lán folyamatosan is be tudjuk építeni e Goethe által így megfogalmazott
utat, akkor igazán boldogok lehetünk. Szeretnék néhány boldogságot
sugárzó képet megjelenteni e sorok kíséretében. A képeken szereplõket
sokan ismerik és bizonyára sok olyan, van közöttünk, akiktõl sokan
kaptak szeretetet. Az emlékezés is jó érzés. Ha szépre, jóra emlékezhe-
tünk, boldogságot, örömöt ad. Ebben az évben 70 éves leszek. Ez sze-
mélyes dolgom, de mégis bátorkodom felhozni, mert ebbõl a 70 évbõl
52-t, mint aktív és nyugdíjas tanítónõ a KARTALIAK között éltem.

Tudom, minden ember élete során tesz olyat is, ami nem mindenki-
nek tetszik. Ez az örök igazság rám is érvényes. De mindezzel együtt, én
minden porcikámban folyamatosan érzem, hogy 18 évesen befogadott
a KARTALIAK nagy többsége. Boldogságban éltem és élek ma is. Sok
szeretetet adtam, és még talán többet kaptam. Nekem úgy tûnik, még a

házak, a fák, a bokrok és a virágok
is köszönnek, simogatnak. Bár én
nem igazán várom ki, hogy mások
köszönjenek nekem elõre. Jól esik,
hogy Isten kegyelmébõl, jó egész-
ségben láthatom embertársaimat.
Legtöbbször úgy tapasztalom ez
kölcsönös. Még szólunk is egymás-
hoz, ha bárhogy sietünk is. Életem
végéig kísérni fog a 2006-os 6 na-
pos erdélyi utunk a CSIKSOMLYÓI
BÚCSÚBA. Ez is a szeretetrõl szólt.

Sok rossz dolog is történt velem ennek kapcsán, de annyi emberi ér-
téket kaptam az útitársaimtól, akiket vezethettem, hogy minden csapás
után sikerült gyorsan erõre kapnom. Azóta is jólesik velük találkozni.
Örömömre szolgál, hogy szívesen nézegetik a videokazettákat. Nem-
csak õk, hanem sokan mások is falunkból. Bár én csak a férjem halála
után kezdtem fotózni, videózni, de nagyon igyekszem, és az embersze-
retet kisugárzik felvételeimbõl. Ezt sokszor mondták már nekem, és
mindig jólesik hallani, mert ez így is van.  Mindez erõt ad arra, hogy ma-
gammal hívjak másokat és szervezzek kirándulásokat. Ezekrõl késõbbi
írásaimban fogok hírt adni.

EMLÉKEZTETÕ és FELHÍVÁS a NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK 
4. ÉVFORDULÓJÁNAK ELÕKÉSZÜLETEIRE ÉS PROGRAMJÁRA:

Ezt az ünnepet, mint már jeleztem is, KARTALI NÉPVISELETÛ BABA-
KIÁLLÍTÁSSAL fogjuk összekötni, ami 3 részbõl áll majd.

1. Nyugdíjas Egyesületünk babái
2. Menyasszonyt kiváltó babák (Ha lehet, hozzák majd el az errõl szó-

ló képeket is.)
3. Kistérségünk népviseleti babái
Kérem, aki szereti és teheti, készüljön a BABAFESZTIVÁLRA!

Az Egyesületünk nevében: Herczeg Jánosné
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Nyugdíjasok rovata

KARTAL -VERSEG ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA – 2007. március hónapban
Hétköznap: Ügyelõ orvos: Cím: Ideje: Telefon:
Hétfõ: Dr. Stahorszky Margit Kartal, Baross u. 18. 16 - 8 óráig 437-329
Kedd: Dr. Katona Miklós Kartal, Baross u. 18. 16 - 8 óráig 437-328
Szerda: Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 16 - 8 óráig 437-315
Csütörtök: Dr. Botos Mária Verseg, Fõ u. 12. 16 - 8 óráig 567-210

Ünnepnap:
02. péntek Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 13- 8 óráig 437-315
03. szombat Dr. Botos Mária Verseg,  Fõ u. 12. 8 - 8 óráig 567-210
04. vasárnap Dr. Botos Mária Verseg, Fõ u. 12. 8 - 8 óráig 567-210
09. péntek Dr. Stahorszky Margit Kartal, Baross u. 18. 13- 8 óráig 437-329
10. szombat Dr. Katona Miklós Kartal, Baross u 18. 13- 8 óráig 437-328
11. vasárnap Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 8 - 8 óráig 437-315
15. csütörtök Dr. Stahorszky Margit Kartal, Baross u. 18. 8 - 8 óráig 437-329
16. péntek Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 8 - 8 óráig 437-315
17. szombat Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 8 - 8 óráig 437-315
18. vasárnap Dr. Stahorszky Margit Kartal, Baross u. 18. 8 - 8 óráig 437-329
23. péntek Dr. Botos Mária Verseg, Fõ u. 12. 13 - 8 óráig 567-210
24. szombat Dr. Katona Miklós Kartal, Baross u. 18. 8 - 8 óráig 437-328
25. vasárnap Dr. Katona Miklós Kartal, Baross u. 18. 8 - 8 óráig 437-328
30. péntek Dr. Tankó Géza Kartal, Mártírok u. 10. 13- 8  óráig 437-315
31. szombat Dr. Botos Mária Verseg, Fõ u. 12. 8 - 8 óráig 567-210

Dr. Katona Miklós ügyeletvezetõ fõorvos
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A Mûvelõdési Ház életébõl
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: 17.00 - 18.00 Rock and roll sporttánc
- Vezeti: Kõmíves Erzsébet

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

18.00 - 19.00 Ifjúsági klub
- Vezeti: Halmágyi Ferencné

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.

Márciusi programok:
3. szombat Színházlátogatás - Pesti Magyar Színház 19.

órakor: A néma revolverek városa címmel Rejtõ
Jenõ mûvébõl színpadra írta Schwajda György

8. csütörtök Árusítás - vegyes
12. hétfõ Árusítás - ruha Jön Pisti!
14. szerda Árusítás - vegyes
15. csütörtök Nemzeti ünnep - a Petõfi téren
19. hétfõ Véradás  13 órától 17 óráig
21. szerda Árusítás - vegyes
22. csütörtök Termékbemutató
26. hétfõ Árusítás - vegyes

SZÍNHÁZBARÁTOK FIGYELEM!
2007. április 29-ére, vasárnapra a nagy érdeklõdésre
való tekintettel újra szervezzük a Fõvárosi Operett-
színházba a látogatást, a  Mágnás Miska címû elõadás-
ra. Utazás autóbusszal.

Jelentkezni lehet a Mûvelõdési házban, 
vagy telefonon 437-421.

Országos értékelés a Kartali Asszonykórusról
(Megjelent a ,,Zeneszó” országos szakmai folyóiratban)

Néhány mondat a Kartali Asszonykórus sikereirõl
Kevés népdalkórus büszkélkedhet azzal, hogy az ország legjobb, leg-
kiemelkedõbb csoportjainak egyike. Messze földön híressé vált az
együttes, fegyelmezett, mégis természetes elõadású szerepléseivel,
eredeti népdalok továbbvitelével. 
Vezetõjük Valter Menyhértné, aki önzetlen elkötelezettje az együt-
tesnek. Mûködésük nem „csak” a népzenére korlátozódik, hanem a
kapcsolatok építésére, és a világba való kilépésre, ismeretszerzésre
is. Ennek megfelelõen – hazai megmérettetéseken kívül – fellépnek
külföldön is, ahol minden alkalommal csodálatot váltanak ki mind a
helyi, mind a vendégként odalátogatók körében. A határon túli cso-
portokkal való kapcsolattartással, nem csupán a zenei értékek õrzé-
sét, hanem az emberi együttélésnek is szép példáját adják. Bejárták
már Horvátországot, Szlovákiát, Erdélyt, Görögországot, de talán az
egyik legemlékezetesebb szereplésük Olaszország volt, ahol énekel-
tek Szent György-szigeten, Szent Gellért püspök ereklyéinél. Felejthe-
tetlen volt mindenki számára, amikor a bejáratnál gyertyát gyújtva,
az ú.n. egyházi népénekek dallamával, kísérve mentek a nagy ma-
gyar szent emlékének tisztelegve. De ez a csoda megismétlõdött
Paduában, a Szent Antal-bazilikában is. Ezek kiragadott élmények,
amelyek azonban nem alkalmasak arra, hogy munkájuk folyamatos-
ságát érzékeltessék.
Kiemelendõ gyönyörû öltözékük, amellyel ugyancsak a hagyomá-
nyok ápolása érvényesül. Énekük tiszta, fegyelmezett, mértéktartó
mozgásuk színessé, de nem harsánnyá teszi szereplésüket. Mindezt
bizonyítja az a tény, hogy ahol verseny- vagy minõsítõ szerûen lép-
nek fel, mindig a legmagasabb elismerésben, fokozatban részesül-
nek, mind a Vass Lajos Népzenei Szövetség, mind a KÓTA által meg-
hirdetett rendezvényeken. Így birtokosai számos arany fokozatnak,
Aranypáva nagydíjnak, külön díjnak. 2005. december 23-án KÓTA
nagydíjban részesültek, amelyet eddig csupán két népdalkórus
mondhat magáénak Magyarországon az ezer körüli csoport közül.
Legutóbb a Vass Lajos Népzenei Szövetség Országos Kárpát-me-
dencei Népzenei Versenyen V.L.  nagydíjban részesültek, amely e két
éves versenysorozat legmagasabb elismerését jelenti. 
A következõ évben ünneplik fennállásuknak 25 éves évfordulóját. A
Galga menti népdalok õrzését, továbbvitelét immár negyed százada
mûvelik. További sikereket kívánunk a csoportnak és nem utolsó
sorban vezetõjüknek, Valter Menyhértnének.

Dr. Gerzanics Magdolna (www.gerzanics.hu)Figyelem! A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Mûvelõdési házban, Baross út 117.) 
ügyfélfogadási rendje megváltozott:

Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítõ Szolgálat
Halmágyi Ferencné Sisa Anita

06-30-816-0446
Hétfõ: 8 - 12 12 - 16
Kedd: 12 - 16 8 - 12
Szerda: 12 - 16 8 - 12
Csütörtök: 8 - 12 12 - 16
Péntek: 8 - 10 12 - 15

A Római Katolikus Egyház (Baross u. 51.) Plébánia
hivatalának telefonszáma is megváltozott!

Új tel., fax száma: 28-437-713. Honlapja: http://kartal.extra.hu
Irodai szolgálat: Hétfõ és kedd: 9-10 és 16-17, Szombat: 9-10
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 

EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

18662106-1-13

A kedvezményezett neve:

KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

FIGYELEM! TELEVÍZIÓS OPERATÕR DIGITÁLIS TECHNIKÁVAL ESKÜVÕK, CSALÁDI
RENDEZVÉNYEK FELVÉTELÉT VÁLLALJA.

Érd: 06-20-944-6050

A KÖNYVTÁR HÍREI
Sírnak a Négyszögletû Kerek erdõ tündérei 

és a pomogácsok

Siratják szülõatyjukat, Lázár Er-
vint. Korunk egyik legnagyobb me-
seírója 1936.május 5-én született
Budapesten és 2006. december 22-
én  hunyt el. Munkásságát nem csak
meséi és elbeszélései jelzik, hanem
a különbözõ újságokban írt cikkei
is.
Gyermekkora nagy mesélõitõl
megtanulta, hogy az emberek szá-
mára semmi sem fontosabb a mesé-

nél. Szüleitõl és szülõfaluja nagy elbeszélõitõl, kukoricafosztás, esti szomszé-
dolások közben leste el a fabulázás titkait. Meséi nem csak gyermekeknek
íródtak, a felnõttekhez is szólt novellásköteteivel és regényével. Buddha szo-
morú c. kötetének üzenete megszívlelendõ mindannyiunk számára.
„Szomorúak lehetünk mi gondolkodó emberek, mert soha ennyire távol
nem jártunk Istentõl, soha ennyire nem bántunk tiszteletlenül a termé-
szettel és embertársainkkal, mint itt és most. Szinte mindenkibõl kihalt a
szolidaritás, a részvét és a szeretet.”
Lázár Ervin azért teremtette meg öntörvényû mesevilágát, a Kisfiú és az
oroszlánok, a Négyszögletû Kerek Erdõ, a Gyere haza, Mikka-makka tündér-
birodalmát és annak csodálatos lakóit, hogy vigaszt adjon a felnõtteknek, és
kapaszkodót nyújtson a gyerekeknek.
Lázár Ervin a bennünket naponta sokkoló szörnyûségeknél is elszomorítóbb-
nak tartotta, hogy a gyerekek elfordulnak a meséktõl. Azt mondta:
„A mesét a csillogó szemmel figyelõ gyerekek éltetik, de ha a tündérvilág-
tól elhódítja õket a rémségek, a valóságshow-k, a fantáziátlanság meg-
annyi pokolfekete és posványszürke démona,  akkor nemcsak felnõtt no-
vellákban búslakodó Buddha, hanem Mikkamakka, Vacskamati,
Maminti, Dömdödöm, Bruckner Szigfrid, Ló Szerafin, Aromó ,de még a

Kisfejû Nagyfejû Zordonbordon is elkezdi lógatni a fejét. Mert a mesehõ-
sök sem szeretik a magányt.”
Munkásságát több díj, kitüntetés is elismeri József Attila-díj (1974),Mûvészeti
Alap Irodalmi Díja(1980), Állami Ifjúsági Díj (1981), Déry Tibor-jutalom
(1990), a Soros Alapítvány életmûdíja (1992), MSZOSZ-díj(1995) és Kossuth-
díj (1996).
Kívánjuk neki, hogy hosszú szenvedése után találjon odaát békét és nyugal-
mat. Hõsei pedig szívünkben éljenek tovább…

Mesedoboz foglalkozások a Nagyközségi Könyvtárban, amelyre szeretettel
várunk minden gyereket, aki szereti az érdekes történeteket hallgatni:
2007.február 23., 2007.március 09., 2007.március 23., 2007.április 06.,
2007.április 20., 2007.május 04. és 2007.május 18.

Könyvtárunk mostantól a Skype-on is elérhetõ a nyitvatartási idõ alatt.
Skype-nevünk:  nagykozsegi.konyvtar.kartal .Amennyiben rendelkezik
internet elérhetõséggel, ingyen hívhat bennünket ezen a címen. Web cí-
münk: http://kartalkonyvtar.fw.hu
Szívesen fogadjuk e-mail címünkre a kedves kartali lakosok építõ javaslatait,
kritikáit és azokat igyekszünk minél elõbb orvosolni.
Természetesen problémáikat, kéréseiket személyesen is felvethetik könyvtá-
runkban és mi lehetõségeinkhez mérten, igyekszünk megoldani azokat.

Helytörténeti anyagunk folyamatosan gyarapodik Szabó László falunk szü-
lötte jóvoltából. Ebben a hónapban három dolgozatát küldte el könyvtárunk-
nak: 
Kartal történetébõl:A báró Sina-családról, 
Kartal történetébõl .Kartal urai, birtokosai, családjai közérdekû személyi-
ségei a XVIII.sz.közepéig 
Kartali nyelvjárás:Tájszótár. 
Az elõzõ dolgozatok is megtekinthetõek a könyvtárban. 
Szeretnénk megköszönni szorgos munkáját, amelyet községünk érdekében
tesz és kívánjuk, hogy sokáig éljen erõben-egészségben.   

Laukó Ibolya

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 kirán-
dulásokat szervez. Diákjainknak nyáron egyhe-tes sporttábort tervez..
Az alapítvány továbbra is támogatást ad: táboroztatásához, sportrendezvényekhez, tanul-
mányi 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 munkál-
tatójának.
Köszönjük, hogy adójának 1 %-ával segítette a kartali gyermekeket !

Bereczki Ilona 
a kuratórium elnöke
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 SÍKÖLCSÖNZÕ  

                    Szervíz  és Adás-Vétel 
                                          A S Z Ó D  

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)  

Keresse a legjobb megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a
HFC-Network Kft-tõl.

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

 KARTAL TÓ ÜZLETHÁZ
PETÕFI TÉR 10.

Független pénzügyi tanácsadó iroda
• hitel, hitelkiváltás
• pályázatok, projektek vál-

lalkozóknak
• befektetések ügyintézése
Szabad felhasználású és
lakáscélú jelzáloghitelek befek-
tetéssel 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 szeretet-
tel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Tanácsadóként munkalehetõség!

Érdeklõdni: 
06 30/ 67 75 780-as telefonszámon lehet!

ZSUZSI BÚTOR 
– TURA TABÁN ÚT 24.

FIGYELEM! Megújult és bõvített raktárkészlettel
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!

• 202 féle szekrénysorok, gardrobok: - 41 000Ft-tól
• 136 féle ülõgarnitúra, sarokgarnitúra: 69 000Ft-tól
• 91 féle számítógép- és irodaasztal: 7 800Ft-tól
• 62 féle TV állvány
• 21 féle konyhabútor, tálalók: 49 000Ft-tól
• 62 féle faétkezõ garnitúra, sarokétk.: 29 000Ft-tól
• 57 féle ágyazható kanapé, rekamié: 42 000Ft-tól  
ágyak, kisbútorok, fésülködõk és minden, amire szükség
van, egy lakás berendezéséhez!
Magyar, lengyel és olasz bútorok, tölgyfából, fenyõbõl,
bükkbõl, fémbõl és bútorlapból, minden korosztálynak!

IDE ÉRDEMES  BENÉZNI!
Nyitva: keddtõl-péntekig 9.00-17.00- ig, 

szombat 8.00-12.00- ig
Bangó Péter: 06 20/3960597

Telefon: 06 28/466 012


