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A VILÁG MEGJAVÍTÁSA
Az advent a régi paraszti kultúrában nemcsak a Jézus-vá- váljunk például fogyasztókká. Hogy ilyen becsaphatók lerás idõszaka volt, de a közösséghez való tartozás ismételt gyünk, és ennyire ne akarjunk magunkhoz térni.
megélésnek az idõszaka is. Ilyenkor már felszabadult az
A múltkoriban hallgattam a rádión – a Kossuthon, mint
ember a földmûves munka összes nyûge alól, olyan tevé- mindig –, hogy milyen mérnöki pontossággal van az megkenységek vették kezdetüket, melyeknek a lényege nem is tervezve, hogy a gyerekek miképpen váljanak minél hamaannyira a munka, mint inkább az együttlevés volt. Ezt szol- rabb bizonyos termékek fogyasztóivá. A korai függés nemgálták a fonók, de a kukoricahántás is inkább a közös mesé- csak azért jó, mert a pénzzel rendelkezõ szülõ a gyerek állésrõl és énekelésrõl szólt, mint a kukoricáról. Vagy ott tal befolyásolható a leginkább, de azért is, mert a bizonyos
volt/van a disznóölés, mely – remélem a mai napig így igaz márkákra, ikonokra való korai szocializálódás a legbizto– jó pálinka és viccelõdõ férfiak nélkül elképzelhetetlen volt. sabb garanciája annak, hogy tinédzser, majd felnõtt korban
Ennek a közösségi, földi vigadozásnak megvolt az advent- is azt, vagy valami ahhoz hasonlót fog választani a most még
ben az égi mása is. Ezek voltak a hajnali roráték, a (katoli- kisgyerek vásárló.
kus) falu hajnali szentmiséje. Micsoda borzongatóan izgalA recept a következõ: Ki kell találni egy rajzfilmet (lásd
mas élmény lehetett, mondjuk ez egy kis gyerek számára, Thomas, a gõzmozdony) vagy egy tinédzser sorozatot, meamikor a nagykendõbe burkolt asszonyok,
lyet már a kisiskolás is néz (lásd a High
föltehetõen ropogós havon, mert akkor
School Musicalt), majd minél szélesebb
még az is volt, imbolygó lámpással a kefogyasztói felületekhez kell kapcsolni a
zükben a templomba igyekeztek… Aztán
rajzfilmhõst vagy a sorozat fõszereplõjét.
a böjt – minimum szerdán és pénteken –
Rá kell nyomtatni pólóra, bögrére, tollimák és énekek, mind-mind a közös megtartóra, ceruzára, füzetborítóra, táskára,
tisztulást és elmélyedést szolgálták.
bugyira, cukorkás dobozra, és kész a gaOlyan jogosnak érezzük ilyenkor a berantált siker. A gyerek, aki szereti a sorolõlünk felszakadó sóhajt: Bezzeg a régiek!
zatot, meg fog õrülni ezekért a cuccokért,
Nekik megadatott az elcsendesedés, és az
és mivel a szülõ szereti, ha a gyereke örül,
elmélyülés ideje. De ma? Mi van ma, miókizárt, hogy a Hannah Montana-s borító
ta nem a föld diktálja a munka ritmusát?
helyett a pitypangvirágos füzetborítót váZsemberovszkyné Molnár Márta
Mióta az advent, és egyáltalán a tél nem a
sárolná. Ezek a „modern” termékek
megpihenés, az egymásra (és az égiekre)
rendszerint drágábbak, mint a környevaló odafigyelés ideje, hanem az év végi nagy hajrá a mun- zetkímélõk, így kiválóan alkalmasak a jobb anyagi helyzet
ka mezején. Amikor nemhogy négyhetes készülõdésre, ó demonstrálására is. Minden adott, hogy a gyerek ezek után
dehogy, legfeljebb három napos „munkaszünetre” futja. értékesebbnek találja egy amerikai szappanopera szereplõAmikor jó néhány ember még azt a legelemibb bioritmust jét, mint a természetet. Sõt. Hogy vesztesnek, vagy ahosem tudja tartani, hogy nappal dolgozik, és éjjel pihen, mert gyan a nyolcéves gyerek is már fújja, „lúzernek”, bénának
idõnként pont az ellenkezõjét kell csinálnia. Mennyire vélje azt, akinek nem a fogyasztói trendek szerint választotösszekuszált világban élünk, és mennyire képtelenek va- tak a szülei füzetborítót.
gyunk változtatni ezen a zûrzavaron… És mennyire nem
Hány és hány ilyen dologba futunk bele, melyrõl nem isvesszük észre, hogy vastagon hozzájárulunk mi is a világ merjük fel, hogy azzal nem a világ elcsendesedését, megösszekuszáltságához.
nyugvását szolgáljuk, hanem az izgatottságát növeljük? A
Igaz, hogy a paraszti kultúrát nem mi vertük szét, az távolodás gyorsaságát attól a világtól, amikor még a helyén
õrült munkatempót s az éjszakázást sem mi találtuk ki, de volt minden. Vagy legalábbis nagyobb volt benne a rend,
 Orbán Kinga
arra senki sem kényszerített, hogy ilyen vakul és botorul mint a mostaniban.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2009. november 26-án megtartott
rendes testületi ülésérõl
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az
elsõ napirendi pontban a Forrás Se kérelmét tárgyalta,
mely szerint lány és a fiú utánpótlás csapat részére a sportcsarnokot edzéseikre és bajnoki mérkõzéseikre térítésmentesen biztosítsák. A kérelemben a döntést a testület elnapolta.
A második napirendi pontban 2009. évi költségvetésrõl
szóló 4/2009.(III.1.) számú rendelet módosítását tárgyalta a
testület. A Képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen
a rendeletet megalkotta.
A harmadik napirendi pontban a 2009. 3/4 éves költségvetési tájékoztató került megtárgyalásra. Az írásos elõterjesztésnek megfelelõen a testület a tájékoztatót elfogadta.
A negyedik napirendi pontban a 2010. évi költségvetési
koncepció került megtárgyalásra. A koncepció a következõ
elõírásokat tartalmazza a 2010. évi költségvetés tervezéséhez:
1. Az Önkormányzat az alapfeladatait ellátja. Az önként
vállalt feladatait az anyagi helyzetnek megfelelõen látja
el.
2. A magánszemélyek kommunális adóját nem emeli, tehát 9000 Ft/évben állapítja meg.
3. A Képviselõ-testület a 2010. évben nem szándékozik
emelni a térítési díjakat, illetve a szemétszállítási díjat egészen addig, míg a Kerepes-Ökörvölgyi lerakó
átadása meg nem történik. Az önkormányzati lakások és bérlemények bérleti díját 4%-os mértékben
emeli.
4. Az önként szervezõdõ közösségek mûködését a 2010es évben összesen 3 millió Ft-al támogatja. Az igények
elbírálása a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozik.
5. Az önkormányzati dolgozók részére a Cafetéria rendszert bevezeti.
A ötödik napirendi pontban 2010. évi belsõ ellenõrzési tervet, 37 belsõ ellenõrzési nappal fogadta el a Képviselõ-testület.
A hatodik napirendi pontban Az aszódi Képviselõ-testület
kezdeményezését támogatja, mely szerint Gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálat pályázatához (közbeszerzési eljárás)
Kartal Nagyközség Önkormányzata az önrészt vállalja.
A hetedik napirendi pontban Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálására került sor. Az alább felsorolt hallgatókat a Képviselõ-testület 10 hónapon keresztül,
4.500 Ft/hó/fõ mértékben támogatja:
Deák Mária
Deák Tibor
Fritschek Ágnes
Fritschek Dóra
Gönczöl Anita
Gulyás Marianna
Illés Melinda
Klenovszki Orsolya
Klenovszki Renáta
Nagy Zsuzsanna
Sõregi Anita

Önkormányzat támogatását kérték, a „2010. év legjobb elektromobilja” pályázaton való induláshoz. Információ hiányában a kérelem elnapolásra került.
A kilencedik napirendi pontban Galga-mente ivóvízkészletét védõ és megõrzõ Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás kérdésében a következõ határozat született: A
Képviselõ-testület csatlakozik a társuláshoz és jóváhagyja a
KEOP-2009-2-2-3/A üzemelõ vízbázisok diagnosztikai vizsgálata program megvalósítására létrehozott Társulás társulási
megállapodását.
A tizedik napirendi pontban a beérkezett hóeltakarítási
ajánlatokat tárgyalta a testület, mely szerint a vállalkozók
5000Ft+ÁFA/óra díj fejében vállalják a hóeltakarítást. A
Képviselõ-testület a következõ döntés hozta: Az érintett vállalkozók hóeltakarításra vonatkozó szerzõdéstervezetet kapnak, melyben kikötésre kerül, hogy 2-3 cm hóvastagságnál
már induljanak a gépek. Szerzõdést az önkormányzat azzal
köt, aki a szerzõdési feltételeket elfogadja.
A tizenegyedik napirendi pontban az Önkormányzati lakás iránti kérelmek kerültek megtárgyalásra, melyrõl a Képviselõ-testület a következõképpen döntött: az üres lakást annak adja bérbe, akinek egy éven belül szándékában áll a lakást megvásárolni.
A tizenkettedik napirendi pontban a Tóth Gábor közútfelügyeletnek írt levelérõl szóló tájékoztatás. A levében IkladAszód-Kartalon áthaladó 3-as számú útszakaszon kialakult
úthibák javítási munkáinak ütemezésérõl kér tájékoztatást az
országgyûlési képviselõ.
A tizenharmadik napirendi pontban a fûnyíró traktor állapot felmérését tárgyalta a Képviselõ-testület, melynek
eredményeként a használaton kívüli eszközök értékesítésre
kerülnek.
Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozatok születtek:
A Képviselõ-testület:
– a községi vízelvezetõ árkok burkolását tavasztól tovább
folytatja;
– Bognár László beszámolóját az október 9-én megtartott
Kistérségi megbeszélésrõl, majd az október 19-én Gödöllõn tartott megbeszélésrõl elfogadta;
– elfogadta a közmeghallgatás idõpontját és annak napirendjét, mely szerint a közmeghallgatás 2009. december
18-án 18 órakor a Mûvelõdési Házban lesz. Napirendje:
Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi munkájáról és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról;
– megállapította az urnafülke díját: 8000 Ft/10 év mértékben,
– hozzájárult ahhoz, hogy az A-26 Postagalamb Sportegyesület a nevében a „Kartal” nevet használja. 

A nyolcadik napirendi pontban Kiss Zsolt, Köntös Richárd, Pethõ Viktor kérelmét tárgyalta a testület, melyben az

2009. december

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság
leadási határideje: 2010. január 20.

KISBÍRÓ
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MEGHÍVÓ

A Többcélú Társulás Tanácsa
november 18-i ülésérõl
Novemberi ülésén a Tanács elsõsorban pénzügyi jellegû
napirendi pontokat tárgyalt: elsõként az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját hallgatta meg.
A Tanács a Társulás 2010. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási fõösszegét 138,5 millió forint
összegben fogadta el, azonban ez az összeg a 2010. évi költségvetési törvény elfogadása után várhatóan módosulni
fog.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010. évi költségvetési koncepciója a társult önkormányzatok polgármesterei által egyhangúlag elfogadott
feladat-ellátási tervre épül.
A költségvetési koncepció bevételi oldala tartalmazza a közösen ellátott feladatokra igényelhetõ normatív állami támogatásokat (összege 93 millió forint), a társult önkormányzatok által az egyes feladatokhoz való hozzájárulást
(összesen 19 millió forint), valamint az egyéb, megállapodásokhoz kötõdõ bevételeket. Az önkormányzatok hozzájárulásának alapját a közösen ellátott feladatokban való
részvétel aránya, az abból igényelt szolgáltatások mértéke
határozza meg.
A Társulás élhet a közoktatási intézményfenntartó társulások számára a kiegészítõ normatíva igénylésének lehetõségével: 2010-ben elõreláthatólag a Kartal-Verseg társulás
számára 16 millió forintot, az Iklad-Domony társulás számára közel 8 millió forintot adunk át. Az aszódi székhelyû
Kistérségi Gondozási Központ által ellátott feladatokhoz a
Társulás éves szinten több, mint 19 millió forintot ad át.

A Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2009. december 22-én,
17 órakor kezdõdõ

FALUKARÁCSONY
ünnepségünkre.

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 az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823

Végezetül a Tanács a Társulás költségvetési szerveinek
(Aszódi Kistérségi Iroda és Aszódi Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata) 2010. évi belsõ ellenõrzési tervét fogadta
el.
A társult önkormányzatok jövõ évi belsõ ellenõrzési feladatainak tervezése a települések jegyzõjének javaslata
szerint történt, az éves terv a képviselõ-testületek elfogadó határozata után válik jogérvényessé.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
2009. december

www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245

4

KARTALI

AZ ADVENTI ÉS A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
Ebben az évben november 29-én kezdõdött az Advent.
Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebbi esõ
vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig, december 25-ig
tartó idõszak a keresztény kultúrkörben az elõkészület ideje a karácsonyra. A karácsonyi ünnepkör advent elsõ vasárnapjától vízkereszt utáni elsõ vasárnapig tart.
Advent színe a liturgiában a lila, kivéve advent harmadik
vasárnapját, amikor szabad rózsaszínt használni. A szó a latin adventus Domini – az Úr eljövetele kifejezésbõl származik, mégpedig kettõs értelemben: Jézus Krisztus megszületése Betlehemben és második eljövetele az idõk végezetével.
Kezdetben csak egy adventi vasárnapot ünnepeltek, a
VII. században Nagy Szent Gergely pápa állapította meg
négyben számukat, s az adventi idõszakot 1570-ben V. Pius
pápa tette kötelezõvé a katolikus egyházban. Régen advent
kezdetét éjféli harangzúgás jelezte, szigorú böjtöt tartottak,
hajnali misére (roráte) jártak.
Advent jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyõgallyakból fonnak, a ráhelyezett
négy gyertya közül minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg.
A négy gyertya a világosságot
jelképezi, amely Jézus születése
révén szétárad a Földön, egyben a
hitet, a reményt, a szeretetet és az
örömöt szimbolizálják.
Adventhez több népi hagyomány kapcsolódik: Borbála napján, december 4-én Borbála-ágat vágtak, majd az ágat vízbe
állították, s ha kizöldült, a követõ évben megkérték a lány
kezét. December 13-án, Luca napján (a naptárreform elõtt
az év legrövidebb napján) a lányok 13 papírdarabra fiúneveket írtak, s minden nap tûzbe dobtak egyet, karácsonykor a
megmaradt papír megmondta, ki lesz férjük. Ekkor kezdték a Luca székét is készíteni, amelyre a karácsonyi misén
felállva meg lehetett látni a boszorkányokat. Disznóölõ
Szent András napjától kezdõdtek a disznótorok, de sohasem
szerdán, pénteken, vagy szombaton, mert ilyenkor böjtöltek
az emberek.
„SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL?“
Régen a magyar falvakban az a szokás járta, hogy karácsony este a férfiak – késõbb a fiúk – betlehemezni indultak.
„Betlehemet” készítettek ehhez, amely a betlehemi istállót
ábrázolta a jászolban fekvõ kisdeddel, édesanyjával, Szûz
Máriával, a kisdedet a leheletükkel melegítõ állatokkal: tehénnel, báránnyal. A betlehemesek régi, szép énekbe foglalták Jézus születésének történetét. Sorra látogatták a falu
házait, és mindenütt Jézus
születésének
hírével köszöntötték az ünnepre készülõket. Énekükért

kaláccsal és egy-egy pohár borral „fizettek”.
Az adventi naptár eredeti jelentõsége, hogy elvezesse a
karácsonyhoz a felnõtteket és a gyermekeket. (Az elsõ
nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült Münchenben.)
Az „igazi” naptár minden egyes ablaka mögött a karácsonyi
ünnepkörre utaló gondolattal találkozhatunk. Ez a vallási
tartalom napjainkban mindinkább elhalványul - az ipar és a
kereskedelem egyszerûen decemberi naptárt készített belõle, amelynek minden egyes napját, lapját csokoládé vagy
marcipán édesíti meg.
„HAJ, REGÕ REJTEM, AZT IS MEGADHATJA
AZ A NAGY ÚRISTEN“
A regölés a magyar
õstörténetig visszanyúló népszokás, amely
Karácsony másnapjától egészen vízkeresztig (január 6.) számított bevett gyakorlatnak. Ebben az idõszakban fiatal legények járták a falut és minden
háznál elkántálták jókívánságaikat az új esztendõre, melyért jutalmat kaptak. A
regösök énekeikben gyakran felidéztek õsmagyar mitológiai elemeket és dalaikban Szent István királyunk alakja is
megjelent.
A KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE
A fenyõfa eredetét Bálint Sándor népmondájában így írja
le: Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz emberek
elõl bujdosnia kellett. Az Úrnak ellenségei már nyomában
voltak, mikor egy fenyõfához ért. Alig volt lombja, azért
ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült. Az Úr
most megáldotta a fenyõfát:
– Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj,
amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad
gyújtsanak karácsonyi gyertyát.
A fenyõ már az emberiség õskorában is mágikus jelkép
volt. Örökzöld ágai hirdették a téli napforduló ígéretét. Már
a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat. Az
õsgermánok a fény tiszteletére mécsesekkel díszítették a
fenyõágat. E szokásokkal rokon hazánkban a Borbála napi
zöldág hajtatása. Késõbb a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal díszítették. /tojás, alma, dió, mogyoró/
A legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom
volt a neve, hozzátartozott a középkori paradicsomjátékok
kellékeihez. Az angyalhaj, a fémgyöngy, papírlánc, a bibliai
kígyót idézi a bûnbeesés idejébõl. A fa alá tett ajándékokatételeket a család eltávozott tagjainak szánták.
Az elsõ karácsonyfáról Sebastian Brant német író emlékezik meg, Strasbourgban a 15.sz. végén.
A Habsburg uralkodók Bécsben 1824 táján fenyõfa alatt
ünnepelték a szentestét, egymásnak ajándékot adva. Hazánkban Bécsbõl a magyar arisztokrácia példája nyomán
terjedt el. Az elsõ „magyar” karácsonyfát valószínûleg
Brunszvick Teréz állította Aszódon. 
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JANUÁRTÓL VÁLTOZIK A KRESZ?
2009. szeptember 1-jére tervezték, de hivatkozó jogszabályok változása miatt folyamatosan eltolódott, ha a
parlament még az idén elfogadja az errõl szóló rendeletet, akkor biztosan nem új, de megújított Közlekedési
rendszabálynak örvendhetünk az újévben.
Két és fél éves elõkészítõ munka után módosul a KRESZ.
Több változás is életbe lép majd, az új szabályok legnagyobb részével cél a gyalogosok és a kerékpárosok védelme,
az elõírások egységesítése, valamint egyes korszerû forgalomtechnikai megoldások bevezetése. Ezek közül lássunk
néhányat.
A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása: a rendszám alapján azonosítható a jármû, illetve annak
tulajdonosa vagy üzembentartója. Az azonosíthatóság szabálykövetõ magatartásra készteti a jármûvek vezetõit. Az
ellenõrizhetõség mellett tehát a hatósági jelzés a biztonságos közlekedés alapfeltételeit is garantálja. A módosítást az
érintett hatóságok kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A rendszámot jól látható helyen és módon kell a jármûvön elhelyezni, meglétét és
állapotát indulás elõtt ellenõrizni kell.
A polgárõrök tevékenységének szabályozása: A rendõrség tehermentesítését célzó kormányzati törekvés a civil
alapon szervezõdõ, a helyi viszonyokat jól ismerõ polgárõrség jogköreinek kiterjesztése. A polgárõröket a polgárõrségrõl szóló törvény szeptemberi módosítása jelzõõri feladatok ellátására jogosította fel. A jogszabály szerint erre a
rendõri intézkedést igénylõ közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében a rendõrség megérkezéséig önállóan, azt követõen a
rendõrség felkérésére és utasításainak megfelelõen, valamint az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a
gyermekek úttesten történõ biztonságos átkelésének elõsegítése érdekében a polgárõrség és az óvoda vagy az általános iskola fenntartójával kötött együttmûködési megállapodás alapján lehet jogosult a polgárõr.
Új közúti jelzõtáblák: A különbözõ fényviszonyok és idõjárási körülmények között egyaránt jól látható jelzõtáblák
széles körû használatával számos baleset megelõzhetõ. E
fõként autópályákon használt rendszerek a fényt kibocsátó
vagy megvilágított jelzésû jelzõtábla, a közúti jelzõtáblák az
észlelést elõsegítõ sárga vagy fényvisszaverõ sárga háttéren is elhelyezhetõk.
A Sebességkorlátozás jelzõtábla alatt elhelyezett hóesésre
vagy esõzésre utaló kiegészítõ jelzõtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt idõjárási körülmények
vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítõ tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idõszakra vagy bizonyos jármûkategóriákra vonatkozik.
A Környezetvédelmi övezet (zóna) jelzõtábla bevezetésével lehetõvé válik a sûrûn lakott övezetekben a környezetet
szennyezõ gépjármûvek közlekedésének korlátozása.

A jelzõtáblával a ráfutásos balesetek elõzhetõk meg a
nagy forgalmú utakon (autópályákon) és ezek városi bevezetõ szakaszain. Változtatható jelzésképû táblán megjelenítve a valós forgalmi helyzetnek megfelelõen késztetheti
lassításra, az útvonal megváltoztatására, letérésre az autósokat.
A kerékpárosokról szóló módosítás részletezi azokat az
eseteket, amelyekben erre utaló kiegészítõ tábla engedélyezheti, hogy az egyirányú forgalmú úton az autóbuszok és
kerékpárok a megjelölt iránnyal szemben is közlekedhessenek. A kerékpárosok ezt az úttesten kijelölt kerékpársávon,
ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva, vagy az
autóbuszok részére kijelölt irányban az általuk igénybe vehetõ buszsávban tehetik meg.
Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat jelöltek ki a kétkerekû kerékpároknak a kerékpárúton
kell közlekedni kivéve, ha az úton van kerékpáros nyom.
Az elõretolt kerékpáros felálló helyre a kerékpárosok
nem csupán kerékpársávon, hanem az út jobb szélén kijelölt
kerékpáros nyomon is megérkezhetnek. A kerékpáros
nyom a kerékpárosok részére az úttesten történõ haladásra
ajánlott útfelület. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével. És hogy a kerékpárosok mekkora sebességgel haladhatnak? Lakott területen 40 km/h, lakott területen kívül, ha a kerékpáros fejvédõ
sisakot visel és utast nem szállít 50 km/h, ha a kerékpáros
fejvédõ sisakot nem visel 40 km/h, ha a kerékpárúton közlekedik 30 km/h, ha gyalog- és kerékpárúton közlekedik 20
km/h.
A kétkerekû motorkerékpárok és kétkerekû segédmotoros kerékpárok használhatják az autóbusz forgalmi sávot.
Ezek a jármûvek a jelentõs sebességkülönbség miatt nem
lassítják a buszközlekedést. A forgalmi okokból álló jármûvek mellett vagy között a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, az álló jármûvek mellett jobbról a kerékpárok elõre haladhatnak, ha az elõrehaladáshoz elegendõ
hely áll rendelkezésre, és az irányváltoztatási szándékot jelzõ jármûveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.
Ezzel elkerülhetõ, hogy e jármûvek a zöld jelzésre a környezetükben meglóduló gépkocsik közé szoruljanak, ami
különösen a lassabban induló kerékpárok esetén jelenthet
fokozott kockázatot. A kerékpár, a kétkerekû segédmotoros
kerékpár és a kétkerekû motorkerékpár egyes feltételek
fennállása esetén (pl. a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el és a gyalogosok közlekedésére legalább másfél métert szabadon hagy) megengedõ jelzések
(tábla, útburkolati jel) hiányában is megállhat a járdán.
A vasúti átjárók elõtt kötelezõen betartandó legnagyobb
sebesség (30 km/h, illetve 40 km/h) korlátozás megszûnik,
ahol a választható legnagyobb sebesség meghatározása változatlanul szükséges, ott ez tábla kihelyezésével valósítják
meg.
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A közúti forgalom ellenõrzését végzõ hatóságok esetében az ellenõrzõ eszköz vagy jármû elhelyezkedésére bizonyos esetekben nem vonatkoznak a közúti közlekedés szabályai (pl. forgalom elõl elzárt területen történõ sebességellenõrzés).
A fenti fejezetek nem adnak teljes körû felvilágosítást,
csak a lényegesebb módosításokról tájékoztatnak. A teljes
jogszabály, azaz az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rende-

let (KRESZ) elérhetõ a www.magyarorszag.hu vagy a
www.timautosiskola.hu oldalon.
Színvonalas oktatással a biztonságos és kulturált közlekedésért!
 Dóra Tamás
Iskolavezetõ
T.I.M. Autósiskola kft.

BAMBINI DI PRAGA
Milyen nehéz kritizálni azt, amiért különben rajongani
szoktunk. Milyen nehéz savanyú képet vágni akkor, amikor valójában lelkesülten mosolyogni szeretnénk….
Nem tudom volt-e még Kartalon valaki, ki jobban elámult volna a Vécsey Kamarateátrum produkcióin, mint
jómagam. A 2008-as Herner Ferike faterja volt az elsõ, a
második az idei Marslakók második inváziója, hol elképedve bámultam, miképpen és milyen magas színvonalon
mutat tükröt a valóságnak a Kamarateátrum. S hogy ezt
nemcsak én tartottam csodának, hanem a szakma is, annak ékes bizonyítéka, hogy a Marslakók második invázióját a budapesti Bakelit Multi Art Center is mûsorára
fogja tûzni jövõ év februárjában. Nem tudom, fogjuk-e
ennek súlyát, hogy az a színházi mûhely ad teret a kartali
produkciónak, mely legutóbb a legismertebb kortárs román dráma legfontosabb mûhelyének, a dramAcumnak
nyitotta ki kapuit, de dán, francia és más nemzetközi produkciók is helyet kapnak itt…
A Vécsey Kamratateátrum legutóbbi Hrabal-darabjával azonban valami nincs rendben. Jó volt különben a témaválasztás, az hogy két ügynök „történetére” épül a
dráma. Ez egy olyan alapszituáció, amelynek kapcsán
megint sok mindent lehet láttatni a mai világból. Mégis
valahogy túlságosan egysíkúvá egyszerûsödött a mondanivaló, nem érezni sem azt, hogy a történet mögött bonyolult valóság lüktet, és mindaz, amit látunk, csak felfejtendõ kód az elrettentõ valóságról (ilyen volt a Marslakók) – sem azt a mellbevágó nyers õszinteséget, amit a
Herner Ferike nyújtott. Itt most a lazán egymásra fûzött
jelenetek mögé nem kell semmit oda tennie az értelmezõ
elmének, minden tisztán „lejön” a színpadról: az ügynökök csalók, csak a pénzt akarják kicsikarni, s az emberek
vérmérsékletük szerint vagy bedõlnek ennek, vagy nem.
Minden reklám csak áltatás, de a reklámozók sem másak, mint megfáradt, boldogságkeresõ emberek…
Ha a darabot nem is, de a szereplõket dicsérni kell. És
most csitulj el, gyászos toll! – csak a méltatás szavai következhetnek. Az általános „mindenki nagyon jó volt, és
nagyon köszönjük” mellett hadd szabadjon a mérleget
egy picit a nõi szereplõk, Szarka Dorottya és Tóth Ilkó
Zsuzsanna oldalára billentenem, kik közül az utóbbi a
Gór Nagy Mária színi tanoda növendéke, Szarka Do-

rottya pedig a gödöllõi Klubszínház tagja, s talán ez is az
oka annak, hogy (beszéd)technikában lekörözik a férfi
szereplõket. Minden szavuk tisztán érthetõ, ami nem
utolsó szempont olyan mûvészi produkciónál, ahol javarészt verbalitásra épül minden. (Például az utolsó jelenetnél sokszor nem lehetett érteni a férfi szereplõk
szövegét…) Külön dicséret Szendrei Szabolcsnak, ki
tényleg egyre jobb, még a szavai is tisztán érthetõk.
 Orbán Kinga

Szendrei Szabolcs és Szarvas Csaba jelenete

Meghívó !
A kartali Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Szilveszteri bálunkra,
2009. december 31-én 19 órára.
Belépõdíj: 5.500.-Ft/fõ,
amely tartalmazza a vacsorát, és az éjféli étkezést.
Büfé, tánc, tombola!
Búcsúztassuk együtt az óévet!
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FELOLVASTUNK
November utolsó szombatján megtartottuk már hagyománnyá vált felolvasónapunkat. Hála a tanító nénik és tanárok segítõkészségének szép létszámmal gyûltek össze az olvasni szeretõ gyerekek. Kissé izgatottak voltak a fiúk-lányok,
hiszen nem könnyû másoknak felolvasni.
Sokféle történet hangzott el. Hallhattunk Búth Emília írásaiból, az örök kedvenc Tesz-vesz sorozatból, különféle fantasztikus regényekbõl, azután szerepeltek még Hófehérke, Mufurc
és különféle állatok.
Akik eljöttek, hangulatos délelõttöt tölthettek el a könyvtárban. A kis elõadók mindannyian jutalomkönyvet kaptak és további bíztatást útravalóul, hogy soha ne felejtsék el, milyen jó
is olvasni! Köszönjük a részvételüket!
Akik olvastak:
Bognár János
Lakatos Boglárka
Gyetván Szabina
Bárány Réka
Horváth Anett
Balatoni Csenge
Mogyorósi Fanni
Király Szeverin
Lados Anna

2.b
3.z
4.b
4.z
5.a
5.c
5.c
6.a
8.c

Nagy Marci
Gendur Milán
Janik Krisztina
Bíró Boglárka
Horváth Adrienn
Kassai Attila
Molnár Klaudia
Barabás Márta

2.b
4.b
4.b
5.a
5.a
5.c
5.c
8.a

Nagy Márton olvas
A könyvtár karácsonyi nyitva tartása a következõ lesz:
December 23.:
9.00 – 12.00
December 24-25-26-27.:
zárva
December 28-29:
9.00 – 18.00.
December 30 -január 3-ig zárva.
Nyitás 2010. január 4-én a szokott rendben.
Mindenkinek szeretetteljes ,meghitt karácsonyt és békés,
erõben-egészségben gazdag új évet kívánnak a könyvtár dolgozói! 

A FELSÕ TAGOZATOS
ISKOLA HÍREI

VENDÉGÜNK VOLT
BÚTH EMÍLIA

Advent van. Várakozás. Jó megállítani egy kicsit a mindennapok rohanását, és befele fordulni. Egy meleg teával a kézben bentrõl, a szoba melegébõl szemlélni a kinti zordabbra
forduló világot. Az elmélyülésben kik is lehetnének legjobb
társaink, mint a könyvek? Iskolánkban az elmúlt idõszakban
két olyan esemény is volt, amelyeknek nyomtatott barátaink
voltak a fõszereplõi. Az egyik rendezvényünk a kartali írónõvel, Búth Emíliával való író–olvasó találkozó volt, a másik
rendezvény fõszereplõi maguk a tanulók voltak, hiszen a jelentkezõk megmutathatták, hogyan tudják közkinccsé tenni
mások gondolatait: hogyan tudnak olvasni. A helyi Kazinczy-versenyre, nagy örömünkre, harmincon felül volt a lelkes
próbálkozók száma. A zsûrinek okozott egy kis fejtörést,
hogy a sok szépen olvasó nebuló közül kik a legkiemelkedõbbek. Végül megszületett az eredmény.
A beszédverseny díjazottjai:
Bíró Boglárka /5.a/ I. helyezés.
Szûcs Nikolett /5. c / II. helyezés.
Urbán Bence / 6.a / III. helyezés.
Urbán Loretta / 6. a / III. helyezés.
Az „idõsebb” korosztály legjobbjai:
Kaszanits Viktória / 7.b / I. helyezés.
Neczpál Eliza / 7.b / II. helyezés.
Bereczki O. Fanny / 8.b / III: helyezés.
A gyerekek felkészítésében minden magyar szakos kartárs
részt vállalt, a szervezési feladatok, a verseny hangulati elõkészítése Mitter Klára tanárnõ munkáját dicsérik.
 Pechó Ferencné

November 17-én író-olvasótalálkozót tartottunk a felsõ
tagozatos iskola könyvtárában Búth Emíliával. Az idei
tanévben Emike mûveibõl
készülnek a gyerekek a szavalóversenyre, illusztrációkat készítenek a verseihez.
Úgy gondoltuk, nem csak
írásaival, magával is személyesen legyen lehetõségük
megismerkedni a gyerekeknek. A találkozót a mûvekbõl összeállított csokorral nyitottuk. Emike egy-egy versét szavalták el:
Ökrös Patrícia, Juhász Réka, Horváth Anett, Horváth Adrienn, Mogyorósi Fanni. A tavaly megjelent meséskönyvébõl –
Biccentõ Gilice és Cérnapocok – Bíró Boglárka olvasta fel a
Nellike a könyvtárban címû fejezetet. A köszöntés után a gyerekek kérdéseket tehettek fel az írónõnek. A legtöbb a gyermekkorára és az írásaira vonatkozott. Emike részletesen válaszolt a kérdésekre, közben jobban megismerhettük személyiségét is. Bepillantást nyerhettünk a „nyírkák” készítésének folyamatába is. A búcsú és a karácsony ünnepkörét sok kérdés
érintette. Legközelebb húsvét elõtt szeretnénk vendégül látni
az írónõt. Martonné Homok Erzsébet írásaival, Emike és
Rehorovszky Gáborné visszaemlékezéseivel megidézni azt, hogyan zajlott régen a húsvét Kartalon. Az írónõtõl jelképes
ajándék átadásával búcsúzott Urbán Bence, aki egy saját készítésû „nyírkát” ajándékozott vendégünknek. Köszönjük
Emikének az emlékezetes délutánt!
Bognárné Oláh Edit, Konczné Kalmár Mária
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AZ ALSÓ TAGOZATOS
ISKOLA APRÓI
Lélektõl lélekig címmel kistérségi szavalóverseny került
megrendezésre Aszódon, december 5-én. A 70 résztvevõ
közül kategóriájában 1. helyezést ért el Varga Barnabás 4. a. Különdíjat kapott Bereczki Fanni 8. a.
Büszkék vagyunk Rájuk!
A turai takarékszövetkezet a Takarékossági Világnap alkalmából rajzpályázatot hirdetett a kistérségen belüli
iskoláknak. Majd minden rajzoló gyerek kapott egy
aranyos bögrét, csokit és kulcstartót. A legügyesebbek
Tóth Laura 4.z., Kalcsó Anett 4.z., Lakatos Boglárka 3.
z., Sóss Antal 2. z., Sághy Mátyás 1.z., és Varga Zente
1.z. voltak. Az õ ajándékuk egy táska volt rajzeszközökkel. A rajzok megtekinthetõk lesznek az OTP fiókokban, ill. a honlapon. 

Figyelem! Elveszett ruhák!
Kedves Szülõk! A Kristályházban sok
gyerekholmi ottmaradt a foglalkozások
során. Kérjük, hogy akinek hiányzik
valamije, jelentkezzen érte!

TISZTELT LAKOSOK!
Kérjük, a kedves lakosokat, hogy akinek
lehetõsége van, és tud, segítsen. Nehéz
helyzetben lévõ, rászoruló család részére
sürgõsen keresünk vegyes tüzelésû kályhát. Szíves felajánlásukat fogadja:
Bereczki Ilona isk. igazgató:
06-30-503-2759

Kartal Nagyközség Önkormányzata,
a Kartali Kisbíró és a Mûvelõdési
Ház munkatársai nevében minden
kedves olvasónknak és lakosnak
áldásos, meghitt, karácsonyi
ünnepeket valamint békés,
szeretetben, és sikerekben
gazdag Boldog Új
Esztendõt kívánunk!

ÖSSZEGZÉS 2009
A hatéves Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület sokoldalú eseményekben és eredményekben gazdag évet zár be.
A törzstagság minden héten, kedden 4 órát tölt el együtt
(14-tõl 18 óráig). Gyakran magunk is csodálkozunk, olyan
gyorsan telik el ez az idõ. Hiányzás ritkán fordul elõ. Jó
együtt lenni, jó összetartozni, megbeszélni, ami foglalkoztat
minket. Együtt énekelni, táncolni, verseket mondani és
hallgatni, kirándulni, részt venni a korosztályunknak megfelelõ programokon. Örömöt hozott a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetségébe (KÓTA) való belépésünk, ahová
jelentkezett a hagyományõrzõ csoportunk szakmai megmérettetésre. Tápiószecsõn KIVÁLÓ minõsítésben részesítettek minket.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség elõször rendezte meg
Kartalon, a népzenei verseny területi elõdöntõjét, amelyre
mi is beneveztünk. Beléptünk tagjaik sorába és tõlük is sok
biztatást, valamint EZÜST fokozatot kaptunk. Legjobban
a kartaliak dicséreteinek örülünk. Elõször sikerült kistérségünkön kívüli Nyugdíjas Egyesületek Hagyományõrzõ
csoportjaival testvéri kapcsolatot létesíteni. Kölcsönösen
részt vettünk egymás fontos ünnepségein, és ezt meg szeretnénk évenként ismételni a herencsényi és bujáki csoporttal is. Október 24-én Nyugdíjasok a Nyugdíjasoknak
címmel elõször rendeztünk a falunkban ingyenes mûsoros
estet, egy kis táncolással összekötve. Ennyi helybéli még
sohasem vett részt az ünnepünkön.
Ezt a rendezvényünket õszi hagyománnyá szeretnénk
tenni.
Mindnyájunk nevében köszönetet mondok Szabadi Attilának, a Kartal TV operatõr-szerkesztõjének, gondos, szép
munkájáért és a közvetítésekért. A jó közösségi élet, a sikerek nagyközségünk lakóinak figyelme, szeretete erõsít minket, és ösztönöz a fejlõdésre. Egyesületünk lehetõséget biztosít közös kirándulásokra azok számára is, akik csak esetenként kívánnak velünk jönni. Így pl. 49-en megyünk ebben a hónapban Bangó Margit 40 éves jubileumi koncertjére. Ilyen és hasonló kirándulásokat jövõre is tervezünk.
Egyesületünk tagjai és magam nevében kívánok mindenkinek jó egészséget, sok örömet!
Kívánjuk: AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSE, A KÖZÖSSÉG MELEGE HASSA ÁT LELKÜNKET!
 Herczeg Jánosné

NAGYSZERÛ KARÁCSONYI AJÁNDÉK!
Vásárolja meg a Braun papírkereskedésnél
a kartali Nefelejcs Népzenei Együttes
elsõ, nagy sikerû Cd-jét!
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