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VALAMI RÜGYEZIK KARTALON
Minden tisztelet az alulról jövõ kezdeményezésnek!
Modern kori szabadságharc ez, amikor néhány ember
felszegi a fejét, és elkezd szervezni, pályázni, forrni, magával ragadva egyre több embert, s végül megtörténhet
a csoda: a reménytelen ügy elkezd megoldódni.
A 3-as számú „Tüzépi” óvodának van egy beépítetlen
tetõtere. Körülbelül 120 m2. Ehhez egy lépcsõ vezet fel,
amely most ridegen szürkéll, nincs korlátja, szóval olyan,
hogy hároméves gyereket szülõi felügyelet nélkül nem
engedne oda az ember. A lépcsõfeljáró körüli tér ma egy
több funkciós kis lyuk. Raktár a játékoknak, kamra a
tisztítóeszközöknek, és helyszûke miatt a logopédiai foglakozás színtere is ez. 2008 szeptemberében már lehetett tudni, hogy nem lesz pénz a rendbetételére, úgyhogy
a szülõk elhatározták: maguk veszik a kezükbe a kezdeményezést. Elkezdtek megkeresni különbözõ cégeket,
hogy nem tudnának-e segíteni? És lõn. Az elsõ segítõ a
Zalakerámia Zrt., amely 56 m2 járólapot adományozott
az intézménynek a padlástérbe vezetõ lépcsõhöz. Egy
szülõ pedig komplett fakorlátot ajánlott fel. És persze
van olyan szülõ, aki a burkolást vállalta. A sikeren felbuzdulva, tervbe vették a szülõk, hogy megpróbálják
összeszedni a pénzt a tetõtéri tornaterem parkettázásához, szigeteléséhez, az ablakok beszerzéséhez. Ez persze
jóval többe került, mint a lépcsõ, de van már ígéret egy
cégtõl a szigetelõanyagra is. És van rengeteg ötlet. Ezek
egyike, hogy az óvónõk összefogásával a szülõk levelet
írtak helyi cégeknek, vállalkozóknak, kérve támogatásukat. Támogató jegyeket bocsátottak ki 500, 1000, 1500,
5000, 10000, 20000 Ft-os értékben, amelyek eladásából
257000 Ft folyt be. Jótékonysági bált szerveztek április
25-én, amelynek a bevétele körülbelül 630000 Ft volt. Ez
a bál különben újabb bizonyíték az összefogásra. A konyhai dolgozók, a zenekar, a büfések, mind ingyen dolgoztak, az önkormányzat pedig ingyen biztosította a mûvelõdési házat. Három civilszervezet: a Polgárõrség, a
Kristály Alapítvány és Kõmíves Erzsébet tánccsoportja
mûsoros elõadással járult hozzá a bál sikeréhez.
A „szikra”-szülõk, akik lángra lobbantották ezt a kezdeményezést: Ecseti Enikõ, Urbán Szilvia, Pintérné
Molnár Mariann és Juhászné Kovács Edit, de hogy

Az óvónõk
nem aludt ki ez a láng, az az összes, a 3-as óvodát támogató szülõ érdeme. No és persze az óvónõk: Kovács
Lajosné, Urbán Attiláné, Lengyel Éva, Kõmívesné
Galambosi Erzsébet és a dajkák: Jakus Józsefné,
Kovácsné Tóth Eszter is õrizték ezt a lángot.
Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ez a kezdetben
mindössze szülõi szervezkedés falu szintû összefogást
hozott magával. Sõt. Idõközben az önkormányzat is pályázatot nyújtott be a 3. sz. óvoda tetõterének beépítésére az Önkormányzati Minisztériumhoz.
Hajrá Kartal! Csak így tovább!

Jelenet a Polgárõrök elõadásából

Hírek, közlemények
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat összköltsége 23.181.563 Ft.
A pályázati összköltség 20 %-át 4.636.313 Ft-ot a 2009. évi költségvetése fejlesztési kiadásai között önerõként biztosítja.
·A képviselõ-testület úgy döntött, hogy hozzájárul az energetikai pályázat beadásához a 2. számú óvoda kazán, nyílászárók, hõszigetelés felújítására, illetve az 1. orvosi rendelõ és gyermekorvosi rendelõnek a kazán, nyílászárók és hõszigetelés felújítására.
A pályázatírással a Tempo Consulting Bt. -t bízza meg. A pályázatírás díja 95 e Ft + ÁFA és 3 %-os sikerdíj.
·A képviselõ-testület úgy döntött, hogy bérbe adja Annus Jánosnak a Mártírok u. 10 szám mögötti önkormányzati területet azzal
a feltétellel, hogy a szorgalmi útnak a területét biztosítja.
A bérleti díj: 40.000 Ft+ ÁFA

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
„Mikor a szirom elhagyja helyét…”
Ezzel a címmel tartott szavalóestet Neszmélyi Magdolna színmûvésznõ a Mûvelõdési Házban a Költészet Napja alkalmából.
Kellemesen csalódott az, aki ellátogatott az idei rendezvényre, a
tavalyi igen alacsony részvételhez képest az idén jóval többen voltunk, s a rendezvény színvonala is felülmúlta a tavalyiét. (Kartal
honlapján bõvebb leírás olvaható az elõadásról.)

A Mûvelõdési Ház májusi program elõzetese:
1- 2 -3.
6. szerda
11. hétfõ
13. szerda
14. csütörtök
15. péntek
25 – 30.
29. péntek
30. szombat

MAJÁLIS
Jön Pisti!
Árusítás - vegyes
Iskola évzáró hangverseny fõpróbája
Árusítás – vegyes
17.00 óra – Könyves Kálmán Ált. Iskola Évzáró
hangversenye
Mesekép – kiállítás
18.00 Fórum
10.00 Óvodai ballagás

A KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYE
Figyelem! Kiárusítás!

A Nagyközségi Könyvtár kínálja bakelit lemezeit jutányos áron. A
külföldi kiadásúakat 300-, a magyar kiadásúakat pedig már 150 ftért lehet elvinni! Az akció május 30-ig tart.
Köszönjük Búth Emíliának a Szitakötõ , Deák Józsefnek a Zsaru
újságokat és Mezeiné Dobó Klárának a Turista és Magyar Turista magazinokat.

PROGRAMOK
A SZENT ERZSÉBET-KERTBEN
Ígéretünkhöz híven most már szeretnénk rendezvényekkel,
programokkal is megtölteni a Szent Erzsébet-kertet. A kert hirdetõtáblájára mindig kitesszük az aktuális hónap programját és a következõ hónap tervezetét. Megkeressük annak a lehetõségét is,
hogy több médiumban is megjelenhessenek ezek az információk.
A programok mellett lévõ +++ azt jelzi, hogy totó, tudáspróba
vagy feladatlap is készül, aminek a kérdései az adott programok-

KARTALI

hoz illeszkednek. Elsõ alkalommal II. János Pál pápával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Terveink szerint augusztus hónap végéig legalább 5-6 ilyen kérdõívet készítünk, kettõfélét. Egyet a gyerekeknek (általános iskolásoknak), egyet a felnõtteknek. A helyes megfejtõk között alkalmanként és korosztályonként 3-3 fõt kisorsolunk, akik apró ajándékokat kapnak. Augusztus utolsó hetére pedig egy versenyt tervezünk, aminek a tudásanyaga egy az egyben az addig megjelent
összes totó, kérdõív kérdései illetve a mûsorokon elhangzottak
lesznek. Ezt már nem papíron kell kitölteni, hanem egy vetélkedõmûsor formájában. Ezt is külön rendezzük a gyerekeknek és külön a felnõtteknek. A vetélkedõre való nevezés feltétele legalább 3
megfejtés beküldése (az sem baj, ha nem minden kérdésre érkezett helyes válasz).
Itt az elsõ 3-3 helyezettet díjazni fogjuk. A pontos részleteket
majd idõben közöljük.
A kert a jelenlegi formájában is szép és késznek tûnik. Szeretnénk azonban további fejlesztéseket is végezni.
Ezek közül a legfontosabbak:
• Úrnapi sátrak elkészítése
• Magyarok Nagyasszonya kápolna megépítése
• világítás, hangosítás megoldása
• a kertben lévõ kútból az öntözés lehetõségének megteremtése
Ehhez továbbra is kérünk, várunk, elfogadunk adományokat, legyen az munka, szakmunka, a fentiekhez szükséges anyag és pénz.
 Vaskó János – Homok Márton

A Szent Erzsébet-kert május havi programja
– Keresztút
Idõpont: május 1. péntek, kezdés este 18 óra 15 perckor.
– Megemlékezés II. János Pál pápáról, születésnapja alkalmából +++
Idõpont: május 18. hétfõ, kezdés az esti szentmise után,
kb. 19 óra 40 perckor.
A június havi tervezett programokat
a májusi Kisbíróba tesszük közzé!

M E G H Í V Ó
A kartali KÖNYVES KÁLMÁN
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
megalakulásának 6. ÉVFORDULÓJÁRA,
2009. május 16-án, délután 3 órára
a FALUHÁZBA (Petõfi u. 41.)
Mûsort adnak: a bagi, bujáki, csobánkai,
herencsényi, versegi és a helyi nyugdíjas csoportok.
Kiállítás tekinthetõ meg a kartali népviseletû
babákból és kézimunkákból.
MÛSOR UTÁN ZENE-TÁNC 21 óráig.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A TAGSÁG!
Belépõdíj nincs!
Az ÓVODAI BEIRATKOZÁST
2009. május 4-5-én, hétfõn és kedden, 8-16 óráig tartjuk a
Játéksziget Napköziotthonos Óvodában.
(Kartal, Ady Endre út 60-62.)
A beiratkozáshoz a szülõk hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– a gyermek TAJ kártyáját
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„NEKEM A CSARNOK SZENTÉLY”
Interjú Babály Lászlóval, a Sportcsarnok vezetõjével

– Mióta sportol versenyszerûen, egyesületben?
– A versenysportot 1970-ben kezdtem focistaként. 3 év
múlva már NB I B-s labdarúgó lettem a DVSC-ben. Közben testnevelõ tanárom unszolására elindultam a Középiskolás Országos Atlétikai Bajnokságon 100 és 200 m-en. A
versenyt meg is nyertem, s ezzel kezdetét vette atléta
pályafutásom. 18 évesen megnyertem az Országos Atlétikai
Bajnokságot, 1980-ban pedig a Moszkvába utazó olimpiai
csapat tagja lettem 4x100m-es váltóban.
A következõ olimpiát 1984-ben Los Angelesben rendezték. Ekkor már 27-28 évesek voltunk. Életünk legjobb idejét futhattuk volna, mivel a világranglistán az elsõ négyben
voltunk 4x200m-es váltóban, ha azon az olimpián rész vehettünk volna.
– Mert ez az az ominózus olimpia, amelyre magyar olimpikonok nem utazhattak ki…
A moszkvai olimpiára nem jöttek el az amerikaiak, és az õ
csatlósaik. Ezért az általuk rendezett olimpián úgy illett,
hogy a szocialista tábor ne induljon el. Hát nem is indultunk…
– Ezek szerint a kartali Sportcsarnokot egy olimpikon
vezeti… Hogyan került Kartalra?
– Kovács László, a tragikusan fiatalon elhunyt volt polgármester kért fel a Sportcsarnok vezetésére, a képviselõ-testület pedig egy emberként szavazta meg kinevezésemet. A
megkeresésem elõtt azt sem tudtam, hol van Kartal, de
ahogy elkezdtem ismerkedni vele, megtetszett a település.
Amikor beléptem a szentélybe, mert számomra a Sportcsarnok mindig az, akkor azt gondoltam: „Itt a helyem!”
Gyakran kérdezték, hogy akarok ide sportéletet varázsolni? Tréfásan mindig azt válaszoltam: „Ki kell nyitni az ajtókat.” Elsõsorban a 700 kartali fiatal elõtt kell kinyitni ezeket az ajtókat!
– Sikerült behívni a 700 fõs ifjúságot?
– Igen. Az országos átlagnál lényegesen jobb a helyzet. A
gyerekek jól motiválhatók, több mint 1/3-uk aktívan sportol.
A csarnokban jelenleg foci, kisfoci és floorball van. Kerekes
Csaba a 3-4. osztályosoknak tart fociedzést, Kratofil Sándor
pedig az ennél kisebbeknek és az óvodásoknak Õk az UTE

A megálmodott
atlétikapálya terve

vigyázó tekintete mellett készülnek, s ennek azért van jelentõsége, mert az UTE jelenleg az elsõ a hazai bajnokságban. S végül itt van a floorball. A Kartal-Neumann Floorball
Sportegyesület 2007 szeptemberében alakult, és jelen pillanatban már szerepel az Országos Bajnokságban U13-as és
U15-ös korcsoportban. A 15 évesek az 5-ek az országban, a
13 évesek pedig 6-ak. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ez
az eredmény jövõre még fényesebb lesz. A nagyoknál cél a
dobogó!
Az alsó tagozatos gyerekek maradnak ki valahogy a
sportéletbõl. Fõként a kislányok, hiszen a fiúknak azért
csak ott van a foci.
– Hát igen, ennyi fele nem tudok szétszakadni, hogy nekik
is tartsak edzéseket. Arról nem is beszélve, hogy az én eredeti feladatom nem az edzések tartása, hanem a Sportcsarnok menedzselése. Ha mást kérnék meg arra, hogy ezt a
korosztályt is eddze, akkor rögtön ott van a kérdés, hogy
mennyiért? Ennek a korosztálynak péntek délután tart labdás játékokat Kiss Judit és Kalcsóné Pintér Bettina. De az
ilyenbõl kellene jóval több.
– A felnõtt sport miként kap helyet a csarnokban?
– Egyelõre több felnõtt használja a csarnokot tanítási
idõn kívül, mint gyerek. Sokan közülük nem helyiek. Joggal
mondják a kartaliak, hogy a csarnok nekik épült, de honnan
hozzak bevételt, ha nem a terembérbõl? Jönnek ide sportolni Aszódról, Ikladról, Szadáról, Hatvanból, de még Budapestrõl is. Ha azt kérdezik van-e hely, nem fogom letagadni,
hogy közben üresen álljon a Sportcsarnok. A csarnok kihasználtsága 100%-os, s van olyan csapat is, akiknek már
csak késõ este jut hely.
– Valahogy mégsincs benne Kartal életében a Sportcsarnok. Szinte hihetetlen események zajlanak benne, mint a
Floorball Világbajnoki Selejtezõ, de mégis, kicsit képletesen fogalmazva: valahogy a falu felett lebeg az egész Sportcsarnok, nincs benne a falu tudatában
– Jó példa a Floorball Világbajnoki Selejtezõ, mert ott
szembesülhettünk azzal, hogy a kartaliak el sem jöttek
szurkolni a kartali gyerekeknek. A szüleik persze itt voltak,
de most nem rájuk gondolok. A bajok egyik forrása tehát
ez. A másik pedig, hogy még több sportágat kellene indítani még több edzõvel. Röplabdát, kézilabdát jó lenne beindítani, de az íjászat is fészket verhetne Kartalon. Nekem van
már világcsúcstartó íjászom, tehát tudom ezt a sportot is tanítani. Jó lenne kialakítani egy atlétikai pályát is, számos
embert látok Kartalon kocogni az utakon, akár õmiattuk is
érdemes lenne meglépni ezt. És nem leszek szerénytelen,
de van egy receptem arra is, hogy mitõl válna igazán sikertörténetté a kartali sportcsarnok.
– És mi ez a recept?
– Nem régen voltam egy konferencián, ahol elhangzott,
hogy vissza kellene állítani a sportiskola-rendszert. A kartali iskolának ilyen csarnokkal, mely világbajnoki játékokra
is alkalmas, tökéletes belmérettel, talajjal, minden esélye
megvolna arra,hogy regionális sportiskolává, központtá váljék. Ez kellene legyen Kartal célja, s feladatnak ez nem is
kevés.
 ok
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MARSLAKÓK A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
A Vécsey Kamarateátrum az egyetlen szellemi mûhely
Kartalon, az egyetlen hely, ahol megnyilvánulhat a szabad
gondolat, a létre való rákérdezés. Legújabb elõadásuk a
Marslakók második inváziója tulajdonképpen õsbemutató,
hisz a darabot Barabás Tamás, az elõadás rendezõje írta
színpadra Arkagyij és Borisz Sztrugackij 1967-ben írt regényébõl.
Egy faluban hatalmas zajra lesznek figyelmesek az emberek, õk maguk sem tudják eldönteni, hogy tûzijáték petárdáit, vagy géppisztoly ropogását hallják-e. Innentõl kezdve furcsa történések veszik kezdetüket. Mindenféle összeköttetés
megszakad a közeli várossal, és egyre hihetetlenebb hírek érkeznek onnan. Hogy valami marslakók mind megölték ott az
embereket… Marslakók már pedig nincsenek – nyugtatják
magukat az emberek, és mindenféle magyarázatot kitalálnak
a szokatlan jelenségekre. A marslakók azonban fütyülnek a
magyarázatokra, és felbukkannak a faluban is. Különös
anyagra vadásznak: az emberi gyomornedvre. Gyomornedvszippantó tartálykocsikat állítanak fel a faluban, és óriási
összeget fizetnek egy-egy pohár leszívott gyomornedvért,
mert ez a marsi energiaforrás.
A pénz pedig nagy úr. Az emberek pedig szegények. S ez a
két összetevõ tökéletesen elég ahhoz, hogy elõbb-utóbb minden és mindenki megvásárolható legyen. A búza helyett ezentúl valami kék színû gabonát kell vetni, sör helyett a kék gabonából fõzött pálinkát kell inni, és tilos narkotikumot fogyasztani, mert rontja a gyomornedvet, s aki vét az új parancs ellen, azt az új Mars-fiúk nyírják ki. Ki tud ellenállni a
halálos fenyegetéssel kevert anyagi biztonságnak? Lassan
mindenki beáll a sorba, és így válik az ember mindössze biológiai nyersanyagforrássá. Marsi szempontból nem ér többet
a kék füvet legelészõ lónál.
Van-e átfedés korunk visszásságai s a negyven évvel ezelõtt
írt sci-fi között? Ezt kérdezi tõlünk a Strugackij-Barabás da ok
rab.

FIGYELEM!
Megvételre keresünk régi gyöngyös koszorút
és fehér viaszkoszorút (ha lehet, fátyollal).
Telefonszám: 06-30-867-2206
Nefelejcs Népzenei Együttes Kartal

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Ikladon jártunk,
a Galgamenti óvodások néptánctalálkozóján.
2007 tavaszán a
kartali Sportcsarnok adott otthont
e rendezvénynek,
ahol az ikladi óvodások vették át tõlünk a stafétát, mellyel vállalták a 2009. évi galgamenti óvodások néptánctalálkozójának a megrendezését.
Erre március 28-án került sor az ikladi sportcsarnokban,
ahol immár 6. alkalommal képviselték településünket a kartali óvodások.
A mindennapjainkban gyakran játszunk népi gyermekjátékokat: várkörjátékokat, párválasztókat, hidas és bújós játékokat, illetve a jeles napokhoz fûzõdõ játékokat.
Örömmel tapasztalom, hogy a gyerekek nyitottak erre és
szívesen vesznek részt ezekben a tevékenységekben. Szeretik a népzenét, amint meghallják, rögtön táncra perdülnek.
Így külön öröm volt számukra, hogy a kartali népviseletbe öltözhettek és büszkén viselték azt az ikladi színpadon.
A rendezvény során betekintést nyerhettünk más nemzetiségek kultúrájába: pl.: az ikladi óvodások a gyermeklakodalmasukat német csujjogatókkal tarkították, a püspökhatvaniak szlovák nyelven is énekeltek, mondókáztak.
Mi, kartaliak a galgamenti játékok színes választékából a
tavaszváró dalokat és játékokat fûztük össze. A lányok énekeltek a gólyának, csalogattak katicabogarat, párválasztósat játszottak, a fiúk lovacskáztak, csúfolódtak, végül pedig
egy közös kapus játékkal vonultak le a színpadról.
Szeretnék köszönetet nyilvánítani Bognár László alpolgármester úrnak, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt.
Köszönöm továbbá a fellépõ gyermekek szüleinek és óvodapedagógusainak a segítséget.
Remélem, hogy 2010-ben a püspökhatvaniak által rendezendõ néptánctalálkozón is ilyen igényesen szervezett rendezvényen veszünk részt.
 Dormányné Szabó Andrea
óvodapedagógus, néptáncotató

Keresse a legjobb
megoldást:

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

06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25
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A LEGFIATALABB KÉPVISELÕ
– Peterson János, akinek dédnagyanyja svéd származású
volt (innen ez a teljesen angolszász családi név), nemcsak
képviselõ, hanem a helyi polgárõrség elnöke is. Mikortól van
polgárõrség Kartalon?
– Bognár Zoltán gondolata volt a polgárõrség megszervezése 1998-ben. Négy évig volt a polgárõrség vezetõje és Kartal
képviselõje, de aztán tragikusan fiatalon meghalt. 2002 óta
vagyok a polgárõrség elnöke. Volt még egy jelölt, Szarvas
Csaba. A sors úgy hozta, hogy én lettem az elnök és Csabi az
alelnök. Mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk egymással,
abszolút nem csinálok státuszkérdést az elnökségbõl. A 62 fõbõl álló szervezetünk teljesen önkéntes alapon mûködik. Minden polgárõr önként vállalja, hogy havonta egy-két alkalommal éjjeli szolgálatot lát el. Tekintettel a közbiztonság helyzetére, az idén nyáron nappali járõrözés is lesz. De próbálunk
más milyen módon is bekapcsolódni a falu életébe. Idén január elején 11. alkalommal megrendeztük a hagyományos polgárõr bált. Április 25-én pedig a szülõk bálján a polgárõrök
egy rövid mûsorral fognak fellépni. És most megragadom az
alkalmat, hogy elmondjam azt is, hogy május elsején a motoros felvonulás a tragikusan meghalt Bencsik Csaba emlékére lesz megtartva. Reggel 9-kor indulunk a kartali
sportpálya elõl. Mindenki, aki szeretettel gondol Csabira,
az tartson velünk motoron.
– Mennyiben változott a közállapot tíz év alatt?
– Amikor ez a szervezet megalakult, teljesen más volt az
emberek biztonságérzete. Pestrõl egyre jobban kiszorítják a
„profi” bûnözõket, akik aztán rendszerint kinéznek maguknak egy közeli települést, és addig ott vannak, amíg úgy érzik,
hogy biztonságban tudnak tevékenykedni. Aztán vannak a
megélhetési bûnözõk, akik nem aranyat akarnak lopni, hanem mondjuk az alumíniumhordót az udvarról… Ezek a környezõ településekrõl érkeznek ide. Az aszódi járõrautóval folyamatos kapcsolatban vagyunk, gyakorlatilag, ha bármi történik, egy perc múlva itt vannak. Csak az a baj, hogy az aszódi õrsnek körülbelül 14 települése, és legfeljebb két járõrautója van.
– Régi vesszõparipám a fiatalok éjszakai motorozása, hangoskodása, a játszóterek rongálása. Ezeket kik követik el?
Kartaliak?
– Sajnos ezek már a mi fiataljaink, de ez a jelenség sokkal
messzebbre vezet. Ezeknek a gyerekeknek nincs hova menniük. Kimennek a játszóterekre, vagy leülnek az orvosi rendelõ elõtti padra és hangoskodnak. Nincs mivel lekötniük magukat, nincs meg nekik az a lehetõség, ami nekünk volt régebben.

gyon nagy álma. Egy olyan sportszabadidõ parkot szeretnénk
kialakítani Kartalon, ahol a 10-tõl 16 éves korú gyerekek tudnának szórakozni. Lehetne itt biciklizni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, ping-pong asztal lenne benne, padok, le lehetne ülni beszélgetni. Az Észak-kelet Magyarország Leader Közösségnél lehet pályázni ilyen álmok megvalósítására, és a polgárõrség ezt meg is fogja tenni. És van még egy biztató dolog. Az önkormányzat pályázni fog a nagy focipálya rendbetételére. Kartalnak valamikor bajnok focicsapata volt! A 90-es
évek végéig fantasztikus hangulatú meccsek voltak itt a pályán, tele volt az egész lelátó. Ha sikerülne pénzt nyerni a pálya rendbetételére, akkor megint lenne egy olyan esemény,
ami az ifjúságot megmozgatná, összeterelné. Ezúton szeretnék megadni két telefonszámot, amin bármilyen jellegû észrevételt szívesen fogadunk: 06-70-70-89331, illetve 06-703825231.
 -ok-

Hartóné Szarvas Anikó, az egyik polgárõr. Esõben, szélben, hóban vigyázza a kicsik átkelését reggel az úttesten.

Kartal,
Baross u. 158.
MÁR MOST SZERVEZZE GYERMEKE
NYÁRI TÁBOROZTATÁSÁT!

– Mert mi volt régebben?
A régi mûvelõdési házban volt egy klubhelység. Ott volt
csocsó, ping-pong asztal, akkor már volt videó, videózhattunk
is. Arról nem is beszélve, hogy volt kertmozi, majdnem minden este mozi vetítésre jártunk! Ez a ‘80-as évek közepe, de
amikor meg még fiatalabb voltam, akkor rendes mozi is volt
Kartalon.
– Én úgy látom, hogy leginkább a tinédzser korú fiatalok
nem találják a helyüket. Amíg ide járnak iskolába, amíg van
egy intézmény, ahova kötõdnek, addig nincs akkora baj.
– Igen ez az a korosztály, amelyik nem tud mit kezdeni magával. A polgárõrségnek van is ezzel kapcsolatosan egy na-
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Kartalon a Kristály Házban napközisés bentlakásos táborok

Musical - bentlakásos és napközis július 26-augusztus 1.
Fit-Kid - bentlakásos és napközis július 26-augusztus 1.
Hip-hop - napközis gyermek-, junior-, felnõtt
Ének-zenei - napközis
Gyermek jóga - napközis
Gyermek angol - fél napos
Nõi önvédelem - intenzív kurzusok
Amatõr zenés társulatba várjuk a jelentkezõket!
Salsa klub minden pénteken 20 órától!
Telefon: 30/445-3233, 30/211-5959
www.kristalyhaz.hu
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KARTALI

GYERMEKEINK SIKERE A MI BIZONYÍTVÁNYUNK – 1. rész
Az iskolában felmérést végeztünk a tanulók és a családok körében, melyben mértük a tanulók tanulási motivációját, a családok szociális helyzetét és az iskolához való
hozzáállást. Feltételezem a közérdeklõdést, ezért e cikkben a tanulói kérdõívek eredményeirõl írok. A Kisbíró következõ számában a családi kérdõívek eredményeit mutatom be.
A mérésben és a feldolgozásban különbséget tettem az
alsó tagozat, a felsõ tagozat és a versegi tagiskola között.
Ebben az írásban természetesen nem térek ki a versegi
eredményekre.
Tanítási módszerek
A tanítási módszerek közül az alsó tagozatosok szeretik
a kísérleteket, a tanulói gyûjtõmunkát. Szívesen dolgoznak párban, csoportban, szeretik a tanítói magyarázatot.
A kicsi gyereknek kell a folyamatos megerõsítés, segítség.
Azt igényli, hogy ha megakad a tanulásban, kapjon segítséget. Nem kedvelik az önálló, egyéni feladatmegoldást, a
példák sorolását, a kérdés-felelet módszerét. Ez még nehéz nekik.
Felsõ tagozaton is a tanulói kísérletet választották a legtöbben. Itt is szeretnek párban, csoportban dolgozni. Kedvelik a feladatok közös megoldását, az osztálybeszélgetést. Ez érthetõ, hisz ez a könnyebb. Ha nem tudja megoldani a feladatot, az nem derül ki. Nem kedvelik az önálló
feladatmegoldást, mert itt rögtön felszínre kerülnek a hiányosságok. A példák sorolása nehéz, mert bonyolultabb
gondolkodási mûveletet igényel, alkalmazni kell a megszerzett ismereteket. Összetett gondolkodási mûveletet,
jó kommunikációs készséget feltételez a tanulói kiselõadás, ezért kevés gyerek jelölte be, hiszen nem minden
gyerek képes rá ebben a korban. Hogyan tanulnak?
Az alsósok 57%-a, a felsõsök 22%-a válaszolta, hogy néha úgy elmerül a tanulásban, hogy egyéb teendõirõl is elfeledkezik. Már felsõ tagozatban elengedhetetlen, hogy a
tanulók hosszabb idõt töltsenek elmélyült tanulással, de
78%-uk mégsem így tanul.
Másrészt megállapítható, nagy az érdeklõdés a tudás
iránt. Sokan válaszolták, hogy maguk is szeretnek hozzáolvasni, utánanézni a dolgoknak, egyre többet használva a
világhálót. Az általános iskolás gyerekeknél a tanulásban
nem az idõtartam a meghatározó, hanem a napi rendszeresség.
Mi akadályozza õket a tanulásban?
Alsóban a diákok 61%-a, felsõben 72%-a a „fáradt vagyok” választ karikázták be.
Mitõl lehetnek fáradtak? Lehet, hogy az iskolában vannak túlterhelve? A tanítási órák száma az utóbbi idõben
folyamatosan csökken, a tananyag pedig nõ. Bár így is sok
a hatodik óra. A tanórák között és délután is igyekszünk
minél több szabad mozgást és friss levegõt biztosítani. Az
iskolai étkezés összeállításnál mindig figyelembe vesszük
a gyerek igényeit. Az alsós gyerekek alvás igénye átlagosan napi 9 óra, a felsõsöké 8 óra. Azok a gyerekek, akik késõ estig tévéznek, számítógépeznek, nem fekszenek le idõ-

ben, nem alusszák ki magukat. A fáradság egyik oka tehát
ez lehet.
Mit tanul szívesen a gyermek?
„Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel” kérdésre
az alsósok 80%-a, a felsõsök 76%-a válaszolt nemmel. A
kérdés szerinti unalmas tantárgyakat is megtanulom, állítja az alsós gyerekek 88%-a, a felsõs gyerekek 76%-a.
Ezek szerint a gyerekek kötelességtudóak, azt is megtanulják, ami nem érdekli õket. Ez komoly feladattudatról
tanúskodik.
Miért tanulnak?
„Az serkent a tanulásra, hogy társaim elismerjenek.”
kérdésre a felsõsök 77%-a, az alsósok 58%-a válaszolt
nemmel. A válaszból kitûnik, hogy nem az osztálytársak
véleménye a domináns. Akkor mi motiválja õket?
Meglepõdtem rajta, hogy az alsósok 91%-a, a felsõsök
78%-a a továbbtanulás miatt tanul. A motivációk sorában
tehát ez áll az elsõ helyen! Valószínû, hogy otthon és az iskolában is fontos a jövõkép. Különösképpen örülünk annak,
hogy a szülõk többsége ezt felismerte, hisz a mai világban
sok embernek egyetlen kitörési lehetõsége az alkalmazásképes tudás megszerzése. Ezt támasztja alá az a vélemény
is, hogy a gyerekek kis százalékban válaszolják, hogy nem
tanulnának, ha nem jutalmaznák jó osztályzattal a tudást. A
cél tehát a továbbtanulás.
A család szerepe a tanulásban
„Érdemes jól tanulni, mert otthon megjutalmaznak érte” kérdésre az alsósok 80%-a, a felsõsök 58%-a válaszolt
igennel. A gyerekek igénylik az elismerést, jutalmat a jó
jegyért, a jó bizonyítványért. Az elismerésnek elsõsorban
a családban kell lenni, itt kell megfelelni a kicsi gyereknek, hiszen a család az a közeg, ahová bármikor visszatérhet, és erõt gyûjthet a továbblépéshez. Az iskolánk értékelési rendjében is meghatározó szerepet tölt be a pozitív
megerõsítés, a dicséret.
 Bereczki Ilona
iskolaigazgató

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság
következõ megjelenése: 2009. május 27.
lapzárta: 2009. május 18.

FIGYELEM!
Bérelhetõ helyiségek
(irodának, szolgáltatásnak,rendezvénynek)
a Kristály Házban
Kartal, Baross út 158.
Telefon: 30/445-3233
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Vox Populi — A nép hangja

SZAVAZZUNK...

A JÁTSZÓTÉR
MINDEGY, HOGY KIÉ?!
Nem vagyok az az újságba írogató ember. Most is csak
azért teszem, mert úgy gondolom, valakinek meg kell említeni ezt a dolgot, hátha lesz értelme. Elõre bocsájtom, hogy
nem annak a csekély kivételnek szól ez a levélke, aki nem
teszi mindazt, amirõl írok. Azoknak külön köszönet.
Két kicsi gyermek édesanyja vagyok. Nekünk itthon
nincs hinta, mászóka az udvaron, így kijárunk a játszótérre.
Két okból. Jó más anyukával megbeszélni ügyes-bajos dolgainkat és a gyermekeink közben jól eljátszanak. Most már
csak játszanának, és már csak beszélgetnénk, ha volna hol.
Ugyanis a játszótér már nem játszótér, hanem kutyasétáltató hely, ahol az eb elvégzi „szükségleteit”. A másik ok, amiért nem járhatunk ki, az pedig az, hogy a játszótér már nem
is tud játszótér lenni, ugyanis a játékok vagy vandál módon
szét vannak törve, vagy nincsenek is már a helyükön. Pl:
hinta.
A harmadik ok, pedig az, hogy a mai fiatalság, valamilyen
okból vezérelve, a játszóteret szemelte ki a sörivás, cigarettázás központi helyévé. Eredmény: sörös fémdobozok szanaszét, törött sörösüvegek, mûanyag flakonok és chipszes
zacskók, csikkek. Nem is zavarná az embert, ha vennék a fáradtságot és elvinnék a két méterrel arrébb álló kukáig.
Hja, mert ami ott volt mindjárt mellettük, az sajnos eltûnt.
A fene se tudja kinek kellett a fakuka. Félreértés ne essék,
minket nem az zavar, hogy a fiatalok itt jönnek össze beszélgetni. Mért is ne? A játszótér lehet erre is jó hely nyáron,
csak a módja lehetne kulturáltabb, nem??? Megférhet több
dolog egy helyen, ha tekintettel lennénk egymásra.
Számtalanszor szépen kértem, kértük az éppen ott randalírozó fiatalokat (13-15 évesek kb.), hogy ne ugráljanak a
hintán, ne menjenek sáros lábbal a csúszdára, mert azon kicsi gyerekek (vagy akár ha nagyobbak is) szeretnének játszani. Nem kommentálom a válaszukat. Nem is olyan régen,
pár éve, új hinta, új homokozó, új csúszda volt. Öröm volt
nézni, ahogy játszanak a picurok, kacagva kergetve egymást ki ér elõbb a csúszda elejére. Nem kevés pénzt költhetett az önkormányzat erre a dologra. De ha nem is azt nézzük, hogy a saját pénzünket herdálva, tönkretéve semmisült
meg mindez, akkor legalább azt nézhetnénk, hogy a gyermekeink, a kicsik nem tudnak hol játszani. Persze lehet
mondani, vegyél otthonra. Sajnos nem mindenki engedheti
meg magának a több százezres hintát, csúszdát. Arról nem
is beszélve, hogy a kikapcsolódás élménye a játék hiányzik
gyermekeinknek. Õk még élvezik egymás társaságát önfeledten játszva, elfogadva egymást úgy, ahogy a Jóisten megteremtette Õket.
Nem magamnak kérem, hanem gyermekeinknek a következõ kis picuroknak, hogy a szülõk, akiknek tini gyermekeik vannak, adják a kezükbe ezt a cikket, hogy legalább olvassák el, mit tesznek tönkre. Biztos vagyok benne, hogy át
sem érzik, hogy egyszer majd õk tolnak babakocsit, és õk
szeretnék, ha gyermekük önfeledten játszhatna együtt a
társaival, még ha oly kicsi dolognak tûnik is.
Bízunk abban, hogy értelmes és jólelkû fiatalok élnek velünk, akik ha elolvassák ezt a cikket, legalább elgondolkodnak a sorokon, és csak azért tették addig azt, amit tettek,
mert nem gondoltak a jövõre. Köszönöm, hogy elolvasták
soraimat.
 Violáné Csilla
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(2. rész)
„A középosztályhoz tartozó polgár gondolkodása alapvetõen eltér a szegénységi küszöb alatt élõk szemléletétõl.
Akinek nincs pénze, mintha távcsõvel nézné a világot, egy
pontra koncentrál. Ezzel szemben a polgár radarként pásztázza végig a világot, és állandóan új információt, lehetõséget keres. A polgárnak fontos a törvény és a jog, ezért aktívan részt vesz a politikában: csak a demokrácia fogadható
el számára. Az érdemben hisz a kiváltságok helyett, a versenyben az öröklés helyett, a megtakarításban a tékozló fogyasztás helyett, és az egyéni erõfeszítést díjazza a közösségi igyekezet helyett. A középosztályi polgár a demokrácia
és piacgazdaság oszlopa.”
Úgy vélem sokan osztozunk ebben a polgári értékrendben. Polgári és nem párthovatartozást szimbolizáló értékek
ezek, amik minket jellemeznek.
Hogyan szavazzunk?
Személyi igazolvánnyal vagy fényképes igazolvánnyal, de
minden hasznos tudnivalót megtalálunk az értesítõ hátoldalán. Hogy miért említem ezt az unalomig ismert és köztudott, közhelyesnek számító információt? Mert nincs új a
nap alatt!
Hadd írjak le egy példát. Magát tanultnak, értelmiségnek
valló szavazó, magából kikelve szeretne szavazni, ismertségét hangoztatván, igazolványok nélkül. Ezzel szemben a
széken pihegve egy négy osztályt végzett nagymama békésen várja unokáját az otthonfelejtett igazolvány miatt. Nem
hõbörög, nem reklamál. Miért is tenné?! A szabályokat nem
a hivatali dolgozók hozzák, még csak nem is az ott ülõ munkatársak. Az utólagos fellebbezéseket elkerülve jó, ha betartatják a szavazás szabályait. Ezeket az „élményeket”
persze azok nem tapasztalják, akik különféle ürügyeket felhozva el sem mennek. Az egyik ilyen, hogy: „Túl kis pont
vagyok ahhoz, hogy a szavam döntõ lenne”. De ha a kedves
olvasó forgatja most a Kisbírót, vagy nézi a tévét, ezek a
médiumok is apró pontok halmaza. Még is, ha a nagy egészet nézzük egy értelmes egészet alkotnak. Tehát igenis van
értelme minden egyes szavazónak szavazni. Egyetlen vonás
talán nem jelent sokat, de együtt igen is számítanak.
 Illés Lászlóné
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Kartalon
eladó
105 nm-es
új építésû
családi
ház!
Tel.:
06-30596-8220
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HIRDETÉSEK

Útmutató a drogról
szülõknek, nagyszülõknek
(1. rész)
Akár beszélünk róla, akár nem mégis szembesülnünk kell azzal,
hogy szûkebb lakóhelyünkön is megjelentek azok az illegális szerek, amelyek a szervezetbe jutva módosítják a gondolkodást, érzelmeket a viselkedést. Ne dugjuk homokba a fejünket, ne gondoljuk azt, hogy ez a mi családunkat, a mi gyerekünket nem veszélyezteti. A fogyasztók életkora egyre csökken és a legbefolyásolhatóbb kiskamaszok, kamaszok a legjobb célpontjai a drogterjesztõknek. Célom ezzel az írással, hogy tanácsot, ismeretet nyújtsunk
a szülõknek ahhoz, hogy felismerjék a használat, a fogyasztás tüneteit, megismerkedjenek azokkal a szerekkel, amelyekhez legkönnyebben, leginkább hozzájuthatnak a gyerekek.
Pedagógusként osztályfõnöki órán sokat foglalkoztam ezzel a témával míg tanítottam. Kötelességemnek tartom, hogy most amikor már nagyobb veszélyt jelent a drog a gyerekek számára, felhívjam a szülõk figyelmét.
A drog eredetileg olyan növényi, állati és ásványvilágból származó terméket jelentett, amely gyógyszerként használatos. A
drog medicina legfontosabb területe a növényi gyógyászat volt és
különösen a népi gyógyászatban máig hatóan vészelte át az évszázadokat.
Negatív jelentést – úgy mint olyan fogyasztási cikk, amely kábítószer és rá lehet szokni – csak a XIX. második felében kapott, és
ekkor az állam határvonalat is húzott az engedélyezett és a tiltott
szerek közé.
Ma az addiktológia a következõ meghatározást adja: drognak
nevezünk minden olyan természetes, vagy mesterséges anyagot,
amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoz, és hatása potenciálisan káros a szervezet testi, lelki folyamataira. Ez a meghatározás magában foglalja a legális drogokat is (alkohol, nikotin, koffein). Ebben az értelemben
nem szokták drogozásnak tekinteni a kis mennyiségû alkohol kulturált elfogyasztását, vagy cigarettázást, mégis ezek a legális szerek, amelyek vagánykodó, vagy divatból szerekhez nyúló fiatalok
elsõ drogfogyasztását, próbálkozását jelenti. Itt meg kell említeni
a szinte minden háztartásban elõforduló nyugtató és altató szereket is, amelyekhez könnyû hozzáférni, de használatuk nagyon veszélyes.
MARIHUÁNA ÉS HASIS
Talán a leggyakrabban használt szer a marihuána, általában cigaretta formájában fogyasztják. A hasis szétmorzsolás után szintén elfüstölhetõ. Mind két szer szájon át is fogyasztható (pl. süteménybe sütik bele).
Hatásai: hangulatra hatnak, jókedv, feloldottság, oldott hangulat keletkezik a fogyasztáskor, de olykor kitörõ jókedv, nevetõgörcs is lehet a hatása. Nagyobb mennyiségû, vagy hatóanyag tartalmú szer használata az érzékelésre hat: az érzékszervek mûködése élesedik, a fogyasztó jobban hall, szagol, ízlel, tapint.
Mellékhatások, következmények: A negatív érzések is felerõsödhetnek, pánik átélése, szorongás a következmény.
Mirõl ismerhetõ fel a fogyasztó? Pupilla-tágulat a szem kötõhártyájának pirossága, pulzus szaporulat, fokozódó étvágy, nagyobb
adagoknál álmosság, alvás. Rendszeres használata memóriazavarok kialakulásához a gondolkodási képesség romlásához vezethet.
Pszichés függõséget okozhat.
 Valter Menyhértné

GÁZKÉSZÜLÉK- SZERVIZ
Cirkók, kazánok, bojlerek, vízmelegítõk beüzemelése javítása,
karbantartása, idõszakos felülvizsgálata.

Készüléktípusok: Beretta, Colibri, Westen, FÉG,
Termomax, Sanier Duval, Vaillant, Hõterm, Star-therme,
Lampart, Idropi, KF-gáz, Hajdú, SWT, stb..

Tel: 06 30/415-66-41
Hibabejelentés: H-P: 8-19-ig,
Hétvége: 8-16-ig
info@gazkeszulek-szerviz.hu
www.gazkeszulek-szerviz.hu

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
Kovács Gyõzõné: 06 30/932 - 8092
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245

FIGYELEM! TISZTELT KARTALIAK!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy akiknek
nem elég a 120 literes kuka ûrtartalma, azok
az AVE szemétszállító gépkocsivezetõjétõl,
valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
irodájában 240 forint/db áron vásárolhatnak
kukazsákot, és azt ingyen elszállítják.

Felelõs kiadó: Orbán Kinga • Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné • Tördelõszerkesztõ: Liptai Gabriella
Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában Aszódon
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu,
kingaorban@yahoo.com• Tel.: 06-20-40-59-450

KARTALI KISBÍRÓ

Kartali Majális
2009
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2009. május 1-jén, 2-án, 3-án, a kartali sportpályán rendezendõ
KARTALI MAJÁLIS programjaira.
MÁJUS 1. PÉNTEK:
8.00 - 9.00 Futóverseny a temetõtõl a sportpályáig
9.00 Motoros és kerékpáros felvonulás
10.00 - 10.10 Köszöntõt mond Tóth Ilkó Mihály polgármester
10.10 - 10.30 Tornabemutatók- óvoda, iskola , Kristály Ház
10.00 - 15.00 Rally kiállítás
10.30 - 14.00 Kispályás férfi labdarúgó torna
12.00 - 15.00 Fõzõverseny
15.00 - 18.00 Rally bemutató
Színpad:
15.00 - 15.15 Díjátadás
15.15 - 18.00 Népzenei csoportok fellépései
Minik néptánca, Kerepesi Pávakör, Ikladi Német Nemzetiségi Együttes,
Kartali Asszonykórus, és Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
18.00 - 18.45 LEADER Kvíz
18.45 - 19.30 IRIGY HÓNALJMIRIGY
19.30 - 20.30 "Hét fátyol" hastánc bemutató és Kõmíves Erzsébet hastánc csoportja
21.00 - 21.45 CSEPREGI ÉVA
22.00 - 02.00 NECZ-CAFÉ DISCO – Dj Hopeful és Neczi
1-jén és 2-án az érdeklõdõk kipróbálhatják a paintballt, a mászófalat és más szórakozási
lehetõségeket.
MÁJUS 2. SZOMBAT:
Sportpálya:
9.00 - 15.00 Nõi kispályás labdarúgó torna
10.00 - 11.00 Óvodások focimérkõzése
10.00 - 18.00 Tûzoltóság célba lövõ versenye gyerekeknek
9.00 - 15.00 Nemzeti Közlekedési Hatóság által rendezett Közlekedésbiztonsági nap
2009. április
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10.00 Vezetéstechnikai-tréning
10.00 Helikopter bemutató és sétarepülés
12.00 - 14.00 Hatvan Város Tûzoltósága és a Magyar Vöröskereszt bemutatója
14.00 - 15.00 Motoros-Show – Demény testvérek
Színpad:
16.00 - 17.00 Kedvcsinálók (gólyalábasok, lufi-hajtogatók, zsonglõrök)
17.00 - 17.45 Holiday rock and roll csoportjai
17.45 - 18.30 Kristály Ház mûsora
18.30 - 19.30 JOLLY ÉS A ROMÁNCOK
20.00 - 20.30 Bohóc mûsor
20.30 - 21.30 PRINCESS HEGEDÛ TRIÓ
22.00 TÛZIJÁTÉK
22.15 - 02.00 Bál - Csepeli Balázs és zenekara
A Kristály Ház egész napos programokkal, vetélkedõkkel várja az érdeklõdõket. Egész nap
megtekinthetõk a kiállított amerikai autók.
MÁJUS 3. VASÁRNAP:
Sportpálya:
14.00 - 15.00 Lovas bemutató
15.00 - 16.00 Olimpikonok és Zenészek - kartali vállalkozók labdarúgó mérkõzése
Színpad:
12.00 - 14.00 Jó ebédhez szól a nóta!
16.00 - 17.00 KALI bemutató
17.00 - 19.00 Népzenei csoportok mûsora
Nefelejcs Népzenei Együttes, K.K. Nyugdíjas Egyesület,
Galgagyörki Rozmaring Hagyományõrzõ Népdalkör
19.00 - 19.30 Kutyaiskolai bemutató
19.30 - 20.30 MC HAWER és TEKKNÕ
Mindhárom nap gyermekek részére arcfestés, vidámpark áll a rendelkezésre,
és Western-életképek láthatók lovas programokkal.
Egy 1500 m2 sátor áll a közönség rendelkezésére, így rossz idõ esetén is
minden program megrendezésre kerül.

2009. április

