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A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

2009. február

„EGY CÉLÉRT, EGY IRÁNYBA HÚZZUK A SZEKERET”
INTERJÚ TÓTH-ILKÓ MIHÁLY POLGÁRMESTER ÚRRAL
A polgármester választáson Ön háromszor annyi szavazatot kapott, mint a második befutó, a harmadik, negyedik
befutóról nem is beszélve. Viszont a lakosságnak csak 37%a élt a választás jogával. Mivel magyarázza az alacsony
részvételt, és hogy a választók zöme Önre szavazott?
– Az elmúlt évek politikai csatározásai tették, hogy az emberek teljesen elfásultak. Korábban nem volt ez jellemzõ
Kartalra. Ha jól tudom, az elõzõ választáson 60-67% körüli
volt a részvételi arány. Minden bizonnyal a választási programom is nyomott a latba, hiszen csak azt ígértem, ami reálisan megvalósítható. Hogy mégis rám esett a választás,
abban nagy szerepe lehet, hogy az emberek ismernek. 57
éves vagyok, itt éltem le az életemet, itt sportoltam. A közélet alakításában hosszú idõn át részt vettem. Ott voltam a
Kartali Érdekvédelmi Kör (KÉK) megalakulásánál is.
Ez egyfajta ellenzéki tömörülés volt?
– Nem a politizálás volt a célunk, hanem a kartali érdekeket szerettük volna érvényesíteni, és próbáltunk nyomást
gyakorolni az akkori vezetésre.
Részt vettem egy testületi ülésen, rengeteg száraz tény,
adat hangzott el. Miközben próbáltam valamit megérteni
az egészbõl, az merült fel bennem, hogy mitõl vonzó polgármesternek lenni? Milyen késztetést érez valaki akkor, amikor a polgármesteri posztra készül?
– Feleségemen keresztül – aki az óvoda vezetõje – tudtam,
milyen súlyos, több tízmilliós hiánnyal küzd a falu. 1995-ben
hasonló helyzetbe került a település, csak akkor kisebb volt
a hiány. Az akkori polgármester betegsége miatt felhatalmazást kaptam a képviselõ-testülettõl, hogy a rossz pénzügyi helyzet kezelését irányítsam. Ez akkor sikerült. Két év
után, 1997-ben pozitív pályára sikerült állítani az önkormányzatot.
1998-ban viszont választások voltak. Akkor jelöltette magát polgármesternek?
– Nem, csak képviselõnek.
Miért nem akart akkor polgármester lenni?
– A vállalkozásomat nem akartam feladni.

Most itt van egy még nagyobb probléma. Ez Önnél alapszabály, hogy ha nagy a baj, segíteni kell a falun?
– Tulajdonképpen igen. Lokálpatriótaként szeretném, ha
közösen megakadályoznánk, hogy a falu végveszély felé
sodródjon. A csõdbe jutott települések csak alapfeladatokat
láthatnak el. Ez azt jelenti, hogy az iskolán és az óvodán kívül nem mûködik semmi. A településen élõ emberek ingatlanjainak értéke nagyot zuhanna egy ilyen esetben.
Miután bekerült a munka sûrûjébe, volt-e olyan adat,
amellyel szembesülve azt gondolta, hogy erre a rossz helyzetre azért mégsem számított?
– Abból indultam ki, hogy kb. 100 milliónál tart az önkormányzat hiánya, de ez az adat becslések szerint 70-80 millió
Ft között mozog. Mellette ott van a 600 milliós kötvény, s annak 300 milliós kamata. Ennek évenkénti tõke- és kamattörlesztése 60-70 millió Ft között van. Sajnos a 2008-as év, gazdálkodási szempontból nagyon rosszul alakult. A kartali önkormányzat két alkalommal is pályázhatott volna forráshiányra, de személyi mulasztás miatt a pályázatok elutasításra kerültek. 2009-es év elején új pénzügyi vezetõvel kezdtük
a gazdálkodást.
Jelenleg mire van lehetõsége a falunak?
– Arra, hogy egy nagyon szigorú pénzügyi gazdálkodás
mellett végigvigye a költségvetését. Ez a költségvetési intézmények és az önkormányzat mûködtetésére elegendõ,
de fejlesztésekre már abszolút nem jut belõle. Ha fejleszteni akarunk valamit, egyet tehetünk: pályázunk és pályázunk. Az elmúlt napokban kaptunk értesítést arról, hogy
Kartal visszakapja a pályázás jogát. Újból részt vehetünk a
hazai és az Uniós pályázatokon. Ez nagyon lényeges dolog.
Megválasztásom elõtt a képviselõ-testület elindított néhány nyereséges akciót. Értékesítette a TÜZÉP-telep
egyik felét, ebbõl 5 millió Ft folyt be a kasszába. A másik
rész tulajdonosa már kifizette a foglalót, 1,8 millió Ft-ot, s
ha elkészül a megosztási tervrajz, akkor újabb 16 millió Ft
folyik majd be. Nagyon reméljük, hogy mihamarabb értékesítésre kerül a 33 lakásos lakóparkban az önkormányzat
3 lakása is. Ezekbõl a bevételekbõl a pályázatokhoz szükséges önrészt fogjuk fedezni. Minden olyan bevétel, ami el-
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adásból, értékesítésbõl folyik be, egy elkülönített számlára
kerül. Ebbõl nemcsak az önrészt szeretnénk fedezni, hanem ebbõl törlesztenénk a 600 millió Ft éves kamatát, valamint a tõkét.
Arra vonatkozólag már vannak-e tervek, hogy ha sikerül
lehívni pályázati pénzeket, akkor mi valósul meg belõlük?
– Az egyik mindenképpen a faluközpont lenne. A komplett tervdokumentáció engedélyeztetve van. Tudjuk azt,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részérõl 90 millió
Ft, ami pályázat útján nyerhetõ. Ez kevés a beruházáshoz.
A faluközpont tervezésének elsõ fázisában a posta betervezett a saját költségvetésébe 70 millió Ft-ot egy új postaépület megépítésére. Szeretnénk tárgyalni valamelyik bankkal
is egy bankfiók létesítésérõl. A bank nyilván állná a saját fiókjának megépítési költségét, s így a három intézmény
együttese a bank – posta – önkormányzat pénzügyi összefogása elég lenne a faluközpont kialakításához.
A bekötõút, a közmûvek és a térburkolat megépítésére külön pályáznánk.
Rálát-e az önkormányzat azokra az apró, bosszantó hibákra, amit a településen járva tapasztal, és tervezi-e ezeknek a felszámolását?
– Az alsó tagozatos iskola elõtt már elkészült a lefolyó kitisztítása, de a nagy fagy miatt leálltunk a munkálatokkal.
Ebben az évben Aszódtól Versegig új aszfaltburkolatot kap
a fõutca. A HFC fejállomása elõtt, ahol elfogy az út, be lesz
téve egy híd, hogy ne kelljen az útra kijönni. Ezen kívül
hoztunk néhány olyan döntést is, ami jelentõsen csökkenti
a kiadásokat.
Az önkormányzat és az intézmények között ingyenes, kifelé pedig kedvezményes díjszabású szerzõdést kötöttünk a
T-commal. A postai küldeményeket, a térti-vevényes levelek kivételével, takarékossági okokból az önkormányzat
dolgozóival hordatjuk szét.
Az eddig bérelt gépkocsi helyett lízingeltünk egy duplakabinos Ford teherautót, aminek a költségei alacsonyabbak, mint a bérelt gépkocsi havi költsége volt. A gazdaságtalan papíralapú adatközlés helyett önkormányzati tulajdonú laptopokat bocsátunk a képviselõk rendelkezésére.
Elektronikus úton gyorsabb lesz az információcsere, és lehetõség nyílik a lakosság és a képviselõk közötti közvetlen
kapcsolattartásra is.
Minden erõmmel azon vagyok, hogy a hibákat, hiányosságokat mielõbb feltárjuk és kijavítsuk. Várom a lakosság részérõl az észrevételeket, a hiányosságok bejelentését, az
építõ javaslatokat! Minden kartali számára nyitva áll az ajtóm. Nagyon szívesen veszem, ha segítenek a problémák
megoldásában!

A KULTÚRA LOVAGJA
11 évvel ezelõtt, 1998-ban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány hozta létre a Kultúra Lovagja címet. Jelmondatuk: A
kultúra a béke követe. Céljuk a magyar kulturális örökség
megõrzése, az értékek ápolása, valamint ezek alkotó fejlesztése. E címet azok a hazai és határon túli honfitársaink
kaphatják, akik a magyar vagy egyetemes kultúra mûvelésében, oktatói, mûvészeti, irodalmi, zenei és közmûvelõdési
területeken kiemelkedõ szerepet vállaltak. A cím odaítélése
pályázat útján történt, az elbírálást a címalapító lovagok és
a kuratórium tagjai végzik.
Ebben az évben 36 lovag, ebbõl 3 apród kapta meg ezt a
nemzeti elismerést a Magyar Kultúra napján, január 22-én,
egy színvonalas gálamûsor keretében. A lovagi cím a legmagasabb erkölcsi elismerés, pénz nem jár vele, egy ezüst
kitûzõ a plakett, oklevél és egy évkönyv kíséretében.
Nagy örömünkre ebben az évben a több mint 200 pályázó
közül a mi kis falunk máig fáradhatatlanul tevékenykedõ
nyugdíjas pedagógusa, Herczeg Jánosné kapta a megtisztelõ címet. Több mint 50 éve kötelezte el magát ennek a községnek. Tenni akarása, munkabírása semmit sem lankadt
ez alatt az idõ alatt. Õ volt az elsõ könyvtáros, majd pedagógusként, iskolaigazgatóként nevelgette a falu diákjait. Szabó László: Fejezetek Kartal történetébõl címû könyv szerkesztõjeként és felelõs kiadójaként, kemény, kitartó munkájával bizonyította, hogy ez a falu az õ számára a szülõfaluval egyenlõ, még ha valamikor igazi pesti lány volt is.
Fáradhatatlanságát bizonyítja, hogy nyugdíjba vonulása
után sem tétlenkedett. A Könyves Kálmán Nyugdíjas
Egyesület vezetõjeként fiatalokat meghazudtoló energiával
dolgozik, szervez, mûsort készít, babakiállítást rendez, és
még sorolhatnám.
Megtisztelve éreztem magam, hogy Ladócsy Lászlóval,
Szõkéné Erzsikével és Miskolcziné Erzsikével együtt osztozhattunk örömében, együtt tapsolhattunk Olgi néninek a
díjátadó ünnepségen.
A cím célba talált, Herczeg Jánosné a Kultúra Lovagja
volt, van és lesz is mindig, mert számára lételem a tett a
közmûvelõdésért.
Gratulálok a megtisztelõ címhez, és kívánom, hogy aktivitása, hite, munkabírása sose szûnjön, jó egészségben, vidám hangulatban élje nyugdíjas éveit.
 Rehorovszky Gáborné

Nyílt titok, hogy az elõzõ polgármester és a képviselõ-testület között igen feszült volt a viszony. Most békésebb az
együttmûködés?
– A képviselõk közül van, akivel együtt futballoztam,
együtt teniszezem, van, aki a barátom. Mindenkivel jó viszonyban vagyok. Mindenkit arra kértem, hogy a képviselõ-testület tekintélyének a visszaállításáért, egy célért, egy
irányba húzzuk a szekeret!
Ha valaki Kartal képviselõje, akkor a falu érdeke legyen
számára a legfontosabb! 
2009. február

KISBÍRÓ

Hírek, közlemények
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KISTÉRSÉGI HÍREK

• Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete
megállapította a 2009. évi víz-és csatornadíjat. Ennek értelmében 2009. február 1-jétõl a lakossági vízdíj:
195,- Ft/m3 + Áfa
– 6 m3 / 2 hó mennyiségig
– 6 m3 / 2 hó mennyiség felett 245,- Ft/m3 + Áfa
– Közületi vízdíj:
315,- Ft/m3 + Áfa

A Többcélú Társulás Tanácsa január 21-i ülésén elfogadta,
hogy módosul a Társulás normatív támogatása. Miután a
Parlament elfogadta a 2009. évi költségvetési törvényt, a
költségvetési koncepcióban szereplõ 90.923 ezer Ft-os normatív támogatás összege 102.473 ezer Ft-ra emelkedett. 

A szennyvíz rendelet módosítása értelmében a szennyvíz díja 2009. február 1-jétõl:
– lakossági csatornadíj
194,- Ft/m3 + 20 % ÁFA
– közületi csatornadíj
260,- Ft/m3 + 20 % ÁFA
A 2009. évi költségvetés megállapításához szükséges döntések kapcsán több határozatot hozott a képviselõ-testület:
• Orbán Kingát megbízza a Kisbíró újság felelõs kiadói feladataival 2009. január 1-tõl. A megbízási díja havi bruttó
40.000 forint. Telefonköltségéhez havi 4000 forinttal járul
hozzá az önkormányzat, számla ellenében.
• A Kisbíró újság címlap fejlécén ne történjen változtatás,
továbbra is a régi fejléccel jelenjen meg az újság.
• Megbízza Szabadi Attilát a Kartal TV alapításával és üzemeltetésével 2009. február 1-jétõl 2010. december 31-ig. A
helyi TV üzemeltetéséhez bruttó 220.000 Ft/hó mûsortámogatást nyújt, vállalja továbbá, hogy az üzemeltetõ induló
költségeinek fedezésére bruttó 400.000 Ft támogatást nyújt
úgy, hogy a szerver gép az önkormányzat tulajdonában maradjon. Hozzájárul, hogy a Kartal TV logójában szerepeljen
Kartal Nagyközség címere.
• Megrendeli a Macropolis Notebook Computer Kft-tõl 14
db laptopot az árajánlatában szereplõ bruttó 129.900 Ft/db
áron. Megrendeli továbbá a gépekhez szükséges számú
Office csomagot, valamint védelmi rendszert. Megbízza a
polgármestert a szerzõdés aláírásával.
• Ford Tranzit dupla kabinos teherautó lízingelésérõl dönt,
bruttó 5.950.000 forint vételáron.
A képviselõ-testület további döntései:
• Hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyközségi Könyvtár értékesítse a 643 db bakelit lemezét.
• Peterson Jánost megválasztja a Pénzügyi Bizottság tagjának, külsõ tagnak pedig Urbán Gábort a polgármesterré választott Tóth Ilkó Mihály helyett.
• Az Orvosi Ügyelet KHT részére nem emeli a támogatás
mértékét.
• Kiss Tamás Kodály Z. u. 19. számú telke elõtti villanyoszlopra megrendeli a lámpatestet az ÉMÁSZ-tól. A közvilágítás bõvítésére 2008. december 31-ig beadott kérelmekre
szintén megrendeli a közvilágítás bõvítését az ÉMÁSZ-tól.
• Kovács József (2173 Kartal, Sport u. 1.) alatti lakos kérelmére a 795/44 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzat lemond az elidegenítési és terhelési tilalom jogáról,
valamint a visszavásárlási jogáról, és hozzájárul az ingatlan
értékesítéséhez.
• A képviselõ-testület hozzájárul, hogy a Játéksziget Napközi otthonos Óvoda bérleti díj fizetése nélkül rendezhesse meg
a szülõk bálját 2009. április 24-én a Mûvelõdési Házban. 

A KÖNYVTÁR HÍREI
BAKELITLEMEZEK VÁSÁRA
A KÖNYVTÁRBAN !
A Nagyközségi Könyvtár kiárusítja bakelitlemez készletét. Régi lemezek széles választékából válogathatnak a kedves látogatók, hihetetlenül kedvezményes áron. Magyar és külföldi könnyûzenei felvételek: 500,-Ft/db. Gyerekdalok, mesék, versek,
cigány-nóták, lakodalmas, kabaré, népdalok és komolyzene
pedig 300,-Ft/db áron elvihetõ.
Köszönettel tartozunk azoknak a jó szándékú lakosoknak,
akik adományaikkal gyarapították a könyvtár állományát:
Búth Emíliának a Szitakötõ gyermeklapért, Deák Józsefnek a Zsaru újságért (mindkét lapot havi rendszerességgel
kapjuk) valamint Kovács Lászlónénak, Molnár Zoltánnak,
Udvardi Józsefnének, és Hernádi Jánosnak a könyvekért
és CD-kért.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, akit érdekel
a környezete és annak jövõje, gyermekei, unokái sorsa,
hogy látogasson el a Nagyközségi Könyvtárba
Hetesi Zsolt: A felélt jövõ
címû elõadásra.
Az elõadás idõpontja: 2009. március 5. (csütörtök) 18.00 óra
Hetesi Zsolt, tudományos vezetõ (Fenntartható Fejlõdéses
Erõforrások Kutatócsoport Egy élhetõbb világért), valamint óraadó tanár az ELTE TTK Csillagászati tanszékén.
A felélt jövõ c. munkája az interneten a következõ linken érhetõ el: http://astro.elte.hu/~hetesizs/FFEK/jelentes.pdf 

Tisztelt Kartali Lakosok!

A Kartal Ifjúságáért Alapítvány azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Olvasókhoz, hogy támogassanak minket adójuk 1%-ával. A felajánlásokat táboroztatáshoz, sportrendezvényekhez, tanulmányi versenyekhez, erdei iskolák szervezéséhez használjuk fel a kartali gyerekek javára. A gyermekek nevében tisztelettel köszöni:
 Bereczki Ilona
a kuratórium elnöke

2009. február

A kedvezményezett adószáma:
18662106-1-13
A kedvezményezett neve:
KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Hírek, közlemények
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
ELÕZETES A MÁRCIUSI PROGRAMBÓL
5. csütörtök
7. szombat
9. hétfõ
12. csütörtök
13. péntek
15. vasárnap
21. szombat
27. péntek
28. szombat

Árusítás – csak cipõ
Vadász Bál
15.00 – 18.00 Véradás
Árusítás – vegyes
Árusítás – Jön Pisti!
Nemzeti ünnep
LAN - party
Árusítás – vegyes
Színházlátogatás:
Budapest – Magyar Színház

MEGMÉRETTETÉSEK A
FELSÕ TAGOZATON
A SZAVALÓ ÉS A KAZINCZY-VERSENY
EREDMÉNYEIRÕL
A 2008/2009-es tanév téli hónapjai eseménydúsan teltek az
irodalmi versenyek tekintetében. A szavalni vágyó tanulók
már novemberben megmérethették magukat az iskolában
rendezett helyi szavalóversenyen. A meghívott zsûritagoknak nem volt könnyû dolguk. Két korosztályban hirdettek
eredményt. Az 5-6. évfolyamosok közül az alábbiak léphettek fel a képzeletbeli dobogóra: I. helyezett Kaszanits Anna Viktória (6. b), II. helyezett Maczkó Gréta (5. b), III. helyezett Kovács Izabella (5. a) és Neczpál Eliza (6. b). A 7-8.
évfolyamon a következõ eredmények születtek: I. helyezett
Kovács Mónika (8. a) és Bereczki O. Fanni (7. b), II. helyezett Halmi Dóra (8. a), III. helyezett Tolvaj Daniella (8.a)
és Fábián József (7. c). Mindkét korosztályból az elsõ helyezést elért tanulók képviselhetik majd a kartali iskolát a
körzeti szavalóversenyen, melyet tavasszal rendeznek meg
Aszódon.

MI JÖHET MÉG?
(ANYTHING GOES)
MUSICAL KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN
a kartali Mûvelõdési Ház szervezésében,
a budapesti Magyar Színházban,
2009. március 28-án, szombaton
19 órai kezdéssel látható.
A jegy ára: 3.000,-Ft/db.
Utazás autóbusszal, buszköltség 1.000,- Ft/fõ.
Jelentkezni lehet a kartali mûvelõdési házban.
Szeretettel várjuk a színházbarátokat!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Valamennyi napon 8 órától 20 óráig internet-lehetõséget
biztosítunk. Az „eMagyarország pontok” keretében hirdetett pályázaton 2 gépet nyert az intézmény, mostantól ezek
is a látogatók rendelkezésére állnak.
Használati díj: 125 Ft/óra.
Amennyiben igénylik a használók a segítséget, mi ezt biztosítjuk.
Új, állandó programmal is jelentkezik a Mûvelõdési Ház,
szerdánként 15.00 – 16.00-ig hátrányos helyzetû gyerekeknek tartanak foglalkozást.
Programfelelõs: Halmágyi Ferencné és Valter Menyhértné

Az újév elsõ hónapjában már a prózáé volt a fõszerep. A
Kazinczy – Szép magyar beszéd verseny helyi fordulóját januárban tartottuk meg. Jelentkezõbõl itt sem akadt hiány.
A két korosztályban az alábbi eredmények születtek: 5-6.
évfolyamon I. helyezett Neczpál Eliza (6. b), II. helyezett
Bereczki Bálint (5. b), III. helyezett Orgoványi Máté (6. b).
7-8. évfolyamon I. helyezett Kovács Mónika (8. a), II. helyezett Mátyási Áron (8. a), III. helyezett Bereczki O. Fanni (7. b).
A Kazinczy-verseny körzeti fordulójára három tanulóval
neveztünk. Február 13-án, péntek délután izgatottan vártuk az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában az
eredményhirdetést. Nagyszerû és örömteli érzés volt, hogy
mindhárom kartali diák neve elhangzott az eredményhirdetéskor! Kovács Mónika (8. a) a 7-8. évfolyamosok kategóriájában a III. helyezést érte el. Mátyási Áront (8. a)
különdíjban részesítették kifejezõ olvasásáért, szép hangjáért. Orgoványi Máté (6. b) az 5-6. évfolyamosok közül
szintén a rangos III. helyezést érte el. Ezúton is gratulálunk Nekik!
 Szovics Szilvia

ELADÓ!
Kartalon, egy 2007-ben épült 108 m2-es
családi ház (3 szoba+nappali,
konyha+étkezõ, fürdõszoba
és különálló mellékhelyiség,
mosókonyha, kamra) 1320 m2-es telken,
különálló 26 m2-es garázzsal.
Érdeklõdni: 06-70-342-8423
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AZ ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA
A mai alsó tagozatos iskola két épületbõl áll. Egy régibõl, az ún. Mária-iskolából, mely 1929-ben épült, és egy
újabból, amelynek alapköveit 1954-ben tették le. Az akkori 6 tantermes iskola 1963-ban újabb 4 tanteremmel bõvült.
Családias, barátságos és mégis korszerû a 10 osztályos, két emeletes épület, az eredeti Mária-iskola, pedig igazi
gyöngyszem, még ha nem is annyira modern, mint az újabb társa. Tetején apró, hagymakupolás torony, az egyik falában pedig ott áll a kék ruhás Szent Anya, Mária szobra, emlékeztetve minden arra járót, hogy volt egyszer egy
olyan idõ, amikor a vallás és az oktatás együvé tartozott Kartalon.
Riportalanyom Adáminé Tóth Zsuzsa, aki 27 éve tanít
töretlen kedvvel Kartalon, s akit leginkább arról faggattam,
hogy miképpen látja a pedagógus a gyermekek változását,
miben másak ezek a gyerekek, mint a szüleik?
– Ami a világban és a családban történik, az az iskolában
csapódik le. Amilyen tendenciák megjelentek az iskolán kívül, az tetten érhetõ itt is. 27 éve a gyereknek eszébe sem
jutott, hogy kommentálja azt, amit tõle egy felnõtt kér.
Igen, ez egy óriási változás, hogy a gyerek megszokta, hogy
alkothat véleményt, és hogy ezt bármikor elmondhatja, nem
kell tartania semmilyen fegyelmezéstõl. Ez akár esetenként
azt is jelenti, hogy a gyerek egyszerûen arra kérdez rá,
hogy neki miért is kell elvégeznie a kapott feladatot. A mai
pedagógusnak jóval többet kell indokolnia, mint ezelõtt 20
évvel, még több oldalról kell megközelítenie a gyereket, valahogy belsõleg kell sokkal aktívabbnak lennie. Az nincs,
mint ezelõtt 20 évvel, hogy vedd elõ a füzetet, és írunk,
írunk egész órán, mert rögtön ott van a gyerek részérõl a
nagy kérdés: miért? Valahogy annak az egyértelmûsége
tûnt el, hogy amit a pedagógus mond, azt nekem, tanulóként
végre kell hajtanom.
Szinte arról van szó – és ez nem jelent elvtelenséget –,
hogy nekünk kell a gyerek igényei elé mennünk, és majd
abból a helyzetbõl nõhet ki a mi elvárásunk.
Jó példa erre a tegezõdés. Ha rohan felém egy elsõs, másodikos gyerek – mert olyan harmadik-negyedikre lekopik
ez a tegezõsdi –, hogy képzeld el tanító néni, ez és ez történt,
akkor én nem inthetem le azzal, hogy kisfiam, akkor ezt hogyan is mondjuk magázva, mert akkor ez a gyerek soha
nem fog nekem elmondani semmit.
És az mióta van az, hogy a gyerekek „szia, tanító néni”-t
köszönve jönnek be az iskolakapun…?
– Hát, több mint tíz éve. Amióta annyiféle tévécsatorna
van, amióta a szüleik is ezt a fajta tegezõdõs stílust választották. Én nem akarom a tévét okolni mindenért, de ez a tegezés egyértelmûen a tévézési szokások megváltozásával
együtt jelentkezett.
Sokan mondják, hogy a mai gyerekek jóval pörgõsebbek,
mozgékonyabbak, mint korábban…
– Igen, és valahogy sokkal énközpontúabbak is. Nagyon
igénylik, hogy figyeljenek rájuk, és hogy csak rájuk összpontosuljon minden figyelem. És pedagógusként azt kell
mondanom, hogy hál’ istennek ebbõl van a több… Mert ennek a szomorú ellentéte az, ha a gyereket nem érdekli semmi. És valójában ez a teljesen motiválatlan gyermek is egy
„új típus”, ezt is az utóbbi évek hozták magukkal, pontosabban az oktatási rendszer felpuhulása. Hiszen, amíg vannak

olyan szakképzõ intézmények, ahová a 8 osztály elvégzése
sem felvételi kritérium, akkor mitõl kellene azt gondolnia a
gyermeknek, hogy ha nem tanul semmit, akkor nem viszi
semmire…
Tanár és diák között a távolság mennyire csökkent le az
elmúlt évtizedek alatt?
– Ebben óriási változások vannak. Szinte teljesen megszûnt a tekintélyelvûség, tehát önmagában az, hogy tanító
vagyok, sem a szülõben, sem a diákban nem vált ki tiszteletet. Másrészt a gyerekek nagyon jól tudják, hogy a tanítónak valójában nincs semmi, úgymond hatalma. A gyerekek
együtt járnak fejlesztõpedagógushoz, logopédiára, nagyon
jól tudják, hogy ki tanul, és ki nem, mégis év végén azzal
szembesülnek, hogy bárhogy tanulsz, bármit csinálsz, úgyis
egy felsõbb osztályba léphetsz. Én nem vagyok a buktatás
híve, de ha egy gyerek végképp nem tanul, akkor a pedagógus mit tehet?
Vagyis nem buktatható a gyerek? Törvénybe van iktatva,
hogy buktatni nem szabad?
– Hat éve, mióta a szöveges értékelés bejött, azóta tilos
buktatni. (Legfeljebb szülõi kérésre.) Ezzel párhuzamosan
persze nem az történt, hogy több lehetõségünk lett a bukdácsoló tanuló felzárkóztatásra. Mindössze annyi történt,
hogy a pedagógus kezébõl kivettek egy eszközt, s a gyerek
osztályismétlését meg elodázták négy-öt évvel. Hiszen az
ilyen gyerek csak meg fog bukni, csak nem másodikban, hanem 5-6-ban. Elsõsorban nem a pedagógusnak ártottak ezzel, hanem a gyereknek. Mert ha egy gyerek a betûkötéseket nem tanulja meg, akkor ezért az elsõt kellene megismételnie, és nem az ötödik osztályt.
De úgy tûnik, hogy a gyerekek nyertek is az új idõkkel:
bátrabbak lettek, aktívabbak, nyitottabbak, tájékozottabbak, jobban megmozgatják a pedagógust…
– Hasonlít ez az egész egy kicsit a lottónyereményhez.
Tudni kell kezelni a nagy nyereséget. A szülõk felelõssége
óriási, hogy ebben az információ-áradatban, mivel találkozhat a gyerek, mi az, amirõl tudhat, és mi az, amivel csak felnõtt korában találkozhat.
 -ok-
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FEBRUÁR 25. –
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK A NAPJA

hogy kilakoltatták õt a házából valahogy olyan lehetett, mint
mikor egy öreg diófát tépnek ki gyökerestül. Még vagy 12–13
évet élt mellettünk. Soha nem tudta elfogadni a történteket,
csak mindig sírdogált. Hétköznap, vasárnap, tavaszon, nyáron egyaránt. És végig abban bizakodott, hogy ez csak ideiglenes, és majd visszaköltözhet az õ saját otthonába.

Magyar Köztársaság Országgyûlése 2000. június 13-án elfogadta, hogy minden év február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja legyen, emlékezve arra, hogy 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Kisgazdapárt fõtitkárát és parlamenti képviselõt az utcán „szovjetellenes” magatartás címen elfogták, és a Szovjetunióba hurcolták. Ezzel a
törvénytelen cselekedettel indult el a rémuralom Magyarországon. A kommunista Szovjetunióban Sztálin diktatúrája alatt gulágokat
(munkatáborokat) hoztak létre. Közel 30 millió orosz embert internáltak. Hazánkban
Recsken volt egy ilyen haláltábor, 1950–53 között rengeteg ember lelte itt pusztulását. Ezeket a táborokat az AVH ügyelte fel. Az internált személyeknek szabadulásuk napján alá
kellet írniuk egy okmányt, amely kimondta a
hallgatási kötelezettségüket. Nem beszélhettek a táborokról, az ott folyó kegyetlenkedésekrõl. Ennélfogva a magyarországi táborok
történetét évtizedeken át titok övezte, a szélesebb nyilvánosság csak a rendszerváltás után értesült arról, hogy mily szenvedéseken mentek át ezek az emberek. A meghalt embereket
jeltelen sírba temették. Nem kevés kartali lakost is elhurcoltak hazai munkatáborokba (a legközelebbi Kistarcsán volt),
de jó páran közülük szovjet munkatáborokba kerültek.
Zúgjatok harangok, tiszta hangok sose hallgassatok, a remény vagytok!
 Szabó Zoltán

De miért bizakodott abban, hogy a házát vissza fogják adni?
– Az ‘56-os forradalom után volt egy olyan rendelkezés,
hogy azokat a lakóházakat, amelyek hat szobánál kisebbek,
vissza lehet adni. A kartali kulák családok mind visszakapták
a házukat, csak az anyai nagyanyám nem.
1957-ben az õ kérelmét azzal az ürüggyel
utasították el, hogy gyermekintézményt, azaz óvodát hoztak létre benne, és ezért nem
lehet visszaadni.

KULÁKSORS KARTALON
A 62 éves Zámbó Andrásnak kulák volt az apai nagyapja, az anyai nagyanyja. Két elvett ház, elkobzott földek,
munkaszolgálatra elhurcolt apa és rokonok – ez volt a
rendszer bosszúhadjárata. Errõl a nehéz múltról faggattam Zámbó Andrást.
– Az ötvenes évek elején az állam hozott egy olyan rendeletet, hogy akinek 25 hold földnél többje van, az népnyúzó burzsuj, annak el kell venni a javainak nagy részét. Ennek alapján Kartalon hat családot minõsítettek kuláknak Az apai
nagyapámat, Zámbó Jánost, Kolesza Antalt, Szõke Istvánt,
anyai nagymamámat, Bereczki Józsefné Fehér Juliannát és
ennek két testvérét, az öccsét, Fehér Jánost, és a húgát, Fehér Borbálát, akit néhány hónapra még be is börtönöztek.
Ezeknek az embereknek a házaikat államosították, mezõgazdasági gépeiket, traktorokat, cséplõgépeket mind a közös mûvelésbe vették, a „padlásokat lesöpörték”.
Emlékszik magára a kilakoltatásra is?
– Hogyne, hiszen én akkor már 6-7 éves kisgyermek voltam. A nagymamám háza a mára már bezárt 1-es számú óvoda épülete, illetve ide tartozik az a rész is, ahol a posta áll,
mert ez egy telek volt, 4240 négyzetméter. 1952. május 10-e
körül, egy hétköznap este költözött hozzánk nagymama a Petõfi utcába. Nagyanyám ekkor 67 éves, idõs asszony volt, s az,

1959-ben aztán már mindenkinek be kellett állni a tsz-be. Hogyan vették rá az embereket, hogy a 8-10 holdas földjeikkel, amivel
gyakorlatilag csak a családot lehetett valahogy fenntartani, belépjenek a közösbe?
– Tulajdonképpen háromféle szemlélet
volt. Volt, aki rögtön beállt, aki tanult már az
‘52-es év gyötrelmeibõl, ilyen volt például az
én apám is. Volt, aki odaadta mindenét és elmenekült az iparba, és nem kért ebbõl a közösbõl, és volt, akit
különbözõ módszerekkel bírtak rá arra, hogy adja be a javait.
.
Azt tudom, hogy Kartalról sok embert elvittek orosz munkatáborokba, közülük sokaknak semmi köze nem volt a kuláksághoz …
– A kulák családok férfitagjait 2–300 kilométerre vitték el.
Kolesza Márton fiát, Szõke István fiát, Szõke Lászlót, és ifjabb Fehér Jánost. Tolnára, Nagyatádra, illetve a Jugoszláv
határ mellé vitték el õket munkaszolgálatosnak, két évnél is
többre. Az én apámra 1956-ban került sor. Teljesen tisztán
emlékszem, hogy 1957. március 5-én, éjnek éjjelén, öt, állig
felfegyverkezett bõrkabátos rendõr jött, és fegyvert keresett
a portán. Az volt az apám elleni koholt vád, hogy fegyvert rejteget. 9 hónapot ült Kistarcsán majd Tökölön, elõzetes letartóztatásban. Én akkor 11 éves voltam, anyámmal kilenc hónapon át minden vasárnap elmentünk meglátogatni. Végignézni gyerekfejjel, amit ott volt, az rémisztõ volt. Akik ott voltak, azok azért sírtak, akik meg emez oldalán voltak a kerítésnek, azok meg azért.
 -ok-

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ
Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.
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KI MONDJA MEG A KARTALIAKNAK,
MI MIÉRT TÖRTÉNIK?
Nagyon sokan csodálkozva vettük kezünkbe és olvastuk falunk újságjának januári számát. Néztük küllemét és belsõ
tartalma furcsa meglepetéseket okozott. Nem éreztük magunkénak. December 14-én új polgármestert választottunk.
Azt vártuk, Õ szól hozzánk újságunk címlapjáról, vagy a vele
készült interjú. Ehelyett Orbán Kinga küldött bennünket
„Vissza önmagunkhoz”! Az olvasók hová mentek e felhívásra,
ez egyéni dolog. Én azon gondolkodtam, hogyan kerülhetett
Orbán Kinga írása az elsõ oldalra. A hátsó oldal alja talán a
válasz. Felelõs kiadó: Orbán Kinga. Eddig úgy tudtam az a kiadó, aki biztosítja a kiadási költségeket. A környékbeli települések hasonló ingyenes lapjainak esetében is így van. Felelõs kiadó az adott település Önkormányzata, aki közpénzbõl
fedezi a kiadási költségeket. Biztos vagyok benne, nem Orbán
Kinga a finanszírozó. De akkor miért Õ a kiadó? Miért van teljes hatalma az újság felett? A miénkhez hasonló közérdeket
szolgáló lapokat többnyire SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGOK
szerkesztik társadalmi munkában. A fõszerkesztõ, meg olyan
köztisztességnek örvendõ, a falu életét jól ismerõ tapasztalt
egyén, akit a település lakói szívesen fogadnak el. Természetesen szintén társadalmi munkában vagy kevéske tiszteletdíjért dolgoznak. 2008-ban a januári Kisbíró elsõ oldalán Gergely László képviselõ úr egy bekeretezett hírben adta a lakosság tudtára a képviselõ-testület döntését, melyben Horváth
Árpádot nevezte meg felelõs kiadónak. Senki nem akadt fenn
ezen, mert Horváth Árpádot a kartaliak jól ismerik. Õ volt a
Kartali Kisbíró egyik alapítója, a KÉK elnöke (Kartali Érdekvédelmi Kör), aki sok-sok munkájával segítette a lap létrehozását és fennmaradását. Így fel sem merült a lakosságban, hogy Horváth Árpád neve elõtt, miért szerepel az, hogy
Õ a felelõs kiadó. Pedig Õ a fõszerkesztõ volt. Az újságcikk
elõkészítésén a Mûvelõdési Ház vezetõje és munkatársai dolgoztak, mert valamikor az induláskor, a Mûvelõdési Házat jelentették be kiadónak. Akkor még fizettünk az újságért, és
elõfizetést is gyûjtöttek rá. Hová lett Horváth Árpád a posztjáról? Kinek, miért nem felelt meg a munkálkodása? Miért
nem tájékoztatták a lakosságot elõre? Annál inkább furcsálljuk, mert a 2009-es Kisbíró kalendárium elején az új polgármesterünk újévi köszöntése alatt a címlapon Horváth Árpád
bizalom-gerjesztõen szólt hozzánk és nem búcsúzott.
Sokan szomorúan és elégedetlenül tapasztaltuk, Orbán
Kinga megszüntette a Nyugdíjasok rovatát. Pedig mi sokan
élünk Kartalon, és mi itt vagyunk otthon. Nekünk fontos,
hogy e címen információk terjedhessenek! Nekem felajánlotta új rovatát, az Élõ múltunk címût. Azt javasolta írjak falunk
tavainak történetérõl fényképpel illusztrálva! Közöltem vele,
és mindenkinek azt mondom, csak olyan dolgokról tudok írni,
amirõl úgy érzem, falunk lakóinak hasznára lehetek vele. Éppen emiatt nagyon sajnálom, hogy A nép hangja rovatban
megjelentetett írásom 2/3 részét helyhiány miatt kivágta. Falunk jelenlegi életének és jövõ építésének a lakosság érdekében szükséges, harmonikus vezetésérõl írtam, azok részére,
akik nem tudnak internetezni és szívesen olvassák. Mindkét

cikket fel fogom tetetni az internetre is, de nekünk nyugdíjasoknak és sok olyan kartalinak, aki nem tudja igénybe venni
az internetet, az újság fontosabb.
 Herczeg Jánosné

A VÁLASZADÁS JOGÁN…
Azon a képviselõ-testületen, amelyen megtörtént a megbízásom, Herczeg Jánosné is jelen volt. A 13 képviselõ közül 12en szavaztak arra, hogy a továbbiakban én feleljek az újságért, tehát Herczeg Jánosné nagyon jól tudja, hogy nem jogtalanul bitorlom ezt a tisztséget. A feladatom éppen az volt,
hogy változtassak a Kisbíró korábbi arculatán, hogy a fali újság szintjérõl a falu-újság szintjére hozzam fel. Magyarán,
hogy érdekesebb, olvashatóbb legyen, az önkormányzat tevékenysége közelebb kerüljön az olvasókhoz. Abban meg teljesen igaza van Herczegnének, hogy nem felelõs kiadónak, hanem fõszerkesztõnek kellene lennem, de errõl nekem sem sikerült meggyõznöm a képviselõket. Talán ha Herczeg
Jánosné ez ügyben hallatná a hangját a képviselõknél, akkor
közös erõvel sikerülne ezt is megváltoztatni.
 Orbán Kinga
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MEGKÉRDEZTÜK...
...LAUKÓ IBOLYÁT, miért döntött
úgy a könyvtár, hogy megszabadul a bakelitlemezeitõl?
– Már régóta gondolkodtunk azon,
hogy hasznosítani kellene bakelitlemez állományunkat. A lemezeket
már több mint 15 éve senki sem
hallgatja, nem is kölcsönzi, tárolásuk is problémát okoz, ezért úgy
döntöttünk, hogy a képviselõ-testület engedélyezésével értékesítjük
a 640 db hanglemezbõl álló
„készletet”. Külföldi és magyar
könnyûzene, gyermekdalok, lakodalmas zene, cigánynóták, komolyzene, kabaré, mesék, versek,
és néhány népzenei felvétel kapható igen kedvezményes áron:
300,- és 500,- Ft-ért. Természetesen, az árak nem kötöttek, ha valaki úgy gondolja, hogy esetleg támogatni tudja a könyvtár beszerzési keretét, többet is felajánlhat
értük. Amennyiben sikerül értékesítenünk, a befolyó összeget szeretnénk annak a szoftvernek a
megvásárlására költeni, amely lehetõvé tenné, hogy otthonról bárki
kereshessen állományunkban a
honlapunkon keresztül. A fennma-

radó összeget az új könyvek iránti
nagy kereslet pótlására tudnánk
fordítani. Szeretettel várunk minden gyûjtõt és zenekedvelõt!
...GERGELY LÁSZLÓT, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy miért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy mindegyik képviselõnek és a jegyzõasszonynak vásárol egy-egy laptopot? Nem túl
nagy luxus-e két millió forintot
költeni 14 darab laptopra most,
amikor ilyen nagy adósággal
küzd a falu?
– Az elmúlt évben 40 testületi ülés,
és 30 bizottsági ülés volt. Egyszerûen a papíron tárolt információ
kezelése vált egyre nehezebbé. A
megvásárolt eszközökkel sokkal
gyorsabbá válik a munkánk. Ami
pedig a döntés anyagi vonzatát illeti, a most megvásárolt laptopok
ára két év alatt megtérül. Ugyanis a
fénymásoló bérelése, a rengeteg
papír és a festékkazetta költsége
évenként szûk 1 millió forintba került. És ne feledjük azt sem, hogy a
laptopok nem a mi, hanem az önkormányzat tulajdonát képezik.

MEGKAPTUK...
…DR. SZÕKE ZSOLT levelét, ebbõl közlünk részleteket:
Nemsokára – március elejétõl május végéig – ismét eljön a veszettség
elleni kötelezõ védõoltás idõszaka. A veszettség az emberre nézve
halálos betegség, amennyiben már a klinikai tünetei is jelentkeznek. A
veszettség elleni kötelezõ védõoltások idõpontjairól a boltokban, vagy
más gyakran látogatott helyeken érdeklõdhetnek. Az „oltási idény”
március 1-jétõl május 31-ig tart. Ebben az idõszakban az összevezetéses oltásra is sor kerülhet, igény szerint akár házaknál is.
Újabb fontos jelenség a kutyák parvo vírusos hasmenése, hányása.
Kartalon az utóbbi idõben e vírus különösen agresszív formája van jelen (de a Galgamentén is). Ha védõoltást az eb nem kapott – lévén,
hogy ez vírusbetegség van szó – csak tünetileg tudjuk kezelni az ebet,
hisz vírusellenes hatékony szer sem az emberorvoslásban, sem az állatgyógyászatban nincs. A megelõzés egyetlen lehetõsége a fiatal kutyák védõoltása. Ha valaki internettel rendelkezik, az utána tud nézni
többek közt a http://www.kutyuskak15.eoldal.hu/cikkek/betegsegek/
weboldalon!
Mindig arra kérem a tisztelt lakosságot, hogy csak annyi kutyát (és más
kedvencet is) tartson a portáján normális körülmények között, amennyit elbír! Nincs értelme, fõleg manapság, a meglehetõsen nehéz idõkben, 5 ebet és 6 macskát tartani ott, ahol az etetésükre sem futja.
Büntetõjogi kategóriába tartozik, ha ne adj’ isten szabadon engedik a
védõoltás alkalmával az ebüket. Ezekrõl az Önkormányzat intézkedik, a
nem épp jogkövetõ tulajdonosról pedig a PTK (Polgári Törvénykönyv)
rendelkezik.
 Dr. Szõke Zsolt,
Baross u. 211.,
tel.: 06-20-9566-529

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

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

Akkreditációs lajstromszám: 1245

CSATORNATISZTÍTÁS,
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,
ZSÍRTALANÍTÁS,
VÍZ-GÁZ SZERELÉS
Hajdú Gábor
Kartal, József A. u. 18.
Tel: 06-20-333-2104
Non - stop ügyfélszolgálat:
06-30-7106-406
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