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HÁNYAN VAGYUNK?
Így ünnepelünk mi. Az intézmény kézen fogja a gyereket,
a gyerek kezét meg a szülõ, így jutunk el minden kartali ünnepségre: október 23-ra, falukarácsonyra, március 15-re és
a majálisra. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az intézmények
hozzáállása nélkül nincs ünnep, mint augusztus 20-a csöndje. Akkor nyár van, szünet van, nincs élet egyetlen közoktatási intézményben sem, nincs, aki szavaljon, aki éneket tanítson, ergo: nincs is megemlékezés.
Ha meg az iskola és az óvoda nélkül zajlana le bármilyen
nemzeti ünnep, mondjuk ünnepi beszédet mondana a polgármester úr, énekelnének a népi együttesek, szavalnának
a nyugdíjasok, és történelmi tablót mutatna be a kamarateátrum, akkor lehet, hogy minden magas hõfokon izzana,
csak éppen egy valami hiányozna: az ünneplõ közönség.
Mert Kartalon közönség is akkor van, ha az intézmény kézen fogja a gyereket… stb.
Ha csak a közoktatási intézmények tartják életben a nemzeti ünnepet, akkor fog-e majd ünnepelni az a fiatal, aki elhagyta már az iskolapadot? Nem az történik-e így, hogy
mindössze a gyermeki lét egyik eseményévé „fokozódik le”
az ünnep?
Szinte azt kell mondanom: könnyû ott ünnepelni, ahol elnyomás van. Ahol nem lehet leírni a helységneveket magyarul (Felvidék), ahol fehér festékkel öntik nyakon a Petõfiszobrot (Kárpátalja), ahol a Magyar Köztársaság elnökét

nem engedik be az országba, hogy részt vegyen a március
15-i ünnepségen (Erdély). Itt sem tûz minden ember kokárdát a szíve fölé, de a határon túl aki ünnepel, aki fáklyás sokasággal hömpölyög az utcán, aki Kolozsváron viselni meri
a kokárdát, mind azért teszi, hogy így demonstrálja: magyar vagyok.
Megismerés nélkül nincs kapcsolat – mondták Budapesten a Nemzeti Múzeumnál tartott ünnepi elõadáson. Igen,
itt jobban utána kell menni március 15-e lényegének. Mert
lehet ünnep tárgya az is, hogy volt egyszer egy pár, igenis
lánglelkû fiatal, ki azt a provokatív kérdést kiáltotta oda az
országnak: hogy elég-e ennyi szabadság, vagy többre vágyunk? Itt akkor fog ünneplõ sokaság lenni, mert egy páran
azért most is vagyunk, ha az egyén felfedezi saját maga számára március 15-e történelmi nagyságát. Addig pedig tényleg csak köszönet és hála mindazoknak, akik megkomponálták az idei ünnepet Kartalon: A polgármester úrnak a tartalmas köszöntõért, az iskola színjátszó csoportjának és kórusának a magas színvonalú elõadásért, az Asszonykórusnak és a Nyugdíjas Klub tagjainak a 48-as nótákért, a kicsi
óvodásoknak a bátorságukért, a 13 koszorúzó civil szervezetnek, pártnak és intézménynek, és azoknak a keveseknek,
akiknek nem volt ott a gyereke, mégis ott voltak velünk.
Csak úgy. Magáért az ünnepért.
 -ok-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2009. február 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén
hozzájárult ahhoz, hogy Balogh Zoltánné jegyzõ Szirák és
Bér településeken további közszolgálati jogviszonyt létesítsen.
Ugyanezen ülésen megbízta a Szervezõbizottságot a 2009.
évi majális megszervezésével. A Bizottság tagjai: Tóth Ilkó
Mihály, Tóth Ilkó Mihályné, Valter Menyhértné, Lados József, Bognár József, Bereczki Ilona és Kovács Róbert.
2009. február 19-én megtartott rendkívüli ülésen a képviselõ-testület Rehorovszky Tamást bízta meg a Kartal Honlap feltöltésével. A honlap aktualizálásának feltöltésére
2.500 Ft/óra díjat állapított meg negyedéves számlázással.
A honlap esztétikusabb megjelenési formája érdekében
155.000 forint egyszeri díjat határozott meg.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások 2009. évi bérleti díjának megállapítása kapcsán a következõ rendeletmódosításra került sor: 2009. március 1-jétõl az összkomfortos
lakások bérleti díja 370 Ft/m2. A bérleti díjak vonatkozásában szociális helyzetükre való tekintettel Talpasné Pongó
Tünde 25.530 Ft/hó, és Farkas Pál 21.830 Ft/hó lakbérét

KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa február 25-i ülésérõl
A Tanács a Társulás 2008. évi elõzetesen számított költségvetési pénzmaradványát 20,1 millió Ft-ban fogadta el. A pénzmaradványnak köszönhetõen a települések éves hozzájárulása a közösen
vállalt feladatokhoz az idei évben elõször lett kevesebb, mint az
elõzõ évben volt.
A Tanács egyhangúlag elfogadta a 2009. évre vonatkozó költségvetést. A tervezett bevételek összege 166,3 millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (102,5 m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (19,2 m Ft), az egyéb támogatásokat (28,7 m Ft). A fõbb kiadások a következõk: önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök (57 m Ft), a Társulás mûködésének és a közös feladatok ellátásának kiadásai (50,5 m Ft) és
az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûködése (53,9 m
Ft).
A tavalyi évhez képest mind a bevételek, mind a kiadások megnövekedtek, melynek oka a közösen ellátott feladatok bõvülése.
Ezek után került sor az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása elnökének választására. A polgármesterek 2
jelöltre adhatták le voksukat: dr. Basa Antal – Galgahévíz polgármestere – 5 igen szavazatot, Sztán István – Aszód polgármestere
– 3 igen szavazatot kapott.
Miután egyik jelölt sem érte el a minõsített többséget (6 igen
szavazat), a Tanács tagjai úgy döntöttek, hogy a 2006-2010-es önkormányzati választási ciklusban nem ismétlik meg az elnökválasztást.
A döntés értelmében az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása munkáját a 2010-es önkormányzati választásokig dr. Basa Antal elnökhelyettes irányítja. Munkáját a Társulás
másik elnökhelyettese, Szendrei Ferenc – Tura polgármestere –
segíti.
Végezetül a Tanács Tóth Ilkó Mihályt, Kartal nagyközség polgármesterét a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság tagjának választotta.
 dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

KARTALI

50%-os csökkentéssel határozta meg 2009. január 1-jétõl.
Az egyéb bérlemények között szereplõ Fény-Alkony Kft
bérleti díja 2009. március 1-jétõl 63.125 Ft/hó összegrõl
90.000 Ft/hó emelkedik, valamint a Gumiszer 2002. Bt
95.635 Ft/hó összegrõl 80.000 Ft/hó összegre csökken.
A garázsbér tekintetében egységesen 200 Ft/m2 történõ
emelés lesz 2009. március 1-jétõl.
Elfogadták a 2009. évi költségvetési rendeletet. A képviselõ-testület a polgármesteri hivatal és intézményeinek
együttes 2009. évi költségvetési fõösszegét az alábbiak szerint állapította meg:
• kiadási fõösszeg: 1.041.014 eFt
• bevételi fõösszeg:
985.510 eFt
• forráshiány
55.504 eFt
További határozatok:
• A képviselõ-testület az aszódi GAMESZ-tól megrendeli
az útkeresztezõdések jégmentesítését is a balesetveszély
csökkentése érdekében.
• A képviselõ-testület megbízza Tóth Ilkó Mihály polgármestert, hogy a 3. számú fõút forgalomkorlátozása ügyében
az aszódi polgármesterrel közösen az illetékes szerv felé eljárjon. 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A 3. SZ. ÓVODA SZÜLÕI
KEZDEMÉNYEZÉSÉT!
2009. április 25-én a kartali Mûvelõdési Házban
kerül megrendezésre a

SZÜLÕK BÁLJA,

melynek teljes bevételét
a 3. sz. óvoda tetõterének beépítésére ajánljuk fel.
Aki nem tud részt venni a bálunkon,
támogatói jegyek vásárlásával járulhat hozzá a
kezdeményezés sikeréhez.
Támogatói jegyek 500-, 1000-, 1500-, 5000-,
10000- Ft értékben kaphatók,
a csoportvezetõ óvónõknél.
TÁMOGATÁSUKAT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
SZMK ÉS AZ ÓVÓNÕK

Keresse a legjobb
megoldást:

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

2009. március

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

KISBÍRÓ
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CIVIL ÖSSZEFOGÁS KELLENE...

Interjú Bognár Józseffel, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökével
Egy gazdasági válság kellõs közepén, hatalmas adóságokkal
küszködve, talán a kultúrára és sportra fog a legkevesebbet
költeni Kartal önkormányzata. Mennyivel tudja támogatni a
KOS Bizottság a civil szervezeteket?
– Az elmúlt évben 4,6 millió forint jutott a civilszervezetek támogatására, az idén sajnos már csak 3 millió forint. Nincs mit
tenni, csökkenteni kell a civilszervezetek támogatásának a
mértékét is. Erre a 3 milliós forrásra kérelem útján lehet jelentkezni, és fel is hívnám a figyelmet arra, hogy már most be
lehet adni a kérelmeket. Tudjuk, hogy ez az összeg nagyon
alacsony, ráadásul Kartalon van két olyan kiemelten közhasznú
társaság, amely a támogatások nagy részét elviszi, ez pedig a
kartali polgárõrség és a kartali nemzetõrség.
Holott ez se nem oktatás, se nem kultúra, se nem sport…
Mennyi marad akkor ténylegesen oktatásra, kultúrára, sportra?
– Az elõzõ évben ez a két szervezet másfél millió forintot vitt
el. Hogy az idén mennyit kapnak, az nem tudom, de figyelembe véve a jelenlegi biztonságpolitikai helyzetet, úgy gondolom,
hogy hasonló összeggel kell támogatni a két szervezetet.
Kartal nagyon büszke lehet magára, körülbelül 16 civilszervezete van, és ezek jó része nagyon eredményesen mûködik. Azt
tudom, hogy a civil szervezeteknek lehetõségük van arra is,
hogy pályázzanak a Leader-programok kiírásaira. Az önkormányzattól kapott támogatásból a pályázáshoz szükséges önrészt tudnák állni.
Jómagam személyében új, felelõs kiadó került a Kisbíró élére. A 19 éve megjelenõ Kisbírónak mintha két teljesen különbözõ arculata volna. Vajon melyik folytatását látná szívesen a
falu?
– A Kisbíró újság a KÉK (Kartali Érdekvédelmi Kör) kiadványa volt, és óriási ûrt töltött be a ‘90-es évek elején. Szó szerint a falu újsága volt, javarészt a KÉK-kör tagjai és a falu lakói írták. Volt külön szerkesztõbizottsága, és saját pénzükön
adták ki, ha jól tudom egészen a kilencvenes évek közepéig.
Késõbb a KÉK feloszlott, s gyakorlatilag az elsõ szerkesztõbizottságból nem maradt senki, az újság pedig átkerült a Mûvelõdési Ház gondozásába. És innentõl kezdve fokozatosan elmaradoztak a lakossági levelek, és egyre inkább az intézmények
szócsövévé vált a Kisbíró.
A mûvelõdési ház adta ki az intézményeknek, hogy havonta
írjanak a Kisbíróba?
– A Kisbíró körülbelül 1994 közepe táján lett az önkormányzat lapja. Valószínû, hogy ekkor
már a polgármesteri hivatal részérõl is jött a felkérés, de az is
elképzelhetõ, hogy ezzel egy
idõben a mûvelõdési ház részérõl is kiment ez a kérelem. Tény
az, hogy az utolsó években
rendkívül színvonaltalan volt az
újság. És ezt nemcsak mi, a
képviselõk láttuk így, hanem a
lakosság részérõl is sokan. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 2003–2004 környékén
megjelent egy új, ingyenes kiadvány a Zöld Kisbíró, aminek
óriási sikere volt pusztán azért,
mert visszatért oda, hogy elsõsorban magánemberek érdekes
Az elsõ Kisbíró –
cikkeit
jelentesse meg.
1990. június

A 2004-es megválasztásom után többször is megpróbáltam
összeverbuválni egy szerkesztõi csapatot, amely az önkormányzati Kisbírót is újra érdekesebbé tudná tenni. 2007 decemberében Horváth Árpádot kértük fel a Kisbíró felélénkítésére,
de õ most nem tudta véghezvinni azt a bravúrt, mint 1990 elején, és annak nyilván rengeteg oka van, hogy miért nem.
Aztán következett az én felkérésem, és a neheztelés, hogy miért a felelõs kiadói posztot töltöm be…
– 2007 elején bukkantunk rá egy olyan törvényre, hogy az
önkormányzat nem birtokolhat médiát, polgármester, képviselõ nem lehet felelõs kiadója egy helyi médiának. Nem mondhatja meg, mirõl szóljon, nem gyakorolhat rá nyomást, politikai
célra nem használhatja fel. Az önkormányzat csak támogathatja anyagilag a helyi újságot, de annak tartalmát a felelõs kiadó
dönti el. Ezért döntöttünk úgy, hogy a felelõs kiadó ne az önkormányzat legyen, hanem egy tõle teljesen független személy.
Márciustól beindul a helyi kábeltévé Kartal TV néven…
– Kartalnak már 2005-tõl lehetett volna helyi tévéadója, de
akkor a falu nem mozdult rá. A 2006-os választások után, az
alakuló gyûlést több tévétársaság is felvette és közvetítette.
Ekkor derült ki, hogy óriási igény van a képviselõk munkájának a nyomon követésére, a helyi események közvetítésére. Az
önkormányzat megbízott egy helyi vállalkozót, Hajdú Róbertet, a felvételek elkészítésével, illetve elindította a Galga tévé
hálózatán keresztül a kartali testületi ülések közvetítését is. Ez
bizony nem volt olcsó mulatság. Több mint 170 000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat a Galga tévének alkalmankénti közvetítési-, felvételi díjként és a helyi vállalkozónak havi 60 000 Ft
átalányt biztosított az egyéb mûsorok felvételére.
A helyi kábelszolgáltató már 2005-ben felajánlott egy külön
csatornát a felvételek közvetítésére. Viszont kiderült, hogy felvételt, amit a tévé sugározhat, csak ORTT engedéllyel rendelkezõ személy készíthet. Az önkormányzat egy ilyen személyt
bízott meg a mûsorok elkészítésével. Szabadi Attila fogja mûködtetni a Kartal TV-t, ráadásul olcsóbban, mint eddig. Sikerült szponzort is szereznünk a kiadások csökkentéséhez. A
Kartal TV-nek állandó mûsorideje lesz, önálló tévécsatorna -okként jelentkezik a HFC kábelhálózatán.

FIGYELEM!

Szent István Egyetem (Gödöllõ) Sportcsarnokában
2009. április 23-án, 9-17 óráig,
Térségi és egyetemi állásbörzét rendeznek.
www.szieallasborze.hu

A Mûvelõdési ház áprilisi elõzetes programjai:

2009. március

4. szombat
8. szerda
8. szerda
10. péntek
16. csütörtök
18. szombat
23. csütörtök
25. szombat

LAN-party
Árusítás - vegyes
Húsvéti előkészület gyerekeknek 15.00-tól
Árusítás- Jön Pisti!
Költészet Napja 16.00-tól
19.00 órai kezdéssel: A MARSLAKÓK
MÁSODIK INVÁZIÓJA – a Vécsey
Kamarateatrum előadása
Árusítás - vegyes
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
jótékonysági bálja
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ISMÉT RANGOS NEMZETKÖZI VERSENY
SZÍNHELYE VOLT A SPORTCSARNOK
2009. márc. 4-én a Magyar Wado-ryu Karate Szövetség megbízásából a Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület nemzetközi utánpótlás bajnokságot rendezett Kartalon. Fási Tiborék (2
danos mester, klubvezetõ, fõszervezõ) célja az volt, hogy a
2009-es utánpótlás bajnoki címeket odaítélhessék, valamint
versenylehetõséget biztosítsanak az alacsonyabb övfokozatú
sportolók számára is.
A versenyt Tóth Ilkó Mihály polgármester úr nyitotta meg.
A fõbírók Molnár Márk és dr. Bárdos Csaba 3 danos mesterek,
nemzetközi fõbírák voltak. Részvételével megtisztelte a rendezvényt Rostás Tibor 6 danos szövetségi stílusvezetõ, Krizan
úr, a Nemzetközi Szövetség Fõtitkára, és dr. Dobozi József 2
danos mester, rendõr dandártábornok, a köztársasági õrezred

parancsnoka is.
A legfiatalabbak hétévesek voltak, de képviseltették magukat a felnõttek és a veteránok is. Ily módon a 13 egyesületbõl
270-en mérték össze tudásukat. A magyar, román és osztrák
sportolók küzdelmeit több, mint 400 lelkes sportrajongó izgulta végig. 16 arany, 25 ezüst és 18 bronzérem talált gazdára!
Kartal Nagyközség különdíjat ajánlott fel a legtöbb versenyzõt felvonultató csapatnak. Ezt a legsikeresebb csapat, a
Galgamenti Wado-ryu Karate Egyesület nyerte el
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik eljöttek a Sportcsarnokba versenyezni, drukkolni, segíteni, hogy megtiszteltek bizalmukkal! 

HETESI ZSOLT ELÕADÁSA KARTALON
Hetesi Zsolt, a Fenntartható Fejlõdés Egyetemközi Kutatócsoport tagja, országjáró körútján, március 5-én, elõadást
tartott az energiaválságról. A diavetítéses elõadás eredetileg a könyvtárban lett volna, de az érdeklõdõ sokaság ott
már nem fért volna el, így került az elõadás, az óvodavezetõ
jóvoltából, a 2-es számú óvoda tornatermébe. Az elõadást a
kartali kábeltévé felvette, és valószínûleg vetíteni is fogja.
Az elõadó a növekedési kényszer által létrehozott válságról, ezen belül is a fosszilis energiahordozók (kõolaj, földgáz,
szén) kitermelési válságáról beszélt. Az olajválság 2008-tól
már zajlik, a földgázválság 2012-tõl várható, míg a szénválság 2010-tõl számítható. Csak egy kicsi, de lényeges példa:
Oroszország már 5%-al csökkentette a Magyarországnak
eladott gáz mennyiségét az idei évtõl. A fosszilis források
biztosítják az összes energia 87%-át, a villamos energia
66%-át, a teher- és személyszállítás energiaigényének 90%-

át. Gyorsan bevethetõ, új, független erõforrások nincsenek
a láthatáron, legalábbis nem nagyon tudni róluk. A kész hidrogén technológiák is csak a városi környezetszennyezést
képesek arrébb vinni, és ott csökkenteni valamelyest. Magyarán, a mostani ipari fogyasztású civilizációnk fenntarthatatlan, a válság nem tûnik leküzdhetõnek. Öröm az ürömben, hogy ez vonatkozik a mûtrágyás-kemikáliás mezõgazdaságra is, és újra el fog jönni az egészséges élelmiszerek
kora.
Meg kellene találni nekünk magunknak is a kivezetõ utakat, a helyi megoldásokat, de eddig nem nagyon mutatkozik
igény erre (a Kisbíróban is meghirdetett februári elõadásbeszélgetés sorozat iránt elenyészõ volt az érdeklõdés), de
talán ezután változások fognak mutatkozni ezen a téren is.

 Bencsik Tibor

Tisztelt Kartali Lakosok!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az ORVOSI ÜGYELET
címe: 2170 Aszód, Baross út.4
(Szakorvosi Rendelõintézet)

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

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

Hétköznaponként:
du. 16-tól másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon: 8 - 8 óráig.
Telefonszáma: 06 20/ 927-11-71

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!

2009. március

A Kisbíró újság
következõ megjelenése: 2009. április 29.
lapzárta: 2009. április 20.
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Intézményeink

KARTALI

„SZIGORÚ SZERETETTEL KELL NEVELNI...”
Folytatjuk a februári Kisbíróban felvetett kérdés megválaszolását, azaz, hogy miben különbözik a mai generáció
viselkedése, nevelhetõsége a húsz évvel korábbiakétól. A válaszadónk ezúttal az iskola igazgatója: Bereczki Ilona.
– Ha visszagondolok arra, hogy mi minden változott, mióta
elkezdtem tanítani, legfontosabbnak tekintem, hogy átrendezõdött, megváltozott az értékrend, a családok szerepe.
Megváltozott a munka és a tudás becsülete. Romlott a tudás
társadalmi megbecsülése, ezáltal a pedagógusoké is.
Óriási információ áradat zúdul a gyerekekre. Felgyorsult a
kommunikáció. Nézik a televíziót, használják az internetet
és nem bírják feldolgozni ezt a hihetetlenül nagy mennyiségû információt. Nincs aki segítsen nekik. Nem beszélik meg
a szülõvel a látottakat, ezért sokszor téves következtetéseket vonnak le.
A mostani gyerekeknek rendkívül nagy a közlésigénye, bizalmasak, aminek nyilván az az oka, hogy nem hallgatja
meg õket a szülõ. Nincs együtt a család, mint régen. Külön
szobában válogatás nélkül néz horrort, szexfilmeket, bármit.
– A gyerekekben nem mûködik semmiféle gát, hogy ezeket
a filmeket ne nézzék meg?
Ez életkori sajátosság. A gyerek kíváncsi. Alapvetõen az a
probléma, hogy nem beszélik meg a látottakat. Közösen kellene fellépni, hogy a helyzet megváltozzon. Ha a gyerek otthon is azt hallja, hogy nem fontos, amit a pedagógus mond,
akkor azt õ úgy fordítja le, hogy abszolút nem fontos a pedagógusra hallgatni.
– A pedagógus megbecsülése tehát a szülõnél kezdõdik…
Abban a családban, ahol a nagyszülõknek, a pedagógusnak,
vagy akár éppen a szomszédnak megvan a tisztelete, ott belsõvé válik a tiszteletadás. A gyerek nem csak szóval, hanem
mintaadással nevelhetõ. Fontos a jó példa követhetõsége.

Egyszerû fogalmakat, kifejezéseket azért nem értenek,
mert nem kerülnek vele kapcsolatba. A szülõt jó szándék
vezérli, amikor erõn felül mindent megad a gyereknek. A
gyerek ezt veszi természetesnek, azt gondolja, ez neki jár.
– És mit gondol, a szülõk, miért akarnak erejükön felül
mindent megadni a gyermeknek?
A szülõ azt akarja, hogy a gyerek többre vigye, mint õ. Csak
ugye nem tudja az utat, amely ehhez vezet. Megváltozott a
gyerekek helye és szerepe a családban. A szülõk kímélik és
elkényeztetik a gyerekeket.
Mit tud kezdeni egy ilyen gyerekkel az iskola? Kell-e nevelnie? Hogyan tud hatni rá?
– Szigorú szeretettel és óriási következetességgel, példamutató, lelki, érzelmi törõdéssel.
A mai gyerekek rendkívül nyitottak, érdeklõdõek, szeretnek beszélgetni. Lexikális tudásuk óriási, de nem sportolnak eleget, és keveset vannak a szabadlevegõn. A szülõk autóval hozzák õket az iskolába, napi 15 percet sem gyalogolnak, és keveset kerékpároznak. Szabadidejükben tévéznek,
számítógépeznek. Mindezt korlátozás nélkül tehetik. Azt hiszi a szülõ, hogy ekkor tanul vagy pihen a gyerek, de ez nem
így van. A számítógépezéssel, a tévézéssel nem pihen a gyerek, lelkileg, pszichikailag teljesen kimerül, és fizikai teljesítõképességük sincs olyan szinten, hogy ezt kompenzálni
tudja.
Gordon azt tanítja, hogy kié a probléma? Én azt kérdezem,
hogy kié a gyerek? Hát elsõsorban a családé. A problémák
gyökere innen indul. Az iskolára nem lehet áthárítani azoknak a problémáknak a megoldását, melyekért elsõsorban a
család a felelõs. 

– Hány éves korig vehetõ rá a mai gyerek a tanulásra?
Nem az a probléma, hogy hány éves korig, hanem, hogy kialakult-e a tudásigénye. Van-e becsülete, értéke a tudásnak,
a tanulásnak? Nem szabad a szülõnek azt mondania, hogy
neked „csak” tanulni kell. A tanulás nagyon nehéz és komoly dolog. Ha a tanuláson kívül nincs otthoni feladata, akkor nem alakulnak ki alapvetõ ismeretei, tapasztalatai, képességei. Ha nem csinál otthon semmit, felnõtt korára ez
válik természetessé.
Ha van feladat, van felelõsség,van visszacsatolás felnõtt és
gyerek között. A feladat elvégzése során sok tapasztalatot
nyer a gyerek. Megfigyeltük, hogy azáltal, hogy nincs feladatuk, egészen egyszerû dolgokat sem értenek meg.
-Például?
Például ma matematika órát látogattam, és elhangzott egy
olyan feladat, hogy adva van egy terület, és annak valahányad része a konyhakert. Volt olyan gyerek, aki azt hitte,
hogy a konyhakert olyan kert, ahol konyha van.

Lezajlott az alsó tagozatos iskolában a rajzverseny
2. fordulója. Témája a tél volt.
A számos ügyes rajz közül íme az egyik.
Készítõje: Ocsovai Anna, 4.a osztályos tanuló
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Élõ múltunk

KISBÍRÓ

EZ VOLT A TÓ
Mikor, hogy keletkezett? Mesterséges volt? Élõ? Megfelelt-e minden kritériumnak? Tegyük félre a tudományt, ne
faggassuk a lexikont, ne kérdezzük az értelmezõ szótárt, mi
az, hogy tó, egyszerûen járjuk csak körbe (közösen) Kartal
néhai tavát. Itt, a mostani Petõfi téren, a Petõfi utca elején.
Itt, ahol az utca két oldala (páros, páratlan) nem azért van
távolabb egymástól a szokványosnál, mert haragban van,
volna egymással. Az utca két oldala fogta közre a falu egykori tavát. „Ha hal nem volt benne, nem is volt igazi”, jegyzi meg egy kedves ismerõsöm. No igen, halakra nem emlékszem… de annyi másra igen.
Elfogult, bár így, cirka 50 év messzeségébõl már igazán
tarthatna távolságot az ember, de van, hogy nem megy. Tanú. Hallja az esti béka-koncerteket, tudja még a kivágott
hét-nyárfákat… Tanúsítja, hogy ez vagy az volt, de csak
úgy, ahogy õ látta, ahogy õt érintette. Az emlékezet csal,
szépít, kiegészít, formál… él és éltet.
Tóparti gyereknek lenni jó volt. Ha
élne Martonné Homok Erzsébet, Bözsi néni, az Igaz mesék, a Tóparti ház, a
Családi krónika (és
több más könyv)
írója, aki maga is itt
cseperedett, bólinthatna, többet is
mondhatna, mesélhetne errõl. Családi
elbeszélésekbõl én
úgy
tudom, a Tónak
A kartali tó 1939-ben
(írjuk nagybetûvel,
mert ez volt a neve: Tó, Tól) forrásai is voltak, nem csak a
falu magasabb pontjáról itt összefolyt, összegyûlt vizes-gödörrõl van szó. A régi fényképek mellett többünk emlékezete õrzi a nyárfákkal, fûzekkel szegett víztükröt. A környékbeli portákról kiterelt kacsák, libák tavasztól-õszig úszkálhattak benne. Hogy én fürödtem volna? Fürdésre nem emlékszem, de fateknõvel ladikázni próbált pár bátrabb gyerek, ez biztos. Télen (természetesen) befagyott a Tó. Korcsolyázott is, akinek volt ilyenje, vagy cipõt, bakancsot próbára téve, csúszkálhattunk is. Néha derékig beszakadtunk a
jéghideg, mély vízbe. A Tó medrét akkoriban még „gondozták”. Nyáron kocsit mostak, lovat csutakoltak itt a gazdák.
Télen jeget vágtak a környékbeli hentesüzletek jégvermeibe, jégszekrényeibe. Többeknek érdeke volt, hogy a Tó tó
maradjon. A ¢60-as évek közepén, egy árvíz miatt, mikor a
tóparti házak veszélybe kerültek (a küszöbig tolakodó víztõl
menteni a menthetõt), áttörték a gátat. Pár évig makacskodott még a Tó, partot követõ árkokat ástak a mederben.
Hogy hogyan került az elsõ szemétkupac a kiszáradt mederbe, ki tudja. Pillanatok alatt a falu szégyenfoltjává vált.
Hiába volt tiltás, kilátásba helyezett büntetés. A Tó a ¢70-es
években végleg „eltûnt”. Az akkor már rejtõzködõ forrásokat végleg betömték, betemették. Egymás után nõttek ki a
földbõl a ma ott álló épületek: ABC, Takarék Pénztár,
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Virágbolt…. S persze a Tó-üzletház. Utóbbi, a butiksor még
új volt, mikor tanúja voltam egy beszélgetésnek. Gyerekek
álltak a felirat elõtt, alatt és betûzgették: J-ó üz-let-ház…
Szíven ütött. Hát igen, a JÓ-nak van, a TÓ-nak itt semmi értelme. Ezek a gyerekek akkor már (már akkor) nem tudták,
hogy itt valamikor, nem is olyan régen, még tó volt, s ennek
emlékét õrzi, õrizné a „ház”, legalább a nevében.
Az ember elfogult. Tóparti gyereknek lenni jó volt. S jó
most (ha felkérésre is) emlékezni… s ha az emlékezet forrás, visszapótolni, táplálni a Tó vizét, hogy azok is lássák,
láthassák, akik eddig hírbõl sem ismerték… Ez volt a Tó.
 Búth Emília

20 ÉVES
A MI PETÕFI SZOBRUNK
1989. március 1-én adták át falunk lakosságának Pálffi
Gusztáv alkotását, a mi Petõfi szobrunkat. (2 azonos Petõfimellszobrot készített a mûvész. A másik az aszódi, Petõfirõl
elnevezett laktanyában volt elõször. Most meg az aszódi
Evangélikus Gimnázium udvarán fogadja a diákokat, látogatókat.) A kartali Petõfi szoborért sokat fáradt, „talpalt”
†Sõregi János tanácselnökünk. 1989-ben a templom elõtti
téren helyezték el a mellszobrot. 1993-ban átadta helyét az
1. és 2. világháború áldozatainak emlékére felállított márvány nõi alaknak.
Petõfi szobrunk a mai helyére, a legméltóbb helyre került.
A térre néz, ahol a március 15-i ünnepélyeket rendezzük évrõl évre. Méltó hely ez azért is, mert valahol, ezen a környéken született Petõfi Sándor édesapja. A költõ nagyapja
Petrovics Tamás 1789-1794-ig Kartalon bérelt mészárszéket és hentesként itt kereste népes családja kenyerét. Búth
Emília az 1992-es Kisbíró Kalendáriumban, a 41. oldalon
írt errõl egy rövid cikket „Állítólag” címmel. Képecskét is
közölt a „Búth” mészárszékrõl. Vannak még olyan idõs kartaliak, akik úgy hallották õseiktõl, hogy nem a Búth-féle
épületben – vagy annak helyén állóban – volt az a bizonyos
Petrovics Tamás által bérelt épület, hanem a fõúton, az egykori tóval szemben. A Petrovics család történetébõl nekünk, kartaliaknak érdekes tudnivaló lehet a következõ: híres költõnk nagyapja, Petrovics Tamás Salkovics Zsuzsannával kötött második
házasságát a Jóisten 9 gyermekkel áldotta meg. 8. gyermekként született költõnk
édesapja, István 1791-ben
Kartalon. Petrovics István
1818-ban az aszódi evangélikus templomban kötött házasságot Hrúz Máriával.
Petõfi életének konkrétumait az Aszódi Petõfi Múzeum
õrzi.
Kartaliak! Menjünk el az
aszódi múzeumba, akár
többször is, mert a sok értékes emlék megérdemli, hogy
Eredeti helyén álló
megnézzük, emlékezetünkbe
Petõfi-szobor
véssük!  Herczeg Jánosné

2009. március

Vox Populi — A nép hangja

KISBÍRÓ

SZAVAZZUNK...

Színház Kartalon!
A MARSLAKÓK MÁSODIK
INVÁZIÓJA

(1. rész)
A címet olvasván sok véleményt és reakciót várok az Olvasóktól. Sokan sokféleképpen élték, vagy nem élték meg ennek
a szónak a jelentését. Az idõsebbek emlékezhetnek még a képmutató kékcédulás szavazásokra, de a fiatalok azt sem tudják,
hogy ez mit jelent. Vajon miért nincsenek tisztában vele? Ennek talán az lehet az oka, hogy a múltnak errõl a részérõl nem
is beszélnek szülõk-nagyszülõk a gyerekeikkel. A beszélgetés,
a múltismeret hiánya pedig elvezetett mára oda, hogy szavazáskor fiatalokkal alig lehet találkozni. Pedig a jövõ döntése
mindenki kezében ott van, ott lenne. Szoktuk mondani, hogy a
jövõ a fiataloké, de érdekes módon pont õk nem élnek a lehetõséggel. Persze minden tiszteletem azé a kevés kivételé, aki él a
jogaival.
De mikor is álltak „vissza” ezek a demokratikus jogok?
De sokan csalódtak „a rendszerváltásban”, de ami vitathatatlan siker, az pont a szabad választás.
Mi harcoltuk ki, nekünk kell gyakorolni is!
Ezért nem értem azokat a politikusokat, akik ennek a gyakorlatnak az elvetésére szólítják fel az embereket, ki nyíltan
(dec.5), ki pedig burkoltan.
Kérdezhetnénk, hogy burkoltan ezt hogy lehet csinálni? Lehet, mégpedig sikeresen. Ezt mutatják a közzétett részvételi
adatok. A média, ezen belül is a tévé, nagy úr a hétköznapi embernél, hiszen más szórakozási, kikapcsolódási lehetõsége nem
lévén ennek segítségével „mûvelõdik”, informálódik. A sok
rossz, negatív, lehangoló hír hallatán, nem látja értelmét a
részvétel fontosságának. Pedig, ha tovább gondolná, rájöhetne,
hogy ha most rossz, és ezt a véleményét nem nyilvánítja ki,
nem szavaz, akkor jobbra sem számíthat. Ha pedig neki rossz,
akkor a családjának, a gyerekeinek is az lesz. Ha a szülõ nem
megy el, példamutatás hiányában a gyereke sem fogja lényegesnek tekinteni. Ezzel a láncreakcióval pedig kialakulnak a
mai, nem éppen mintaértéket képviselõ állapotok. Nem vállaljuk döntéseinkért a felelõsséget. Az a kisebbik „rossz”, ha az
idõ múlásával rádöbbenünk, hogy akire voksoltunk, nem adta
meg a jobb élethez a feltételeket, hisz nincs ilyenkor még semmi garantálva. De ha el sem megyünk, akkor miért is vagyunk
mérgesek? Van-e joga annak reklamálni, aki, amikor kellett, el
sem ment?! Véleményem szerint nincs.
 Illés Lászlóné

ELADÓ!

FIGYELEM!

Megkímélt állapotban lévõ, alig
használt 2 db tömör
fenyõ tálalószekrény és fenyõ étkezõsarok garnitúra
bõvíthetõ asztallal (a gyári fólia
még rajta van a kárpiton),
valamint egy szintén megkímélt
3 x 4 m-es szõnyeg eladó!

Bérelhetõ
helyiségek
(irodának,
szolgáltatásnak,
rendezvénynek)
a Kristály Házban

Érdeklõdni lehet:
a 06-30-627-6470-es
telefonszámon.
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Fantasztikus történet 1 részben
Arkagyij és Borisz Sztrugackij regényébõl
színpadra írta és a Vécsey Kamarateatrum
elõadását rendezte:
BARABÁS TAMÁS
SZEREPLÕK:
Phoibosz Apollón, nyug. Tanár • Barabás Tamás
Mürtilosz, a szomszédja • Lévai József
Kharón, Apollón veje •
Nikosztrátosz, hivatalnok • Jávor Balázs
Pantarhei, rendõr • Szendrei Szabolcs
Démosz • xxx

„Marslakók nem létezhetnek, mivel a Marson nincs
élet. Ez tudományos tény.”
És mit szól a tudomány a marslakók
tetoválásához?
Ilyen kérdésekre is fény derül a Vécsey
Kamarateátrum új bemutatójának kartali elõadásán
a Mûvelõdési Házban
2009. ÁPRILIS 18-ÁN 19 ÓRÁTÓL!
Az elõadásra érkezõktõl kénytelenek vagyunk
marsi adót szedni, összege: 300 Ft/fõ.

Kartal,
Baross út 158.
Telefon:
30/445-3233
2009. március

FENYVES GAZDABOLT
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-13
A TANGAZDASÁG UTCÁJÁBAN
Kínálatunkból:
Rédei Kertimagos tasakos vetõmagok 85 Ft/db-tól,
Mohikán, Perez uborka 190 Ft/db,
zsákos Oskar borsó vetõmag 14135 Ft/zsák,
Jof, Coral, Somerwood 14375 Ft/zsák,
Exzellenz 8750 Ft/zsák, tak.búza 3000 Ft/q,
kutyaszalámik 195-200 Ft/db…
- olcsó növényvédõszerek, mûanyag áruk, szerszámok...
- áprilistól balkonvirágok /muskátlik, begóniák, stb./

Kartalon
eladó
105 nm-es
új építésû
családi
ház!
Tel.:
06-30596-8220
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HIRDETÉSEK

Kartal,
Baross u. 158.
MÁR MOST SZERVEZZE GYERMEKE
NYÁRI TÁBOROZTATÁSÁT!
Kartalon a Kristály Házban napközisés bentlakásos táborok
Musical - bentlakásos és napközis július 26-augusztus 1.
Fit-Kid - bentlakásos és napközis július 26-augusztus 1.
Hip-hop - napközis gyermek-, junior-, felnõtt
Ének-zenei - napközis
Gyermek jóga - napközis
Gyermek angol - fél napos
Nõi önvédelem - intenzív kurzusok
Amatõr zenés társulatba várjuk a jelentkezõket!
Salsa klub minden pénteken 20 órától!
Telefon: 30/445-3233, 30/211-5959
www.kristalyhaz.hu
Kérjük adója 1%-ával támogassa alapítványunkat!
Számlaszám: OTP BANK NYRT.
Aszód 11742166-20119571

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

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

