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LADÓCSY LÁSZLÓ 
ÚJABB KIÁLLÍTÁSA ASZÓDON

A Part címmel nyílt kiállítás az aszódi múzeumban Ladócsy
László akvarelljeibõl. Milyen is egy-egy tengerpart? Milye-
nek ott az emberek? Milyen ez az egész teremtett világ: a
kövek, a levegõ? Ezek a gondolatok foglalkoztathatták a
festõmûvészt akvarelljei megfestésekor. 
S a válasz? Hullámzó kék és vakító fehér, ahogy egy tenger-
parthoz illik. És bennük a forma: a gyönyörû, barna lány-
test. Igazi nyári könnyedség érdekes megfogalmazásban.
De hogy mégse legyen oly egyszerû az akvarellek befoga-
dása, szinte mindegyik kép alatt ott áll egy nonfiguratív „fe-
lület”.  Sárgák és mélyvörösek, haragos zöldek és piszkos
fehérek. Az akvarell a megfogható világ, a nonfiguratív ké-
peken maguk az elemek tombolnak: a haragvó zöld tenger-
mély, a lemenõ nap vérvöröse, a hullámzó tenger szürke taj-
tékja. Hagyni kell hatni a színeket. Ha tehetik, nézzék meg
a kiállítást!

Orbán Kinga

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság 

következõ megjelenése: 2009. augusztus 31. 
lapzárta: 2009. augusztus 19.

VANKÓNÉ DUDÁS JULI DÍJAT
KAPOTT A NEFELEJCS 
NÉPZENEI EGYÜTTES 

Egyre több díjat tudhat magáénak a Deák
István vezette Nefelejcs Népzenei Együt-
tes. A tavaly országos Aranypáva Nagydíj-
ban, az idén pedig, június 21-én Vankóné
Dudás Juli díjban részesültek. Vankóné

Dudás Juli Galga-mente egyik legismer-
tebb népmûvésze és naiv festõje volt. Elsõ-

sorban faluja, Galgamácsa színes népszokásait
megörökítõ rajzaival, festményeivel vált országos hírûvé. A
Vankóné Dudás Juli Emlékdíj Alapítványt 1990-ben hozta lét-
re Takács István és neje, Vankó Etelka. Minden évben egyéni
vagy csoportos kategóriában osztanak ki díjakat azoknak, akik
Galgamácsa és a Galga-mente népmûvészetének, népi hagyo-
mányainak feltárásában és megõrzésében a legeredményeseb-
bek voltak. Az idei díjazottak között volt, a Nefelejcs együtte-
sen kívül, Széphalmi Zoltán szólótáncos és Moldován Domokos
filmrendezõ is. A Galgamácsán megtartott díjátadó ünnepsé-
get Tóth Ilkó Mihály polgármester úr és felesége, valamint
Lados József képviselõ is megtisztelte jelenlétével

Orbán Kinga

IGAZGATÓ-VÁLASZTÁS

A Polgármester Úr tájékoztatása alapján, amely  egyéb-
ként a nyilvános ülésen is elhangzott, az igazgató-válasz-
tás eredménye az alábbi volt:
1. Három érvényes pályázat érkezett: 

Bereczki Ilona
Kratofil Sándor
Szásziné Gyõri Éva  részérõl.

2. A szavazás elõtt Kratofil Sándor visszalépett.
3. A szavazás idején 14 képviselõ volt jelen.
4. A titkos szavazás eredménye az alábbi lett: 

Bereczki Ilona: 8
Szásziné Gyõri Éva: 5

5. 1 db szavazólap érvénytelen volt.
Polgármesteri Hivatal

Ladócsy László: Reggeli kávé
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselõ-testületének 2009. június 25-én megtartott
rendes testületi ülésérõl

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testület az
elsõ napirendi pontban a Szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/1997. /V.30./
KT rendeletet módosította.

A második napirendi pontban a Gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló tájékozta-
tást fogadta el a képviselõ-testület. 

Harmadik napirendi pontban a Jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás megbeszélésére került sor.  Kartal Nagyköz-
ség Önkormányzat képviselõ-testülete az Aszódi Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása
által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás
további ellátását és mûködtetését megerõsítette, és azt
szükségesnek mondta ki.

A negyedik napirendi pontban az Önkormányzat költ-
ségvetési szervei alapító okiratának módosítására került
sor törvényi elõírás alapján, melynek eredményeként a
képviselõ-testület a Könyves Kálmán Általános Iskola, a Já-
téksziget Napköziotthonos Óvoda, Könyvtár, Mûvelõdési
Ház, és a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratait elfogadta. 

Az ötödik napirendi pontban Aszódi Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 2009. évi
költségvetés jóváhagyása és a 2008. évi zárszámadás jóvá-
hagyása került megtárgyalásra. A napirendi pont tárgyalá-
sa kapcsán két határozat született: 

1. Kartal Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testüle-
te, mint a Kistérségi Gondozási Központot alapító önkor-
mányzat nevében az intézmény 2009. évi költségvetésével
egyetért, azt 105.292.000 Ft bevétel és 105.292.000 Ft ki-
adás elõirányzattal tudomásul veszi.

2. Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te, mint a Kistérségi Gondozási Központot alapító önkor-
mányzat nevében az intézmény 2008. évi zárszámadásával
egyetért, azt 88.401.033 Ft bevétellel, 84.401.213 Ft kiadás-
sal valamint 3.999.820 Ft kötelezettséggel terhelt pénzma-
radvánnyal tudomásul veszi.

A hatodik napirendi pontban a képviselõ-testület a
Kartal, Baross u. 113. szám alatt lévõ élelmiszerbolt alatti
telekingatlan eladási árát  4.000.000 Ft + ÁFA árban állapí-
totta meg, ezzel együtt Hajnáczkiné Krekó Ágnes kérelme
elutasításra került. 

A hetedik napirendi pontban Kovács Jánosné 06/11
hrsz.-ú szántóterület vásárlási kérelme elutasításra került.

A nyolcadik napirendi pontban Sütõ Endre vízvezeték
hálózat bõvítési kérelme került megtárgyalásra, melynek
eredményeként a következõ határozat született: a képvise-
lõ-testület az Akácfa utcai lakosok kérelmét továbbítja a
Galgamenti Víziközmû Kft részére, hogy az utcában az ivó-
víz hálózat kiépítésre kerüljön.

A kilencedik, – „Elõször a Balatonnál“ – gyermeküdülte-
tés napirend kapcsán 5 jó tanuló, szociálisan rászorult gyer-
mek balatoni üdültetését támogatja a képviselõ-testület. Az
5 gyermek táboroztatásához gyermekenként 16.000 forint-

tal járult hozzá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
terhére. 

A tizedik napirendi pontban az útaszfaltozási ajánlatté-
telrõl szóló tájékoztató került elfogadásra. 

A tizenegyedik napirendi pontban a szennyvíztisztító
teleppel kapcsolatos tájékoztató került elfogadásra.

A tizenkettedik napirendi pontban a felszámoló biztos –
Önkormányzat közötti megállapodásról szóló tájékoztatást
fogadta el a képviselõ-testület.

Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozatok
születtek:

A képviselõ-testület:
– hozzájárul, hogy az önkormányzat levélben keresse meg

a postát, hogy a nyitva tartási rendjét bírálja felül és igazít-
sa a lakosság igényéhez. 

– hozzájárul, hogy a Védegylet Egyesület a nevében hasz-
nálhatja a kartali nevet. 

– a MIN-I Okt. Bt-vel kötött rendszergazdai tevékeny-
ségre vonatkozó megbízási szerzõdés elfogadása.

– 3 bonyolító meghívását határozza meg a 3. számú óvoda
tetõtér beépítésére kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítá-
sára. 

– A jelenlegi polgármesteri hivatal átépítésére faluköz-
pont pályázatot nyújt be, ahol az elérhetõ  vissza nem térí-
tendõ támogatás mértéke 100 millió forint A képviselõ-tes-
tület az önrészt ehhez a pályázathoz ingatlan értékesítésbõl
illetve hitelbõl fogja megteremteni.

– Megbízza Tóth Ilkó Mihály polgármestert és Balogh
Zoltánné jegyzõt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
fennmaradó Lehel utcai telkek értékesítésérõl gondoskod-
jon a korábbi tételes telekárakon.

– Eladja a tulajdonában álló, vállalkozási vagyonát képe-
zõ kartali 795/41 hrsz.-ú ingatlanát Tóth István 2173 Kartal,
Rákóczi út 89 és Dudás Vivien Magdolna 2172 Aszód Falu-
járók útja 5/21. II. lépcsõház, IV/10. Szám alatti lakosok ré-
szére 2.140.000 Ft+ ÁFA, 2.568.000 Ft (azaz Kettõmillió-öt-
százhatvannyolcezer forint) vételáron.

– Eladja a tulajdonában álló, vállalkozási vagyonát képe-
zõ kartali 795/43 hrsz.-ú ingatlanát Bereczki Attila 2173
Kartal, Rákóczi út 18 és Bereczkiné Kalmár Katalin 2173
Kartal Rákóczi u. 18. szám alatti lakosok részére 2.140.000
Ft+ ÁFA, 2.568.000 Ft (azaz Kettõmillió-ötszázhatvan-
nyolcezer forint) vételáron. 



– Nem tudom, hogy volt-e valaha
Kartalra jellemzõ népi hangszer, de a
Galga-mentén, és nemcsak itt, lassan
az a kép alakulhat ki, hogy a citera
Kartal hangszere, hiszen az országot
járva a hagyományos kartali dalok a
te kíséretedben citerán szólalnak
meg. Mikor kezdõdött az ismerkedés
a hangszerrel?

– A ‘70-es évek vége felé, amikor kö-
rülbelül 12-13 éves lehettem, nagy-
apámék szomszédja, Lengyel István,
összeverbuvált egy gyerekcsapatot ci-
terázni. Mulatós nótákat tanultunk és
nyomóval játszottunk, ami egy darab-
ka fa volt, s a tupírfésû nyelével ütöt-
tük a citerahúrt. Az ujjal való játék
akkor még nagyon új keletû dolog
volt, legalábbis Kartalon nem ismer-
ték.  Aztán felcseperedtünk, szétkerültünk, de valahogy ne-
kem megmaradt ez a hangszer szeretete. Ettõl kezdve én
mindenhova vittem magammal a citerát, kollégiumba és ka-
tonaságba egyaránt. 

– Kik voltak benne a hajdani kis gyerekcsapatba? Zenél-
tetek-e együtt felnõttkorotokban?

– Samu Zoli, Rákóczi Laci, Urbán Józsi nevére emlék-
szem a gyerekcsapatból, de valahogy az évek úgy hozták,
hogy nem kapott olyan nagy súlyt ez a dolog. Aztán 1993-
ban Szászi Tiborral és Samu Zolival összeálltunk zenélni,
még Erdélybe is kimentünk, Székelyudvarhelyre. Ez elindí-
tott valamit, de aztán a kilencvenes évek közepétõl én gye-
rekekkel kezdtem el foglalkozni. Kineveltem egy hat-hét fõ-
bõl álló gyerekcsapatot, akikkel nagyon-nagy sikereket ér-
tünk el. A fiam volt köztük, többek között, meg Bognár Jó-
zsika, aki most Angliában van. Zenei táborokba vittem el
õket, és sok mindent megtettem azért, hogy az õ zenei fejlõ-
désük biztosítva legyen. Aztán volt egy nõi csapat, akikkel
1998-ban elkezdtünk együtt énekelni és zenélni, ebbõl ala-
kult meg a Nefelejcs Népzenei Együttes. Külön riport té-
mája lehetne, hogy mi mindent történt az együttessel az el-
múlt tizenegy év alatt, de elég, ha csak annyit mondok, hogy
mára már Galga-mente népzenei életének egyik meghatá-
rozó szereplõje lettünk, és hogy az elsõ Cd-nk kiadása elõtt
állunk.

– Miért nem kanyarodott a pályád valami zenei felsõok-
tatási intézmény felé? 

– 1986-ban kitanultam a kottagrafikus szakmát. Csak-
hogy nekem akkor már megvolt az elsõ gyerekem, a fiam, és
olyan munka után kellett néznem, ahol többet kereshettem,

mint egy kottagrafikus. De az én ze-
nei fejlõdésemben az volt a döntõ,
hogy megkerestem a szakma nagyja-
it. Például Pribojszki Mátyást, aki azt
állította, hogy a citerán nemcsak nép-
dalt, hanem például eredetileg nagy-
zenekarra írt dalokat is meg lehet
szólaltatni. Átírta például a Himnuszt
meg a Szózatot is, bejárta a világot
ezekkel az átiratokkal, és nagyon si-
keres volt. De felkerestem Széles
Andrást, aki Magyarország egyik leg-
híresebb citerása, s akinek teljesen
egyedi, utánozhatatlan játéka van,
szinte kirajzolja a dalt a hangszeren.
Vagy Borsi Ferencet, aki a tamburica
játék meg a citera érdekes együttesét
hozza elõ. Volt alkalmam megismer-
kedni Birinyi Józseffel, aki népzene-

kutató, és a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége) társelnöke, még 1979-ben
Pusztavacson,  aki egy fellépésen azzal méltatott, hogy a
„három kartali fiú  – Meggyes Tibor, én, és  Samu Zoli – na-
gyon jó. Csak amit csinálnak, az nem”. Akkor ez engem
eléggé bántott, hogy mit kritizál az a kopasz ember, de az-
tán éppen ez inspirált arra, hogy megnézzem, más miként
citerázik. Ez odáig ment el, hogy megtanultam az ujjal való
játékot, tehát eldobtam a nyomót, és kialakult a saját stílu-
som, ami abból áll, hogy az énekléskor, amikor a hangszer
csak kísér, akkor egyfajta zenei alázatot hozzon a citera , de
amikor a hangszer önmagában játszik, akkor az legyen vir-
tuóz és erõvel teli. 

– Magányos hangszer a citera?
– Igaziból az. Voltak próbálkozások, hogy együtt zenélni

dudával, tekerõvel, furulyával és egyéb hangszerekkel, de
ezekhez a hangszerekhez képest a citera hangja mindig el-
veszik. Egy dudához mérve a citera „csendeske”. De magá-
nyos abból a szempontból, hogy magányos emberek találták
ki. Akár a furulyát. Az unatkozó juhász vágott egy bodzafát,
kifúrta-faragta, tett rá lyukakat, oszt szólt. Ugyanígy a cite-
rához sem kellett nagy tudás, igen könnyû elõállítani. De
megszólal a citera táncos mulatságokon is. Az Alföldön, Sze-
ged környékén citera kísérte a táncot. A citera alapvetõen
férfi hangszer, de ez a hangszerek többségére elmondható.
A régi hagyományokban egy asszonynak, gyereklánynak
nem volt módja, hogy hangszeren tanuljon. A népi hangsze-
reket alapvetõen férfiak szólaltatták meg. 

– Mi jellemzõ Kartal népzenei hagyományára?
– Kartal népzenéjét döntõen az befolyásolta, hogy közel
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KISBÍRÓ Alkotó Kartaliak 3

Új rovatot indítunk az eddigi Intézményeink helyett, azt ugyanis lezártnak tekintjük. Az Alkotó Kartaliak soro-
zatban Kartal kiemelkedõ mûvészeit, sportolóit, civil szervezetek létrehozóit fogjuk bemutatni. Elsõ vendégünk
Deák István, a Nefelejcs Népzenei Együttes mûvészeti vezetõje, akivel, ezúttal kivételt téve, tegezõdve folytattuk le
a beszélgetést. 

A KARTALI NÉPZENE ÉLTETÕJE



van Budapesthez. Archaikus, régi népdalkincse, egy dal ki-
vételével, szinte nincs is. Kartal mindig egy jövõ-menõ falu
volt, és az vált népdallá, amit Budapesten hallottak. És mi-
vel mindig hozták az újabb és újabb dalokat és stílusokat,
ezért Kartalon több „váltás” is volt. De ne menjünk messzi-
re, nézzük meg, hogy napjainkban ez hogyan is történt A
hetvenes évek elején külön kultusza volt Kartalon a lakodal-
maknak. Prímással, nagybõgõssel, kontrással végigzenél-
ték a falut. Aztán megjelentek a szaxofonok, a szintetizáto-
rok, és a pergõdobok, és ugyanazt a dalanyagot, amit a ci-
gány húzott, áttették erre. Régebben is valami ilyesmi tör-
ténhetett. Hallottam én is arról a gyûjtésrõl, amikor meg-
kérdezték a kartali bácsikát, hogy mit táncoltak a harmin-
cas években?  

– Hát, szólt a cigányzene, aztán mi jártuk a vanszteppet –
válaszolta. Na, hát mit is bizonyít ez? Hogy nem néptáncot
táncoltak a cigányzenére, hanem valami olyasmit, amit Bu-
dapest adott neki. Tehát Kartalon mindig az aktuális stílu-
sok csapódtak le. És mindig jött a következõ, ami kinyomta
az addig meglevõt.

De hát az roppant érdekes, hogy miképpen válik valami-
lyen dal, úgymond  egy tájegység jellemzõjévé. Gyûjtések-
nél lehet ezt látni jól. Például elénekel Józsi bácsi egy dalt,
amelyet a katonaságnál tanult. Aztán ha az ember megkér-
dezi, hogy, akitõl a dalt tanulta, az hová való volt, kiderül,
hogy mondjuk, nyírségi volt. S ha utánamennénk a nyírségi
dalnak, kiderülne, hogy az valahonnan Kárpátaljáról került
a kartali Józsi bácsi szájára. Mindenki hozzáteszi a magáét.
Valahogy ez egy kicsit olyan, mint amikor a gyerekek azt
játsszák, hogy valaki mond egy szót, aztán azt belesúgja a
mellette állónak a fülébe, és így tovább, amíg az utolsó is
hangosan ki nem mondja. És kiderül, hogy idõközben vala-
mi egészen mássá lett az elsõ szó. Hát így terjed a népdal is. 

Orbán Kinga
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RÉGI-ÚJ VEZETÕ 
AZ ISKOLA ÉLÉN

Igazgatói megbízatásom a tanév végén lejárt, ezért az
önkormányzat pályázatot írt ki az iskola igazgatói állás
betöltésére. Hárman pályáztunk, mindhárman az iskolá-
ból. Bereczki Ilona, Kratofil Sándor és Szásziné Gyõri
Éva.

A jegyzõ asszony és az igazgató választást elõkészítõ bi-
zottság kikérte a véleménynyilvánításra jogosultak állás-
foglalását, és továbbította a Testületnek.

(Az elõszavazáson a nevelõtestület Szásziné Gyõri Évát
támogatta. A második szavazáson a Szülõi Munkaközös-
ség Kratofil Sándort támogatta. A harmadik alkalommal
az alkalmazotti közösség szavazott – ahol a nevelõ testü-
let újra szavazott és az iskola dolgozói is szavaztak – a
többség Bereczki Ilonát támogatta. A Kulturális Oktatá-
si és Sport Bizottság Bereczki Ilonát támogatta. A
Versegi Önkormányzat Képviselõ Testülete a három pá-
lyázó közül szintén Bereczki Ilonát javasolta igazgatónak.
A Kartali Önkormányzat által készíttetett független
szakértõi vélemény is elfogadásra javasolta Bereczki Ilo-
na igazgatói pályázatát.)

Az Önkormányzat Képviselõ Testülete figyelembe vet-
te a véleményezésre jogosultak állásfoglalásait. A követ-
kezõ öt évre engem bízott meg az iskola vezetésével. 

Azt gondolom, az iskola eddig is magas szakmai színvo-
nalon mûködött, célom az eddigi eredmények megtartása
és további fejlesztése. Kollegáimmal együtt minél több le-
hetõséget szeretnénk biztosítani a gyerekeknek tanulás-
ra, a szabadidõ hasznos eltöltésére, és a sportra.

Köszönöm a bizalmat mindazoknak, akik támogattak,
és kérem a segítségét mindazoknak, akik felelõsséget
éreznek gyermekeink jövõjéért.

Bereczki Ilona

ISKOLAHÍREK
Még várunk 8 rajzpályázat eredményére a nyár
folyamán, de van két új eredményünk is.
A minden évben meghirdetett gödöllõi Tûzoltóság rajzpá-
lyázatán 9 tanulónkat jutalmazták:
Lengyel Viktória, Jankovich Bálint, Kaszás Gábor, Bóna
Blanka, Soós Kiara, Príma Eliza, Juhász Flórián,
Bencsik Anna Réka, Rapcsák Pál 1.z osztályosokat.
Krekó Barbara 1.z osztályos tanulónk pedig külön elisme-
rést kapott.
Galgamácsa Önkormányzata kistérségi rajzpályázatot
hirdetett Vankóné Dudás Juli emlékére hagyományõrzés
céljával, amelyen, kb. 200 alkotás közül, Kovács Luca
1.z osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Jutalmát (mely
pénzjutalom volt) jún.21-én vehette át, ünnepélyes kere-
tek között, Galgamácsán a Mûvelõdési Házban, a Faluna-
pon.

Tóth Teodóra

FIZETETT FIDESZ-KÖZLEMÉNY

A kartali Fidesz csoport 2009. május 27-én megszünt,
mivel a taglétszám 10 fõ alá csökkent. A döntés a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség alapszabályának idevonat-
kozó rendelkezése alapján történt. Az új Fidesz csoport
szervezése folyamatban van, bõvebb információért for-
duljon bizalommal Illésné Papp Máriához, (Tel.
06302460529) Rákóczi Lászlóhoz, (Tel. 06306395219)
vagy Gergely Lászlóhoz (Tel. 06702105330).

Tóth Gábor
Pest Megye 5. sz. 

választókerület elnöke

SZERKESZTÕSÉGI MEGJEGYZÉS
A kedves olvasók türelmét kérjük! Júliusban igen sok
írás érkezett szerkesztõségünkbe, a most meg nem
jelent írásokat lehetõségünk szerint augusztusban
közöljük. 

Orbán Kinga
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Kartalon
eladó

105 nm-es
új építésû

családi 
ház!
Tel.: 

06-30-
596-8220

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

 

ZONGORAtanítás
KARTALon

Vargáné Tari Aranka
diplomás zongoratanár

óvodás kortól, alap- és továbbképzõ
20 354 36 36

2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 34.

KERESÜNK 
KARTALON ELADÓ 3 SZOBÁS   

JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVÕ
CSALÁDI HÁZAT

Ügyfelünk részére 15-20 MFt-ig.

Tel.: 06-70-366-0999
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ÉLELMISZER-OSZTÁS
KARTALON

A Magyar Vöröskereszt Aszód-Gödöllõ Területi Szervezete
és az Élelmiszerbank Kartalon élelmiszer adományokkal se-
gítette a rászorulókat. 
A csomag tartós élelmiszert tartalmazott: liszt, dara, cérna-
metélt, instantleves, csokigabona, sajtos keksz, kristálycu-
kor, porcukor, tej.
A rászorulók kiválasztása a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság, a Könyves Kálmán Általános Iskola, és a Játéksziget
Napköziotthonos Óvoda gyermekvédelmi felelõseinek segít-
ségével történt. A lista összeállítása során figyelembe vettük
az alacsony jövedelmû, az egyedül élõ, nagycsaládos, hátrá-
nyos helyzetben lévõ embereket.
200 fõ részesült az élelmiszerekbõl. A családok örömmel vet-
ték át a csomagokat.
Köszönetünket fejezzük ki a Vöröskereszt munkatársainak,
valamint azoknak az embereknek, akik a lebonyolításban és
az élelmiszer kiosztásában részvettek.

Kovács József 
Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
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SEGÍTSÉG!
Azt, hogy a mai válságtól
hangos idõkben milyen ne-
héz helyzetbe kerültek
emberek, családok, vál-
lalkozások, üzemek nem hi-
szem, hogy valakinek is ecse-
telni kellene. Az ilyen idõk-
ben bármilyen segítség, jó
szó reménykeltõ, jövõbemu-
tató lehet. Ki így, ki úgy, ha

tud segít, mert segíteni akar. Ha pár jó szándékú ember
összefog, akkor pedig kisebb csodákra is képes. Mertem
nagyot álmodni és pénztelenül ugyan, de telve jó szándék-
kal adománygyûjtésbe kezdtem. Nem a magam számára,
hanem a szülõfalum javára. Megírtam segítségkérõ e-
mailjeimet kisebb-nagyobb cégeknek. Naponta félõ kíván-
csisággal vártam a visszaigazolást,és a legnagyobb megle-
petésemre vették a fáradságot, és telefonon kerestek
meg,és értesítettek a jó hírrõl, hogy tudnak, és akarnak
segíteni. Ennél nagyobb öröm és meglepetés már csak a
fogadtatás volt, amiben részesültem, amikor eljött az ado-
mányátadás napja. Családias, meleg szeretettel fogadtak,
és átadták adományaikat, amivel a jövõben is segítségünk-
re lehetnek. Ez nem reklámújság, de a cég hozzáállása és
a kartali gyerekek segítése megkívánja, hogy megemlít-
sem az elsõ adományozó céget: TEVA MAGYARORSZÁ-
GI ZRT. Aki pedig oly kedvesen és odaadónak fogadott
Cirmaz Zsuzsanna és munkatársai. Így, ezzel a nagy ál-
mom egy része valóra vált és tovább dolgozom a kartali
gyerekekért, rászorulókért. Remélem, és bízom benne,
hogy nem az elsõ és egyetlen adományozási akcióban volt
részem. Remélem, hogy a tervezett átadás a kartali gyere-
keknek még sok-sok meglepetést és adományozást hoz
magával, támogatva a szülõfalumat, és a gyerekeket.

Violáné Bakos Csilla

UBORKASZEZONI MERENGÉSEK
Nézzünk meg egy, a közelmúltban jelentõs erõket megmozgató,

de már lezajlott, és így akár feszültségmentesnek is tekinthetõ
eseményt, az iskolaigazgató választást! A Köz alkalmazottját, az
iskolaigazgatót, a Köz tisztviselõi, a képviselõk és a polgármester
választják, és gyakorolják valami módon a munkáltatói jogokat.
Az igazgató az iskola közalkalmazottjain (pl. pedagógusokon) gya-
korolja a munkáltatói jogokat. A Köz viszont, aki a tisztviselõket
választja, nem gyakorol semmilyen munkáltatói jogot, de még a
választói jogával is csak korlátozottan élhet. Ha meggondolná ma-
gát, és újra akarna választani, nem teheti, csak általában négy-
évente egyszer. Leegyszerûsítve a dolgot: Egy helyi pedagógus a
polgármesterét (a számára esetleg lényegében ismeretlen jelöltek
közül) körülbelül 4000 másik választóval együtt megválaszthatja,
de nem választhatja meg a közvetlen fõnökét. Másképpen fogal-
mazva: a tõle távoli, átláthatatlan eseményekrõl dönthet az illetõ,
míg a hozzá közeli átlátható-átélhetõ folyamatokról nem.

Természetesen így van ez a felsõbb szinteken is. Tiszta átverés.
Menjünk tovább egy szinttel! Miért is kell (munkáltatói és egyéb
jogkörökkel bíró) igazgató egy iskolába? A iskola az élet szellemi
részéhez tartozik. A szellemi élet pedig akkor egészséges, ha sza-
bad. Már most miként lehetne szabad az iskola igazgatóval és ál-
lami elõírásokkal? Mielõtt valaki fantasztának hinne, a Waldorf is-
kolákban nincs igazgató, sõt a Scsetyinyini élet-iskolában tanár
sincsen. A diákok tanulnak, hogy taníthassanak. A tanárok men-
torként, idõsebb, tapasztaltabb, szakmában jártasabb segítõként
vannak jelen. A népszerûségrõl annyit jegyeznék meg, hogy
Scsetyinyin akadémikus iskolájában, amely az elsõ osztálytól kez-
dõdik és az egyetemi képzést is  magába foglalja, a túljelentkezés
legalább százszoros. Ha már iskola, akkor gondoljunk bele, hogy
valóban a munkaerõpiac igényeinek, és hasonlatos elvárásoknak
megfelelõen kell-e oktatni, idomítani a gyermekeinket, vagy ké-
pességeiket kellene kibontakoztatni a szabadságra nevelés jegyé-
ben? A megfelelõ válaszhoz hasznos, ha figyelembe vesszük, hogy
a kötelezõ alapfokú oktatást mindenhol a hatalom vezette be, hogy
a népbõl minél egyarcúbb tömeget kapjon. Rettenetesen át va-
gyunk verve.

Bencsik Tibor 

A fentebb említett felajánláso-
kat az iskolakezdést meg-
könnyítõ tanszereket 2009. 07.
21-e délelõttjén átadtuk a kar-
tali családsegítõknek. Így egy
lépéssel közelebb kerültünk ah-
hoz, hogy az adományok eljus-
sanak a rászorultakhoz. Bármi-
lyen felajánlást, legyen az ma-
gánszemély vagy céges megke-
resés, szívesen fogadunk a 06-
30-246-0529-es telefonszámon

TEGYÜNK EGYÜTT KARTALÉRT!

Illés Lászlóné



– Hogyan került a doktor úr Kartalra?
– 1975. október 15-tõl dolgozom Kartalon körzeti, majd ké-
sõbb háziorvosként, feleségem úgyszintén azóta asszisz-
tensként segíti munkámat. Három lányom és három lány-
unokám van. Mindhárom lányom a kartali általános iskolá-
ban tanult, és az aszódi Petõfi Sándor Gimnáziumban érett-
ségizett, majd közgazdaságtudományi diplomát szerezett.
Úgyhogy nem hátrány a kartali általános iskolában tanulni,
bármelyik szorgalmas diákból lehet diplomás ember.
Kartalt megelõzõen az Egri Megyei Kórházban dolgoztam,

belgyógyász szakvizsgát szereztem. Bagi születésû vagyok,
úgyhogy tulajdonképpen „hazajöttem” Egerbõl. Kezdet-
ben, amíg fel nem épült az új rendelõ a fõúton, a régi Ka-
lász-féle rendelõben rendeltünk az Ady Endre utcában, ahol
most a szükséglakások vannak. Ekkor még gyermekorvos
sem volt a faluban. 1980-ban megépült az új körzeti és gyer-
mekorvosi rendelõ, Pest megye egyik legkorszerûbb rende-
lõje volt akkor. Köszönet érte a volt tanácselnöknek, Sõregi
Jánosnak és sok kartali lakosnak, akik társadalmi munkával
járultak hozzá a megépítéséhez. Az épület belsõ állapota
most is megfelelõ, de egy alapos külsõ tatarozás bizony rá-
férne, elég rossz állapotban van. Az akadálymentesítése
sincs megoldva, pedig ez már Európai Uniós követelmény. 

– Mióta képviselõ? Miért vállalta ezt a tisztséget?
– Volt olyan periódus, amikor három orvos is benne volt a
testületben: Dubsky fogorvos úr, Tankó doktor úr, meg én.
Az orvos áll a legközelebb a falu lakosságához, õ ismeri a
legjobban az embereket, egy-egy család kapcsán több gene-
rációra is rálát. Lehetett látni szavazáskor is, hogy mindig
az orvosok kapták a legtöbb szavazatot. Én mindig a szoci-
ális bizottságban tevékenykedtem. Azt, hogy ki szorul szo-
ciális ellátásra, talán az orvos látja át a legjobban, és az na-
gyon fontos, hogy informálni tudjon egy ilyen bizottságban. 
A rendszerváltás után három ciklusban voltam képviselõ,
1994-tõl. Lokálpatriótaként támogatok minden olyan beru-
házást, ami nem környezetkárosító, és nem veszélyes az
emberek egészségére. Akkoriban a fenyõharaszti határban
106 falu kommunális szemetét akarták a 40 aranykoronás
szántóföldekre vinni. A végén népszavazásra ment a dolog,
és szerencsére józanul gondolkoztak a kartaliak, úgyhogy
leszavazták ezt a kezdeményezést. 
A környezetvédelem fontosságát most is vallom. Annak ide-
jén, amikor szóba jött elõször a szennyvíztisztító telep meg-
építése, egy híres vízügyi szakember megvizsgálta Kartal
földrajzi helyzetét, és megállapította, hogy Kartalon nem lé-
tesíthetõ szennyvíztisztító telep, mert a határban nincs pa-
tak vagy állandó vízfolyás, csak idõszakos vízmosások van-
nak. Akkoriban az aszódi modern szennyvíztisztító befogad-
ta volna Kartal szennyvizét, de ezt a kartali testülettõl egye-
dül én támogattam. Úgyhogy megépült a versegi telep, ami
azóta sem mûködik tökéletesen, és még szennyvízbírságot
is kell fizetnünk. Új szennyvíztisztító telep megépítésére
van szükség, amennyiben a régi nem korszerûsíthetõ. A te-

lep megépítését, megtervezését bízzuk a vízügyi szakembe-
rekre. A szakemberek támogatják az új szennyvíztisztítómû
megépítését a jelenlegi mellett, mert a Verseg- patak bõvi-
zû és a tisztított szennyvíz elvezetõdik a Zagyva felé, ennek
következményeként nem károsodik a kincset érõ vízbázis. 

– Milyen Kartal közegészségügyi állapota? Van-e
Kartalnak úgymond népbetegsége?
– Kartal egészségügyi állapota jónak mondható országos vi-
szonylatban is, gyakorlatilag súlyosabb fertõzések szinte
alig fordulnak elõ. Egyre inkább visszaszorult az alkoholbe-
tegek száma is. Amikor ide kerültem, a 70-es években bi-
zony eléggé sok volt a szenvedélybeteg, és körülbelül a
nyolcvanas évekig ez a szám nem csökkent. De mára talán
egy-kettõ ha van a körzetemben. A dohányzásról is renge-
teg beteget lebeszéltünk 

– És mire vezethetõ vissza ez a javulás?
– Itt viszonylag jó a betegek ellátottsága. Folyamatosan fel-
világosító munkát végeztünk és ebben a tévé meg a rádió is
besegített. Ami még nagyon fontos, hogy a kartali ember
mindig megkereste a munkát, és az nagyon sokat jelent, ha
az embernek van munkahelye. Az kötelezettségekkel és a
magunkra való odafigyeléssel jár. Kartal fejlõdése minden-
fajta szempontból megugrott az utóbbi 20 évben a környezõ
településekhez viszonyítva is. Valamikor Aszód, Bag voltak
a húzó települések itt a környéken, ma már Kartal egy ki-
csit elõrébb lépett. A rendszerváltás utáni elsõ négy évben
óriási volt a fejlõdés Kartal életében. Gyakorlatilag az
összes utca akkor kapott szilárd útburkolatot, megépült a
kerékpár út és a gázhálózat. De most is vannak pozitív vál-
tozások, hogy csak egy párat említsek: a sportcsarnok, az új
óvoda, és a Szent Erzsébet park létesítése.  
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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

 

A FEHÉRKÖPENYES KÉPVISELÕ
Interjú dr. Katona Miklós háziorvossal és képviselõvel

KORREPETÁLÁST VÁLLALUNK!
Felkészülés javítóvizsgára,

nyári gyakorlás bármelyik tantárgyból
06-20/347-5423, 06-20/390-6942
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Az MNVH aszódi 
kistérségi mûhelyének

megalakulásáról:
2009. június 9-én az
aszódi kistérség HVI
irodájában Kartalon a
Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH) kistér-
ségi regisztrált tagjai el-
kezdték a helyi szintû
mûhelymunkát. A cél az

elsõ összejövetelünkkor az volt, hogy a gazdasági és civil szféra te-
rületén dolgozók megismerjék egymást és elmondhassák, hogyan
képzelik el térségünkben a tizenegy szakterület együttmûködé-
sét, valamint, hogy hogyan járulhatnak hozzá a Galgamente iden-
titásának megõrzéséhez és az itt lakók életkörülményeinek fel-
emelkedéséhez. A 11 szakterületi képviselõ mellett meghívást
kaptak a kistérség Polgármesterei, a szomszédos kistérségek HVI
vezetõi.
Már az elsõ találkozó is jelezte, milyen sokszínû és sokrétû ez az
együttgondolkodás.
A gazdasági szervezetek értékesítési gondjai veszélyeztethetik az
ott dolgozók munkahelyeit, megélhetésüket. Fontos lenne, hogy a
térségben élõk felismerjék, a helyben megtermelt, elõállított ter-
mékek, vagy szolgáltatások megvásárlásával az adott területen
dolgozók és családtagjaik megélhetéséhez járulnak hozzá. Fontos
a szerepük az önkormányzatoknak is, abban hogy az intézménye-
ik a helyi termelõktõl, szolgáltatóktól vásároljanak. Ehhez azon-
ban a szolgáltatások színvonalát is emelni kell.
Egyetértettünk abban, hogy ezt a munkát tovább folytatjuk és mi-
nél több olyan tagot szeretnénk a hálózatba hívni, akik elkötelezet-
tek a Galgamente fejlesztésében. A Magyar Nemzeti Vidéki Háló-
zatba várjuk azoknak a jelentkezését, akik tevékenyen részt sze-
retnének venni a kistérségünk fejlesztésében, a terveink megvaló-
sításában. Regisztrálni lehet a www.mnvh.eu honlapon, vagy a
HVI irodában.

Közép-magyarországi helyi vidékfejlesztési irodák (HVI) és
helyi akciócsoportok (HACS) regionális értekezlete

2009. június 30-án a Helyi Vidékfejlesztési Iroda adott helyet a re-
gionális értekezletnek.

Új megbízott igazgató ke-
rült a (Földmûvelõdési- és
Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Vidékfejlesztési-
Képzési Szaktanácsadási
Intézet (FVM VKSZI)
élére, Hujber Lajos sze-
mélyében.
Korábban 17 évet dolgo-
zott az APEH-ban. Ki-

emelte a vidékfejlesztési munkában a precizitás, a pontosság, a
szervezettség, ellenõrizhetõség és az átláthatóság fontosságát.
Szabóné Müller Tímea, az Észak-Kelet Pest Megyei HACS mun-
káját mutatta be. A HACS jellemzõi: „4 kistérség, közel 60 ezer la-
kos, agglomerációs jelleg, ingázó munkavállalók”. 
Beszélt a III. tengelyes intézkedések és LEADER program meg-
valósításának nehézségeirõl.
A lelassult folyamatok miatt a helyi akciócsoport konfliktusokkal
került szembe, ugyanakkor kihasználatlanok az összefogott civil
szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok kapacitásai.
Az értekezleten a továbbiakban szó volt arról, hogy a HACS-ok

bemutatkozhatnak a Forma 1 Magyar Nagydíjon és a Szigeten,
ahol Hungaricum Falu lesz. (2009. augusztus 12-17.)
2009. július 23-26-i tartó HUNGARORING FEST rendezvényen
lesz jelen az UMVP a Budai Várban. A cél, hogy bemutatkozhas-
sanak olyan vállalkozók, magánszemélyek is, akik egyébként ne-
hezen tudnak megjelenni ezeken a területen, egyéb rendezvénye-
ken. Elsõsorban kézmûves és nem engedélyköteles termékek áru-
sítását preferálják. 
Augusztusban, a Hungaricum Faluban több százezer fiatal ismer-
heti meg Magyarország kultúráját, gasztronómiáját, kézmûves és
iparmûves termékeit a LEADER Programnak köszönhetõen.
Részletek a www.umvp.eu honlapon.

Deák Istvánné  
HVI Irodavezetõ 

2173 Kartal Petõfi u. 41.
E-mail: aszodi@vkszi.hu

Tel.:20/ 925 1090
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ASZÓDI KISTÉRSÉGI HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA HÍREI

A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN
2009.07.20-án – régi rossz szokásom szerint – lementem

a kartali sportpályára futkározni kicsit. Kocsimmal be-
parkoltam a régi öltözõ árnyékába és örömmel láttam,
hogy alig fogok felférni a pályára, mert azon kb. húsz fia-
tal, fiú és lány már játszott, igaz, eltérõ intenzitással. Né-
hány fiatal a lelátón cigarettázott, a hátsó bejáraton (már-
mint a kerítés helyén) teljes családok érkeztek. Vagyis a
pálya annak látszott, aminek lennie kellene: közösségi ta-
lálkozó- és kikapcsolódásra alkalmas helynek! ( Talán
tényleg érdemes volna a két focipálya és a mögöttük lévõ
tavacska pihenõparkként történõ hosszú távú hasznosítá-
sán komolyan elgondolkodni.)

Amint a pályára léptem kissé módosult az örömérze-
tem: láttam olyan kislányt, aki görkorcsolyával (?!) a lá-
bán igyekezett labdába rúgni, a hazai kispad hátsó fala a
júniusi utolsó meccsünk óta valahogyan lebontódott, a
sportolni vágyó alig tizenéves fiatalok a salakos pályán
keresztül motorokkal és kvadokkal (?!) érkeztek, melyek-
kel a vendég kispadnál parkíroztak (a fõbejáratnál, ugye-
bár hatalmas terület van erre a célra).

Úgy tûnik, hiába tanítunk alapvetõ közösségi szabályo-
kat (járda, kerékpárút, udvariasság, parkolás, stb.), ha vi-
gyázó tekintetünket elfordítjuk, a dolgok elkezdenek
visszafejlõdni. Akár egy sportteleprõl, akár a gyerekeink-
rõl van szó.

Persze, az is lehet, hogy csak a természet lágy ölén el-
bóbiskoltam  nyújtás közben, és álmodtam az egészet.

Bárcsak így volna!
Barabás Tamás

Nehézségeid vannak 
ANGOL és FRANCIA  nyelvbõl?

PÓTVIZSGÁRA  KÉSZÜLSZ?
Angol és francia nyelvi korrepetálást vállalok, 
érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: 

06-20-363-0068
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Tekintsék meg Kratofil Sándor tanár úr honlapját,
ha fotókat akarnak látni 

az iskolás gyerekek sportéletébõl!
www.kratosport.lapunk.hu

KIVÁGOTT BOKROK
Ki szeretné, ha reggel arra
a látványra ébredne, hogy
valaki(k) kivágták a ház elõl
a sövényt? Márpedig a Rá-
kóczi úton lakó Németh
Imréék egy júniusi regge-
len erre a látványra ébred-
tek. Azóta folyik a találga-
tás, hogy ki, és fõleg miért

tette?... Ezelõtt két évvel egy ecetfát vágtak ki fényes nap-
pal a házuk elõl, akkor látták a tettest, és felelõsségre is
vonták. Nem lát ki a fától az útra, amikor a Jókai utcából ki-
hajt az autóval – ez volt akkor a válasz. Hát jó. Fát nem ül-
tettek a ház elé, de az ároktól beljebb azért egy gyér sö-
vényt csak elkezdtek nevelgetni. Talán ugyanaz a valaki
vágta ki a bokrokat is, mint az ecetfát? És ugyanolyan
okokból?
Bárhogy is van, nem az a módja a dolgok rendezésének,
hogy az éj leple alatt megkurtítjuk a szomszédot. A párbe-
széd sokkal célravezetõbb lett volna!
… S miért vállalta a Németh-család, hogy nyilvánosságra
kerüljön ez az ügy? Hogy mással ez ne történhessen meg, s
hogy ne lehessen átlépni a másikon ennyire önkényesen.

Orbán Kinga

SPORTHÍREK
A III. „Börzsöny” Nõi Kispályás Labdarúgó kupa 
4. fordulóját tartották Õrbottyánban július 4-én

A Tóth B. – Lukács A., Varga Zs. – Volentér A., Dóráné T.
N. – Kontra N. (cserék: Kovács É., Csordás A.) felállású
Forrás SE Kartal csapata a várakozásoknak megfelelõen,
gólgazdag mérkõzéseket játszva, ebben a fordulóban ismét
az élen végzett.

EREDMÉNYEK:
Kartal – Õrbottyán 4-0   g: Dóráné 3, Kontra
Vác – Erdõkertes 4-1
Kartal – Erdõkertes 2-1   g: Volentér, Kontra
Erdõkertes – Õrbottyán 6-1
Vác – Kartal 1-1   g: Kontra
Erdõkertes – Diósjenõ 0-1
Diósjenõ – Kartal 0-4   g: Dóráné 2, Kontra 2
Õrbottyán – Vác 0-2
Diósjenõ – Vác 0-1
Õrbottyán – Diósjenõ 2-2

A 4. FORDULÓ VÉGEREDMÉNYE

1.  Kartal 13 pont 14 : 2
2.  Vác 13 pont 11 : 2
3. Diósjenõ 7 pont 6 : 7
4. Erdõkertes 6 pont 11 : 7
5.  Õrbottyán 4 pont 6 : 14 
6. Kemence 0 pont 0 : 15

ÁLLÁS A 4. FORDULÓ UTÁN

1.  Kartal 53 pont 59 : 11
2.  Vác 42 pont 33 : 14
3.  Diósjenõ 27 pont 26 : 21
4.  Erdõkertes 27 pont 29 : 29
5. Õrbottyán 14 pont 15 : 44
6. Kemence 10 pont 7 : 48

A „Börzsöny” Kupa lebonyolítási rendszere alapján minden
résztvevõ csapat hazai pályán megrendez 1-1 fordulót és
ezen fordulók alapján alakul ki az összesített végeredmény.
A kartali csapat címvédõként indult az idei kiírásban és je-
lenleg is - jelentõs elõnnyel - az élen áll. Ennek ellenére sem
engednek ki a lányok, hanem harcosan, tudásuk és játék-
szeretetük legjavát adva küzdenek minden fordulóban.
2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a kartali for-
duló a nagyközségi sportpályán, ahová mindenkit szeretet-
tel vár a rendezõ Forrás SE, hogy szurkolásukkal biztassák
a kartali lányokat!

Dóra Tamás

MEGKÉRDEZTÜK
Rákóczi Lászlót, hogy mi késztette arra, hogy a Pénzügyi
Bizottság külsõs tagságáról lemondjon?
Rákóczi László: Nem valami ügy miatt mondtam le a kül-
sõs tagságról, nem azért, mert nem értetettem volna egyet
alapvetõen a Pénzügyi Bizottság mûködésével. A személye-
met ért támadások miatt döntöttem úgy, hogy teljesen ön-
ként lemondok errõl a tisztségrõl.

A KARTALI NEMZETÕRSÉG 
A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT KÉRI!

A 2008-as évben az önkormányzat támogatásával közel 1300
órát tudtunk szolgálatban eltölteni. Ez idõ alatt értünk el si-
kereket is, hisz több esetben betörést, utcai rablás hiúsítot-
tunk meg, és elkövetõit rendõrkézre tudtuk adni. De még ke-
gyeletsértés megakadályozásában is volt részünk. Ezt heti 3-
4 szolgálattal értük el, és bizony néha úgy éreztük, és talán
Önök is, hogy ez kevés. Joggal, mert a közbiztonság egyre
jobban romlik, egyre többen vetnek szemet a köz- és saját ér-
tékeinkre, így próbálva saját megélhetésüket biztosítani. A
2009-es évben sajnos mi is forráshiányosak vagyunk, ezért a
heti 3-4 szolgálat helyett csak havi 3-4 szolgálatot tudunk vál-
lalni. Ennek költségeit a családi kasszából finanszírozzuk. A
több szolgálat reményében várjuk azoknak az adományait,
akik úgy gondolják, szükség van a munkánkra, és megtehe-
tik, hogy egy csekély összeggel támogassák egyesületünket.

Bankszámla szám: Aszód OTP 11742166-20119650

Adományaikat elõre is megköszönve, tisztelettel:
Rákóczi László 

egyesületi elnök
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A MÚLTUNK BENNÜNK ÉL
Nyugdíjas Egyesületünkben napirenden folyó téma a kar-

tali szokások, kézimunkák, és a viselet felelevenítése.  Bár
alig van már közöttünk olyan, aki egész életében kartali vi-
seletben járt, mégis, aki tehette, újra vásárolt magának ru-
hát. A sajátjukat, amiben fiatal korukban jártak, édesanyá-
ik ruháit is a hatvanas-hetvenes években eladták, elajándé-
kozták. A posztószoknyák, bársony és delin kendõk ára kel-
lett a házépítés költségeihez. A szövetkezetesítés után so-
kan átmentek az iparba. A férjek ügyességük, szorgalmuk
gyümölcseként az üzemekben, vállalatoknál kiránduláso-
kon, üdüléseken vehettek részt családostól együtt a városi
„szûkszoknyásokkal”. Szégyellték sokan, hogy a feleségük
csak egy „bõszoknyás parasztasszony”. 
Nem akartak alábbvalók lenni. A kor szellemének hatására
nem érezték a viselet értékét. 
Most idõs korban, mikor az élet folyása már lassabb, gyak-
ran visszaidézzük fiatalságunkat, amikor oly jó volt még
„bõszoknyában”, szépen felöltözve templomba, mulatságba
menni. (Még nekem is, aki Pestrõl jöttem 1955-ben.) Ebbõl
a múlt szeretetbõl, gyökerekbe kapaszkodásból indult el a
kartali menyecske babák birtoklásának vágya is. A fiatalok
sokan nem is érzik a viselet jelentõségét, örülünk, ha meny-
asszony kiváltóként ajándékozhatunk lányainknak, menye-
inknek egy-egy szép menyecske babát. Kartali babákat
ajándékoztunk hazánk babamúzeumaiba is. A Faluházban
vitrinekben bárki láthatja a köztulajdonba készített népvi-
seletes babáinkat. A Polgármesteri Hivatalunk nagytermé-
ben is ifjú pár és menyecske babák mutatják majd az oda
betérõknek a nekünk legszebb viseletet.
Nemrégiben Kartal testvértelepülési kapcsolatot létesített

a romániai Kapnyikbányával. 
Örömmel küldtük ajándékba a kartali nagyleány viseletû
babánkat. Legyen nagyközségünk viseletének hírnöke.  A
babák is átmentõi múltunk értékeinek. A legnagyobb érték,
azonban ha gyermekeink, unokáink öltöznek bele. 

Herczeg Jánosné

KÉZMÛVES TÁBOR 

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Minden év júniusában a tanítás befejezésével „kézmûves
tábort” szervez a Mûvelõdési Ház. Jelenleg 6. alkalommal.
Ezzel a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését szolgál-
juk.
Ebben az évben 35 gyerek jelentkezett. A szülõk 3000 Ft-
tal járultak hozzá a költségekhez. Ebbõl étkezést biztosítot-
tunk számukra, kirándulás költségeit, anyagok vásárlását.
A KOS-Bizottság 20 000 Ft-ot ítélt meg a tábor részére,
amit megköszönünk. Ezt az összeget fürdõbelépõre, anyag
vásárlására költöttünk. Az egyhetes tábort igyekeztünk
olyan tartalommal megtölteni, ami a gyerekeket érdekli, si-
kerélményhez juttatja.
A táborozás mindennapja új ismereteket nyújtott a gyere-
keknek. Játékokat készítettek, üveget festettek, textilfesté-
szettel ismerkedtek, különbözõ dísztárgyakat készítettek.
Természetesen a közös játék, vetélkedõ sem maradt el.
A táborozás befejezése kirándulással ért véget. Mátra-
füredre látogattunk, ahol a „Baba-múzeum”-ot tekintettük
meg. Megismerkedtek a palóc népviselettel, népi használa-
ti tárgyakkal. Végül ellátogattunk Gyöngyös új fedett uszo-
dájában, ahol a fürdõzés örömében részesültek a gyerekek.
A tábor értékének tekintem azt, hogy a gyerekek egymás-
hoz való viszonya példamutató volt. Egymást segítették, a
készített munkákat értékelték. Nem volt fegyelmezetlen-
ség, trágár szavak. Közösségben közösségért dolgoztak.
A szülõk és gyerekek véleménye, hogy ismételjük meg a tá-
bort még a nyáron, mert hasznos volt a szülõnek, gyerek-
nek egyaránt.

Valter Menyhértné


