I. rész Augusztus – szeptember - október havi összefoglaló
ÉMÁSZ panaszpont nyílt a Nagyközségi
Könyvtárban
A szociális közműszolgáltatásról
szóló
törvény
módosításainak
megfelelően 2013. október 15-éig
kialakították
új
ügyfélszolgálati
fiókirodáikat,
illetve
panaszpontjaikat
az
energiaszolgáltató cégek.
Az Elmű-Émász-csoport különböző helyeken
ügyfélszolgálati irodát és panaszpontot nyitott,
önkormányzatok irodáiban, kisebb településeken,
könyvtárban, közösségi helységekben, köztük a
kartali Nagyközségi Könyvtárban is. A nyitvatartási
idő alatt a panaszpont ellátja az ELMŰ/ÉMÁSZ
Egyetemes
szolgáltató
panaszfelvételi
tevékenységét, melynek keretében az ügyfelek
írásos megkeresését igazoltan átveszi és továbbítja
az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálata részére.
A tényleges ügyintézést a továbbiakban is az
ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. látja el, a
törvényben,
a
rendeletekben,
illetve
az
Üzletszabályzatban megadott határidőkön belül (pl.
bejelentés vagy reklamáció esetén 15 napos
válaszadási határidő).
Ügyfélfogadás

Kedd:

14.00-18.00 óra

Csütörtök:

09.00-13.00 óra

Napelemes rendszer telepítése a Könyves
Kálmán Általános Iskola épületére
Kartal Nagyközség
Önkormányzata a
Zöldgazdaság-fejlesztési
Program keretében
37 185 600,- Ft-os pályázati
összeget nyert, amely 100 % os támogatottságú. A projekt során a megújuló
energiahordozó-felhasználásával
a
Könyves
Kálmán Általános Iskola épületére szerelnek fel
napelemes rendszert, melynek a csúcsteljesítménye
49 kWp. A beruházás célja a hálózati
villamosenergia-felhasználás csökkentése. Projekt
megvalósításának tervezett kezdete: 2014. 02.01. a
tervezett befejezése pedig 2014. 06.30.
Vné
A tartalomból:
1. rész : 2013. augusztustól – októberig
Emlékeztünk…
Bázisóvoda Kartalon
Iskolai hírek
Szüreti felvonulás és bál
Vendégünk volt Tari Annamária
Művészeti, sport és egészségügyi
hírek
Egyházi hírek

2

Egészséges kartali ovisokért az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével
2013. október 4-én nagy várakozással és örömmel avatta bázisovijai közé a kartali
Játéksziget Napköziotthonos Óvodát a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöksége és a
Pest Megyei Vöröskereszt. A közös szakmai munka első állomásaként a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 6. számú Területi Szervezete az óvoda
gyermekközössége, pedagógusai és nem utolsósorban szülői közössége számára
egészségnapot rendezett 2013. november 18-án, hétfőn. A rendezvény
megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Nemzeti
Együttműködési Alap pályázati forrásából 2013 tavaszán elnyert éves működési
támogatás is elősegíti.

A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb emblematikus feladata az
egészség védelme, az egészséges életmódra való nevelés. Ennek
szellemében töltöttek együtt kicsik és nagyok egy napot az egészség és a
Vöröskereszt jegyében, tizenegy ifjúsági vöröskeresztes önkéntes és
négy hivatásos munkatárs segítségével és facilitálásával.
„A délelőtt folyamán mikro foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, majd a délutáni csendes pihenő alatt a
felnőtteket, óvodapedagógusokat és szülőket szeretnénk megszólítani és bevezetni a vöröskeresztes ismeretekbe
és az elsősegélynyújtás alapjaiba.” – meséli Megyesi Judit önkéntes-program koordinátor.
A tematikus gyerekfoglalkozások negyedórás,
interaktív
tanulási
feladatok
lesznek
az
elsősegélynyújtás,
az
emblémaismeret,
a
segítséghívás és a véradás témáiban. A 16-25 év
közötti önkéntesek humoros és szemléletes formában
adják át ismereteiket az óvodásoknak kifestők,
arcfestékek,
rövidfilmek
és
szerepjátékok
segítségével. A délutáni eszmeterjesztő képzést a
szervezet
hivatásos
munkatársai
által,
az
elsősegélynyújtási
ismeretekhez
kapcsolódó
bemutatót pedig mentőtiszt és képzett imitátorok
segítségével ismerhetik meg az óvoda munkatársai és
az óvodások gondviselői.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete
által
benyújtott
„Összefogás a megyéért” című
működési
pályázatot
összesen
2.300.000 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítette az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő. A pályázat
egyik mérföldkő rendezvénye a
tervezett kartali egészségnap.

Forrás:http://pestmegye.voroskereszt.hu
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Az új tanév első hírei – ALSÓ TAGOZAT
- Nagy várakozás után, végre szakkörök indulhattak az alsó tagozatosok számára is, a délutáni órákban. A
tanító nénik rendkívül széles palettáját vonultatták fel a szakköröknek, így a gyerekek sokféle elfoglaltságon
vehetnek részt a tanórák után.
 Szép szavak (Adáminé Tóth Zsuzsa)
 Népi gyermekjátékok (Csitári Márta)
 Kis Természettudós (Hegedűsné Megyeri Andrea)
 Logimanó (Tóth Mariann)
 Ügyes Kezek –fiú (Labancz Erzsébet)
 Ügyek Kezek –lány (Labancz Erzsébet)
 Néptánc (Hajdú Zsuzsa)
 Angolul mesélek (D. Tóthné Strausz Gabriella)
 Sakk (Misi Ágnes)
 Dráma (Misi Ágnes)
 Sportklub (Kiss Judit)
- Egy szerdai napon tűz- és bombariadó próbát tartottunk az alsó tagozaton. Az épületet szervezett keretek
között 3 percen belül sikerült elhagynia mindenkinek. A gyerekek nagyon fegyelmezetten vettek részt a próbán.
A nap folyamán minden osztály megbeszélte ennek a fontosságát.
- Október 14-én – immár hagyományosan – a 4. évfolyamosok Könyves Klubon vettek részt a felsős iskolában.
Ilyenkor a felső tagozaton tanító kollégákkal ismerkedhetnek a diákjaink, illetve bepillantást nyerhetnek az
érdekes tanórai részletekbe. Ez alkalommal Kerekes Csaba tanár úrral a tornacsarnokban játszhattak a
gyerekek, aztán pedig Fülöpné Krusper Lídia tanárnő kémiai kísérletekkel, Bognár László tanár úr a tyúktojás
érdekességeivel varázsolt el mindenkit. Köszönjük nekik az élményeket, és Szászi Tibor tanár úrnak a
szervezést.
- Az előző tanév során iskolánkban tejes- és üdítős dobozokat gyűjtöttünk. A két legszorgalmasabb osztály az
akkori 2. z (Tóthné Székely Adrien és Molnárné Jurinka Tünde osztályfőnök) és a 3.a (Tóth Mariann
osztályfőnök) volt. Jutalmul október 4.-én részt vehettek egy ingyenes kiránduláson, amelynek során a Zöldhíd
Kft. Gödöllő, Ökörtelepen lévő hulladék-feldolgozójába juthattak el. A kísérőik Hegedűsné Megyeri Andrea,
Misi Ágnes és Tóth Mariann voltak. A délután folyamán bepillantást nyertek a szelektíven gyűjtött hulladékok
további sorsába, megnézhették a válogatásuk módszereit. Szigorú szabályok betartása mellett idegenvezetővel
és „munkaruhába” öltözve végigsétálhattak az üzem területén. Búcsúzóul apró ajándékokat is kaptak.
Köszönjük a szervezést Turek Ágnes tanító néninek.
- A nemzeti gyásznap alkalmából a 3.b osztály Csitári Márta tanító néni felkészülésével méltó módon
emlékezett meg a 13 aradi vértanúkról.
- Október 16. Bemutató tanítást tartott az 1.z osztályban Molnárné Jurinka Tünde igazgató helyettesünk, ahol
szakmai tapasztalatokat gyűjthetünk, hogy a zene, a ritmus segítségével, hogyan lehet a gyerekeket
„elvarázsolni”, a tanulást élményszerűbbé tenni.
- Október 18. Petőfi szavalóverseny Aszódon. Az alsó tagozatot Pataki Tímea 3.z osztályos tanuló képviselte.
Felkészítő: Hegedűsné Megyeri Andrea és Tímea szülei voltak.
- Október 23. A nemzeti ünnepünk alkalmából az alsó és felső tagozat egy közös, színvonalas műsor
megtekintésével emlékezett meg. A műsor felkészítő pedagógusai: Pechó Ferencné és Kissné Zilahi Anikó
tanárnők voltak.
- Ebben a hónapban indult a kistérségünkhöz tartozó iskolák közötti versenysorozat őszi időszaka. Az alsó
tagozatból 16 tanuló vett részt az első próbán, a mezei futóversenyen. Lelkes tanulóinkat Kiss Judit tanító néni
kísérte el.
- Nagy sikert aratott a „Töklámpás” szépségverseny, amely Bereczkiné Dóra Tünde tanító néni szervezett.
Szavazással dönthettek a gyerekek, hogy melyik tök a legszebb. Köszönet a szülői segítségért!
- Izgatottan készülünk a napokban megrendezésre kerülő nyílt tanítási napunkra!
Úgy gondoljuk, hogy a tanulás mellett a programjaink, eseményeink is fontosak: köszönjük a sok szülői
támogatást!
Tóth Mariann, Hegedűsné Megyeri Andrea, Molnárné Jurinka Tünde

4
A Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár eseményeiből
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL KARTALON
2013. szeptember 28.
„Szólt az Isten: “Kedves fiam, Noé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Noé: “No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”
(Gárdonyi Géza: A bor legendája)
A kartali Művelődési Ház szervezésében 17 év után újra
felelevenítettük a régi népszokást (bár nem vagyunk szőlőtermelő
vidék). Rövid idő állt a rendelkezésünkre, hiszen augusztus végén jött
az ötlet, hogy próbáljunk megszervezni egy szüretit.
A legnagyobb gondot, az anyagi forráshiány és a lovas kocsik, hintók
felkutatása jelentette, hiszen már alig található a falvakban ló és lovas
kocsi. Nagy örömünkre a hévízgyörki polgármester úr /Tóth Tibor/ is igent
mondott megkeresésünkre, és a hintójával részt vett a felvonuláson. Ő
szállította a község két vezető emberét: Tóth Ilkó Mihály polgármester urat
és Tamási József c. apát, plébános urat, aki szintén szívesen csatlakozott
hozzánk. A helyi hagyományőrző csoportok: az Asszonykórus Egyesülete,
a Nefelejcs Népzenei Egyesület, a Könyves
Kálmán Nyugdíjas Egyesület, a Rozmaring
Ifjúsági Néptánccsoport tagjai valamint külsősök
is örömmel vettek részt a felvonuláson. Két helyi
lovas kocsis is (Oláh Géza és Rizsák Zoltán), a kisbíró /Szarvas Csaba képviselő/, egy
helyi videós (Hajdú Róbert), a fotós (Papp Zoltán), a lovasok /Vozár Dorka és Kalcsó
László/, és a zenekart szállító /Szabó István/ is ingyen vállalta a közreműködést. A
kocsmárosné és a kocsmáros szerepét Bratkovics Enikő és Baranyi Zoltán fiatalok
vállalták fel. Érdekes, mulatságos színfoltja volt az eseménynek a szüreti
bakmenyasszony (Mészáros Endre) és vőlegénye (Kádár József), akit a kisbíró össze is
adott az esti bálon. Már csak szponzorokat kellett keresni, akik anyagiakkal vagy más
módon tudtak minket támogatni. Most ismét megmutatkozott, hogy az összefogás
ereje, mire képes, hiszen ennek köszönhetően végül is sikerült ezen a szép, őszi napon
újból szüreti felvonulást és bált rendezni. Bár bevallom, az utolsó héten is voltak
még álmatlan éjszakáink. A helyben működő cégek vezetőit kerestük fel
elsősorban, akikkel már több éve jó kapcsolatunk alakult ki, és rendszeresen
támogatták más rendezvényünket is (GATE Kartal, Sándor Ferenc Kartal),
valamint a helyi kábelszolgáltató (HFC -Network Kft. Bp.), ők voltak a
főtámogatóink, de emellett még sok helybéli és egy versegi vállalkozó is segítette
az esemény létrejöttét. Köszönjük nekik, hogy részt vállaltak rendezvényünk
sikeres megvalósításában. Ők a következők voltak: Braun Papírbolt, Pápai
Húsbolt, ADROB Kft, Verseg Tüzép Kft, Lados László, és Száraz Zoltán. Józsa
Jánostól felajánlásba kaptunk még egy hintót a bíró-bírónénak (Zsiga TamásVarga Brigitta), és az uzsonnához nagyon ízletes birkapörköltet. A felvonuláson
résztvevők pedig finom süteményekkel egészítették ki a vendéglátást. Az esti bálra tombolatárgyakat is
ajánlottak fel: Tóth Ilkó Mihály polgármester úr a főnyereményt 20.000,-Ft-ot, az Elektrikó Kft. egy porszívót,
valamint Gergely László, a kartali Drogéria, a Rákóczi úti Festékbolt és Balázsné Kati Bagról is hozzájárultak
nyereménytárgyakkal.
Szőlőt és gyümölcsöt kaptunk: Hajnáczkiné Krekó Ágnestől, Konkoly Margittól, Zsarnai Józseftől és Kiss
Tibornétól. A felvonuláson és a bálon Veres István és zenekara húzta a talpalávalót.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a főzésben (óvodai konyha), a vendéglátásban és az
előkészületi munkákban, a szállításban is önként segítettek. Köszönjük a Régió Plusz Televízió
munkatársainak, hogy az eseményről összefoglalót készítettek.
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A pozitív visszajelzések alapján községünk lakosai örömmel fogadták hagyományunk újraélesztését,
és a felvonulási állomásokon szép számmal összegyűltek megnézni e színes, szüreti forgatagot.
Reméljük, jövőre újból találkozunk, és sikerül támogatókat is találnunk. Szeretnénk, ha még többen
csatlakoznának hozzánk, hogy ezt a szép hagyományt tovább őrizzük és örökségbe átadjuk a fiatalabb
korosztálynak is. A Művelődési Ház és a Könyvtár dolgozói nevében köszönjük Mindenkinek!
(további fotók a Művelődési ház

oldalán megtekinthetők, valamint a DVD megvásárolható)

Vné

Gergő Bandája Kartalon, avagy őszi színházi est
Nagyszerű, vidám játékot tekinthettünk meg 2013. szept. 21-én, szombat este a kartali Művelődési Házban
vendégszereplő Gergő Bandája előadásában. Luigi Pirandello, a Nobel-díjas olasz drámaíró 1919-ben írt
groteszk vígjátéka a férfi-nő háromszög viszonyról szólt, "Az ember, az állat, és az erény" címmel. Sajnos, a
mű témája még ma sem vesztette el aktualitását, a társadalom kritikája humorosan fogalmazódik meg benne,
melyet a szereplők híven adtak át, és a közönség is vette a lapot.
Köszönjük a "Banda Tagjainak”: Antal Ádám, Antal Istvánné, Bagi Gergő, Barabás Tamás, Dian Kinga,
Misinkó Csilla, és ifj. Rónai Lajos a felejthetetlen élményt.

A Bakancslista Baráti Kör túrái
2013.augusztus 11-i túra a Velencei hegységben,
2013.szeptember 15-én a Budai hegységben jártunk
és 2013.október 13-i túránkon bejártuk a Pilisszentlászló-Visegrád közötti Kék túra
szakaszt.
Várunk szeretettel minden természetbarátot további túráinkra, melyeket a
Művelődési Ház Facebook lapján és az intézményekben kihelyezett plakátokról
értesülhetnek.
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Hogyan menthetjük meg a kiskamaszokat?
Netgeneráció és szüleik: hogyan alakítsanak ki jó kapcsolatot egymással?
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Nemzeti Kulturális Alap és a Pest Megyei
Könyvtár támogatásával 2013. október 8-án vendégül láthattuk Tari Annamária
klinikai pszichológust, pszicho terapeutát. Annamária hivatásának tekinti, hogy
segítsen a fiataloknak. Egyik legfontosabb törekvése, hogy megváltoztassa azt a
nézetet, mely szerint, aki pszichológushoz jár, az bolond vagy öngyilkosjelölt, de
biztos, hogy valami nem stimmel nála. Szerinte, ha természetes, hogy ápoljuk a
testünket, ugyanilyen meg szokottá kellene válnia, hogy a lelkünkkel is foglalkozunk.
Legfontosabb célkitűzése a pszichológiai ismeretek széles körű terjesztése, a
pszichológiai kultúra fejlesztése. Több televíziós csatornán és különböző
helyszíneken tart előadásokat: Mesterkurzus, Nyitott Akadémia, felsőoktatási intézmények, iskolák,művelődési
házak, könyvtárak stb.
Megjelent könyvei: Intimszféra, Sejtem: A daganatos betegségek pszichológiája, Bagdy Emőke-Tari
Annamária. Párkapcsolatok: Válogatás a Pszinapszis előadásaiból. Legújabb könyveiben pedig az úgynevezett
„digitális nemzedék” kérdéseit veti fel, az Y generáció és a Z generáció. c. műveiben. (Mindkét kötet
kölcsönözhető könyvtárunkból.) Felvetődik a kérdés, hogy miért és mitől is kell gyermekeinket megmenteni?
Félreértés ne essék, nem az internet ellen vagyunk, hanem mellette…A szülők gyakran egyáltalán nem ismerik
gyermekük online életét, nem tudják kikkel és mit kommunikálnak, milyen tartalmakat nézegetnek, és milyen
zenéket hallgatnak, így nem is tudják megvédeni őket a net veszélyeitől. Pedig Tari Annamária pszichológus
szerint a gyerekkoruk tűnhet el.
A pedagógusok is sokszor értetlenül és felkészületlenül állhatnak a
digitális nemzedék problémái, érdeklődési köre előtt. A hallgatókban
felmerülhetett a kérdés, hogy mit tehet a szülő, az iskola, a pedagógus
azért, hogy az internet, a közösségi média inkább előnnyé váljon a
gyerekek számára, mintsem hátránnyá?
A válasz valószínűleg a maximális odafigyelésben rejlik. Kísérjük
figyelemmel gyermekünk virtuális életét, kérjük meg, hogy mutassa meg
nekünk mivel és hogyan tölti az idejét a számítógép előtt. Ha időnk
engedi, magunk is üljünk oda mellé és együtt szörfözzünk a világhálón.
Bár mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz ebben a felgyorsult világban időt szakítani bármire is, de a
gyermekeinkre fordított idő sokszorosan térül meg. Próbáljunk minél gyakrabban családi programokat
szervezni, amivel el tudjuk szakítani őket az internet világából és sokat beszélgetni velük.
Az előadásban említett kifejezések magyarázata:
Generációk
Építők, 1946 előtt születtek, 60 fölöttiek
Baby-boomerek, 1946-1964 között születtek, 40-esek és 50-esek
X generáció, 1965-1979 között születtek, 30-asok
Y generáció, 1980-1994 között születtek, tinik és 20-asok
Z generáció, 1995-2009 között születtek gyerekek
α generáció, 2010- csecsemők
Forrás: Mccrindle Kutatás: Word up – az Y és Z generáció lexikonja és útmutató a velük való kommunikációhoz

Örültünk, hogy Tari Annamária megtisztelt bennünket előadásával egyúttal sajnáljuk, hogy elfoglaltsága miatt
nem jutott idő az időközben felvetődött kérdések megválaszolására.
Javaslom, hogy vegyék kézbe a témával foglalkozó két utóbbi könyvét, amelyekben választ kaphatnak
problémáikra.
Laukó
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„Megérdemlik, az idősek Szeressék, tiszteljék őket!”
Október elseje az Idősek Világnapja
A bennünket felnevelő generációk tisztelete, megbecsülése manapság
minden korábbinál fontosabb.
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkön - 2013.
október 18-án -, a Művelődési házban mondtunk köszönetet
mindazoknak, akik hosszú éveken át rakták le azt az utat, amelyen ma
mindannyian járunk. Megteremtettek nekünk egy világot, amely sok
szempontból könnyebb, kényelmesebb, színesebb és gazdagabb annál,
amilyen az Övéké vagy a szüleiké volt.
Az ünnepi műsor a Kozjár Kornél 7.a osztályos tanuló szavalatával kezdődött /Várnai Zseni: Mintha örökig
élnél/, majd a helyi Játéksziget Napköziotthonos 2. sz. tagóvoda Sárgarigó csoportjának műsorában őszi
versek, dalok, gyermekjátékok hangzottak fel. Ezután a Könyves Kálmán Általános Iskola 2. z osztálya a
kedvenc énekeiket, játékaikat mutatta be a közönségnek, majd Varga Veronika 1. b osztályos tanuló Molnár
Endre: Nagymamámnak című versével köszöntötte a jelenlévőket. Köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját. A műsor a polgármester úr betegsége miatt, Rehorovszky Gáborné Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság elnökének köszöntőjével folytatódott: „Ha a mai eseményre egy jelképes ünnepi jelvényt adhatnánk
át Önöknek, akkor azt két nemesfémből kellene ötvözni: aranyból és ezüstből. Hiszen Önök nagyon gazdagok,
két értékes kinccsel is rendelkeznek: arany a szívük és ezüst a hajuk.” Kiemelte, hogy a generációknak
szükségük van az együttműködésre, amely kétoldalú dolog: mindkét részről megköveteli a türelmet és a
szeretetet. Minden életkornak megvannak a maga terhei, és azokat nem viselheti el helyettünk más. Azt
szeretnénk, hogy az idős emberek békében, illő megbecsülésben éljenek és mindig megkapják az egészségük,
életkörülményeik lehető legmagasabb szintű megőrzéséhez szükséges támogatást, segítséget.
Külön köszöntötte községünk legidősebb lakosát, Bencsik Jánosné, született Sőregi Anna nénit, aki idén
márciusban töltötte be 95. életévét. Sajnos már egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy velünk ünnepeljen.
A műsor után szerény vendéglátással és az Önkormányzat valamint Balázs Zsoltné jóvoltából egy kis
édességcsomaggal tudtunk kedveskedni a megjelent szépkorú lakosainknak.
Kívánok mindannyiuknak hosszú, boldog életet, jó egészséget és kívánom, hogy továbbra is ragyogja be
életüket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye!

Emlékeztünk…
„Aranybetűkkel, vérrel írva,Új, nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében: Szabadságunkat marokra fogtuk!”
Együtt emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 57.,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 24. évfordulójára 2013. október 23án a kartali Művelődési Házban. Ünnepi műsorunkkal tisztelegtünk azok előtt, akik
bátran harcoltak a magyar nép szabadságáért.
Tóth Ilkó Mihály ünnepi
megemlékezése után a
helyi Könyves Kálmán
Általános
Iskola
7.
osztályos diákjai és a
felsőtagozatos
énekkar
közös irodalmi-zenés műsorban elevenítették fel a
magyar történelem hősi pillanatait.
Köszönjük a felkészítő tanároknak: Pechó
Ferencnének és Kissné Zilahi Anikónak, hogy
ilyen színvonalas műsorral készültek, hiszen 1956
őszének eseményei nehezen feledhetők azok számára, akikben soha el nem múló sebeket ejtettek.
/ a megemlékezésről készült fotók a Művelődési Ház

oldalán találhatók/

Vné
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Hagyományőrző csoportjaink életéből

Aranypávás kartali hangok szálltak az egri Dobó téren
2013. augusztus 24-25-én került megrendezésre Egerben a XVII. Egri Népzenei Gála és Aranypáva Nagydíjas
Verseny, ahol a két kartali csoportunk is szép sikert ért el. A rangos népzenei találkozó egy egész országot
érintő program, ahol különböző tájegységek Aranypávás együttesei és szólistái mutatkoztak be 9 megyét
képviselve. A két napos fesztivál zárásaként gálahangverseny koronázta a műsort, melyen a szakmai zsűri
döntése alapján kiválasztott legjobb előadók léptek fel. A hangversenyről rádiófelvétel is készült. A Nemzeti
Művelődési Intézet díjait 12 csoport vehette át, köztük a községünket képviselő két hagyományőrző csoport is
Gálaszintű Nagydíjban részesült:
♦ Nefelejcs Népzenei Együttes és Kulturális
Közhasznú Egyesület, Kartal
Szakmai vezető: Deák István
♦ Kartali Asszonykórus, Kartal
Szakmai vezető: Valter Menyhértné

Gratulálunk a nagydíjhoz, és további sok sikert
és jó egészséget kívánunk munkájukhoz!
/Forrás: http://www.nmi.hu/

A zene nem ismer határokat…
Valóban a zene összetartja, összekapcsolja
a határokon túli embereket,
információhordozó, tudást közvetít, leköt
fiatalt és időset egyaránt, tartalmassá teszi
a társasági együttlétet, kapcsolatot épít.
E kapcsolatnak köszönhetően
vendégszereplőként vett részt (immár nem
először) a Kartali Nefelejcs Népzenei
Egyesület Bácsgyulafalván, a nyugatbácskai faluban. A község telepítésének
(amit Karóünnepként tartanak nyilván),
130. évfordulója alkalmából tartott
kétnapos ünnepen, 2013. október 26-27-én
mutatta be a hagyományőrző csoport a
színes műsorát, kulturális örökségünk egy
részét. A megtapasztalt élmények örök
emlékként raktározódnak el.
Vné
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„A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen,
a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen.”
(Henry Wadsworth Longfellow)
A Kartali Asszonykórus újabb országos sikert ért el
A Kartali Asszonykórus is meghívást kapott a VI. Vésztői Népdal, 1848-as
Katonadal Fesztiválra és a harmadik alkalommal megrendezett Sipos András
Emlékdíj Dalversenyre.
A Sinka István Művelődési Központban 2013. október 5-én, megtartott jeles
eseményre Békés megyéből, az országból, és az országhatáron túlról is érkeztek
fellépők. A színvonalas produkciók hallatán a zsűri nagyon nehéz helyzetbe
került. Az évente odaítélt emlékdíj átadásakor három kategóriában díjazták a
fellépőket: szólóénekes, énekkar és hangszeres előadó. Tíz különdíjat is átadtak,
melyet különböző szponzorok ajánlottak fel a fesztivál résztvevőinek.
Az énekkar kategóriában a községünket
képviselő Kartali Asszonykórus nyerte el az első
helyezést, mellyel oklevél, egy bronzból készült
kisplasztika és pénzjutalom járt.
Gratulálunk az Asszonykórus vezetőjének és
tagjainak, akik megint tovább öregbítették Kartal
hírnevét. Külön köszönet annak a kartali
képviselőasszonynak, aki támogatásával lehetővé
tette a csoportnak az utazást.

Összeköti a múltunkat
2013. okt. 18-án elhunyt Ferencz Éva Magyar Örökség Díjjal kitüntetett énekes, színész, előadóművész, aki a
magyar zenei és prózai néphagyomány elkötelezett ápolója és közvetítője volt.
Most sokan megkérdezhetnék, miért is kerül ez a hír egy kartali újságba?
A számos díjjal kitüntetett művész – aki a Röpülj Páva énekversenyen
díjazottjaként indult-, gyűjtő életútja során lépett kapcsolatba a Kartali
Asszonykórussal. A közös hagyományt ápoló munka eredményeképpen két
film is született.
2003. március közepétől a Néprajzi Múzeumban rendezett vetítés sorozatot
*a Magyar Néprajzi Társaság Filmszakosztálya és a Duna Televízió Népi
Örökség Szerkesztősége, melynek keretében került vetítésre a Hej regő
rejtem... című film - Ferencz Éva és a Kartali Asszonykórus műsora
/Szerkesztő: Eperjessy Ernő és Fehér Anikó Rendező: Tari János/
A másik közös produkciójukat 2002-ben rögzítette a Duna Tv, az Apáról fiúra összefoglaló címmel készült
hagyományőrző sorozat részeként. A felvételek a kartali Szent Erzsébet templomban és a helyi temetőben
készültek az Asszonykórus közreműködésével.
„A fényes nap immár lenyugodott…” főcímmel került vetítésre 2008. 07.01-jén. /Szerkesztő-rendező: Fehér
Anikó/
Tehát ez a két momentum köti össze Kartalt Ferencz Évával, akinek zenei örökségét több CD lemez is őrzi.
Vné
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A KÖNYVES KÁLMÁN NYUGDÍJAS EGYESÜLETRŐL
Egyesületünk elkötelezett célja, a kartali népviselet, -népdal, és -néptánc hagyományainak ápolása és
megismertetése. A Galga-menti, és palóc-földi Nyugdíjas Egyesületekkel ápolt szoros, baráti kapcsolataink
révén, az idén számos rendezvényre kaptunk meghívást, ahol kartali népviseletbe öltözve, népdalcsokorral,
néptánccal, és vers-mondással, nagy sikerrel szerepeltünk. Ezzel is öregbítettük Kartal jó hírnevét.
Június 29-én vendégszerepeltünk, és együtt ünnepeltünk a KARTALI NEFELEJCS NÉPZENEI
EGYÜTTES-sel, megalakulásuk 15. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású, remek hangulatú
ünnepségen.
Július 6-án a Herencsényi Társegyesület meghívására részt
vettünk a Herencsényi Palóc Búcsún és Falunapon, ahol Kartal
Nagyközséget képviselve, népviseletbe öltözve, dalcsokorral és
tánccal, mi is nagy sikerrel szerepeltünk.
Augusztus 24-én vendégszerepeltünk, és együtt ünnepeltünk, a
Versegi Szépkorúak Egyesülete megalakulásának 12.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Szeptember 12-én, a Turai Őszirózsa Nyugdíjas egyesület
meghívására, vendégszerepeltünk, és együtt ünnepeltünk, a
„Turai szüreti bál-, fiúk napja-, idősek napja” összevont
rendezvényen.
Szeptember 28-án, népviseletbe öltözve, mi is részt vettünk a
Kartali Művelődési Ház által remekül megszervezett,
fergeteges Szüreti Felvonuláson és szüreti bálon. Köszönet a
Szervezőknek!
Október 12-én, a 11 település egyikeként, részt vettünk Aszódon,
a Kistérségi Idősek Világnapja alkalmából rendezett
ünnepségen, ahol népdalcsokorral, néptánccal, és verssel, mi is
nagy sikerrel szerepeltünk. A „Legjobb sütemény” versenyen
(településenként 1 süteményt lehetett bemutatni) Egyesületünk
tagja, Korbely Istvánné Mancika süteményével 3. helyezést
ért el. Gratulálunk Neki!
Részt vettünk a Kartali Művelődési ház által szervezett
„Idősek világnapja” rendezvényen. Remek volt a műsor, hálás
köszönet a Szervezőknek!
Október 23-án részt vettünk az 1956-os forradalom, és szabadságharc hőseinek emlékére rendezett
ünnepségen. Nagyon megható, és remek volt az Általános Iskola diákjainak előadása. Köszönet érte a
diákoknak, és az őket felkészítő Tanárnőnek!
Október 27-én a Budapesti Operettszínházban Ábrahám Pál „VIKTÓRIA” című operettjét néztük meg.
Remek volt az előadás, igazán nagy élmény volt számunkra.
Budaváriné Margó
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Egyházaink él etéből
„Szeretet nélkül a külső cselekedet semmit sem ér;
viszont mindaz, ami szeretetből történik,
bármily csekély, bármily jelentéktelen dolog:
mindenestül termékenynek fog bizonyulni.”
Kempis Tamás
ágoston- rendi szerzetes
2013. aug. 5–9. valamint 12–16. Két időintervallum, amikor a kartali Szent Erzsébet Egyházközség
Mindenki Parkjának légköre megváltozott. Igazi beavató ceremónián ment keresztül: gyermekzsivaj töltötte
meg. A kartali karitász csoport (immáron Szent Erzsébet ünnepén József atya névadása által Szent Erzsébet
Karitász Csoport) vezetője, Pethőné Konkoly Marika, álmodta és valósította meg azt, hogy két héten keresztül
együtt örülhessenek, játszhassanak és töltekezzenek minden testi és LELKI jóval az általános iskola alsó
tagozatos diákjai.
Mint tudjuk, egyetlen szónak is lehet mélyreható tartalma. Az első karitász tábor résztvevői az alábbi
szavakhoz minden bizonnyal rengeteg feledhetetlen élményt tudnak társítani. A két hét közösen átélt pillanatai
nehezen válnak semmissé.

Bár ez a tábor még csak első volt, nagy-nagy izgalommal várjuk a következő(ke)t is. Pethőné Marika és
minden segítő áldozatos munkája mellett nagy köszönet illeti a Váci Egyházmegye Karitász Szervezetének
vezetőjét, Gyurcsán Csabáné Juditot, aki szintén fontos támogatást nyújtott a tábor megvalósításában anyagilag
ugyanúgy, mint lelkileg. Köszönet a rengeteg szép élményért mindenkinek! Ez a két hét kitűnően példázta,
hogy Isten segítségével az emberi odaadás, a segítőkészség és legfőképp a szeretet ereje felülmúlhatatlan.

V.B.
„Tartsd meg, Isten, magyar néped: Mária országát!”
- hangzott fel az országos kórustalálkozón, 2013. október 19-én, melyet a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia rendezett. A Budapest Kongresszusi Központban lezajlott hangverseny a Magyar Katolikus
Kultúra Napjai idei rendezvénysorozatának központi eseménye, amelyen tizenöt egyházmegye számos kórusa,
s közel kétezer énekese mutatkozott be. Ennek keretében nagy megtiszteltetés érte a kartali Szent Erzsébet
Madárkái egyházi kórusunkat, hiszen ők is részt vettek ezen a felemelő eseményen.
Az esemény a zenei főszervezői között volt: Beer Miklós váci püspök, az Országos Magyar Cecília Egyesület
elnöke, és Varga László karnagy, az OMCE központi igazgatója (aki 1983-85 között Kartalon volt hitoktatókáplán). A katolikus kórustalálkozó különleges volt a maga nemében, hiszen első alkalommal rendezték meg
nem templomi körülmények között. A szervezők ezzel is szerették volna megmutatni, hogy az egyházzenének a
templom falain kívül is létjogosultsága van a magyar kulturális életben.
(forrás: http://uj.katolikus.hu)
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Pöttöm Játszóház és Baba - Mama Kuckó jött létre
a Kartali Baptista Gyülekezet közösségi termében
Szülőnek lenni nagy felelősség, az élet legszebb és egyben legfelelősségteljesebb
feladata is. Szülőkként foglalkoztatott minket a gondolat, hogy remek lenne itt a községben egy
olyan hely, ahol lehetőség lenne beszélgetni, találkozni Kartalon élő Édesanyák és Babák,
Veletek!
3 év gondos előkészület után, a Pöttöm Kuckót 2013-ban hoztuk létre azzal a céllal, hogy
segítsük a családok összetartását úgy, hogy az édesanyákat és gyerkőceiket kikapcsoljuk a
hétköznapok monotonitásából. Egy olyan hely megteremtése a cél, ahol nem "elkábítani"
szeretnénk a családokat, hanem az esetleges problémákból megoldást, kiutat találni, valamint
segítséget adni a nehéz helyzetekhez. Egy hely, ahol lehetőség van találkozni, őszintén
beszélgetni, egymást meghallgatni, lelkizni, tapasztalatot cserélni, ötleteket megosztani,
nevetni, kikapcsolódni, vagy egyszerűen kicsinyünkkel nyugodtan játszani, amire rohanó
hétköznapjainkban egyre nehezebben kerül sor.
A Pöttöm Játszóház és Baba - Mama Kuckó
neve is már magában foglalja az apró és nagyobb
gyerkőcök foglalkoztatását, valamint édesanyjuk,
esetenként édesapjuk programját.
Ünnepekhez,
évszakokhoz igazodó állandó programjaink vannak, az
együttlétek során igény szerint, esetenként az aktuális
témában jártas előadókat is meghívunk. A témák
között szerepel a gyermeknevelés, házastársi
problémák, egészséges táplálkozás, a környezetbarát
háztartás, valamint az aktuális ünnepek szerinti témák: karácsony, újév, Valentin nap, húsvét,
anyák napi meglepetések. Az őszi, téli megfázásos időszakban egészségvédelmi előadások,
háztartási praktikák, környezetvédelmi célú programok, előadások. Karácsonyi időszakban
ünnepre készülődés lelkünkben, és háztartásunkban is; ajándékötletekkel, meglepetések
készítésével. Tavaszi testi, lelki megújulás, házi patika, lakás megújítás lakberendező
segítségével. Mikulás, farsang, valentin napi papás
programokat, közös kirándulásokat szervezünk. Az
alkalmakat elsősorban helyi édesanyáknak szervezzük,
úgy, hogy közben csemetéik is jól érezzék magukat. A
gyerekeket 0-7 éves korig várjuk. A picik kedvükre
játszhatnak a nagy játszószőnyegen, az óvodás korú
gyerkőcökkel tapasztalt óvónő foglalkozik. Az aktuális
ünnepekhez,
évszakokhoz
igazodva
kézműves
foglalkozást is tartunk, igény szerint. Mindehhez helyet
a helyi baptista imaház közösségi terme ad, mely kellemes, bababarát és jól megközelíthető.
Amit garantálunk:
• bababarát helyszín (biztonságos játszószoba, pelenkázó, bili, szoptató sarok, bébiétel melegítő)
• nagyobb gyerkőcök foglalkoztatása tapasztalt édesanya, és pedagógus segítségével
• igény szerint előadások
• lelki beszélgetések
• frissítő, egészséges ropogtatni való
• sok játék
Kartalon élő Babák és Mamák!
Várunk Titeket nagy szeretettel minden páros hét
csütörtökén, 17 órától, a Baross utca 112. szám alatti
Baptista Gyülekezet közösségi termében!
Egy hely, ahol természetes a gyermekzsivaj!
Kissné Dr.Szlepák Emőke
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VEGYES
Kiállítás, tánc, beszélgetés a Műterem Galériában
A Ladócsy Műterem-Galéria immár kétéves működése során nagyon sok izgalmas kiállítással, programmal
lepte meg a kartaliak és a Kartalra szívesen ellátogatók érdeklődő közönségét. Szívesen emlékszünk vissza
Kocsis Balázs szobraira, Gerzson Sarolta fotóira, Fábián Dénes festményeire, de Fülöp Ágnes táncát, Schlanger
Andrásék Hrabal előadását és Kutas Ágnes hegedűjátékát sem fogja elfelejteni senki, aki részese volt az
eseményeknek.
Szép este volt 2013. október 26-án is. A Ladócsy Műterem-Galéria udvara megtelt a közönséggel, a lemenő
nap megfestette a borostyánnal befuttatott házfalat.
A Vegyes című kiállítást Asztalos Tamás, az Aszód Városi Kulturális Központ muzeológusa nyitotta meg. A
Galériában nem teljesen ismeretlen szomszéd a Vegyes kapcsán beszélt a teljesség igényéről, a harmónia
kereséséről, a különbözőség feloldódásáról, a vegyes pálinkáról, a vegyes pörköltről, a vegyes mézről, a vegyes
hangrendű szavakról, s a kiállítás művészetéről. S beszélt a kiállításról.
„A kiállítás anyaga három részből áll, azaz vegyes. Saját
gyűjtés, vásárlás útján, illetve örökség gyanánt a család
tulajdonába került alkotások, Ladócsy László megmaradt, el
nem adott, eladni nem akart saját munkái, azaz a maradék,
valamint a művészbarátok és a tanítványok ajándékai.
Gyűjtemény, maradék, ajándék, azaz a törzsanyag, ami minden
tekintetben vegyes. Az alkotók közt van festő, grafikus,
szobrász, fotós; más megközelítésben: mesterek, kollégák,
barátok, rokonok, tanítványok. Vegyes a technika: grafika,
rézkarc, litográfia, linómetszet, akvarell, tempera, pasztell, olaj,
tűzzománc; a művek különböző hordozó anyagra – papírra,
vászonra, fára – kerültek; különböző anyagból – gipszből, rézből, bronzból – készültek. A művek közt van
figurális és nonfiguratív, a művészek közt találunk világhírűt és a szárnyát most bontogatót, de jelen vannak a
kiállítást rendező művész korai és jelenkori, különböző technikával készült munkái is, amelyek Ladócsy László
egyes korszakait egymásra reflektálva mutatják be számunkra.
Komoly időbeni kommunikáció zajlik a kiállított művek között. Az egyes, megismételhetetlen, egyedi mű
feloldódik a mindent magában foglaló egészben, így az Időben, s eggyé válik vele mind történetével,
emlékével, általa felidéződő inspirációival. A múlt így oldódik fel a jelenben, s nyit utat a jövő felé, de mi Paul
Ricoeur óta tudjuk, hogy nincs múlt idő, jelen idő, jövő idő, hanem csak egy hármas jelen van: elmúlt dolgok
jelene, jelenvaló dolgok jelene és eljövendő dolgok jelene.”
S ebben a hármas jelenben a közönség részese lehetett két kitűnő
fiatal táncművész előadásának. Egyed Bea és Újvári Milán
kortárs tánca alatt dimenziót váltott a tér, s szívet melengető
érzés volt látni a közönség soraiban megbúvó Kutas László
szobrászművészt, Podmaniczky Frigyes szépunokaöccsét,
ahogyan belefeledkezik a testükkel festő, verselő táncosok
előadásába, de mindenki, a szülőkkel érkező kisgyerekektől, a
modern tánctól idegenkedő idősebbekig, elámult az előadáson.
De kik is voltak ezek a mindenkit elvarázsoló táncosok? Egyed
Bea tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában
végezte, és a Magyar Táncművészeti Főiskolán folytatta.
Szabadúszó táncosként szerepelt többek közt Góbi Rita, Pataky Klári, Fehér Ferenc, Eleonore Valere-Lachky és
a Tünet Együttes munkáiban. Rendszeresen tanít, jelenleg saját munkái mellett a Duda Éva Társulattal
dolgozik. Újvári Milán tanulmányait a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola táncművészeti tagozatán
és a Magyar Táncművészeti Főiskolán végezte. Eddigi pályája során dolgozott a Frenák Pál Társulattal, a
kanadai Cirque du Soleil-jel, a Krétakör csapatával, emellett közreműködött olyan független alkotók
munkáiban, mint Réti Anna, Nigel Charnock és Rui Horta. A cikkíró nem tarthatja magában azt a műhelytitkot,
hogy hogyan is került ide e táncospár Kartalra! Ladócsy László egyszerűen írt egy levelet Egyed Beának, aki
egyszerűen válaszolt, s a felkérés elfogadásra talált, s az előadás befogadókra lelt. Ez a természetesség és ez a
mélyben eredő jó szándék hatotta át a festő és a két táncos beszélgetését is, amelyet a megnyitó
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záróakkordjaként, a kiállítás megtekintése előtti percekre tartogatott a rendező házigazda. A beszélgetés
során elhangzott, hogy a jövő évi Galéria Éjszakán, reményeink szerint, a táncosokat újra köszönthetjük
Kartalon.
Gazdag hely Kartal! Nevében hordozza a honfoglaló magyarok egyik, a Galga-völgyében megtelepedő
nemzetségét, nagyon sok tehetséges, szorgalmas ember lakja, új benzinkútja, sok szép boltja, szállodája,
felújított iskolája, óvodája, új bölcsődéje, sportcsarnoka és egy Ladócsy Műterem-Galériája van. Isten adjon
mindehhez gyermekáldást, egészséget és boldogságot!
Akt

/a fotókat Jekken Péter készítetette/

Egészségügy

Beszámoló a Legyen az Ön szívügye is Alapítvány nyári tevékenységéről
Megújult környezetben várja a betegeket a LABOR és a gyógymasszőr!
2013. április 2-tól az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet működtetését a Hatvani Albert Schweitzer Kórház vette
át. A rendelőintézet finanszírozása továbbra sem változott, vagyis az országos átlagtól is alacsonyabb. A
Hatvani Kh-nak havi szinten jelentős összeggel kell hozzájárulnia az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet
működtetéséhez.
A Legyen az Ön Szívügye Alapítvány továbbra is folytatja az évekkel ezelőtt megkezdett, és mai napig is zajló
munkáját.
A területhez tartozó betegek, valamint az érintett Önkormányzatok igyekeznek a betegek várakozását és
ellátását folyamatosan komfortosabbá tenni a rendelőintézet épületének és környezetének javításával.
Legutóbbi jelentős minőségjavulás, - amelyben koordinátori és anyagi támogatást is vállalt az alapítvány - az,
hogy a nyár folyamán egy 65m2 alapterületű helység került felújításra. A működtető hatvani kórház a
gipszkartonozást és a burkolást vállalta, és mind emellett számos felújítást végezhettünk el, a hozzá szükséges
anyagok beszerzésével, valamint a felsorolásban feltüntetett támogatók segítségével:
Tura Város Önkormányzata 200.000Ft
Aszód Város Önkormányzata 200.000 Ft
Bag Község Önkormányzata 100.000Ft
Iklad Község Önkormányzata 100.000 Ft
Galgamácsa Község Önkormányzat 50.000 Ft
Galgagyörk Község Önkormányzata 30.000 Ft
Gergely László (Kartal) 500.000 Ft értékű motoros ágy
SZIN-BAMA KFT (Basa András Hévízgyörk) festés 300.000 Ft értékben
GIRITI BÚTOR (Giriti Sándor Aszód) Bútorok felújítása
SŐREGI MESTER KFT (Sőregi Zoltán Kartal, vizes pultok készítése 80.000Ft értékben)
DELI-VILL (Deli József Bag) villanyszerelés
DE-VILL 2000 BT (Huszár László Aszód) Klímaszerelés
Bodó Gyula Kartal, vízszerelési munkák
Gergely Lajos (Aszód), Tüke László (Iklad) burkolás
Ecker János Iklad szúnyogháló, függönyszerelés
Centrum-Lab Kft. Vérvételi szék felújítása
A támogatók jóvoltából a jövőben méltóbb környezetben tudjuk fogadni betegeinket, a laborban, és a masszőr
helységben is. Beszámolónk igazolja, hogy a szakrendelőhöz, mind a mai napig ragaszkodnak a betegek és
hozzátartozóik.
A rendelőintézetben megforduló betegeink nevében is köszönjük a felajánlásokat.
Aszód, 2013. szeptember 1.

LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma
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A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon
változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási
rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlő)
eltűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacsonyabb,
mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik
áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az adott
betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan
félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel
jár, mint magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több
tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyártóktól független hatóságok felelnek, a
követelmények rendkívül szigorúak. Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai bizottság állítja össze
a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet
figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni,
az eredmények összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik
leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére
szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra becsülik a fertőzöttek
számát és évente egymillió ember hal meg a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes
fertőzéstől - az esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes
fertőzés és a heveny májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban
májcirrózisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó,
hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések,
közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a
fertőzést, nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó
gyógyszer nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely
egyaránt káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból
tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával
olvassanak minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték” program Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája és kezelési lehetősége. Hippocrates VII. évf. 2. szám,
2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. http://vedooltas.blog.hu/
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Kartali Kovács László Sportcsarnok hírei
2013. szeptember óta a sportcsarnokban több szabadidő program indult. A kis iskola tornaterme és a csarnok is
teljes kihasználtsággal működik. A hétvégék december közepéig foglaltak, egész napos rendezvényekre.
Örülünk neki, hogy egyre többen kezdik a környékben is felfedezni a mi kis kincsünket. Mi pedig
megpróbáljuk ezt a kincset kibányászni, már amennyire lehetséges.
Több csapat is hazai pályának választotta a sportcsarnokot.
Pl.: a domonyi kézilabda csapat, a romhányi futsal csapat, a Neumann SE is itt tartja a bajnoki mérkőzéseket, és
a hévízgyörki kosárlabda csapat is szívesen jár ide edzésekre,
mérkőzésekre.
Az érdeklődők a csarnok terembeosztását megtalálják a Kartal
honlapon a sportcsarnok címszó alatt. Mindig új infót tartalmaz!
Folyamatosan frissül a facebookos oldalunk is, melyet Kovács
László Sportcsarnok címszó alatt találják meg.
November 30-án kerül megrendezésre egy országos taekwondo
verseny, amire várunk minden érdeklődőt! Tervbe van, hogy
februártól beindítjuk a vívó szakkört.
A kis iskola tornatermében, minden hétfőn és pénteken
bokszedzést tartanak a gödöllői boksz mesterek, 18.30-tól.
Minden szerdán este capoeira edzés van, Monitor Guerreiro vezetésével, 19.00-tól.
Minden kedden
karate edzés
van a gyerekek
részére, Fási
Tibor
vezetésével,
16.00-tól.
A csarnokban
délután is zajlik az élet. Az iskolások uralják a terepet. KézilabdaKiss Judit vezetésével, foci – Kratofil Sándor, Bognár Árpád és
Kerekes Csaba és a floorball- Á. Zsolt vezetésével.

Szarvasné
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Őszi hagyományőrzés a Rákóczi úti óvodában
Környezeti nevelésünkben folyamatosan figyelemmel követjük az évszak jellegzetességeit,
változásait. A foglalkozások témáit, a verseket, meséket is ennek megfelelően válogatjuk össze, és
mondogatjuk, gyakoroljuk a gyerekekkel.
Az aktuális események szintén meghatározóak. Ilyenek pl.: az Állatok világnapja, Föld, Víz napja vagy
nagyközségünk népszerűbb eseményei, mint pl. a Búcsú.
Fontos, hogy a gyerekek megismerjék az ünnepek jelentését, jelentőségét, hogy személyes
élmények, tapasztalatok által érezzék át, sajátítsák el azok közösségformáló, összetartó erejét, szerepét. Így
felnőve majd képesek lesznek átadni a kulturális örökségeket a következő generáció fiataljainak.
Hosszabb, egy-két hétig tartó játékos készülődés előzi meg ezeket az eseményeket. Legutóbb a falu
Búcsúra készültünk.
Csoportunkban nagytakarítást végeztünk, a babákat ünneplő ruhába öltöztettük. Az asztalokra
alkalmi terítőt és friss virágot helyeztünk. Óvodánk konyháján finom süteményt készítettünk, mint ahogy ezt az
anyukánk és a nagymamánk szokta, így búcsú idején.
Gyakran sétálunk, melyek során megfigyeljük a környezetünkben élő növényeket, állatokat.
Időről időre szervezünk túrákat, kirándulásokat, hogy megismerkedhessünk a különböző
tájegységek természeti kincseivel, szokásaival, hagyományaival.
Vidám ünnepséggel búcsúztunk el az ősztől. Tornatermünket különféle saját készítésű díszekkel
öltöztettük őszi köntösbe. Mindkét csoport apraja izgatottan készült. Felelevenítettük közös élményeinket,
néhányan elmesélték a számukra legkedvesebb évszakhoz kapcsolódó családi élményüket. Mondókáztunk,
verseltünk, énekeltünk. Találós kérdések és anyanyelvi játékok színesítették a műsort.
Végezetül Ősz anyó érkezett meg, hogy idénre végső búcsút intsen nekünk. Mi pedig dalos
játékkal, tánccal köszöntük meg neki mindazt a szépet és jót, melyet az elmúlt három hónapban nyújtott
nekünk.
Várjuk Tél apót, a Karácsonyt, szeretnénk minél hatékonyabban kiaknázni a tél csodáit, örömeit.
Lengyel Éva vezető helyettes óvónő
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