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Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lX.15.) számú rendelete alapján

a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli
Rövid, tömör a hír, de nagy jelentõségû. Kovács László négy évvel ezelõtti, nagyon sokakat megrázó halála után most adódott lehetõség arra, hogy az eddigi „névtelen” kartali sportcsarnokot egy
olyan, arra érdemes sportolóról nevezzünk
el, aki ezer szállal kötõdött a településhez,
akit mindenki ismert, aki kiemelkedõen teljesített a sportban, aki itt hagyta kézjegyét. Hetekkel, hónapokkal a csarnok névadó elõtt
kezdõdött az elõkészítés. Ki készítse el a
dombormûvet? Hogyan ábrázolja Kovács
Lászlót? Milyen módon szépítsük a csarnok
belsejét, hogy az emléktábla méltó helyre
kerülhessen? Mikor legyen a névadó? Kik legyenek azok a mûvészek, akik tudásukkal,
tehetségükkel a mûsor színvonalát biztosítják? Ki szeretne, ki tud
segíteni? Miben tud segíteni? ... Kérdések sokasága merült fel, de
május 26-ra minden a helyére került. Elkészült a dombormû (Buda István szobrászmûvész alkotása), felkerült a csarnok bejáratához a márványtábla (Urbán István adománya és munkája), a két
új vitrin megtelt Kovács László relikviáival. A csarnok személyzete, valamint Blaubacher János és munkásai napokon keresztül fúrtak, faragtak, füvet nyírtak és takarítottak, hogy az ünnepség kezdetére minden tökéletes rendben fogadja a vendégeket. 10 órára
a csarnok megtelt. A Kartali Asszonykórussal együtt énekelve a
Himnuszt, kezdõdött a mûsor. Õket követte a Könyves Kálmán
Nyugdíjasklub népdalcsokorral, majd a Nefelejcs Népzenei Egyesület karikázóval, szívet melengetõ citerazenével. A mûsorszámok
között Burján Attila konferált a tõle megszokott tájékozottsággal,
emberi érzékenységgel. Novák Gyula szavalata (József Attila: A
Dunánál) és Tóth Ilkó Zsuzsanna éneke (Presser Gábor- Adamis
Anna: A padlás c. musicalbõl) könnyeket csalt sokak szemébe.
Mindkét
mûsorszám
annyira, megható, annyira odaillõ volt!
Ezután
következett
Tóth Ilkó Mihály és Szabó
Imre beszéde, melyek
alatt már azok is
könnyeztek, akik eddig
ezt próbálták visszatartani. Az emberségnek, a

barátságnak, a szeretetnek a szavai, mondatai mindenkit elgondolkodtattak, megindítottak. Az emléktábla leleplezésére azonban
csak ezt követõen került sor. A folyosón minden talpalatnyi hely foglalt volt, mindenki részese szeretett
volna lenni annak a felemelõ pillanatnak, amikor lehull a lepel és
mindenki elõtt láthatóvá válik a
dombormû, amely a fiatal-sportoló
Kovács Lászlót ábrázolja. Az ünnepélyességet tovább növelte, hogy
Ladócsy László nevében jómagam
adtam át a családnak azt a festményt, mellyel a mûvész-tanár
elõttük tisztelgett, majd Tompa Andor, a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének elnökétõl kaptunk emléktáblát, mely a
Kovács László Sportcsarnok tagságát igazolja és hirdeti.
Ami ezután következett, arról még most sem könnyû meghatódottság nélkül írni. Néhány perces filmen jelent meg elõttünk Kovács László, beszélt hozzánk, üzent nekünk. A hajdani videofelvételek, fényképek megidézték, láthatóvá tették Õt! A múltnak ez a
fajta felbukkanása, újraélése mindenkit elgondolkodtatott, megríkatott. Fájdalmas, de nagyszerû érzés volt, hogy ha csak percekre, ha csak a technika segítségével, de odavarázsolhattuk szülei,
testvérei, családja, rokonai, ismerõsei, barátai elé. Hiszen a bölcsek is azt tartják, hogy az ember akkor hal meg igazán, amikor
már nem emlékeznek rá. Kovács Lászlóra sokáig fogunk emlékezni. Arcvonásai nem halványulnak, hiszen nap, mint nap rápillanthatunk arcképére, fényképeire, mesélhetünk róla az iskolásoknak, a csarnok látogatóinak.

A tartalomból...

• A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége
• Önkormányzati hírek
• Jótékonysági est
• Nyári táborok
• Sporthírek.
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A katartikus élmény után mindenkinek szüksége volt egy kis
nyugalomra, egy kis pihenõre, hogy feldolgozhassa, elraktározhassa magában mindazt, aminek részese volt. A csarnok névadó
második felében a fõszerep már a gyerekeké, a sporté lett. Gerhát
Petra társaival hívta közös bemelegítésre a kicsiket és nagyokat.
Ezt követõen Kiss Judit és Kratofil Sándor tanítványai tartottak változatos sportbemutatókat a küzdõtéren, próbáltak minél több gyereket, felnõttet mozgásba hívni. Sajnos a programnak ez a része
nem vonzott annyi résztvevõt, mint amennyire számítottam. Lehet, hogy a Pünkösd, lehet, hogy az ebédidõ tántorított sokakat el,
nem tudom. Pedig az FTC férfi kézilabda csapatának mérkõzése,
mellyel Kovács László emléke elõtt tisztelegtek, érdekes, változatos volt, minden tõlük telhetõt megtettek a közönség szórakoztatásáért. A névadó záró akkordjaként a családtagok, a VIP vendégek, az Önkormányzat képviselõi, az intézmények vezetõi, a sportolók a Kastélykert Panzióban kaptak estebédet.
EZÚTON IS SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI MINDAZOKNAK, AKIK
FONTOSNAK TARTOTTÁK, HOGY JELENLÉTÜKKEL, SEGÍTSÉGÜKKEL MEGTISZTELTÉK A RENDEZVÉNYT!

Az írásban korábban említett személyeken kívül a következõktõl kaptunk támogatást, segítséget. Volt, aki pénzzel, volt, aki munkájával segített. Köszönjük!
Bartók István, Bereczki Ilona, Bereczki László, Bognárné Oláh
Edit, Braun Krisztián, Deák István, Galga TV, Ifjú Polgárõrök, Juhász
Jácint, Kalcsó Tibor, Kartal Nagyközség Önkormányzata, Kassa
István, László Tiborné, Péter Ferenc, Peterson János, Régió+ TV,
Ritecz György, Sándor Ferenc, Söregi Zoltán, Száraz Zoltán, Szarvas Csaba, Szászi Tibor, Szásziné Gyõri Éva, Tóth Ilkó Mihály, Tóth
Ilkó Mihályné, Tóth Rudolf, Urbán Csaba, és Zsigri Róbert.
Babály László
/további fotók megtekinthetõk a www.kartal.hu/kepgaléria
menüpont alatt, a Régió+ TV felvétele pedig
http://www.youtube.com/user/regioplusztv csatornán /

Önkormányzati Hírek
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. április 1-jétõl 2012. június 30-ig megtartott üléseirõl

2012. április 2. rendkívüli testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012(III.1.) BM. rendelet alapján a Játéksziget
Napköziotthonos Óvoda nyílászárók, kazánok, fûtõtestek cseréjére, valamint a homlokzat hõszigetelésére.
Második napirendként is pályázat benyújtását szavazták meg a képviselõk, a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerûsítése
támogatására, székek beszerzésére.
A Közgyûjtemények Kollégiuma 2012. május 31-i ülésén 420.624 Ft támogatást ítélt meg.

2012. április 26. rendes testületi ülés
Elsõ napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában álló 24 hektár föld bérleti ügyét tárgyalta a testület, Kiss András a Tangazdaság képviselõje és Dr. Réti István ügyvéd segítségével. Végül a képviselõk felhatalmazták az ügyvéd urat a 24 hektáros földterület
ügyében való eljárásra, a haszonbérleti díj megfizetésével kapcsolatosan.
Második napirendi pontban Ritecz György Galgamenti Viziközmû Kft. ügyvezetõje részletesen tájékoztatta a jelenlévõket a Viziközmû
szolgáltató társaság létrehozásának szükségességérõl, fontosságáról.
A Képviselõ-testület rendeletet alkotott a 4/2011.(III.16.) sz. költségvetési rendelet módosításáról és az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Továbbiakban a képviselõk határozatot hoztak az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról.
Jogszabályi változások miatt a Képviselõ-testület módosította az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/1995.(II.01.) számú rendeletét, a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/1997. (V.30.) számú rendeletét, és döntött az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl.
A rendeletek megtalálhatóak kartal.hu honlapon.
A képviselõk egyetértettek abban, hogy a 2012-es évben nem vezetik be a térítési díj fizetést a bölcsõdében.
Utolsó napirendi pontban került megtárgyalásra a mezõõri állás létrehozása. A Képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta a mezõõri
állás létrehozásához úgy, hogy a földtulajdonosok és a földhasználók a mezõõr, vagy mezõõrök foglalkoztatásának költségeit az állami támogatás levonása után elõre befizetik az önkormányzat számlájára.
Egyebek napirendi pontban határozat született a rendezési terv módosításáról.

2012. június 26. rendkívüli testületi ülés
A Képviselõ-testület elfogadta a Viziközmû bérleti-üzemeltetési szerzõdést és a DAKÖV Kft. társasági szerzõdését.
Ezt követõen a Könyves Kálmán Általános Iskola részére 917 kötelezõ órát biztosít a 2012/2013-as tanévre.
2012. szeptember 1-jétõl az álláshelyek számát 1 álláshely elvonásával 44,5 fõben határozta meg.
2012. július

KISBÍRÓ
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A közmunka is munka!

Bölcsõdekóstoló

Kartalon a közfoglalkoztatás nagyobb része a környezet rendezése, az intézmények karbantartása és az idén bevezetett növénytermesztés területén valósul meg. Értékteremtõ, a köz számára
hasznos elfoglaltság biztosításával - Blaubacher János és Gergely
László vezetésével -, a község munkanélküli lakosainak szándékozik segítséget nyújtani. A közmunka a regisztrált álláskeresõk
számára határozott idejû, átmeneti foglalkoztatást jelent.
E program keretében az alábbi feladatok valósultak már meg:
– a Polgármesteri Hivatal udvarában álló „faház” áttelepítése a
Mûvelõdési Házba, mellyel a raktározási terület megnövekedett
– a Mûvelõdési Ház tetõszerkezete több helyen átengedte a
csapadékot, és ennek a felújítása: kb. 450 m² bontása, fóliázása, lécezése és újrafedése
– II. számú óvodának (Ady E. utca) parkoló és 5x12 m raktárhelyiség valamint rollerpálya építése az óvodások örömére
– a zöldhulladék befogadására alkalmas „komposztáló” kialakítása a temetõ mellett
– a felsõ tagozatos iskola udvarán 100 m-es salakos futópálya
és távolugrógödör kialakítása
– Dr. Katona Miklós orvosi rendelõjének hátsó (udvari) nyílászárók cseréje
– a Mûvelõdési Ház fûtésének nagy karbantartása, radiátor szelepek cseréje
– Ady E. utcai óvoda konyhabejáratának sármentesítése járdalapokkal
– az aszódi rendelõintézet kérésének eleget téve kartali vállalkozók felajánlásával a belsõ parkolók kialakítása
– járdalapok készítése, közterek tisztán tartása
– a”faluközponti” telkek megmûvelésével megtermelik az önkormányzat fenntartásában mûködõ intézmények konyhái
számára az alapanyagok egy részét pl.: burgonya, bab, petrezselyem, sárgarépa
– a Községi Könyvtár és a Mûvelõdési Ház költöztetése és takarítása
– a Bartók Béla úton bedõlt árokszakasz rendbe tétele
– jelenleg a hivatali autók számára garázs és a gépeknek raktárépület alapozási munkálatai folynak az önkormányzat mögötti területen, a Hársfa utca felõl
– tervezett munkálatok még : egy szervetlen törmelék lerakó és
daráló létrehozása valamint a Baross utcai rendelõintézet további felújítása ( salétromos fal)
Itt említjük meg Gergely László alpolgármester úr nevét is, hiszen a II. számú óvoda ételliftjének a javítását illetve a Mûvelõdési Ház hangtechnikai berendezésének karbantartását is neki köszönhetjük.
(Vargáné)

A bölcsõdék többségében régi szokás a nyílt nap megrendezése. Hozzájuk kapcsolódva rendeztük meg mi is a Bölcsõdekóstolót június 08-án, a bölcsõdébe induló gyerekek és szüleik, valamint az érdeklõdõ látogatók számára. Ezen a szép nyári napon az
érdeklõdõk és a bölcsõdébe járók együtt tölthették a délelõttöt.
Bepillantást nyerhettek a bölcsõdei csoportok életébe, tájékozódhattak a nevelõmunkánkról, megismerkedhettek a gondozónõinkkel. A szülõk, nagyszülõk körülnézhettek a bölcsõde különleges,
szép épületében. A bölcsõdések, bár korosztályuk sajátossága
szerint még nem igen játszanak együtt, kíváncsian figyelték a leendõ társaikat. Jó volt látni, hogy az ide járók már otthonosan mozognak, magukénak érezték a játékokat, némelyikük még produkálta is magát egy-egy mondókával, vagy „akrobata mutatvánnyal”. Büszkén viselték a kék és sárga kendõket a nyakukban,
ami azt mutatta, hogy õk a házigazdák. A leendõ bölcsisek is szívesen fogadták a gyerekek és a gondozónõk közeledését. Szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel közösen próbálhatták ki a játékainkat, fûzhettek tészta-nyakláncot, nyomdázhattak krumplival
és gyurmázhattak is. A járdákat színes krétaképek borították. Az
alkotás mellett a gyerekek motorozhattak, mászókázhattak,
csúszdázhattak, homokozhattak. A nagy melegben jól esett a közös tízórai a napernyõk árnyékában. A vendégeket gyümölcslével
és teával kínáltuk. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, volt,
aki haza sem akart menni. A következõ években is szeretnénk a
Bölcsõdekóstolót megrendezni. A nyílt napon kívül természetesen
lehetõséget biztosítunk arra is, hogy elõzetes idõpont egyeztetés
után, év közben is betekintést nyerhessenek intézményünk mindennapjaiba.
Közérdekû információként szeretném elmondani, hogy a Játszóházak a bölcsõde nyári zárása alatt is mûködnek:
• Izgõ-Mozgó Meseház, mozgásfejlesztés
(hétfõn: 10.00-11.00, 600 ,- Ft/alk.)
• Szivárvány Játszóház, általános
(szerdán: 9.30-11.30, 300,- Ft/alk.)
A beiratkozás után már biztosan elmondhatom, hogy szeptembertõl elindul a 3. csoportunk is, de van még néhány férõhelyünk!
Érdeklõdni a 06-30/492-96-99-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket!
Czakóné Szarvas Éva
Bölcsõdevezetõ
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Levél Mindenkihez!
Kedves Mindenki!
Remélem, jól megy sorotok! Néhányótokkal találkozhattunk ugyan május 25-én,
de aki nem volt ott közületek,
annak örömmel mesélünk!
Szép dolog történt Kartal
háza táján. Emlékezetes eseménysornak adott otthont a
Mûvelõdési Házunk. Május
végén ki-kinyílt a kapuja, és
egy csoportnyi (fiókák csoportnyi) apróság töltötte meg az intézmény falait boldog gyerekhangokkal. Nem magukban jöttek, óvó nénik és dajka néni
kíséretében. Mi hajtotta õket? Miért kértek bebocsátást a mûvelõdés házába? Adni akartak, ahogyan mindig. Verselni, dalolni, játszani a pajtásaikkal, a családjaiknak, barátaiknak. Mindezt alkalmas, kényelmes helyen megmutatni. Hát ezért mentek,
próbáltak, ahogyan az igazi színészek.
Mégis más volt ez az esemény, mint bármely korábbi mûsoruk. A megszokottan jó színvonalú, hangulatos farsangok,
anyák napják és évzárók sorát most végleg lezárták. Búcsúzni
jöttek az immár nagycsoportos ballagó fiókák. Búcsúzni legifjabb gyermekéveiktõl, egymástól, az óvó néniktõl, dajka nénitõl.
Május 25-én, azon a péntek délutánon ragyogott a Mûvelõdési Ház. Virágos kapu alatt léphettük át a küszöböt. Hangulatos
zene szólt, a színpad méltón feldíszítve. Fekete-fehér ünneplõben érkeztek a ballagó gyerekek. Mosolyogva, pirospozsgás
arcocskákkal. Gyülekezett a vendégsereg is. Kíváncsi és izgatott szülõk, testvérek, az örömben osztozni vágyó rokonok, ismerõsök. Alig fél óra alatt zsúfolásig telt a terem.
Gregus Istvánné, Ilonka óvó néni köszöntõjével vette kezdetét a mûsor. A Fiókák csoportos gyerekek, a huszonnégy ifjú
színésznõ és színész alakítása mindannyiunkat megérintett.
Pünkösdölõt adtak elõ. Fantasztikus volt! Rövid szünet után a
kis színészeink újra óvodássá változva, ballagó tarisznyával a
vállukon álltak a színpadon. Kiss Andrea, Andi óvó néni szívhez szóló búcsúzú szavai után versekkel és dalokkal köszöntek el a kicsik. A közönség egy emberként álmélkodott, kacagott, örült vagy könnyezett. Szép és színvonalas évzárás és
ballagás volt! Köszönjük ezt a szép élményt!
Ritka pillanatok következtek, mert az óvó néniknek és dajka
néninek mi adhattunk valamit. Nagy izgalommal készültünk a
gyerekekkel és szülõkkel, hogy méltóképpen tudjunk búcsúzni.
A gyerekek varázsoltak! Nem bûvös pálcákkal vagy varázsigékkel. Egyszerû õszinteséggel kitárták szívük varázsdobozát és
mindannyiunk nevében köszönetünket és szeretetünket fejez-

hettük ki annak a három
személynek, akik az elmúlt
négy évben majd minden
napjukat megosztották velünk. Akik példát mutattak
emberségbõl, türelembõl,
gondoskodásból, szakmai
hozzáértésbõl.
Sikerült
meglepetést és örömet szerezni Gregus Istvánné Ilonka
néninek, Kis Andreának és
Medla Pálné, Anikó néninek.
Köszönjük, hogy négy éven át jó helyen tudhattuk náluk a gyerekeinket. Köszönjük, hogy magukénak érezték õket! Kívánjuk,
hogy az elõttük álló években még sok-sok boldog fióka röppenhessen ki a szárnyaik alól!
Aztán elballagtak a gyerekek. Virágcsokorral a kezükben álltak ballagó sorba, és énekelve vonultak le a színpadról . …. a
tarisznyájukban négyévnyi vidámság, elevenség, nyüzsgõ, boldog, tartalmas világ. Mást is vittek … a lelkükben! A társak szeretetét, a valahová tartozás érzését, a csapatmunka örömét a
velük foglalkozó három személy szeretetét. Lehet ettõl szebb
ajándékot adni?
Így zajlott a nagy esemény. Gazdagabbak, többek lettünk. Érdekes, mert, ahogy hazáig sétáltunk nem többnek, nehezebbnek tûntek a résztvevõk, hanem könnyebbnek. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy a szeretettel végzett feladat megemeli a lelket.
Kedves Mindenki! Örülünk, hogy megoszthattuk veletek életünk eme szép eseményét. Bár kevés a szó, hogy hûen tolmácsolja az élményt! Reméljük, hogy nektek is sok-sok hasonló,
lélekemelõ élményben lesz részetek! Örömmel vesszük, ha
megosztjátok velünk!
Minden jót kívánva: Buzás Viktória
U.i.: A beszámoló nem volna teljes, ha elfeledném megemlíteni a csütörtöki napot. Ekkor búcsúztak a gyerekek egy varázslatos helytõl és azoktól a kedves segítõktõl, akik támogatták õket az elmúlt években. Hiszen a fent leírtak nem jöhettek
volna létre, ha nem lenne nekünk itt Kartalon egy csodálatos
helyünk, a Játéksziget. Sokan ovinak hívják, így mindenki ráismer. Utolsó ajándékként a búcsúzó végeztével „boldogságkapu” alatt ballaghattak el a fiókák csoportosok (ezért külön köszönet) !
U.u.i.: “Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.”
(afrikai szólás)
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A Könyves Kálmán Általános Iskola rövid hírei
Április 6-án a 4. osztályosok az „Isaszegi csatában”
jártak, ahol ezen a napon az 1849. április 6.-ai csatát
elevenítették fel korhûen a hagyományõrzõk. Láttak
huszárokat, császári katonákat, toborzást, csatajelenetet testközelbõl, ágyúdurranást, kardozást, falufelégetést… Bár az idõ borongós volt, 30 gyerek , néhány szülõ és a három tanító néni (Labancz Erzsi
néni, Rehorovszkyné Molesz néni és Tóth Mariann tanító néni) kitartott, és jól
érezte magát. Az ”élõ történelem óra” után élményekkel és vásárfiákkal érkeztek
haza.
2012. április 24-én megemlékeztek a Föld Napjáról. Az alsó tagozatos gyerekeknek a 3.b osztály adott egy kis ismeretterjesztõ, zenével, versekkel, videó-vetítéssel
egybekötött kis mûsort. Ezúttal a Föld mesélt nekik, amelyben eddigi élete történetét elevenítette fel, valamint megtudhatták mitõl is fél ez a kék bolygó. Az ifjú elõadók lelkesen készültek erre a produkcióra, s a hagyományokhoz híven zöldbe is
öltöztek. A mûsort összeállította, a Föld meséjét írta és azt osztályt felkészítette
Hegedûsné Megyeri Andrea tanító néni.
Május 10-én, Galga-mente dalos pacsirtái mérték össze a népdaléneklõ-tudásukat a Kistérségi Népdaléneklõ versenyen. Egy kötelezõ és egy szabadon választott népdalt kellett bemutatni. A kötelezõ népdalokat igencsak kiválasztották a rendezõk, s bizony sokat kellett gyakorolni, mert nehéz dalokra esett a választás. A kartali leányok, s legény is nagyon szépen helyt
állt, s a legkisebb még III. helyezést is elért! Iskolánkat Nagy Lili 1. z, Sághy Mátyás 3.z, Kovács Luca 4.z, Bencsik Lilla 6.b, Kalcsó Anett 6.b, Molnár Klaudia 7.c osztályos tanulók méltó
módon képviselték iskolánkat. Köszönjük Hegedûsné Megyeri Andreának, Molnárné Jurinka
Tündének és Tóth-Deme Gabriellának a felkészítést!
Több éves hagyományaikhoz híven 2012. május 11-én, a Kartali Mûvelõdési Házban, az
iskola irodalmi és zenei tanévzáró mûsora keretében a zene tagozatos osztályok, a
néptánccsoport valamint az alsó- és felsõ tagozat énekkara mutatatta be munkájuk
eredményét szüleiknek, hozzátartozóiknak. Vendég elõadóként a Nefelejcs Népzenei
Egyesület citerásai biztosították a zenei kíséretet a néptánccsoportnak. A produkciókban örömmel fedeztük fel a népi
hagyományok felelevenítését. A mûsor végén fantasztikus volt halKezdetben nehéz elhinni, hogy minden elsõ szóra sikerül. Aztán
lani a közel száz diák közös énekét. Köszönjük a felkészítõ tanáarra jöttem rá, hogy ha nem elsõ szóra mûködnek a dolgok, akroknak a fáradtságos és türelmes munkájukat, és a szép élményt
kor nem is mûködnek. Ezt tapasztaltam már Böjte Csaba testnyújtó estét.
vérnél, Schmitt Pálnál, Katona Erikánál, sok kedves mûvésznél,
Véget ért az egész éven át tartó, 8 fordulós, országos, internetes barátnál, s most Pitti Katalinnál is. Sõt, példaértékû az, amikor
matematikai verseny, melyen a 3-os és 4-es tanulók szép ered- ki-ki a saját tehetségét, lehetõségét, munkáját önként adja hozményeket értek el. Gratulálunk nekik, és további szép sikereket kí- zá.
vánunk. Június 12-én a Mûvelõdési Házban rendhagyó énekóra A tiszta hang mindent tud: hívni, betölteni, áthatni, ölelni. Bízom
keretében ismerkedtek az alsó tagozatosok a népdal énekléssel, benne, hogy sokan ugyanezt érezték. Három 7-es, mint a manépi hangszerekkel és néptánc alapjaival a Nefelejcs Népzenei gyar népmesékben: július 7, este 7. De igazából valóság volt. TaEgyesület bemutatóján. Elkészült a felsõtagozatos iskola udvarában nulhattunk, lelkesedhettünk, csodálhattunk. Énekelni már többa salakos futópálya és távolugrógödör. Reméljük, õsztõl már ször hallottam Pitti Katalin mûvésznõt. Ez most más volt. Teljehasználatba veszik a diákok. Június 16-án a 8. osztályos ballagó sebb, áthatóbb, több erõt adó. Erõt és büszkeséget. Gyakran
diákok elbúcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól, az itt eltöltött évek- szenvedve a történelemben, de igaz, keresztény nép a magyar.
tõl, és tovább lépnek a nagybetûs ÉLET-be, hogy új célokat érjenek Gazdag. A leggazdagabb. Nyelvében, és bízom hitében is.
el. Június 21-én a rekkenõ hõség miatt a hivatalos Tanévzáró ün- Köszönöm, mindenkinek, akik adományaikkal, munkájukkal senepség elmaradt, csak kiosztották diákoknak az éves munkájukat gítették a „Hallj szépet, tégy jót!“ kartali jótékonysági koncertet, Csaba testvér gyerekeinek nyaralását. Ezek a gondolatok
tükrözõ bizonyítványukat. Megkezdõdött a VAKÁCIÓÓÓ!!
már mosolygó szempárok között születtek, a gyerekek álmai
között.
/az eseményekrõl készült fotók a http://www.kartaliiskola.hu
Kívánok hasonló érzéseket, szép nyarat mindenkinek:
honlapján megtekinthetõk/
Herczeg Attila

A jó szolgálatában
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„Szülõfalum Kartal”

Pedagógusnap • 2012. jún. 4.

gyermeknapi játék

A pedagógusnap igazi egyetemes ünnep, hiszen a világ minden
táján megünneplik, csak eltérõ idõpontokban.
Magyarországon elõször 1952-ben került sor a pedagógusok
munkájának társadalmi elismerésére.
Bár júniusban már minden diák érzi a nyári szünidõ közelségét,
mégis a hónap elsõ vasárnapján kicsik és nagyok megállnak egy
pillanatra, hogy tanáraikat-óvónõiket, dadusukat, köszöntsék
egy-egy szál virággal, egy õszinte köszönömmel. Ebben a nem
mindennapi munkában van szigor és mosoly, feddés és biztatás,
kudarc és siker, de mindez a gyermekeink érdekében. Sokan emlékszünk olyan pedagógusokra, akit szerettünk, s annak a tanítására is nyitottak voltunk és ma is kedves szavakkal beszélünk róla. Ilyenkor nemcsak a diákok, szülõk, hanem mi is megköszönjük azoknak az embereknek a munkáját, akik az életüket annak a
hivatásnak szentelték, hogy a következõ generációknak átadják az
emberiség közös tudáskincsének darabjait.
Ünnepi köszöntõ mûsorunkat a következõ önkéntes fellépõk színesítették: Budai Beáta és Blanka, Zatureczki Cintia és Nagy Márton versmondók, Kvaka Andrea ének, Chugyik Bálint (Aszódról)
és Szlepák Zsolt hegedûszóló zongorakísérettel.

Május 25–én a gyereknap alkalmából Szülõfalum Kartal címû
játékon vettek részt a 4- 5. osztályosok. A szervezésben óriási részt vállalt, remek ötleteivel színesítette a feladatokat
Zatureczki Zsófia. Május elsõ hetében kezdték a munkát a baráti alapon szervezõdõ csapatok.
A nevezési lapok átvételével megkapták legelsõ feladatukat,
amely könyvtári kutatómunkát igényelt. A játék célja a falu történetével, nevezetességeivel, intézményeivel és híres szülötteivel való ismerkedés. Hét csapat vett részt és járta be a falut.
Tizenegy állomáson tették próbára tudásukat, megfigyelõképességüket, ügyességüket, kitartásukat. Megtapasztalhatták,
hogy csapatban dolgozni célravezetõbb, egyszerûbb és szórakoztatóbb.
A gyerekeket nyolcadikos tanulók kisérték és segítették végig
az akadályokon. Köszönjük a munkáját Fodor Nikinek, Kalcsó
Szabolcsnak, Szabó Anettnak és Prokai Ádámnak.
Az állomásokon felnõtt segítõink a következõk voltak:
Sõreginé Nagy Beáta, Varga Lászlóné, Tóth Márta, Szõke Zsuzsanna, Petróczi Zoltánné, Szarvasné Miskolczi Erzsébet, Varga Gusztávné, Zatureczki Mihályné. És még aki munkájával
hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz: Konkoly Erika,
Rehorovszky Gáborné, Lampert Gábor és Lampert Péter.
Kellemes délutánt töltöttünk együtt, mindannyian kifáradtunk,
de jól éreztük magunkat.
Labancz Erzsébet
szervezõ

Tisztelt Kartali Lakosok!

„Keress olyan mestert, akinek a szelleme világos, a tudása
nagy és a szíve jó!- e gondolattal köszöntötte Tóth Ilkó Mihály
polgármester úr a kartali Mûvelõdési házban Kartal és Verseg
közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat, óvónõket,
dajkákat, dadusokat és munkatársait, majd átadta az Év pedagógusa díjakat. Munkájuk elismerésül kitüntetésben részesültek
az alábbi dolgozók:
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda:
- Kõmívesné Galambos Erzsébet
- Sóssné Jelencsik Zsuzsa
Könyves Kálmán Általános Iskola:
- Malina Judit
- Molnárné Jurinka Tünde
- Gorisevszki Tamásné - Varga Istvánné
Gratulálunk az elismerésben részesülteknek, kívánunk sok örömet, végtelen türelmet és kitartást, jó egészséget, a nyárra pedig
jó pihenést, megújulást testben és lélekben. Köszönjük a szülõk
felkészítõ munkáját, a közremûködõk színvonalas mûsorát és
Gergely László alpolgármester úrnak a hangosítást. /az eseményrõl készült fotók a www.kartal.hu honlapon megtekinthetõk)
Vargáné

2012. szeptember 7-tõl szeptember 21-ig papírgyûjtést
szervezünk az Ady E. úti 2. sz. óvoda javára. Az óvoda elõtt
felállított konténerbe helyezhetik el a papírhulladékot. A
befolyt összeget a 2. sz. óvoda udvari és
csoportbeli eszközfejlesztéseire szánjuk.
Kérjük, addig ne dobják ki a feleslegessé vált
papírhulladékot!
Köszönjük segítõ közremûködésüket!
Játéksziget Óvoda gyermekei és dolgozói
2012. július
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A „katonasírok legyenek
a béke prédikátorai!“

A Nemzeti Összetartozás Napját
ünnepeltük

Együtt emlékeztünk a Magyar Hõsök Emléknapján
A hõsök emlékünnepének eredete egy 1917-es törvénycikkre
vezethetõ vissza, ebben mondták ki elõször, hogy „nemzetünk hõsi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni.”
1925 és 1944 között Magyarországon állami ünnep volt ez a nap,
majd közel ötven évig csak titokban lehetett gyertyát gyújtani értük, aztán 2001 óta ismét a hivatalos ünnepek sorába emelkedett.
„A múltra való emlékezés nem más, mint a jövõ iránti elkötelezettség”- mondta II. János Pál pápa. Mi is együtt emlékeztünk hagyományosan Pünkösd hétfõjén, az elsõ és második világháborúban
elesett kartali katonák emlékmûvénél. Ez az emléknap szüleink és
nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai elõtti tisztelgés is, hiszen vagy
a harcokban vesztették el életüket vagy távol hazájuktól hadifogolytáborok valamelyikében számolták a perceket hazatérésükig, ám
sosem láthatták újra feleségüket, gyermekeiket, szüleiket. Sokan
nyomtalanul eltûntek és vannak, akik jeltelen sírban, idegen földben
nyugszanak. A megemlékezésünk a római katolikus templomban
szentmisével kezdõdött, majd az idõjárás kényszerítõ hatására az
ünnepi mûsort is az Istenházában tartottuk meg. Tóth Ilkó Mihály
polgármester úr beszédében felhívta a figyelmet a béke és a tiszteletadás jelentõségére. Péter Judit iskolánk 7. osztályos tanulója,
egy vers mondásával tekintett vissza a hõs katonák sorsára, majd
a Nefelejcs Népzenei Egyesület elõadásában egy elsõ világháborús
éneket hallgathattunk meg. Sõrés Attila baptista lelkipásztor gondolataival is azt sugallta, hogy a béke, Isten kegyelmének ajándéka,
és egyben ajándék az utókornak is.
Karácsondi Mihály atyával pedig együtt imádkoztunk az elhunytak lelki üdvéért.
Ünnepségünk végén, az emlékmûnél községünk intézményei és
szervezetei elhelyezték a kegyelet koszorúit-virágait, és a résztvevõk közül is sokan gyújtottak gyertyát hozzátartozóik jelképes sírjánál.
Köszönjük mindazok munkáját, akik az emlékmû díszítésében
és az ünnepség lebonyolításban részt vettek. (a rendezvényrõl készült médiaanyagok a www.kartal.hu/kepgaleria
és a
http://www.youtube.com/user/regioplusztv csatornán tekinthetõk
meg)
Vargáné

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Az Országgyûlés 2010. május
31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az elsõ világháborút lezáró trianoni békeszerzõdés aláírásának
napját, június 4-ét.
Az errõl szóló törvény kimondta: „…a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság…”
E napról megemlékeztek községünk iskolájában és a Szent Erzsébet Egyházközség tagjai is.

Trianoni megemlékezés
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, az esti szentmise
után – a rossz idõ miatt - /írom mindezt 42 fokos hõségben/ a
templomban tartottuk meg a Trianoni megemlékezésünket. A Magyar Királyság 1920. június 4-én, 92 évvel ezelõtt írta alá Trianon
kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A békeszerzõdés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is
minden magyar állampolgárt, nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül.
Az igazságtalan, megalázó békeszerzõdés eredményeképpen a
Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát,
az ország területe 282 000 km2-rõl 93 000 km2-re csökkent. Erdély, a Partium, a Bánság keleti és az Alföld egy része Romániához került, a Felvidék, a Csallóköz és Kárpátalja Csehszlovákiához, a Szerémség, Bácska és a Bánát nyugati része, valamint a
Muraköz a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a Felsõõrvidék pedig Ausztriához, és még Lengyelországnak is jutott terület, Szepes
és Árva megyék egy része. 3,3 millió magyar rekedt kívül az új
magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülõföldjükön kisebbségbe. Ami a gazdaságot illeti, a teljesség igénye nélkül néhány adat: a termõföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62.2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a
bankok 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Nem véletlen tehát, hogy a békeszerzõdést az egész ország tragédiaként
fogta fel. Trianon veszteség. Az elvesztett javakat nem önként adtuk, elvették, nem mondtunk le róla.
Trianon meghatározta a további magyar külpolitika irányát, ami
miatt a II. világháborút is vesztesként éltük meg.
Trianon megítélése ma már nem olyan egyértelmû, mint akkoriban. Nem szabad azonban, hogy feledésbe merüljön Trianon ténye. Nem keseregnünk kell, hanem a tetteinkkel, hazaszeretetünkkel kell bizonyságot tennünk, és merjük büszkén vállalni magyarságunkat. Ismernünk kell történelmünket, mert mi magunk is keveset tudunk Trianonról. És aki a múltat nem ismeri, hogyan mond
véleményt a máról, és hogyan akarja a jövõt irányítani?
Vaskó János

Akkreditációs lajstromszám: 1245
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Új színfolt a kartali fõúton
Kedves Olvasóink! 2011 októberében már beszámoltunk Lipcsei
Sándor értékmentõ kezdeményezésérõl (díszkutak) és további terveirõl. Nos, az elképzelések közül
azóta újabb ötletek valósultak meg.
A nagyszüleink által használt földmûvelési eszközök kaptak helyet a
Baross utcai díszkút mellett (Kastélykert Panzióval szemben), melyeket kartali lakosok ajánlottak fel.
A felújítási munkákat ketten végezték, a hegesztést Lados Zoltán (Iskola köz) a festési munkálatokat pedig Lipcsei Sándor.
A helyi gazdáktól származó ekekapákat, Deák „Gazsi” István
örökösei és Kovács „Pajti” József adományozták a falu díszítésére és az emlékek megõrzésére, melyekre az adományozók
neve is felkerült. Emellé került a Kartali Mezõgazdasági Termelõszövetkezet jóvoltából egy zászlótartó is, melyen, büszkén
leng a háromszínû nemzeti zászlónk Sanyi jóvoltából. Egy júniusi KOS Bizottsági ülés után Tóth Ilkó Mihály polgármester úr
és a bizottsági tagok is kimentek a helyszínre, ahol a következõ beszélgetés hangzott el:
Rehorovszky Gáborné: Köszönjük Neked Sándor, hogy ilyen
nemes törekvést indítottál el a faluban. Mondd, nem gondoltál
arra, hogy elviszik innen ezt az ekevasat? Mit szólnál hozzá, ha
lánccal körülvennénk az emlékmûvet?

Lipcsei Sándor: Nem igazán tartom helyesnek, mert a Király és
Mócsa szomszédok gondozzák.
Kalcsó Tibor: Mi lesz
akkor, ha valaki belehajt
kerékpárral?
Tóth Ilkó Mihály: Munkavédelmi szempontból
lehet, hogy el kell keríteni egy lánccal.
Bereczki Ilona: Tervezel
esetleg bõvítést?
Lipcsei Sándor: Nem
igazán, mert senki sem
tett újabb felajánlást. Én
vállalom a zászló cseréjét – mivel az idõjárás viszontagságai
miatt erre idõnként szükség lesz – és az esetleges karbantartási munkálatokat. Terveim között szerepel, hogy az eperfák elé
felállítunk egy Y alakú fát, amelynek az egyik ágára egy tábla
kerülne ”Akikre büszkék vagyunk” felirattal, míg a másikra a
Kartal név.
Ide írnánk azokat a neveket, akiket a falu díszpolgárává avattunk, esetleg a díjátadást is meg lehetne itt tartani. A másik ötletem egy kopjafa lenne. Kevés olyan híres szülötte van a falunak, aki széles körben ismertté vált az országban, mint pl. Simon Lajos költõ. Ez az Õ emlékére készülne.
Tóth Ilkó Mihály: Szeretném megköszönni Neked és segítõidnek, hogy felállítottátok és gondozzátok ezeket a kuriózumokat!

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt hûséges Olvasóink!

A T.I.M. Autósiskola Kft. értesít mindenkit, hogy Aszódról elköltözött a tanterem!
Ezután minden érdeklõdõt szeretettel
várunk Kartal, Deák Ferenc u. 18.
alatti tantermünkben minden hétfõn és
pénteken 17.00-19.00 között! Egyéb
idõpontban elõzetes telefonos egyeztetés
alapján a 06-30/9917-106 telefonszámon!
Képzések:
- jármûvezetõ (kerti traktor,
segédmotor, motorkerékpár,
személyautó,
teherautó,
busz, nehézpót)
- szaktanfolyamok (GKI, ADR, gépkezelõ,
fuvarozó vállalkozó alap- és felújító)

Sajnáljuk, hogy a Kartali Kisbíró Kalendárium ez évi példánya több
okból kifolyólag nem jelent meg, sokan hiányolták és keresték.
Az eddigi 700,- Ft-os eladási árat többen is sokallták, pedig csak
a bekerülési önköltségnek (nyomdai elõkészítés és nyomdaköltség) a felét fedezte. Kérjük azokat, akik továbbra is érdeklõdnek
községünk krónikájának összefoglalása iránt, jelezzék felénk
vásárlási szándékukat, hogy felmérhessük az igényeket a 2013 évi
kalendárium megjelentetéséhez. Az elõjegyzésüket telefonon, emailben vagy személyesen is megtehetik szeptember közepéig.
Megértésüket köszönjük.
(szerkesztõk)
Telefon: 06-28-567-070, 06-30-504-3212, 06-30-504-3615
E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu

Bõvebb felvilágosítás Tóth István
felnõttképzési referens, szakoktató
a fenti telefonszámon!

Tájékoztatjuk a tisztelt kartali Lakosokat,
hogy a Nagyközségi Könyvtár és Mûvelõdési
Ház 2012. augusztus 13-tól augusztus 26-ig
nyári szünet miatt zárva lesz.
Minden látogatónknak szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

A következõ megjelenés: október
lapzárta: október 12.
2012. július
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„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”
/Széchenyi István/
2012. április 28-án egy olyan egészségügyi alapítvány javára
szerveztünk a kartali Mûvelõdési Házban jótékonysági estet,
amely fontos szerepet tölt be kistérségünk és Kartal lakosainak
egészségügyi ellátásában és nyilvánvalóan a gyógyítás támogatását, fejlesztését, jobbítását szolgálja. Ez a rendezvény azért jött
létre, hogy minél több anyagi támogatást tudjunk az Aszódi Szakorvosi Rendelõintézet mûködése érdekében létrehozott „LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS!” Alapítványnak szerezni.
A Medcenter Nonprofit Kft. által mûködtetett rendelõintézet ellátási körzetébe 12 település és 38.500 potenciális beteg tartozik.
Mindannyiunk érdeke, hogy megmaradjon a rendelõ intézet, és
ne kelljen egy laborvizsgálatra vagy szakrendelésre Salgótarjánig
vagy akár Vácig elutazni. E cél érdekében a szervezéskor felkért
helyi fellépõk és segítõk, mind önként, ellenszolgáltatás nélkül
vállalták a közremûködést. Az ellátási terület meghívott polgármesterei közül Vanó András Galgahévíz és Tantó Csaba Domony
képviseletében tisztelte meg az estünket.
A mûsor elején Tóth Ilkó Mihály házigazda polgármester köszöntötte a kuratórium tagjait, a Medcenter Kft. vezetõjét, a rendelõintézet képviseletében megjelent dolgozókat és a közönséget. Dr. Bodó Zsolt fõorvos, az alapítvány létrehozója ismertette a rendelõintézet helyzetét, és az összefogásban bízva a célok
elérésének tervét.
A megnyitó után kulturális életünk tartalmas, színvonalas töredékeibõl válogatott program következett:
• a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda néptánccsoportjának
játéka (Dormányné Szabó Andrea betanításával)
• a Kristályház Musicalcsoportjából Rákóczi Lacika és Gyurika, Bonafert Renáta és Sõreginé Sápi Andrea énekei
• Tomis Klaudia és Bíró Boglárka versmondása (Pechó
Ferencné felkészítésével)
• Varga Péter hegedûjátéka
• Iskolánk 4. z osztályának bohózata Labancz Erzsébet pedagógus vezetésével
• Bereczki Márta óvónõ által elõadott Kodály dallamok
• a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ
csoportjának mûsora
• Tóth- Deme Gabriella fuvola szólója
• a Nefelejcs Népzenei Egyesület dalai
• a Mûvelõdési Ház Ifjúsági Néptánccsoportjának, a Könyves
Kálmán Általános Iskola felsõtagozatos énekkarának és a citerásoknak közös produkciója
• Rehorovszky Gáborné mesemondása
• Szarvas Csaba és felesége Miskolczi Erzsébet „humorterápiája”
• és a kartali Asszonykórus dalcsokra mind-mind színesítették jótékonysági mûsorunkat.
Zárásul polgármesterünk átadta az alapítvány zászlaját - mint
stafétát-, Bag község képviselõinek: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszonynak és Szásziné Gyõri Éva szervezõnek, hogy

tovább folytatódjék a jótékonysági gálasorozat. Rendezvényünk
alatt és végén Mayer Sámuelné és Hegedûs Lászlóné gobelin kiállítása volt megtekinthetõ.
A támogatási jegyek megvásárlásával az est bevétele:
329.000,- Ft volt, amit az alapítvány részére átadtunk. Az áprilisi Kisbíróban megjelent beszámolóban felsorolt személyek között több kartali szakember nevével is találkozhattunk. Most ismét köszönetet mondunk nekik, hiszen a felajánlott munkájukkal
hozzájárultak a rendelõintézet mûködési feltételeinek javításához: Tóth József, Gregus István, Bodó Gyula és Németh Tibor.
Tóth József mûsorunkkal egyidejûleg felajánlotta a Tüdõgondozó épületének lapos tetõ javítását.
Köszönettel tartozunk még azoknak, akik a rendezvényünk
megvalósításához támogatással vagy segítõ munkájukkal hozzájárultak, hiszen tudjuk: a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó
embereit.
Õk a következõk: Braun Papírbolt, Ondrik Bt. Nyomda, Régió
Plusz Televízió, Hajnáczkiné Krekó Ágnes, Pethõ Zoltán, Galga
Coop Zrt, Petrovics Erika, Bognárné Oláh Edit, Kalcsó
Józsefné Edit, Szarvasné Miskolczi Erzsébet, Konkoly Erika,
Varga Brigitta, Szászi Tibor, ifj. Végh Dániel, Tóth Lajosné,
Szarvas Józsefné, Korbely Istvánné, Szõke Istvánné, Deák
Mihályné I., Serfõzõ Józsefné, Konkoly Istvánné, Szelei
Józsefné, Neczpál Jánosné, Saska Jánosné, Deák Mihályné
II. (remélem nem maradt ki senki…)
Mindannyiunk nevében megköszönöm a fellépõk lelkes és
színvonalas szereplését, a felkészítõk önfeláldozó munkáját,
Önöknek pedig azt kívánom, ami egy orvosi váróterem falára volt
kiírva:
„ Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést,
szeresd a jó zenét, nézd az élet derûs oldalát – így az egészség és boldogság a tiéd lesz.”
/Vargáné/
A rendezvényrõl készült fotók a www.kartal.hu honlapon, a Régió Plusz Televízió által készített felvétel pedig a
http://www.youtube.com/user/regioplusztv tekinthetõ meg.

2012. július

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
Minden hónap 1. és 3. kedd délután 15 órától 17 óráig,
Dr. Kalcsó Bettina ügyvéd, ingyenes jogi tanácsadást
nyújt Kartal nagyközség lakosainak a Polgármesteri
Hivatal épületében. Részletes tájékoztató az alábbi
elérhetõségeken kérhetõ: Dr. Kalcsó Bettina:
tel: 06-20-339-8590, iroda@drkalcso.com
Kartali Nagyközségi Önkormányzat:
http://www. kartal.hu, tel: 06-28-567-085
kartalph@vnet.hu

10

KARTALI
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig
el ne feledkezzetek,
mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.“
/Sz. Pál zsidókhoz írt levele 13:16/

„Nincs nagyobb boldogság,
mint boldogságot látni,
melynek alkotói mi magunk vagyunk.”

Kartali jó példa

Ezt a jó érzést kétszer is alkalmam volt megtapasztalni az utóbbi hetekben. Asszonykórusunk meghívást kapott Tatabányára a „Pünkösdi Dalostalálkozó” címet viselõ rendezvényre. Lehetõségem volt elkísérni õket és nagy élményben volt részem. Már önmagában a nemzetközi összetétel, a számos, szépen éneklõ kórus hallgatásai is örömet jelentett, de a kartali kórus felkonferálásakor felhangzó nagy
taps, ami felkísérte a színpadra a csoportot, igazán megható volt.
Amikor elkezdtek énekelni, vágni lehetett volna a levegõt, olyan ünnepi csend volt a nagyteremben. Szereplésük végén óriási tapsot kaptak és dicsérõ, simogató pillantások közepette vonulhattak a helyükre. Dr. Gerzanics Magdolna, Nagy László és Budai Ilona szaktekintélyek zsûriztek, illetve értékelték a szerepléseket. Mindhármuk véleményét meghallgattam a Kartali Asszonykórus szereplésérõl és õszintén
mondom, a hallottak továbbítása adott okot az írásra.
1. Csak bekapcsoltuk a magnót, hátradõltünk és élveztük az elõadást.
2. Oly egyöntetû volt a ruházatuk, megjelenésük, hogy azt csak
csodálni lehet.
3. Még a levegõt is egyszerre vették, annyira összpontosítottak.
4. Nem túlzás, amikor azt mondom, jelenleg ebben a kategóriában
országosan õk a legjobbak- mondta a zsûri elnöke.
Mintaként emelték ki a csoportot és „Csak így tovább!” - volt az értékelés zárómondata.
Ezt a szereplést egy jászberényi fellépés követte, ahol én részben,
mint az esemény szervezõje voltam jelen. Akik részt vettek tavaly év
végén Kartalon, a Mûvelõdési Házban a nyugdíjasoknak rendezett
mûsoron, emlékezhetnek egy jól szórakoztató férfikarra. Velkeiné
Pócz Ilona mûvésztanár férje is tagja volt a városi kórusnak és Icuka, a hajdani kartali tanítónõ maga is elkísérte õt. Mint festõ, nem jött
üres kézzel, egy gyönyörû alkotást ajándékozott az önkormányzatnak,
ami megtekinthetõ a polgármesteri hivatal tanácstermének a falán.
Most a Jász Múzeumban egy önálló kiállítása látható, ennek a megnyitójára kaptunk meghívást, és ezen a megnyitón meglepetésvendégként szerepelt az Asszonykórus. A legszínesebb ünneplõ ruhájukban, énekszóval vonultak be a rendezvény helyszínére és sikerük óriási volt. Minden jelen lévõ technikával feléjük fordultak, videózták, fotózták a kórus bevonulását. A festõnõ úgy meghatódott, hogy könnyes szemmel, elcsukló hangon tudott csak megszólalni. Köszönetében úgy fogalmazott, hogy élete egyik legszebb ajándéka az, amiben
az Asszonykórus részesítette õt. Gratulálunk a tanárnõnek, gratulálunk a kórusnak és „Csak így tovább!”
Szõke Istvánné

A „Legyen az Ön szívügye is!”alapítvány kuratóriumának nevében
Blaskóné Marika nemrégiben nyilatkozott a Régió Plusz Televízió
53. Porta magazin adásában, a jótékonysági est óta eltelt idõszak fejleményeirõl és a jelenlegi helyzetrõl. Beszámolt a rendelõintézet és a Tüdõgondozó támogatására a térség önkormányzatai
és vállalkozói által felajánlott munkákról és a legfontosabb teendõrõl: az SZTK-ban a mozgáskorlátozottak részére a mosdó kialakításáról. A Tüdõgondozó, annak ellenére, hogy nem egy épületben
van a rendelõintézettel, ugyanúgy része, hozzátartozik, és mind a
két létesítmény folyamatos tetõjavításáról Tóth József gondoskodik. Az alapítványba befolyt összegekbõl sikerült a Medcenter
közremûködésével eszközszükségleteiket is fejleszteni, mégpedig
340.000,-Ft értékben a sebészet és a gégészet részére mûszereket vásároltak. A jótékonysági esten túl Kartal község önkormányzata két helyi vállalkozó és a közhasznú munkások segítségével
felvállalta a rendelõintézet területén a belsõ parkolók használhatóvá tételét. Ez azt jelenti, hogy a talaj elegyengetése és vízóraakna fedelek lesüllyesztése után a labor elõtti részen és az épület
hátsó részén (gyógytorna mögött) zúzott követ teríttek szét. Így a
betegek és az ott dolgozók számára lehetõvé válik a könnyebb
megközelítés és egyben a sármentesítés is megtörtént. A zúzott
kõ felajánlói és szállítói Balatoni Ottó és Lados József kartali
vállalkozók voltak, melynek az értéke kb. 60-60 ezer forint. Az
aszódi munkálatokat Gergely László alpolgármester úr koordinálta. A mozgáskorlátozotti mosdó munkálatainál ismét meg kell
említeni Bodó Gyula nevét, aki társadalmi munkában elvállalta a
vízszerelési munkákat. Ez mind dicséretes dolog, hiszen a közösségért való összefogás szép példáját láthatjuk. Ezzel is bebizonyosodott, hogy az embereknek szükségük van az aszódi rendelõintézet mûködésére. Köszönjük Kartal község lakosai nevében is az
önzetlen segítséget, az általuk vállalt munkák elvégzését. Az alapítvány számlájára befolyt összegekbõl csak betegek helyzetének
komfortossá tételérõl beszélhetünk, sajnos a mûködtetési költségek, finanszírozási gondok továbbra is fennállnak. Nehéz helyzetben még szükségesebb és fontosabb, hogy érezzük az összetartozást, az összefogás erejét. Remélhetõleg az önkormányzatok is
együttmûködnek, hogy a mûködtetési hiányt valamilyen módon
pótolni tudják. Tulajdonképpen, minden, ami a tervekbõl megvalósul, abból a betegek profitálnak a legtöbbet, hiszen az ellátás színvonalát emeli. Örömteli hír, hogy a jótékonysági sorozat tovább
folytatódik, Kartal és Bag után Tura vállalta fel az est megrendezését.
Kívánom, hogy e példaértékû összetartás még további lelkes követõkre találjon a betegellátás zavartalansága és az alapítvány céljai érdekében.
/Vargáné/

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy gratuláljunk a Kartali Asszonykórusnak a 2. Horti Népmûvészeti Fesztiválon és XXII. Bogácsi Nemzetközi Dalostalálkozón elért I. helyezésért, melyeket szakmai zsûri
bírált. (szerk.)
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Az alkotás vágya mindannyiunkban ott él…
Talán nem is nekem kellene ezt az értékelõt megírnom, hanem azoknak a
gyerekeknek, akik velünk töltötték a
kézmûves tábor hetét a Mûvelõdési
Házban. A táborozók és a szülõk
visszajelzéseibõl úgy gondoljuk, hogy
örömmel jöttek és jól érezték magukat
a lányok és fiúk. Az eddigi tapasztalatok alapján több jelentkezõre számítottunk, bár tudjuk, hogy most jóval magasabb lett a részvételi díj. Idáig minden évben kaptunk támogatást a tábor
költségeihez a KOS Bizottságtól, idén viszont teljesen önköltséges alapon kellett kalkulálnunk a készítendõ tárgyak alapanyagának, az étkezéshez szükséges nyersanyagok és a kirándulás
költségvonzatával. Programunkban most újabb kreatív technikákat terveztünk be, hogy a gyerekek valóban élvezzék a
kézmûveskedést és megismerkedjenek az anyagok hagyományos és újszerû – újrafelhasználásával, valamint átéljék a kreatív egyéni és közösségi alkotás örömét. A kézmûves foglalkozás célja az, hogy ha a gyermek kézbe vesz bármilyen anyagot,
mindig beleálmodjon valamit. Az álom megvalósítása közben
ügyesedik a keze, dolgozik a fantáziája, megtanulja a segédeszközök használatát és kifejezni önmagát. Végül is 13 fõvel, egy-

szerûbb, költségmódosított tervezettel
megtartottuk a tábort, melynek családias hangulatáról és ötletességérõl
többen is gondoskodtak. Segítõink voltak Konkoly Erika, Bognárné Oláh Edit,
Urbánné Tóth Krisztina és Urbán Anikó, akik megismertették a gyerekekkel
a keresztszemes hímzés, a papírmasé,
papírvirág, fotókeret, festés, gyöngyfûzés, só-lisztgyurmázás, nyaklánc és
papírkép készítés módjait és lépéseit.
Az aprólékos kézi munka mellett a felhõtlen jókedv, a vidámság, diafilmvetítés és a játék is középpontba került, amely kellemes kikapcsolódást jelentett a gyermekek számára. A pénteki tábort záró kirándulás helyett, most
egyszerûen a csapat átment a Saliba, ahol már várta õket a
megrendelt pizza és a fagylalt. Itt szeretném megköszönni a
segítõk munkáját és azoknak a szülõknek a hozzájárulását,
akik külön jégkrémet és rágcsálnivalót biztosítottak a csoport
részére.
Reméljük, pozitív élményekkel gazdagodtak a résztvevõk és jövõre újra találkozunk….
(a táborról készült fényképek a www.kartal.hu honlapon megtekinthetõk)
(Vargáné)

A Gyûszûkör hírei
Biztosan már sokan
tudják, hogy pár hónapja kis kézmûves
társaság mûködik a
Mûvelõdési Házban.
Önmagunk szórakoztatására és elfoglalására
jöttünk
össze, de hamar kiderült, hogy lelkesedésünk túl juttat minket ezen a célon. ,,Vettünk egy nagy levegõt’’, és beneveztünk a MAGYAR KÉZMÛVESSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY által kiírt, a ,,MAGYAR KÉZMÛVESSÉG 2012., illetve A
VÍZ VILÁGA – KÉZMÛVES SZEMMEL ’’ címû, országos pályázatra. Ugyan ezt tettük az agyagozó szakkörrel is. A pályamûveket neves a MAGYAR MÛVELÕDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI LEKTORÁTUS valamint a HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMÛVÉSZETI OSZTÁLYÁBÓL kikerült szakértõi zsûri válogatta.
Nem kis büszkeségünkre a mi munkáink is bekerültek a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumban (a Vajdahunyadvárban ) megrendezett kiállításra. Remélem, sokan örülnek velünk. Itt kihasználnám az alkalmat, hogy felsoroljam a Gyûszûkör tagjait:
Bognárné Oláh Edit, Hegyi Szilvia, Kelemen Csilla , Zatureczki

Zoltánné , és Konkoly Erika illetve az agyagozó szakkörösök : Bóna Blanka , Bóna Bella , Budai Blanka , Budai Beáta
,Csibi Zsófi, Hegyi Barnabás, Krekó Barbara, Krekó Levente,
Nagy Márton és Tóth Vivien.
NYÁRI TÁBOR-t hirdet a Gyûszûkör! A tábort segítõkész
emberek , vállalkozók összefogásával, támogatásával szeretnénk létrehozni, úgyhogy INGYENES LESZ!
IDÕPONTJA: 2012 július 30.-augusztus 4. 14-18 óráig
TERVEZETT PROGRAMJA
Hétfõ:
-kukoricacsuhéfonás
-biciklis kresz-teszt, tûzoltó bemutató, erõsverseny
Kedd
-papírdísztárgyak
-interaktív Karate bemutató
Szerda
-sóliszt gyurma
-,,élõ’’ társas , ki mit tud
Csütörtök: -sólisztgyurma kifestés
-akadályverseny(a falu területén)
Péntek: -szalagvarrás
-táborzáró TÁBORTÛZ (ahová szeretettel várjuk
a szülõket, támogatókat is )
A táborba júl. 23-ig lehet jelentkezni. KÖSZÖNJÜK A FELHÍVÁSRA ÉRKEZETT AJÁNDÉK ANYAGOKAT ILLETVE FONALAKAT !!!
Konkoly Erika
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Vácszentlászlón jártunk
A Mûvelõdési Ház ifjúsági néptánccsoportjával és a Nefelejcs
Népzenei Egyesület citerásaival június 22-én vendég együttesként
Vácszentlászlón jártunk a helyi néptánccsoport tanévzáró bemutatóján. Nagy izgalommal készültünk erre az eseményre, hiszen
eddig csak Kartalon léptünk fel.
Meleg, családias légkörben fogadtak bennünket a helyiek. Az asztalok szinte roskadoztak a házilag készített finom süteményektõl
és
szendvicsektõl.
A délutánt mi
nyitottuk meg.
A
Nefelejcs
Népzenei Egyesület gondoskodott róla, hogy a
lehetõ legpergõbb ritmusban táncoljuk el a sárközi ugrós táncot. Büszke voltam a csapatomra, akik most sem hazudtolták meg önmagukat,

Galéria-est Petrõczi Évával
és Budai Andrással
Június 2-án este ismét megtelt a Ladócsy Mûterem Galéria,
ugyanis az Ünnepi Könyvhét alkalmából a házigazda, Ladócsy
László különleges programmal várta a „kultúrára éhezõket”. A
három részbõl álló este során belekóstolhattunk költészetbe,
festészetbe és zenébe is.
Az este elsõ felében Petrõczi Éva költõ és irodalomtörténész
(akirõl érdekességképpen azt kell tudni, hogy néhány évtizeddel
ezelõtt õ rendezte az elsõ Ladócsy-kiállítást) életével ismerkedhettünk meg, elsõsorban saját versein keresztül. Humora és
mûveltsége mindenkit lenyûgözött, segítségével közelebb kerültünk a protestáns irodalomhoz, és elgondolkodhattunk azon,
hogy talán minden másképp alakult volna, ha Csokonai egy kicsivel több epret, és kevesebb rímet juttat múzsájának, Lillának. A költõnõ könyvei dedikálásakor arra is figyelt, hogy mindenkinek írjon az elsõ lapra egy pár kedves, rímelõ sort.
A szünetben házi sütésû pogácsát majszolva néztük meg az új
kiállítást, melynek témája „Tisztelet Hrabalnak”. Aki még nem
járt eddig a Galériában, nem tudhatja, hogy általában a szellemi
táplálékon kívül mindig elõkerül valami évszakhoz illõ finomság
is (most a bodzaszörpön és az újhagymás pogácsán volt a
sor).
Az i-re a pontot aztán Budai András zenés mûsora tette fel. Kellemes hangján olyan szerzõk dalai szólaltak meg saját gitárkísérettel, mint Presser Gábor, Dés László, vagy Zorán. Akár éjfélig elhallgattuk volna…
Ha jól számolom, ez volt a negyedik rendezvény a Galéria megnyitása óta, és már alig várom a következõt! Szerencsére már
az interneten is nyomon követhetjük az aktuális programokat,
így egyre többen ismerik meg Kartalnak ezt a színfoltját, ahol
mindig kapunk valami újat, valami igazit, amitõl úgy érezzük,
hogy többek vagyunk, és nem ragadhat el minket a hétköznapok rohanása.
Ruszkai-Simon Anna

hiszen hibátlanul mutatták be a koreográfiát.
Bennünket a vácszentlászlói gyerekek ügyes elõadása követett.
Végül –legnagyobb örömömre- a somogyi ugróst már együtt ropta az összes táncos. Felejthetetlen élményt jelentett számomra az,
hogy több mint negyven gyermek és fiatal táncában gyönyörködhettem.
A bemutatót egy fergeteges hangulatú táncházzal zártuk, amelybe
a jelenlevõk apraja-nagyja bekapcsolódott.
Itt szeretnék köszönetet mondani a Nefelejcs Népzenei Egyesület
minden résztvevõ tagjának, akik idejüket nem kímélve szívességbõl jöttek el velünk, és játékukkal nagyban hozzájárultak a délután
sikeréhez. Továbbá köszönettel tartozom Urbán Imre úrnak, a
Kartali Mezõgazdasági Termelõszövetkezet elnökének, aki
20.000,- Ft támogatást nyújtott, fedezve az utazási költségeinket.
Összességében mondhatom, hogy egy nagyon jól sikerült találkozón vehettünk részt. Remélem, hogy valami elkezdõdött, hiszen a vendéglátóink így búcsúztak tõlünk: - Jövõre veletek
ugyanitt. Úgy legyen!
Pechó Ferencné szakkörvezetõ

Újra együtt a könyvtári
táborozók csapata
Már közel másfél évtizedes hagyomány a könyvtárban a gyerekek nyári táboroztatása. Aki egyszer velünk tartott, az általában
vissza is jött, addig, amíg el nem
ballagott az iskolából. Természetesen új tagokkal is szaporodott a
közösség, remélem, velük is találkozunk jövõre, így lettünk összesen tizenegyen. Lehettek volna többen is, de azt hiszem, sokakat elriasztott a befizetendõ 10.000,- Ft-os
összeg. Kértünk, de sajnos támogatást nem kaptunk erre a táborra
sem.
Programjainkat úgy szerveztük, hogy állandóan mozgásban legyünk,
szellemileg és fizikailag egyaránt. Az elsõ napon akadályversenyt rendeztünk a faluban, majd a hûvös könyvtárban folytatódott a foglalkozás szellemi vetélkedõkkel és játékkal. A továbbiakban sokat utaztunk, többnyire vonattal és busszal, megnéztünk két filmet is. Kerékpároztunk Fenyõharasztra, egész napos strandolásra. Mindenkinek
jól esett a forróságban a medence kellemes vizében az úszkálás és
a játék, szerencsére még le sem égtünk, mert mindenki fehér pólóban védte magát a káros sugarak elõl. Hazafelé is igencsak gurultak
azok a bicajok, úgy tûnt, senki sem fáradt el eléggé a hosszú fürdõzés után.
Utolsó napunkon a gödöllõi Árpád Vére Lovasiskola vendégszeretetét élvezhették a lányok és fiúk. Volt lovaglás, íjászat, quad és a kalandpálya megmászása, mindez festõi környezetben.
Egész héten tombolt a kánikula, de úgy éreztük, nemcsak a természetben, hanem a hangulat is izzott, úgy láttuk hogy, mindenki jól
érezte magát ez alatt az idõ alatt és hogy így volt-e, azt majd meglátjuk jövõre, ha visszajönnek a mi kis fecskéink!
Szeretnénk megköszönni Urbánné Tóth Krisztinának és Urbán Anikónak a munkáját és a kedves szülõk támogatását .
(további fotók a könyvtár honlapján a képgaléria menüpont alatt megtekinthetõk)
Laukó I.
Köszönjük Tellér Editnek, Czene Mónikának, Cseke Elizabethnek és
Sõregi Évinek a Könyvtárnak ajándékozott könyveket, valamint Gergely Lászlónak az újságokat.
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Tévedni csak egyszer lehet!

Kilenc éves a Könyves Kálmán
Nyugdíjas Egyesület
2003. május 13-án alakultunk, és ezért évente ehhez a dátumhoz
közel esõ szombaton tartjuk évfordulós ünnepünket. A Faluház
gazdái, Deák István és neje Homok Margitka befogadtak minket.
Díjtalanul használhatjuk felszereléseiket. Ez óriási segítség nekünk, minden igényt kielégít. Megfelelõ hely a vendéglátásra, a
szereplésre, és egy kis mulatásra is.
Ez év május19-én együtt ünnepeltünk a bujáki, a herencsényi a
turai, a versegi nyugdíjas Társakkal.
Nagy odaadással, dal és tánccsokorral készültünk. Sápi Jánosné
nyugdíjas óvónõ társunk összegyûjtötte és megtanította nekünk
Életút címmel a sok szép kartali népdalt. Születéstõl az elmúlásig
követik életünk állomásait. Vendégeink is hangulatos szép mûsorral ajándékozták meg a megjelenteket. Már a sok szép népviselet
is gyönyörû látvány. Méltósággal viseljük népi ruháinkat, azzal a
szent meggyõzõdéssel, hogy a miénk a legszebb. Ez igaz is. Mindnyájan így érezzük, akik magunkra öltjük. Egy kis kiállítással is
össze szoktuk kötni ünnepünket. Népviseletes babáink most is jelen voltak a tárlókban. Összegezve, kellemes, szép ünnepünk volt.
Az ilyen közösségi ünnepekre nagy szükségünk van Kikapcsolódásra, feltöltõdésre adnak lehetõséget. Szívünk, lelkünk felvidul.
Úgy ropjuk a táncot, mint a fiatalok.
Ilyenkor nemcsak az állandó tagok aktívak. A pártoló tagjaink nagy
odaadással hordják be az ételt, sõt még sütnek is. Ha szükséges,
mosogatnak, mindenben segítenek.
Jó megérezni, hogy fontosak, hasznosak vagyunk egymásnak.
Igyekezzünk kihasználni a lehetõségeket a jó hangulatú, tevékeny
közösségi együttlétekre!
Gondoljunk Ábrahám Lincoln szavaira: „ A legvégén nem az fog
számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi
élet volt éveidben. „
Herczeg Jánosné
nyugdíjasklub vezetõje

Kartali könyvünnep
A 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából - amely
egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat -, új könyvvel jelentkezett a Gödöllõn élõ, kartali származású
dr. Péterfi Gábor tanár-történész. Mint emlékeznek, az elõzõ, a Trianonnal foglalkozó
könyvének bemutatása 2012. február 11-én
volt a Ladócsy Mûterem- Galériában. Mostani munkájában a Galga-mente térségének múltjáról ír.
Könyvismertetõ: Második világháború, hadifogság, egyházüldözés, kuláktalanítás, 1956, rendszerváltozás. Fogalmak, fordulópontok a jelenkori magyar történelembõl. A huszadik század emlékezete a Galga mentén címû interjúkötetben Dr. Péterfi Gábor középiskolai tanár, a kötet szerkesztõje az Aszódi Evangélikus
Gimnáziumba járó tanítványaival arra a kérdésre kereste a választ,
hogy a Galga mentén élõ, vagy a térséghez kötõdõ, javarészt idõs
emberek miként élték meg a fenti eseményeket. A kartali szereplõket is megszólaltató kötet júniustól megvásárolható Budapesten,
a L’Harmattan Könyvkiadó könyvesboltjában (Kossuth U. 14-16.),
valamint Gödöllõn, a Habakuk Könyvesboltban (temetõ mellett).
Aszódon, az Evangélikus Gimnáziumban 20%-os kedvezménnyel
szerezhetõ be a könyv (2200 forint) elõzetes egyeztetés után
(peterfig@invitel.hu) Dr. Péterfi Gábor szerkesztõnél.

A nyári szünidõvel a szülõk számára a fokozottabb aggódás idõszaka kezdõdik meg, hiszen, a legtöbb szülõ dolgozik, és a gyerekek
többször vannak felügyelet nélkül. A tanév
végeztével a fiatalok felszabadultabbak, lazábban kezelik a dolgokat, ezért még több
veszély leselkedik rájuk, ami egy kis odafigyeléssel megelõzhetõ. Figyelmeztessük
õket, hiszen reméljük, több idõt töltenek
majd a szabadban, mint a számítógép és a televízió elõtt.
A Magyar Honvédség tûzszerészeinek idén is több alkalommal
adódott munkájuk Kartalon, hiszen napjainkban is találunk
olyan lõszereket és robbanóanyagokat, melyek az I.- és II. világháborúból maradtak vissza. Elõkerülhetnek, ezek szántóföldeken, talajmunkák közben, kirándulás alkalmával az erdõben,
és még hosszasan lehetne sorolni azokat a helyeket, ahol találkozhatunk ilyen tárgyakkal. Sok esetben igen nehéz észrevenni ezeket a régóta a földben lévõ háborús lõszereket a rájuk rakódott föld miatt. Nagyon sokan már ártalmatlan vasdaraboknak nézik ezeket, abból kiindulva, hogy rozsdásak és régiek. Ez
koránt sem így van. Ha ezeket onnét elmozdítják, felemelik,
könnyen bekövetkezhet a robbanás. Mi a teendõ, ha ilyent találunk? Mindenekelõtt semmi esetre sem szabad hozzányúlni, mozdítani, vagy odébb vinni. Ha van rá lehetõségünk, akkor
figyelmeztetõleg kerítsük körbe, és próbáljuk meg az õrzését
biztosítani, addig, amíg az illetékesek ki nem érkeznek a helyszínre. Értesíteni kell, a helyi polgármesteri hivatalt, a rendõrséget pontosan megjelölve azt a helyet, ahol rátaláltunk a lõszerre, vagy robbanóanyagra. Ne hõsködjünk, ne bízzunk abban,
hogy hosszú ideig nem robbant fel, miért pont most történne
baj? Elég egy rossz, vagy hirtelen mozdulat, és a meggondolatlan cselekedet tragédiába is torkolhat. Ezt a feladatot MINDIG
bízzuk olyanokra, akiknek ez a foglalkozásuk, és értenek a robbanószerekhez, a tûzszerészekre.
Ezen kívül még számos nyári szünidõs veszély fenyegeti fiataljainkat, de azt mind az újság terjedelme miatt nem tudjuk leközölni. Kérjük a szülõket, tudatosítsák gyermekeikben a veszélyforrásokat, és beszéljék át a segítségkérés lehetõségeit is. Manapság már szinte minden diáknál van mobiltelefon, mentsék el
a fontosabb telefonszámokat vészhelyzet esetére.
A Pest Megyei Rendõr – fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya és a Európai Foglalkoztatási Szolgálat felhívásait a további
nyári veszélyekrõl, elektronikus úton is elolvashatják a
www.kartal.hu oldalon.

Hasznos telefonszámok:
Rendõrség: 107
Aszódi Járõrszolgálat:06-20-516-5940
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Vigyázzanak, figyeljenek önmagukra és egymásra is! Mindezekkel együtt kívánunk kellemes, balesetmentes nyári idõtöltést!
(Vargáné)
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Fõszerepben gyermeksportolóink…
Manapság, amikor nagyon sok minden elviheti a
gyermekeket rossz irányba, fel kell, illetve fel kellene
ismerni a sport jótékony hatását. A mai világban ahol
már száz és ezer dolog közül választhat a gyerek, abban a világban, ahol a média a szemetet követendõ
példaként reklámozza. Ahol már a legkisebbek is
internetezhetnek kontroll nélkül. A gyorséttermekben
tartósítószerrel elhalmozott „mûanyag” ételeket lehet
enni. Ahol már kézközelben van az alkohol, a cigaretta és a kábítószer. Ahol sportpályákat zárnak be. Most
ott a legfontosabb, hogy a gyermekek olyan szervezett
közösségekbe járjanak sportolni ahol, megszerezhetik
a pozitív mintát.
A sport jótékonyan hat a fiatalok lelki egészségére.
Aki fiatal korában rendszeresen sportol, nemcsak,
hogy csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának
kockázatát, mint pl. a cukorbetegség, a szív-és érrendszeri betegségek, hanem a lelki egészségére is
pozitív hatással van. A sport erõsíti az immunrendszert. A testedzés növeli az önbizalmat, csökkenti az
érzelmi problémákat és a kortársakkal való kapcsolatteremtési nehézségeket. A sport a tanulási nehézségeken is segít és fejlesztõ illetve transzferhatása van
az értelmi képességekre.
Nagyon nagy problémának tartom, hogy sok gyereknek nincs otthon labdája, tollasütõje, olcsó kerékpárja. Nagy a baj, ha ezekkel elõször csak szervezett
keretek között találkozik (óvoda, iskola).
Ezek ellen a negatív hatások ellen próbálunk mi
testnevelõk is tenni. Nagyon sok olyan kirándulásra,
versenyre, sporteseményre visszük a gyerekeket,
ahová lehet, hogy soha nem jutna el. Vagy ha velünk
eljut, akkor az volt neki az elsõ és az utolsó. Sajnos.
Az elõzõ Kisbíróban az elsõ félévben történtekrõl
írtam. Mostani cikkemben a második félévrõl szeretnék beszámolni.
Ugye a sportot nem lehet elég korán kezdeni? Az
1.a osztály Kiss Judit testnevelés szakos tanítóval 24
km-es kerékpártúrán volt a galgahévízi víztározónál.
A Kartal SE gyermeklabdarúgói Babály László segítségével fotocellás gyorsaságmérésen vehettek
részt. Keveseknek adatik meg ez a luxus, hiszen több
százezer forintos mérõmûszerrõl van szó. Szintén az
õ és egyesületünk segítségével tudtunk egy autóbusznyi sportoló kisgyermeket és szüleiket elvinni a
Bp. Honvéd – Debrecen NB I-es mérkõzésre, ahol láthattuk a mérkõzést, és láthattuk, hogy hol sportolnak
a Magyar Futball Akadémia növendékei. Köszönjük a
lehetõséget Laci bácsinak, és Salkovics Gábornak, a
Bp. Honvéd utánpótlás vezetõjének, akik segítségével
eljuthattunk ide. Köszönjük Ésik Tamásnak a Kartal
SE volt labdarúgójának a stadionban való idegenvezetést és minden segítséget.
A második félévben is sok helyszínen jeleskedtek
iskolánk, településünk sportolói. Az úszók nagyon kitettek magukért. Mészáros Anna iskolánk 3. osztályos tanulója, a BVSC-Zugló versenyzõje az egyesületi és az iskolai, diákolimpiai versenyrendszerben is kitett magáért. Az országos utánpótlás úszóversenyen,
Budapesten a 4x100m-es leány vegyes váltóban az
elõkelõ 3. helyet szerezték meg (Farkas Nóra-Treffler
Katalin-Nagy Réka-Mészáros Anna 5: 54,05).
Balatonfûzfõn, országos utánpótlás úszó versenyen a

Balaton uszodában a nõi gyorsváltóval Anna ezüstérmet szerzett (Mészáros Anna-Dömötör RékaVárnagy Borbála-Nagy Réka). A XIII. Finish BVSC kupa nemzetközi úszóversenyen 50m-es nõi gyorsúszásban 3. Mészáros Anna (idõeredménye: 0:
37,07). Annát a Braun Papír - Kartal támogatja. A Pest
megyei úszó diákolimpia döntõn Anna Százhalombattán, a Kiss László Sportuszodában 50m-es I. korcsoportos nõi gyorsúszásban, fantasztikus idõvel (0:
36:33) az elsõ helyet szerezte meg. Anna az 50m-es
hátúszásban megyei 3. lett (0:46:49). Az 50m-es
gyorsúszásban az országos döntõbe jutott. Meg kell
említenem, hogy ez ebben a tanévben már a második
országos döntõbe jutása volt, hiszen duatlonban is
ott volt Balassagyarmaton. Az országos úszó döntõt
Székesfehérváron a Csitáry
G. Emil Városi Uszodában
rendezték. A sportolók bevonultak az uszodába, meghallgatták a himnuszt, majd elindult az egész napos versengés. Anna idõeredményei
alapján akár az aranyéremre
is esélyes volt, de sajnos
nagy célja elérésében betegség hátráltatta. De szóba sem
jöhetett nála, hogy kihagyná a versenyt, ahol végül az
országos 13. helyet sikerült megszerezni. Nagyszerû
sportemberi viselkedéséhez csak gratulálni lehet.
Amatõr úszóink Bagon versenyeztek, és a sok dobogós helyezéssel alaposan kitettek magukért és iskolánkért.
Eredményeink a következõk voltak:
I. Lantos Bence 50m gyors III. kcs.
I. Lantos Bence 50m mell III. kcs.
II. Horváth Anett 75m mell IV. kcs.
II. Pásztor Donát 75m mell IV. kcs.
III. Bíró Boglárka 75m hát IV. kcs.
III. Végh Gabriella 50m hát III. kcs.
III. Tóth Vivien 50m mell II. kcs.
Leány labdarúgóink is nagyon jól szerepeltek. A
kispályás kartali körzeti döntõn elsõk lettek. Százhalombattán a megyei döntõben második lett a csapat.
Nem sok hiányzott a Balatonon szervezett országos
döntõ eléréséhez. A csapat tagjai: Horváth Adrienn,
Bíró Boglárka, Horváth Anett, Mátyási Fanni, Bencsik
Lilla, Mogyorósi Fanni, Bihari Rita, Csapó Regina,
Hévizi Vivien. Edzõ: Kerekes Csaba.
A Simon Alapítvány által szervezett Football Factor
országos döntõn viszont már az elsõ helyet szerezték
meg. A csapat tagjai: Mogyorósi Fanni, Bíró Boglárka,
Horváth Adrienn, Mátyási Fanni, Hévizi Vivien, Bihari
Rita, Csapó Regina, Horváth Anett. Edzõ: Kerekes
Csaba.
A fiúk is jól szerepeltek ezen az országos döntõn.
A III. korcsoportban az országos 3. helyet szerezték
meg. A csapat tagjai: Kassai Attila, Vati Gábor, Szabó
Tamás, Szászi Bálint, Bíró Ádám, Deák Mihály, Sóss
Balázs, Bozsik Gergõ. Edzõ: Kerekes Csaba. Ezúton
köszönjük Szabó Tamás apukájának, Szabó Bélának
a segítségét. IV. korcsoportos fiú csapatunk az országos 7. helyet szerezte meg. Mindenkinek óriási élmény volt a Ferencváros pályáin játszani. Fõleg a III.

kcs-os fiúk jártak jól, hiszen a center pályán játszhatták mérkõzéseiket. A díjakat ismert sportemberektõl
vehettük át, mint pl. Orosz Pál az FTC vezérigazgatójától, Telek Andrástól, Dragoner Attilától, Horváth Ferenctõl, Vincze Ottótól, akik a Ferencváros legendás
játékosai. Két különdíjasunk is volt. Mogyorósi Fanni
kapta a legküzdõsebb játékos-Simon Tibor díjat. Horváth Anett a legjobb mezõnyjátékos lett.
Idén az évzárón osztottuk ki a jó tanuló-jósportoló
címet. Lányoknál Mészáros Anna 3. z osztályos tanuló kapta, aki úszás, atlétika, duatlon sportágakban jeleskedik, fiúknál Horváth Tamás 8. c osztályos tanuló,
aki kézilabda, labdarúgás és futsal sportágban ért el
kiemelkedõ eredményeket. Az iskola kiváló sportolója címet Szlucska Gábor, Horváth Tamás, Juhász Patrik, Petényi Krisztián, és Kovács Krisztián kapta (országos 2. hely floorball sportágban) a ballagáson.
A kiemelkedõ sporttevékenységért könyjutalmakat
és okleveleket is osztottunk sportolóinknak. Ebben
nagy segítségünkre volt az Aréna 2000 könyvkiadó.
Húsz db sportkönyvet ingyen kaptunk tõlük. További
húsz db-ot pedig nagyon kedvezményes áron. A
sportolók nevében nagyon köszönjük!
A kistérségi összetett versenysorozatban a sportolóink a rengeteg dobogós helyezéssel nagyon sok értékes pontot hoztak iskolánknak, amelyben a 2. helyezést értük el.
Fontos pillanat érkezett el településünk, sportcsarnokunk életében. Májusban, pontosabban 2012. május 26-án, szombaton került sor a névadójára, Babály
László a Sportcsarnok vezetõjének szervezésében.
Mostantól a néhai polgármesterünk, Kartal település
NB I-es, válogatott kézilabdázójának tisztelegve a Kovács László Sportcsarnok nevet viseli. Nagyon sok ismert sportember jött el a névadó mûsorra. Többek
között itt volt Fábián László 1988 Szöul öttusa olimpiai bajnoka, Kovács Attila tizenötszörös magyar bajnok
sprinter (11X 100m-en, 4X 200m-en), világbajnoki
negyedik helyezett, olimpiai középdöntõs (Szöul
1988) sprinter. Tatár István többszörös magyar bajnok, olimpikon (Moszkva 1980, 1988 Szöul) sprinter.
Településünket a gyermek kézilabdázóink, gyermek labdarúgóink és gyermek tollaslabdázóink képviselték. Az ünnepség méltó volt településünk hírnevéhez.
Nyáron sem fogunk sport nélkül maradni. Az iskolai szünetben két sportolónk áll rajthoz Hatvanban a
19. ORSZÁGOS SRINT TÁVÚ TRIATLON AMATÕR
KUPA, GYERMEK, SERDÜLÕ RANGLISTA VERSENYEN. A Könyves Kálmán Általános Iskolát és Kartal
települést Mészáros Anna és Lados Tóth Máté képviseli. A testnevelõk Kiss Judit, Kerekes Csaba és
Kratofil Sándor köszönik a szülõk bizalmát.
Kellemes pihenést és sok sportolási lehetõséget
kívánok mindenkinek! Aki csak teheti, nézze és szurkoljon a magyar sportolóknak a Londonban rendezendõ XXX. nyári olimpiai játékokon.
Zárszóként csak annyit, hogy a rendszeres sportolásba befektetett energia rövid és hosszútávon is
megtérül. Aki nem hiszi, kérdezze meg a sportoló gyerekek szüleitõl.
Kratofil Sándor testnevelõ tanár
www.kratosport.lapunk.hu
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