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A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÜGYE
Mire az olvasók a Kisbíró májusi számát kézhez kapják, addigra, remélem, zökkenõmentesen lezajlott már a szelektívgyûjtés újabb hétfõje. Hogy mégis
miért idézem fel a szelektív hulladékgyûjtés kudarcba fulladt elsõ
hétfõjét, azaz április 27-ét, amikor a kapuk elé kitett pillepalackos nylon zsákok, mint
valami neorealista olasz filmben, kövéren lebegtek egész
nap az úttesten, nos azért, mert tanulsággal terhes ez a
történet is.
Simon Attila, az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. fejlesztési igazgatója tájékoztatott arról, hogy ezen az ominózus gyûjtési napon meghibásodott egy szemétszállító
kocsi, mert az egyik kartali lakos nem szelektíven gyûjthetõ anyagot, azaz fémrúdat helyezett el a zsákba a papírok közé, és az a gyûjtõjármû hátfalánál a tömörítés folyamatakor olyan károsodást okozott, hogy a szemétszállítást nem tudták folytatni. Így a hulladékgyûjtést nem is
a Kartalért felelõs gyûjtõk, hanem egy másik terület
megbízottjai fejezték be másnap, azaz kedden. (Ennek
ellenére minden hónap utolsó hétfõje marad a szelektív
szállítás napja Kartalon – tudtuk meg.)
De öröm az ürömben – tájékoztatott Simon úr –, hogy
Kartalon a vártnál is nagyobb arányban gyûjtenek szelektíven, úgyhogy ezúton kíván köszönetet mondani a lakosságnak a kimagasló környezetvédelmi törekvésükért.
Ennyi a történet, de azért nyugodtan nem dõlhetünk
hátra a székben. Szintén „technikai” okok miatt nem
tudtam betenni az újságba azt a fotót, amely a Mártírok
úti egyetlen konténer köré felhalmozódott pillepalackhegyet dokumentálta volna. Igaz, hogy április 27-én,
sem az azt követõ kedden, a zûrzavar miatt nem tettek
szelektív zsákokat a postaládákba, ellentétben a tájékoztatóban ígértekkel (Simon úr szerint a továbbiakban
ez nem fordul elõ), tehát lehet arra hivatkozni, hogy

nem volt mibe gyûjteni a szelektívet. De. A polgármesteri hivatalban ingyen hozzá lehet jutni a szelektív-zsákokhoz. (Ami 240 forintba kerül az a „normális”, azaz a
házi szemét elhelyezésére szolgál.) Igaz továbbá az is,
hogy az AVE tájékoztatójában az áll, hogy a konténerekbe is be lehet tenni a szelektívet, ha a postaláda is
üres, meg a polgármesteri hivatal is zárva. De. Csak azt
a szelektív hulladékot, amelyiknek az emblémája szerepel a konténeren.
Mit gondolnak, mi van a Mártírok úti zöld hasún? Hát
persze, hogy nem mûanyag ikonja, hanem az üvegé.
Úgyhogy a mi környékünkön az olasz realista film többrészes volt.
Az erõs szél széthordta a palackokat a játszótérre, a
játszótérrõl pedig a közeli házak kapujáig.
Ha lehetne, inkább más filmet néznénk!
 Orbán Kinga

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság
következõ megjelenése: 2009. június 26.
lapzárta: 2009. június 17.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
• A Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához a Baross u. 2. szám alatti sportpálya élõfüves területének felújítására. Tudomásul veszi, hogy a pályázat
összköltsége 9. 286.400 Ft valamint, hogy a pályázathoz
önerõ nem szükséges.
• Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a Császár u. 85 szám alatt lévõ
szolgálati lakást eladja Ésik Tamás Csaba és Hrágyel
Szilvia részére 8,4 millió forint bruttó áron.
• A Képviselõ-testület meghirdeti a Lehel utcai telkek
értékesítését 2 millió forint + Áfa áron. Ahol a gázbekötés, az áram bevezetése, illetve a kerítés kiépítése megtörtént a telek ára annyival emelkedik a tényleges visszafizetést alapul véve.
• Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete tárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló 1/ 2008. /III. 1./ számú rendelet módosítását A módosítás a költségvetési kiadásokban a mûködési kiadási
elõirányzatot 808.530 e Ft-ban, a fejlesztési kiadásokat
232.012 e Ft-ban állapította meg.
• Ambrus Ádám kérelme kapcsán a képviselõ-testület
hozzájárult Ambrus Ádám (2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.)
kérelméhez, hogy a Kartal Petõfi u. 680/12 hrsz. ingatlanra építendõ húsbolt és vendéglátóipari egységhez szükséges parkolóhelyet a közterületen biztosítsa.
• Könyvtár kérelmére a Képviselõ-testület engedélyezi a
könyvtár részére könyvek selejtezést és azt, hogy 30 napon keresztül 100Ft/db egységáron a leselejtezett könyveket árusítsa, valamint az iskolai könyvtár részére továbbhasznosításra felajánlja.
• A Képviselõ-testület nem választott új külsõ tagot Rákóczi László volt Pénzügyi Bizottsági külsõ tag helyett.
• Elfogadták a KOS Bizottság elnökének tájékoztatóját a
civil szervezetek részére kiosztott támogatások összegérõl amely a következõképpen tevõdik össze:
– Polgárõrség 500 e Ft /2009 I. félév
– Baptista Egyház 300 e forint,
– Római Katolikus Egyházközösség 300 e forint
– Pechó Ferencné tanárnõ 20 e forint
– A28 -as Galambsport Egyesület 20 e forint
– A-04-es Postagalambsport Egyesület 40 e forint
– Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 50 e forint
– Floorball Szakosztály 50 e forint,
– Forrás Szabadidõ SE 50 e forint
– Kézmûves tábor mûködési költségeihez 20 e forint
– Kartali Asszonykórus 100 e forint
• A Képviselõ-testület hozzájárul, hogy 1 lappal, azaz két
oldallal a Kisbíró újság terjedelme megnövekedjen.

KARTALI

AZ ALSÓ TAGOZATOS
ISKOLA HÍREI
A világ egy kert a szívemben címmel nemzetközi rajzpályázaton vett részt az iskolánk. Oklevelet és dicséretet nyertek
az alábbi tanulók: Príma Eliza, Bóna Blanka, Soós Kiara,
Jankovich Bálint, Krekó Barbara, Juhász Flórián, Lengyel
Viktória, Varjú Viktória. A tanulók mindegyike 1.z-s.
Egy másik országos rajzversenyen, melyet egy budapesti
fogászati centrum, a Dental Number One hirdetett meg,
250 mû közül 126-ot jutalmazott meg, melybõl 12 helyet a
mi iskolánk gyermekei foglalnak el:
Lengyel Viktória, Kaszás Gábor, Bóna Blanka, Sóss Antal, Varjú Viktória, Krekó Barbara 1.z osztályos tanulók,
valamint Magony Richard 3.a, Bozsányi Eszter 3.a, Bihari
Rita 3.z, Németh Martin 3.z, Szabó Máté 3.z, Vati Gábor
3.z.
A 126 helyen belül 17-t emelt ki a zsûri nagy nehézségek
árán. Ezek között van, nagy örömünkre, Lengyel Viktória
1.z osztályos tanulónk is!

Lengyel Viktória rajza
Az eddig kiemelt, díjazott és persze a nem nyert gyerekeknek is gratulálunk, mert lelkesen vettek részt bármelyik és
bármilyen rajzversenyen.
Májusban futóverseny volt Hatvanban. Simák Tamás 1.b és
Kovács Luca 1.z osztályos tanulók igen szépen szerepeltek.
Luca 800m-es futásban a korcsoportjában az elsõ 20 között
végzett, csak a nagyobbak elõzték meg. Bíró Boglárka 4.z
tanuló pedig szintén Hatvanban a 25m-es mellúszásban
5.helyezést, a 25m-es gyorsúszásban 3. helyezést ért el.
 Tóth Teodóra

NYELVVIZSGÁZTAK A
NYOLCADIKOSOK
A felvételi vizsgák izgalmai után, még egy komoly megmérettetés várt néhány nyolcadik osztályos tanulóra. „A2”-es
szintû nemzetközi angol nyelvvizsgára készültek.
A mai világban, amikor minden honnan azt halljuk, hogy
mennyire fontos az idegen nyelve(ek) tudása, és hogy Ma-
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gyarország mennyire le van maradva a nyelvtanulás mezõnyében, ezek a bátor, kitartó és lelkes gyerekek igenis megmutatták, hogy mire képesek, példát állítva ezzel fiatalabb
társaiknak.
Sokat hallották az elmúlt idõszak angol óráin, hogy muszáj,
csinálni kell, még ha sokszor nehéz is volt.
Volt, akinek emelt óraszámban, csoportbontásban, volt, akinek szakkörön volt lehetõsége az angol nyelv rejtelmeinek
az elsajátítására. Büszkén mondhatjuk a megmérettetés jól
sikerült, fáradozásaiknak meglett az eredménye.
A diákok angol nyelvvizsgája és az ECDL- Start vizsga kitûnõ belépõt fog jelenteni a középiskolákba, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét.
Dicséret illeti a gyerekeket és köszönet szüleiknek, akik felmérve a helyzet fontosságát, végig ott álltak mögöttük.
És akkor név szerint a tanulók, akik „A2”-es szintû nemzetközi angol nyelvvizsgát szereztek:
Apáti Márk 8.a, Dormány Levente 8.b, Gergely Attila 8.b,
Hartó Rebeka 8.b, Tóth Benjámin 8.b, Barna Beatrix 8.c
 Malina Judit
felkészítõ tanár

TISZTELT
KARTALI LAKOSOK!
A Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2009. június 1-jén a

Hõsök emlékére
rendezett 19 órakor kezdõdõ szentmisére
és azt követõ ünnepségünkre.
Helyszín:
kartali Római Katolikus Templom
és a Hõsök szobra
A Gungár (Napnép) Szellemi Kör júniusban elõadásés beszélgetéssorozatot tart a gazdaság
és a szellemiség kapcsolatáról a Mûvelõdési Házban.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
Júniusi program elõzetes:
1. hétfõ
19 órakor Hõsök napi megemlékezés
3. szerda
Árusítás – Jön Pisti!
10. szerda
14.00 Pedagógus napi ünnepség
11. csütörtök
8.30 - 14.00 Érvizsgálat
12. péntek
Árusítás – vegyes
15. hétfõ
Árusítás – cipõ
22. hétfõ
15.00 – 18.00 Véradás
22.- 27.
Kézmûvestábor
GYEREKEK FIGYELEM!

A NYÁRI
KÉZMÛVESTÁBOR
VÁR RÁD !
A Mûvelõdési Házban ebben
az évben is megrendezzük a
,,kézmûves tábort”.
A táborozás ideje:
2009. június 22 – 27.
Részvételi díj: 3000,- Ft/fõ,
mely tartalmazza a délutáni étkezést is.
Programjainkból:
• Játékok készítése
• Üvegfestés, papír virágok, termésképek
• Gipsz képek
• Kelmefestés
• Vetélkedõk, játékok
• Kirándulás.
Jelentkezni lehet a Mûvelõdési Házban,
vagy a 437-241 telefonszámon június 18-ig.
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Az elõadó Bencsik Tibor
Idõpont: 2009. június 5. péntek 18 – 20 óra
Elkerülhetetlen, hogy szenvedõ alanyai legyünk a válságoknak? Muszáj-e, hogy tárgyai és árui legyünk a gazdasági-társadalmi trendeknek-rendeknek? Kiút, kiutak
vannak, csak rájuk kellene lépni, és ott haladni is. És
hogy mibõl indulunk ki? A megismerésbõl és a kreativitásból…
„Egy közösség, az európai vagy egy helyi közösség, tényleges tulajdona az emberek kreatív kezdeményezõ ereje.
Nem az ásványkincsek, nem az olajtartalékok stb., melyeknek valamikor vége lesz, hanem a kreativitás az, mely az alkotókészséget teremti: ez egy közösség valódi gazdagsága.
… Egy ország gazdagsági ereje lakosságának munkakedvébõl és munkaalkalmasságából ered, mely a társadalmi szervezetek egészét felöleli.”
Manfred Schmidt-Brabant

A KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Gyerekek!

Táborozzatok velünk ezen a nyáron is!
Várunk benneteket egy izgalmas hétre
2009.július 6-10-ig,
naponta 9-17 óráig.
Érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken
lehetséges, illetve személyesen a könyvtárban:
(Kartal, Arany János u.1.)
Tel: 06-28/567-070, 06-30/5043615
Fax: 06-28/567-071
E-mail: K7580_mail@konyvtar-kartal.koznet.hu
Ezen kívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a
honlapunkon kartalkonyvtar.emagyarorszag.hu már lehet
keresni az állományunkban!
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„MEGFOGYVA BÁR, DE TÖRVE NEM…”
Interjú Tóth Ilkó Mihálynéval, az óvoda vezetõjével
Az idei tanévben 81 kisgyereket írattak be az óvodába.
Ilyen magas létszámra azt hiszem rég nem volt példa. Örvendetes, hogy ennyi kisgyerek van, de vajon miképpen tud megfelelõ körülményeket biztosítani ennyi csöppségnek óvoda?
A tavaly bezárt postai óvodát miképpen tudják „helyettesíteni”?
– A postai óvodát az önkormányzat költségvetési hiánya, és
a tervezett faluközpont miatt kellett megszüntetni. Ez az állapot most már így marad. A központi óvodában 6 csoport helyett 7-et helyezünk el az emeleten úgy, hogy az eddigi kézmûves szobát, illetve a logopédiai foglalkoztatót megszüntettük,
a válaszfalat a nyári szünet alatt lebontjuk. Így ide normál létszámú csoportot helyezünk el. Hozzáteszem, hogy saját mosdót nem tudunk biztosítani ezeknek a gyermekeknek, mert
eredetileg az építési terv 6 csoportra szólt. A mini csoport bõven a 30-as létszám felett fog mûködni, ami tulajdonképpen
törvényileg már nem is lenne megengedhetõ, illetve a kiscsoportosok létszáma is megemelkedik. A tavaszi gyerekek elhelyezése meglehet, hogy a „tüzépi” óvodában sikerül csak, de
mindenki számára biztosítani akarjuk az óvodai ellátást.
A beíratott kicsik mind kartaliak?
– Többnyire igen, de Aszódról, Kállóról, Versegrõl is hoznak
ide gyerekeket, ami remélhetõleg azt jelzi, hogy a szülõk meg
vannak elégedve a kartali óvodával. Tény, hogy senkit nem
utasítottunk el, csak ennek a kiscsoportok zsúfoltsága az ára.
– 2007 szeptemberétõl a kistérségen belül Verseggel kellett
társulnia a kartali óvodának. Éreznek-e ebbõl a társulásból
valamit is a szülõk illetve a gyerekek?
– A társulás gyakorlatilag egy hatalmas, az átszervezésbõl
adódó adminisztrációs, vezetõi, többletmunkát, nagyobb
munkáltatói felelõsséget hozott magával. Ebbõl a kartali szülõk és gyerekek semmiféle kedvezõtlen hatást nem érzékelhettek. Pozitívumait a versegi óvoda élvezhette az együttmûködés elsõ idõszakában, hiszen a kartali másoddiplomás óvónõk a problémás gyermekek ellátásában segíteni tudták a
versegi kollégákat. Ugyanis a kartali óvónõk közül sokan rendelkeznek az óvodai nevelést kiegészítõ speciális képzettséggel. Azaz van közöttük egy gyógypedagógus, két fejlesztõ pedagógus, két gyógytestnevelõ, egy gyermektánc oktató, egy
tanügy-igazgatási szakértõ és volt (!) köztünk egy logopédus
is, akitõl sajnos meg kellett válnunk 2008. januárjában. Jelenleg az aszódi szakszolgálat állományában van.
Miért kellett megválniuk tõle?
– Ez egy bonyolult történet… Évek hosszú során arra törekedtünk, hogy kineveljünk magunkból egy olyan pedagógus
gárdát, amely képes helyben ellátni speciális nevelési feladatokat is. Az volt a célunk, hogy a szülõnek ne kelljen elvinnie
a gyereket Aszódra a nevelési tanácsadóba, vagy távolabbra,
egyéni fejlesztésekre, hanem helyben kapja meg a megfelelõ
foglalkozásokat. (A fejlesztõpedagógust, ha tanulási zavarokkal küzd a gyermek, a logopédust, ha beszédhibás, vagy a
gyógytestnevelõt, ha testtartása korrekcióra szorul). 11 év
alatt össze is állt ez a szakember-gárda. Minden adottságunk
meg volt ahhoz, hogy az óvodai nevelés mellett pedagógiai

szakszolgálatot alakítsunk ki, amely hivatalosan is elláthatja
ezeket a feladatokat, hiszen az óvoda önmagában még nem jogosult erre. El is indultunk ezen az úton. 2008 nyarára, rengeteg elõkészítõ munkával, a törvényi elõírásoknak megfelelõen, módosítottuk az óvoda alapító okiratát. Már majdnem célba értünk, csak bizonyos körülmények – kistérségi érdekek,
Kartal önkormányzatának anyagi helyzete – megakadályoztak ebben. Óriási veszteségként éltem ezt meg, mert nemcsak
a pedagógiai szakszolgálattá minõsülés lehetõségét veszítettük el, hanem logopédusunkat is. A kartali óvodások logopédiai ellátását most már Aszódról kapjuk, amiért az önkormányzatnak fizetnie kell.
Ez azt is jelenti, hogy a szülõ feladatává vált, hogy a korrekcióra szoruló gyermekét elvigye a szakemberhez Aszódra?
– A logopédiai ellátás végül is helyben történik, de a logopédus már nem tagja nevelõtestületünknek. Amit jelenleg nem
tudunk adottságainknak megfelelõen mûködtetni, az a gyógypedagógiai, a gyógytestnevelés, az egyéni fejlesztések rendszere. (Az évek során már egész jól bejáródott nálunk.) Hiába
van szakképzett pedagógusunk, az önkormányzat nem tud a
plusz ellátásért fizetni. A megemelkedett gyereklétszám miatt, a jelenlegi pedagóguslétszám mellett csak alapfeladatunkat, az óvodai nevelést tudjuk megoldani. (2008-ban Kartalon
négy álláshelyet, Versegen 2009-ben egyet szüntettünk meg).
Az óvodának van egy alapítványa, amirõl úgy tudom,
hogy nagymértékben hozzájárul például az óvoda udvarainak a felújításához.
– 2005 tavaszán az óvónõk úgy döntöttek, hogy hozzunk
létre egy óvodai alapítványt. A majálison kivonultunk a pályára, s óriási, saját készítésû játékkészletet árusítottunk ki. Ebben az óvoda dolgozói teljes létszámban részt vettek és nagyon sok szülõ segített. Lángost sütöttünk, gofrit, palacsintát
árultunk. Az ottani bevétel lett az alapítvány induló tõkéje. Ez
162 ezer forint volt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke
Gregus Istvánné, a kuratórium tagjai pedig Klimovicsné
Salánki Anikó és Kovács Zoltánné Karácsondi Zsuszanna.
Gregusné Ilonka mindent kitalált, hogy újabb és újabb pénzforrásokhoz jussunk. Így adódott a hulladékgyûjtés ötlete
(többféle variációban), s az is, hogy nem vendégelõadókat hívtunk a gyerekeknek, hanem az óvónõk maguk tanultak be meséket, az elõadások bevétele pedig szintén az alapítvány vagyonát gyarapították. Az alapítványban négy év alatt
1.066.624 Ft gyûlt össze. Tavaly a tüzépi óvoda udvarára egy
mászókát és egy faházikót vásároltunk, most pedig a 2-es óvoda udvarának a beépítése is ebbõl fog megvalósulni.
Miképpen töltõdik fel újra az alapítvány?
– Hasonló módon, mint eddig. De jogosultak vagyunk az
adókból felajánlott 1% fogadására is. Az alapítvány létrejöttekor voltak szülõk, akik nagyobb összeggel támogattak, pl. a
Buknicz család 50 ezer forinttal. Biztos, hogy lesz majd szülõ,
aki követi a példájukat. A nemrég szervezett szülõk bálján
felbuzdulva biztosan lesz hasonló rendezvény is.
 ok
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Útmutató a drogról
szülõknek, nagyszülõknek

Keresse a legjobb
megoldást:

(2. rész)
SPEED ÉS ECSTASY
Feldobottságot okoznak, és egész éjszakán át tartó stimuláló, állóképesség javító hatásuk miatt disco drogként terjedtek
el. Alkalmankénti használatukkor gyorsító hatásuk figyelhetõ
meg, gyorsítja a beszédet, a gondolkodást. Növeli a szexuális
teljesítõképességet, ám rendszeres szedés esetén ez ellentétesen érvényesül. Hallucinogén hatásuk is van. Használói gyakran számolnak be egyfajta érzelmi megnyilvánulásról, gátlásoldásról. Hatóidejük átlagos dózis esetén 4-6 óra.
Mellékhatások, következmények: Fizikai szinten a stresszre
adott válaszreakciók jelennek meg, emelkedik a vérnyomás, nõ
a pulzusszám, tágul a pupilla, csökken az éhségérzet, nõ az
éberség. Nagyobb adagok alkalmazása esetén szorongás, pánikállapot alakulhat ki, súlyosabb esetben pszichózis, üldöztetési téveszmékkel. A szervezet folyadékvesztése miatt a kiszáradás veszélye állhat fenn, és a szerek mérgezõ hatása fokozódik. Rendszeres használata a májat és az idegeket károsítja. Alkalomszerû használat után is nyomott hangulat és fokozott alvásigény jelentkezik, míg rendszeres, huzamosabb idejû
használat után depresszió alakulhat ki.
Poralakban szippantva, szúrva (intravénásan), illetve tabletta formájában fogyasztják.

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

06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25

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

KOKAIN
A kokain élénkítõ hatást vált ki, emelkedik a vérnyomás,
gyorsul a szívverés. Hatóideje maximum 1 óra. Rendszeres
használat esetén gyors lebomlása miatt lelki függõséget alakíthat ki. A fizikai és szellemi teljesítõképességet fokozza, az éhség és szomjúságérzetet csökkenti.
Mellékhatások, következmények: Túladagolásnál szívinfarktus, epilepszia és pszichózis alakulhat ki. Magzatkárosító hatású, rendszeres használata esetén depresszió léphet föl. Az orr
nyálkahártyáját szétroncsolja. Poralakban szippantva, szúrva
(intravénásan használják).
LSD, CSATTANÓ MASZLAG, PATRON,
SZERVES OLDÓSZEREK
Többféle formában jelenik meg: alaktalan itatóspapír-golyócska, korong alakú itatóspapír, bélyeg. Kis adagban a hangulatot befolyásolja, nagyobb adagban tudatmódosító hatása
lehet. Hatása az érzékelés megváltozásában jelentkezik, pl. az
idõmúlás érzékelésénél gyakran tapasztalják a fogyasztók azt,
mintha megállna az idõ.
Mellékhatások, következmények: Mivel az LSD-hatást az
egyén beállítottsága, hangulata és a környezeti hatások nagymértékben befolyásolják, az átélt élmények igen kellemetlenek is lehetnek. Szorongó-depresszív, pánik állapot alakulhat
ki. Ez az úgynevezett rossz utazás és különösen azért kellemetlen, mert az LSD hatás hosszú, fél napig is eltart. Hatásánál fogva lappangó pszichiátriai betegségeket hívhat elõ. Az
LSD –t gyakorlatilag nem lehet túladagolni, ugyanakkor rendkívül erõs pszichés hatásai miatt lelkileg labilis emberekre veszélyes.
Remélem elolvassák írásomat, melyet azért írtam, hogy segítsek a szülõknek, nagymamáknak, gyerekeink egészséges
nevelésében.
 Valter Menyhértné

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
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Portré

KARTALI

HOMOK MÁRTON, A VÁLLALKOZÓ ÉS KÉPVISELÕ
– Gazdasági recesszió ide vagy oda, de Kartalon még
mindig látni építkezéseket, kívülrõl szemlélve úgy tûnik
nincs nagy baj. De az emberekkel beszélve egészen más képet kapunk. Elbocsátások és a jövõtõl való félelem legtöbbször a szóbeszéd tárgya. Mennyire tudnak segíteni a helyi
vállalkozók a növekvõ munkanélküliségen? Egyáltalán:
hány vállalkozás van ma Kartalon?
– Kartal különös falu. Palócföld kapuja, de egyben Galga
mente része is. Népszokásainkban a Galga mentét õrizzük,
de például Bagon, Hévízgyörkön vagy Galgahévízen mai napig sokkal nagyobb a néphagyomány õrzése, mint itt.
Kartal mindig is iparosabb község volt, és nem annyira mezõgazdasági. Kartal nem egy konyhakerti mezõgazdaságot
ápolt, hanem búzát, kukoricát, napraforgót, árpát, borsót
termelt (mert ebben nagyhatalom a mai napig), tehát a
nagy területeken való gazdálkodás részesítette elõnyben.
De az építõipar határozta meg a község munkaellátottságát.
Kartalon nagyon jó szakemberek voltak és vannak: festõ,
ács, kõmûves, asztalos.
310 vállalkozás van ma Kartalon, pontosabban ennyi vállalkozás fizet iparûzési adót. Azt nem tudom megmondani,
hogy hány fõt foglalkoztatnak, de Kartalon a munkanélküliség még eléggé alacsony. Ez persze nem a kartali vállalkozók, hanem Pest közelsége miatt van így. 2008. december
31-ig 98 fõ regisztrált munkanélküli volt, de 2009 áprilisában már 157-re nõtt ez a szám. Ez több mint 50%-os emelkedés, de ha azt nézzük, hogy Kartal munkaképes lakossága durván 3500 fõ, akkor ez a munkanélküliségi ráta 4-5%
körüli, holott az országos átlag 10% körül van.
Figyelnek-e arra az itteni vállalkozók, hogy helyieket
foglalkoztassanak?
– Az én cégemben most három kartali van, de járnak
Aszódról, Versegrõl, Hévízgyörkrõl is. Szakképzett munkásokkal dolgozom, tehát az a fõ szempont, hogy ismeri-e az illetõ a szakmát. Egy vállalkozásnak arra is van lehetõsége,
hogy kinevelje a saját szakembereit. Nekem a hatvani szakmunkásképzõ iskolával van szerzõdésem, onnan küldenek
hozzám gyerekeket szakmai gyakorlatra. Akiket kineveltem, azokból itt is marad. Kartalon biztosan van 150 asztalos, de azon belül Sõregi Zoltán, Krizsanyik János, Kelemen
Misi barátom és én foglalkoztatunk valójában nagyobb létszámot.

az, és meg lehetne úgy csinálni, hogy igazi mûremek legyen.
2006-2007-ben, amikor ezt felvetettem az önkormányzatban, nem igazán kaptam segítséget, úgyhogy ez is csak az
ötlet szintjén maradt.
Egy vállalkozó zsúfolt életébe miért kell a képviselõség
többletmunkáját is felvállalni?
– A jelszavam mindig a tenniakarás volt. Én a 80-as évek
közepétõl fogva már a templom közelében voltam.
Vallásos nevelésben részesült?
– Jártam templomba korábban is, de itt Varga László atya
szerepe volt a meghatározó, aki most Vácott teljesít szolgálatot. Nagyon vadóc gyerek voltam kiskoromban, ha nem
kerültem volna a hit közelébe, én már nem tudom, mi lenne
velem. 1989-tõl három évig jártam Kecskemétre a piaristákhoz tanulni, majd elvégeztem egy hitoktatói iskolát is. Amikor 2006-ban Vaskó János barátommal elindultunk a képviselõség felé, már tudtam, hogy az egyházat szeretném képviselni. Megalakítottuk a KDNP-t 11 fõvel. Az elsõ „akciónk” a magyalosi temetõ rendbetétele volt. Egy õszi kiránduláson Kovács Öcsi barátommal belebotlottunk a
magyalosi temetõbe. Volt ott vagy 25 sír egy teljesen elvadult „dzsungel” közepében. Háromszor takarítottuk már az
erdõt, most gyönyörû a hely. Van benne egy 1844-es korpusz. Nem tudok Kartalon olyan emlékmûvet, amely 1844ig visszanyúlna. 2007-ben elindítottuk, hogy október 6-ról
legyen templomi megemlékezés Kartalon. De a tevékenységünk koronája a 2008 novemberében felszentelt Szent Erzsébet-kert. Az önkormányzattól kaptunk 400 ezer forint
támogatást, de önzetlen adományok nélkül soha nem jött
volna létre a kert. Balatoni Ottó és Lados József nagyon
nagy segítséggel támogatták, de László Mihály és én is
igyekeztem beszállni a munkálatokba. A legfontosabb most
az, hogy lelki élettel töltsük meg a kertet. 
Az erdõt tisztító KDNP-s csapat

Van-e összefogás a helyi vállalkozók között? Nem gondoltak-e arra, hogy egységbe tömörülve fellépjenek valamilyen közös cél megvalósítása érdekében?
– Egy vállalkozás puszta léte is már segítség a falunak, hiszen eléggé tetemes adókat kell befizetni utána. Arra mindig odafigyelünk, hogy ha valaki ide jön megrendelni valamit, akkor azt meg is kapja, tehát ha én nem is tudom éppen
kiszolgálni a rendelõt, akkor körbetelefonáljuk egymást,
hogy ki tud segíteni. Mert az itt elvégzett munka után befizetett járulékok itt maradnak a falunak. Ami az egységbe
tömörülést illeti… Gondolkoztam már azon, hogy a fõtéren
fel kellene állítani Kartal térképét, és azon kis ikonokkal
megjelölni a vállalkozásokat. Fából vagy kõbõl vagy akár
kovácsoltvasból is lehetne ez a reklámhordozó, mert végül is
2009. május
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VÉLEMÉNYEK A KARTALI MAJÁLISRÓL
Május elsõ hetén elhelyeztünk egy dobozt a mûvelõdési
házban, ebbe lehetett beledobálni a majálisról szóló véleményezéseket. Hogy ártatlan ötletemmel vihart kavartam-e,
azt döntse el a kedves Olvasó. Mindenképp beszédes az,
hogy 27 levélkét találtunk a dobozba, holott, ismerve a kultúra és rendezvények mostani vonzerejét Kartalon, azt hittem három semmitmondó levélnél több nem fog árválkodni.
Hát nem így történt.
Minden levelet cenzúrázatlanul adunk közzé, kivétel a 4.
levél, amelybõl azt töröltük, ami nem a majális értékelésérõl, hanem a képviselõk általános szidalmazásáról szólt. Holott ha valaki egy kicsit is belelát a képviselõk életébe – és
ezt a legkomolyabban állítom – igencsak felteszi magának a
kérdést, hogy minek áldoznak ezek az emberek ennyi idõt a
saját életükbõl közügyekre havi 30 ezer forintért… Nettó.
A levelek általános elégedetlenségébõl két dolog markánsan rajzolódik ki:
1. Elég az egy napos ünnep majálisra, és az bensõségesebb legyen.
2. A fiataloknak más zene kell.
Az elsõ észrevétellel jómagam is maximálisan egyetértek.
Volt Kartalon különben bensõséges vidámság, nem is olyan
régen. Mozdulj rá! mozgalomnak hívták, s ha jól tudom,
2002 tavaszán tartották az utolsó felvonását. A kezembe került vagy négy olyan Kisbíró különszám, amely 2000-tõl
„dokumentálta” ezt az eseményt. Hát, mit mondjak… Voltak Kartalnak szellemes, közösségteremtõ pillanatai. Egyegy ilyen Mozdulj rá! napon sportversenyektõl (tenisz, foci, kosárlabda, sakk, asztalitenisz, stb.) közös kirándulásoktól, közös fõzésektõl, közös tábortüzek melletti danolászástól volt hangos Kartal. Pedagógusok, az önkormányzat tagjai és képviselõi, az iskola konyhásai, a polgárõrség, a tenisz-klub, a vállalkozók, óvónõk, az orvosok (!), és rengeteg
gyerek mind-mind részt vett a közös sportolásban (mert
azért alapvetõen ez volt ezeknek a napoknak a célja). Kedvencem a 2001 márciusában megrendezett Mozdulj rá!, ami
azzal kezdõdött, hogy kora reggel Telek Csaba lovascsapata, a Signal zenekar és Kalcsó József, a község népszerû võfélye végigjárták a falut, Rehorovszky Gáborné költötte
verset skandálva, amibõl néhány sort csak azért idézek,
hogy lássuk: 7-8 éve még ezt is „mertük”: „Adassék tudtára
országnak, világnak / Kartal minden aprajának, nagyjának! / Pattanjon ki ágyból nagymama, unoka! / Kezdõdik
az iskolában a reggeli torna (…) / Ha már szív és pulzus
egyaránt szapora, vérnyomásod mérik, s jöhet a gyógytea.
/ Nemcsak tested, hanem elméd is edzheted, ha Tankó doktor urat a sakkban megvered.(…)”.
Talán ez a régi, nagyszerû esemény is lebeghetett a mostani majális megrendezõi elõtt, mert voltak olyan felvillanásai is ennek a majálisnak, amelyek arra emlékeztettek.
Ilyen voltak a Western képek, a kicsik lovaglási lehetõsége,
de talán az idei repülési lehetõség is arra hajazik vissza,
hogy 2001-ben itt jártak a gödöllõi siklóernyõsök a Mozdulj
rá! keretében. Jómagam eddig három majálist értem meg
Kartalon, de leggyerekcentrikusabbnak ezt találtam (bohó-

cok, a mászófal, a gólyalábasok, a kötélhúzás stb.).
A levelek legtöbbje nem több egy rövid odamondásnál. Az
is lehet, hogy a legtöbbjük mögött csak egy kamasz mindent
kritizáló lázadása (és durvasága) van, de tény hogy nemcsak egy enyhe tünettel van dolgunk: ezt a kritikát jóval
többen osztják a faluban. Nehezményezik a levélírók, hogy
nem láttak képviselõket a rendezvényeken… Hát nem tudom. Kisgyermekes anyaként minden nap ki kellett mennünk, és mindig láttam képviselõket. És nem egyet, és nem
kettõt. De tény, hogy valami nincs jól a majális környékén.
Hogy miért burjánzott ez három nappá, hogy mikortól kezdett úgymond leválni a faluról, azt újra kell gondolnia a képviselõknek. S úgy tûnik, szintén a levelekbõl, hogy most elsõsorban övéké az újragondolás felelõssége, és nem a polgármesteré.
És most jöjjenek a levelek. Nincs több kommentár.
 Orbán Kinga
1. Jó volt, fõleg hogy a sátor nagy volt! Bár a fellépõk lehettek volna jobbak.
2. Egy nagy sz... volt az egész! Mindig ugyanazok vannak.
Nem veszik észre? Azért van kint ilyen kevés ember. Csak
kicsit gondolkodni kéne!
3. Csak olyan fellépõk voltak, akiket az idõsebbek
szeretnek... gondoljanak a fiatalokra is!
4. (…) A majális 1 nap legyen! MÁJUS 1-jén legyenek az
emberek a falunk lakói között, a képviselõk is! Ne legyen
több helyszín! Így szervezési problémák vannak, pl. most
május 1-jén délután a népzenei csoportok mûsora a színpadon 1 órás késéssel kezdõdhetett. Május 1. is legyen a falunké. Úgysincs Falunap! A Tv ontja ránk az Irigy Hónaljat, és
a hasonlókat. Nézze õket aki akarja otthon!
5. Elég lenne 1 napos ünneplés a napján. A helyi csoportok képe is szerepeljen a plakáton. Inkább szolgálja a falu
összetartozását, mint a pénzkidobást!
6. Nagyon jó volt a majális!
7. Nagyon jó volt!
8. Nagy sz… volt a Majális.
9. Nem volt jó, legyen jövõre Anti Fitness Club!
10. Jó volt!
11. Szia! Nagyon jó volt a majális és nagyon tetszett, csak
egy volt a baj, nem volt Break dans és körhinta, de azért jó
volt. Niki 4.z
12. Tök sz... volt! Csak jobb legyen jövõre… 5.a
13. Nem volt igazán jó, õszintén megmondom. Mindig
ugyanazok vannak, már unalmas. Fel kéne dobni valami extrával! Vagyis több új dologgal is! Vissza kell csábítani az
embereket... A mai fiatalokat már nem nagyon érdekli az
McHawer meg az ilyenek! Egyik estére egy igazán hangulatos disco-t kellett volna csinálni! Sztárvendégnek +
mondjuk valami hip-hop elõadót! Pl: Sub bass Manster,
Majka, Hõsök, Akkezdet phiai, … Mert a mai fiatalokat az
ilyen zene vonza! Szóval pár extra ötlet, csipetnyi hülyeséggel, és újra tuti a buli!
14. Unalmas és gagyi!
15. Cukik a hastáncos csajok!
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16. A TV csatornákon ömlik ránk elég modern zene. Nem
kell a falu pénzét együtteseknek kidobálni. Nincs szükség a
sok hûhóra. Szerepeljenek az iskolások, óvodások, itthoni
csoportok. Legyen bensõséges ünnep!
17. Nem a legjobb!
18. Nem olyanok voltak a fellépõk, amilyeket a mai legtöbb fiatal kedvel! Legyen jövõre Anti Fitness Club!
19. Tetszett a Majálison a helikopter – nagyon jó volt.
20. Majális? - egy napos, tartalmas mûsorral elég lett volna.
21. A fellépõk nem voltak jók, mert nem fiataloknak való!
22. A sátor nagyon praktikus volt!
23. Végre minket is megkérdeznek! A falunk lakóinak az
értékes, amiben a falu lakói mutathatják meg magukat egymásnak. Minden korosztály! Ez a 3 napos május elseje igaz
nem most kezdõdött, de a képviselõk bizonyára megtalálták
benne a számukra hasznosat, azért betonozták be a képviselõk polgármester nélküli uralkodásuk idején, hogy a FALUNK pénzébõl a KULTÚRHÁZON ÁTVEZETVE, (hogy
hivatalosan le legyen papírozva a másfél millió) mindenképpen meg legyen a fedezet. Ezt azok akarhatták így mindenáron, kiknek hasznot jelent! Haszon a rendezéskor, utána és
hírnév! A mi falunknak ez csak anyagi és erkölcsi kárára
van. Kell nekünk az 1 napos majális, a falu apraja-nagyjának szereplésével. Óvoda, iskola, kultúrház-népzene, Faluház, Kristály ház, civil szervezetek szereplésével. A
VURSTLI legyen BÚCSÚKOR! Ne ordítson a sok zene,
míg szereplés van a színpadon! Legyen legfeljebb 2 vendégszereplés, 1 az ifjaknak és 1 az idõsebbeknek. Ne késõi órában.
24. Szia! Na, szerintem jó volt! Tök cukin felléptünk, csak
a gyros volt csípõs!
25. Jó, hogy véleményt nyilváníthatunk. Jó lenne, ha elõre lehetne! Jó lenne, ha minél alaposabban felmérnék a Polgármester vezetésével, irányításával, milyen volt a látogatottsága, értéke, hasznossága falunk lakóinak szempontjából, ennek a május 1-jét ünneplõ 3 napnak. Mi a hozadéka?
KINEK? Csak remélni lehet, hogy tudják, figyelték a rendezvényeket és le tudják szûrni reálisan, közérdek szempontjából a hasznosságukat. Az, hogy a nagynevû szereplõ
csoportokat, pl. Irigy hónalj mirigy, Csepregi Éva vagy más
hasonlókat sokan megnézték, ez nem azt jelenti, hogy ezután is ilyenek kellenek a sok-sok fellépési díjért. Sokan elmentek olyanok, akik úgy gondolták, ha már itt van ilyen lehetõség, és este ráérnek, megnézik. Ezért nem szabad kidobni ilyenre a falunk pénzét. Akit érdekel, nézhet ilyent a
TV-ben eleget. Vajon miért akartak a képviselõk ilyen
május 1-et? Ezt miért mentették át mindenáron az elõzõ vezetés idejébõl? Ha már mûködtetnek önálló Kartal TV-t, értékeljék benne egyénileg, minden képviselõ a falunk nyilvánossága elõtt, mit néztek meg õk, akik megszavazták polgármester nélkül, olyan sürgõsen, még 2008-ban a 2009-es
máj. 1. költségeit!! Õk személyesen, egyénileg, milyen értékeket tudnak kiemelni? Mi mennyibe került? Mit tartanak
a jövõnk anyagi lehetõségét figyelembe véve követendõ útnak, ami hasznos a falunk lakóinak?
26. A többiekhez képest sokkal gyengébb volt.
27. Sz... volt!

KARTALI

GONDOLKODJUNK EL
EGYÜTT!
Sokat gondolkodtam, írjak-e még a mi Kisbíró újságunkba. A 3 napos kartali majálisra járás, a lakótársak közötti
hosszas tartózkodás és a Nyugdíjas Egyesületünk 6. évfordulós ünnepségével kapcsolatos sok-sok beszélgetés írásra
késztetett. A helyi majálissal kapcsolatban csak annyit, üdvözlöm az ez irányú véleménygyûjtõ dobozt, ahová névtelenül bárki elhelyezhette hozzászólását. Nem tudom kinek az
ötlete volt, és azt sem, hogy a Mûvelõdési házon kívül volte másutt elhelyezve. Szerencsés, ha több helyen is van ilyen
lehetõség, hogy a lakosság minél szélesebb körben kinyilváníthassa véleményét. Remélhetõleg többen, több féle nézetû, pártatlan emberek, együtt, tisztán összegzik és hasznosítják a falunk lakóinak közös érdekeit szolgáló javaslatokat, tapasztalatokat. A Nyugdíjas Egyesületünk 6. évfordulós ünnepségével kapcsolatban szeretnénk, ha akit érdekel,
akit foglalkoztat, a vele kapcsolatos tényeket innen olvasná
el!
A HFC kábel TV és a Kartal TV helyi csatornáin egy hónapig hirdettük, és a Kisbíró újságunk áprilisi számában is
közzé tettük meghívásunkat. Külön képes meghívót kaptak
emlékbe a tagok, a Polgármester Úr, képviselõk, intézményvezetõk, helyi csoportok és a más községekbõl meghívott Nyugdíjas Egyesületek Hagyományõrzõ Csoportjai.
Együtt ebédeltünk a helyi állandó tagok, a segítõk és a
meghívottak, akiknél már mi is vendégeskedtünk helyi ünnepükön, Falunapokon. Vendégül láttuk azokat a csoportokat is, akikhez közeljövõben lesz meghívásunk. Süteménnyel és üdítõvel minden megjelentet többször is kínáltunk, mint a lakodalomban. Nekünk ez az egyetlen lehetõségünk, hogy viszonozzuk a vendéglátást. Vannak falvak,
ahol mások a körülmények. Van Falunapjuk és ott lehetõsége van a nyugdíjasoknak is , hogy vendégcsoportot hívjanak. Minden korosztálynak természetes igénye, hogy az
együttmûködést, a barátságot az életkoruknak megfelelõen
keressék és építsék ki. Mi is erre törekszünk 6 éve. Hála Istennek, és a mi egyre fejlõdõ csoportunknak, a pártolóknak
egyre sikeresebben. Ennek hozadéka, hogy ennyi helybéli
nézõközönségünk még nem volt. Nagy örömünkre sokan a
mulatás idejére is köztünk maradtak, ezúton is köszönjük
részvételüket.
 Herczeg Jánosné

A Szent Erzsébet-kert tervezett
júniusi programjai:
– Június 4. csütörtök: Emlékezés Trianonra
– Június 5. péntek: Keresztút
– Június 10. szerda: Árpád-házi Szent Margitra
emlékezünk
– Június 14. vasárnap: Úrnapi körmenet
– Június 27. szombat: Árpád-házi Szent László
királyról
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JÚNIUS 7!
Az elmúlt hetekben minden párt csengetett az ajánlószelvényekért. Ennek az összegyûjtése arra volt jó, hogy a pártok indítani tudják azokat a képviselõket, akik Brüsszelben
az Európai Parlamentben szeretnének tudni. Tehát akik a
kellõ mennyiségû ajánlószelvényt begyûjtötték, azok egy
huszonkét névbõl álló listát tudnak összeállítani a választásokra. Épp ezért egy igen terjedelmes, de áttekinthetõ szavazólapot kap majd kézhez az, aki elmegy a június hetedikei
szavazásra.
Minden névnél ott lesz, hogy melyik párt színeiben indul.
Egytõl huszonkettõig lehet bejelölni a leendõ EU-s képviselõket, lehet akár hetet, kilencet és huszonkettõt is választani, de 22-nél többet nem! Két szempontot lehet figyelembe venni: vagy neveket keresünk a lapon, vagy csupán a
pártok jelölését ikszeljük be.
A pártok és a média sok közvélemény-kutatási eredményt
áraszt felénk, az adatok sokszor érthetetlenek az egyszerû
ember számára, de elég körbenéznünk, hogy rájöjjünk, mi
mindent jelenthet egy EU-s képviselõ bejuttatása. Iskolák,
óvodák, utak és temetõk épülhetnek… Tehát az élet minden
területén megjelenik az Európai Parlamentben megszavazott pénz.
Mi ehhez az önrészt és a szavazatunkat adhatjuk.
Gyerekeink, orvosaink, kórházaink és a magunk fejlõdése érdekében.
Tévhit, hogy ez a szavazás a magyar kormányról szólna.
Tévhit, hogy az ajánlószelvény leadásával már a szavazás
is megtörtént.
Ne legyünk annyira fásultak, hogy a magunk és a jövõ érdekében a következõ 4-5 év irányvonalát ne mi határozzuk
meg a döntésünkkel.
 Illés Lászlóné

Nehézségeid vannak
ANGOL és FRANCIA nyelvbõl?
PÓTVIZSGÁRA KÉSZÜLSZ?
Angol és francia nyelvi korrepetálást vállalok
július-augusztus hónapban, érdeklõdni lehet a
következõ telefonszámon: 06-20-363-0068

ÁLLATSZÁLLÍTÁS
ÁLLATGONDOZÁS
www.kartalikutyaiskola.fw.hu
www.gazditkeresek.eoldal.hu

06 20 965-6826

KÖSZÖNET A KARTALI
VÁLLALKOZÓKNAK
Az aszódi mentõállomás köszönetét fejezi ki mindazon
kartali vállalkozóknak, akik önzetlenül segítettek a mentõállomás felújításában. Gerhát János parkettázásban,
Lados József aszfaltozásban segített, Krizsanyik János,
a Krizsanyik és Társa KFT tulajdonosa pedig 1 millió forint értékben nyílászárókat adományozott. És végül, de
nem utolsósorban köszönet Kartal Önkormányzatának,
amely 200 000 ft pénzbeli támogatást adott.
 Kinka Attila

KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa április 22-i ülésérõl
A napirendi pontok tárgyalása elõtt a Társulás polgármesterei a települési kommunális hulladék elhelyezésének
és kezelésének közös problémái megoldási lehetõségeirõl
szakértõket és az e célból korábban létrehozott munkabizottságot hallgatták meg.
A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési
beszámolóját, amely tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fõ pénzügyi
adatokat.
A Társulás közoktatási szervezõi és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belsõ ellenõrzési, munkavédelmi,
valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintû ellátását végezte 2008. évi mûködése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A Társulás 2008. évi bevételeinek összege 156 millió Ft,
mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen
vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást 87 millió Ft összegben, a nevelési tanácsadási feladatok
ellátásához a Pest Megyei Önkormányzattól átvett 20 millió
Ft-ot, valamint a pályázati és egyéb támogatásokat.
A Társulás költségvetésében 12% az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt
szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást. Az átvett pénzeszközöket logopédiai ellátásra (9,6 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belsõ ellenõrzésre (5 millió Ft) és munkavédelmi feladatra (1,3 millió Ft) fordította a Társulás.
A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot tettek
ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.
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. május
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VOLT EGYSZER EGY
KASTÉLY…
Kartalon. Hogy milyen volt, azt talán nem õrzi egyetlen
tárgyi bizonyíték sem, csak az emlékezés forgácsaiból rajzolódik ki a halvány kontúrú kép. Van ugyan egy fotó a faluban,
ez a Fejezetek Kartal történetébõl c. kötetben is szerepel, de
hogy ezen a Schossberger-kastély látható-e, azt eddig senki
sem tudta megmondani. A fotó tanúsága szerint ez a kastély
Br. Tornyay kastély

báró Tornyayé, tehát nem a Schossbergeré, csakhogy van
olyan öregember a faluban, aki azt mondja, hogy a
Schossbergerek elõneve Tornyay volt. De akkor csak ekkora volt a kastély? Mint egy jól megtermett kúria? Hiszen az
elmondások alapján óriási területen feküdt a kastély, és gyönyörû szép volt. Hosszanti kerítése tulajdonképpen a mai
Arany János utcán húzódott végig, a felsõ tagozatos iskolaközig nyúlt az egyik fele (azt a közt régebben Kastély-köznek is hívták), a másik pedig majdnem kinyúlt a fõútig, pontosabban a Száraz-féle most megújuló étteremig. A kastély
udvara magába foglalta a focipályát, a mai majálisaink helyszínét, és egészen a tüzépi óvoda melletti útig tartott. A bejárata oroszlános kapu volt, és azon az úton volt, amelyik az
iskolától a focipályáig visz. A kastélynak volt szökõkútja, volt
kis tava, jégverme, a kert útjai fehér kövekkel voltak felszórva. Hatalmas gesztenyefák, és rengeteg virág díszítette a
kastélyt körülvevõ – és azt hiszem nem túlzás, ha azt írom –
parkot.
Aztán 1945-46-ban orosz
tankokkal „széthúzták” a kastélyt. Állítólag volt akkor egy
pártfunkcionárius, Csernyik
Miklós, aki azt mondta, hogy a
szegényeket patronálni kell,
és ezen felbuzdulva aztán az
utolsó szegletkõnek is lábakelt. Körülbelül öt év alatt
semmi sem maradt a kastélyból. Illetve valami azért mégis. A kastélyt körülvevõ hajdani kovácsoltvas kerítés ma az
Ennyi maradt
alsó tagozatos iskola, illetve a
a
dicsõséges
múltból
polgármesteri hivatal kerítése.
Ha valaki esetleg többet
tud a kastélyról, vagy van fotója róla, küldje meg nekünk!
 -ok-
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TANÉVZÁRÓ MÛSOR
Vastaps, kitörõ lelkesedés – ilyen volt az iskola tanévzáró
mûsora. Zsúfolásig megtelt terem, mely most nem apadt el
az elõadások végére.
Végtelen gratuláció az alsó tagozatos gyerekeknek és a
tanítóknak! A 3-osok és a 4-esek elõadása mûremek volt, s
az elõadás végén a hirtelen együttessé verbuválódott tanítónõk azt a reményt villantották fel, hogy meg lehet mutatkozni Kartalon játszó, felszabadult, örömet adni tudó emberként is.
De ha ez az iskolai elõadás egyben tükör is az iskoláról, ha
ebben azt a folyamatot is látjuk, hogy miképpen változnak
a gyerekek elsõtõl nyolcadikig, akkor meghökkenve kell
megállapítanom, hogy az a lendület, báj, erõ, ami áradt az
alsósokból, az bizony mintha megkopna mire a felsõ tagozatig ér. Nem kívánok itt részletes elemzésekbe bocsátkozni,
hogy ez miért is van így, pusztán az elõadásban felvillanó
különbségeket sorolom szárazul. A nagyok énekhangja
alulmaradt a kicsiké mellett (kivétel a gyönyörû hangú
Pethõ Annáé!), s a nagyok színi elõadása – bár tudom, hogy
rengeteg munka és erõfeszítés van mögötte – mégis inkább
fejtörést okozott, mint mûélvezetet. Pedig a március 15-i
elõadása a felsõsöknek egészen színvonalas volt. Hát akkor?
Felsõ tagozat mutasd meg magad! Talán külön mûsorral
kellene elõrukkolni? De akkor vajon lenne-e telt terem
mindkét tagozat számára?
 -okA tanítónõk ajándéka

A felsõtagozatosok színi elõadása
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