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KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság 

leadási határideje: 2009. november 19.

A Kistérségi reneszánsz nap október 1-jén reggel fél 10-
kor vette kezdetét, korhû ruhába öltözött aprócska Mátyás
királlyal és Beatrix királynéval. Ünnepi mûsor köszöntötte
a királyi párt. Gyönyörû reneszánsz zenét hallottunk a zene
tagozatosok elõadásában, melybe a tanító nénik is bekap-
csolódtak egy kórusmû éneklésével. A negyedikesek tánc-
cal köszöntötték a királyi udvartartást. Majd Mátyás ki-
rályról szóló mondákkal és lovaskocsizással folytatódott a
nap. Ezt követte a fölséges királyi lakoma, trombitaszóval
és az étkek verses dicséretével. A meghívott boldog ven-
dégsereg természetesen a kistérségbõl jövõ gyerekek és a
mieink voltak. 

„Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak” – zeng-
te körülbelül 300 kisgyerek a kartali Sportcsarnokban a
Nefelejcs együttes citerajátékára, hogy aztán mindezt
meghazudtolva õk maguk is táncra perdüljenek. Ezek a
9–10 éves gyerekek, akik Aszódról, Bagról, Domonyból,
Ikladról, Galgahévízrõl, Turáról, Versegrõl és persze a helyi
alsó tagozatos iskolából sereglettek ide a Sportcsarnokba
nemcsak táncot ropni és népi hangszerekkel ismerkedni –
mert Deák István elõadásában ez is volt. Délután pedig a
mindent eldöntõ kalandtúra következett, a játékos tanulás
legintenzívebb része. Megannyi ügyességi tornán kellett
részt venni – célba lövés, lándzsákkal való vívás stb. –A kép-
zeletbeli, mesebeli vándorlegények kipróbálhatták milyen
volt lúdtollal írni, körmön fonni, gyöngyöt fûzni, alakoskod-
ni, bábszínházat csinálni, mérni középkori ûrmértékekkel,
pinttel, messzellyel, iccével. Csontkockával szerencsejáté-
kot kellett játszani, puzzle-ból korabeli festményt kirakni,

és totózni olyan izgalmas és furfangos kérdések sûrûjében,
mint: Hányszor ettek Mátyás király udvarában? (Kétszer –
volt a helyes válasz, holott ötre is, meg egyre is lehetett tip-
pelni…) 

És végül, mindezek után, egy kis ugrás az idõben: kint a
Sportpálya mögött Huszár Attila és Gazda Pusztai Gábor
várta a kicsiket. A két lelkes fiatalember –Gödöllõrõl és Új-
barokkról- honfoglaló magyarok ruháját idézõ öltözetben,
nemcsak beszéltek az íjászatról, tarsolyról és a karikás os-
torról, de be is mutatták azt, sõt ki is lehetett próbálni, hogy
milyen szíven lõni nyílvesszõvel egy szalmabálát. 

Együtt töltöttünk egy napot a kistérségi gyerekekkel, is-
merkedtünk, kalandoztunk, versenyeztünk. Ha ennek a
napnak a közösségi élményét át tudjuk menteni a hétköz-
napokba, akkor hasznosan dolgoztunk! Ez az élménydús re-
neszánsz nap nem jött volna létre, ha Hegedûsné Megyeri
Andrea nem pályázott volna sikeresen a megrendezésére,
ha az alsó tagozatos iskola dolgozói nem álltak volna oda
egy emberként a programok kivitelezésében, ha nincs segí-
tõkész kartali asszony, ki a tanítónõk reneszánsz stílusú ru-
háját ingyen varrta meg, férfiak, kik a lovas kocsijukat in-
gyen adták oda kocsikázni, pogácsát felajánló kartali pék-
vállalkozó, és még hányan és hányan, akik önzetlenül segí-
tettek a tanítóknak, hogy sikeres legyen ez a nap.

A kartali alsó tagozatos iskola nevében köszönetünket fe-
jezzük ki: Telek Csabának a perecekért, Oláh Gézának és
Lantos Lászlónak a 400 gyerek kocsikáztatásáért, Adámi
Mártonnak a trombitajátékáért, Tóth Tiborné Ibolyának a
ruhák elkészítéséért, Végh Dániel, Csapó József, Deák Ist-
ván és fia Nefelejcs együttes tagoknak, Szászi Tibornak a
hangosításért, az iskola konyhai dolgozóinak a finom enni-
valókért, az óvodának a kölcsönkapott eszközökért.

És ne hagyjuk ki a résztvevõ kicsiket sem, az õ kitartó kí-
váncsiságuk és jókedvük nélkül bizonyára nem lett volna
ilyen fényes ez a nap. De hát ki látott már szomorú gyerme-
ket, akkor, ha játszani kell! 

A MÛVELÕDÉSI HÁZ SZERETETTEL
VÁRJA  A  TISZTELT

KARTALI   LAKOSOKAT
2009. november 14-én, szombaton

17 órakor kezdõdõ

"KARTALIAK A KARTALIAKNAK"
mûsorára.

„MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK …”
Kistérségi reneszánsz nap az iskolában
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Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott

rendes testületi ülésérõl

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az el-
sõ napirendi pontban a költségvetésrõl szóló 4/2009 (III.1.)
számú rendeletet a következõképpen módosította:

MÛKÖDÉSI KIADÁSI ELÕIRÁNYZAT: 745.169
Ebbõl:
- Személyi juttatás 377.595
- Munkaadókat terhelõ járulékok 121.933
- Dologi kiadások 195.527
- Társadalmi és szoc.pol.juttatások 37.350
- Mûködési célú pénzeszközátadás 9.290
- Tanulói tankönyv támogatás 3.474

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 332.294 
Ebbõl:
- Beruházások összege 77.395
- Felújítások összege 39.917
- Településközpont fejlesztési önrésze 10.000
- Felhalmozási célú támogatás Viziközmûnek 39.820
- Felhalmozási célú bevételek pénzügyi befekt. 67.783
- Felhalmozási célú kölcsön törlesztés 16.992
- Felhalmozási célú ÁFA befizetés 29.013
- Hulladékgazdálkodási Társulás önrész 11.000
- Kötvény kamata 39.974
- Kartal Tv fejlesztési célú hozzájárulás 400

A második napirendi pontban a Féléves költségvetési tájé-
koztató került megtárgyalásra, melyet a képviselõ-testület el-
fogadott.

Harmadik napirendi pontban a élelmezés nyersanyagköltség
és térítési díjakról szóló rendelet került módosításra. Az Ön-
kormányzat intézményeiben étkezõ gyermekek napi  térítési
díjait a következõ összegben határozza meg:  /ÁFA-val/
a/ óvodás gyermekek étkezése esetén: 300,- Ft/adag
b/ napközis gyermekek étkezése esetén: 376,- Ft/adag
c/ az iskolában csak ebédet igénybe vevõ 

gyermekek esetén: 250,- Ft/adag
d/ az iskolában ebédet és tízórait igénybe

vevõ gyermekek esetén: 310,- Ft/adag

Az önkormányzat intézményeiben étkezõ felnõttek étkezési
térítési  díjait a  következõ összegekben határozza meg:
/ÁFA-val/  
a/  ebéd térítési díja egységesen: 696,- Ft/adag

A negyedik napirendi pontban Partos Nikoletta kérelme ke-
rült megtárgyalásra, melynek eredményeként a képviselõ-tes-
tület kiutalja Partos Nikoletta részére a Kartal, Baross u. 115.
szám alatti 41 m2 nagyságú szolgálati lakást. 
Az ötödik napirendi pontban a közalkalmazotti, köztisztvise-
lõi besorolások belsõ ellenõri vizsgálatáról szóló tájékoztatást
fogadta el a képviselõ-testület.
A hatodik napirendi pontba az iskola távfelügyeleti szolgálta-
tás díja kérdést tárgyalta a képviselõ-testület, melynek ered-
ményeként elutasította a Centrál-Kövi-Sec. vagyonvédelmi,

szolgáltató és kereskedelmi Kft. távfelügyeleti szolgáltatásra
vonatkozó árajánlatát.

A hetedik napirendi pontban utcanyitási kérelmek kerültek
megvitatásra melynek eredményeként a képviselõ-testület elvi
engedélyt adott a Baross  és Könyves Kálmán utca, valamint a
Szabadság és Dózsa György út közötti terület utcanyitásához
azzal a feltétellel, hogy az ingatlan tulajdonosok az út kialakí-
tásához szükséges területrõl lemondanak. A jegyzõ és Dr. Réti
István ügyvéd az utcanyitáshoz szükséges feltételeket kidol-
gozza. A telek kiméretésének valamennyi költsége az érintett
ingatlan tulajdonosát terheli az út kialakításának, ingatlan
nyilvántartási bejegyzésének költségeit vállalja. 

A nyolcadik napirendi pontban Hazina Beáta kérelmét a kö-
vetkezõképpen bírálta el a képviselõ-testület Hazina Beáta ré-
szére 1 lakást bérbe ad a Szirom utcai lakóparkban lévõ laká-
sok közül 600 Ft/m2 áron. 

A kilencedik napirendi pontban a Sissy nap megtartása kér-
désében a következõ határozat született: A képviselõ testület
hozzájárult a Sissy nap megrendezéséhez, a KOS Bizottság ke-
retébõl felajánlott 260 e forintos összeghez, és a Sissy nap
programját elfogadta. 

A tizedik napirendi pontban a Forrás SE kérelme került el-
fogadásra a következõképpen: a képviselõ-testület a Forrás
Szabadidõ Sport Egyesületet támogatta a sportrendezvény
megtartásában. A rendezvény anyagi és szervezési feladatai a
Forrás SE hatáskörébe tartoztak. 

A tizenegyedik napirendi pontban Talpasné Pongó Tünde ké-
relme került megtárgyalásra melynek eredményeként a képvi-
selõ-testület Talpasné Pongó Tünde kérelmét az Ady Endre út
44. szám alatti önkormányzati bérlakás udvarának szétválasz-
tására elutasította. 

A tizenkettedik napirendi pontban az óvoda ajánlati felhívás
véleményezése kérdést tárgyalta a képviselõ-testület, melynek
eredményeként az ajánlati felhívást elfogadta.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a következõ három cé-
get hívja meg: 
- AGZ Hungary Kft. 1222 Budapest Hársfa u. 133.
- Homokfa Kft. 2173 Kartal Bocskai u. 63. 
- Molnár József vállalkozó 2183 Galgamácsa, Arany János u.
2/a.

Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozatok szület-
tek:

A képviselõ-testület:
- támogatja a Futsal SE kérelmét, ingyen rendelkezésükre bo-

csátja a sportcsarnokot 2009. szeptember 4-tõl visszavonásig;
- hozzájárul, hogy Kartal Nagyközségi Önkormányzat a 2009-

2010-es tanévben is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz és a pályázati fel-
hívást elfogadja;

- az önkormányzat részére hirdetményben meghatározott ár-
verésen elõvásárlási jogával nem kíván élni;

- KOS Bizottság hatáskörébe utalja a sportcsarnok névadásá-
nak kérdését, hogy a következõ testületi ülésre készítse elõ;

- elfogadja az úthálózat kijavításával kapcsolatos információt;
- Kartal fõútján a zebrák felfestését támogatja; 
- 2010 évben is a majális megszervezése mellett dönt. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott

rendes testületi ülésérõl

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az el-
sõ napirendi pontban a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
eszközbeszerzése és infrastrukturális fejlesztésére érkezett
ajánlatok elbírálása  kérdésében döntött. A napirendi pont
kapcsán a következõ határozat született: a Játéksziget
Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzése és infrastrukturális
fejlesztésére a Homokfa Kft. ajánlatát fogadja el, 13.113.823
forint + Áfa áron. Megbízza a polgármestert a szerzõdés meg-
kötésével.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a má-
sodik napirendi pontban a Szirom utcai lakások bérbeadása
iránti kérelmeket tárgyalta. A napirendi pont kapcsán a követ-
kezõ határozatok születtek: 
- hozzájárul ahhoz, hogy Bódi József, mint bérlõ beköltözhet a

C3 lakásba 600 Ft/m2 bérleti díj fejében. Amennyiben 250.000
Ft /m2 áron meg kívánja vásárolni a képviselõ-testület a ré-
szére eladja a C3 lakást. 

- A C2 lakás bérlésére jelentkezõktõl munkáltatói igazolást kér
az önkormányzat. Amennyiben valaki azonnal megvásárolná
a meghatározott m2 áron a C2 lakást, a képviselõ-testület dönt
a kérdésben. 

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a har-
madik napirendi pontban a Baross utcai lakosok kérelmét
tárgyalta. A napirendi pont kapcsán felkérték a jegyzõt, hogy
állítson össze egy csendrendelet tervezetet, amelyet a képvise-
lõ-testület a következõ testületi ülésen megvitat.

A következõ rendes testületi ülésen az avar égetésrõl szóló ren-
deletrõl tájékoztatni fogja a lakosságot a Tv-n keresztül, és a
rendeletet be nem tartókkal szemben a továbbiakban bejelen-
tés alapján a jegyzõ fog eljárni.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ testülete a ne-
gyedik napirendi pontban a Leader befogadó nyilatkozatok-
ról döntött. A napirendi pont kapcsán a következõ határozatok
születtek: 
- az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtott támogatások közül a FVM által kiírt Szabadidõs
tevékenység és sportolásra alkalmas infrastruktúra címû pá-
lyázaton részt kíván venni. A pályázat támogatása esetén az
abban foglalt pályázati cél közös megvalósítására együttmûkö-
dik az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesülettel. Megbíz-
za a polgármestert, hogy az együttmûködési megállapodást
aláírja.
- Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtott támogatások közül az FVM által kiírt Leader kép-
zés címû pályázaton részt kíván venni. A pályázat támogatása
esetén az abban foglalt pályázati cél közös megvalósítására
együttmûködik az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesü-
lettel. Megbízza a polgármestert, hogy az együttmûködési
megállapodást aláírja.
- Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtott támogatások közül az FVM által kiírt Leader ren-
dezvény címû pályázaton részt kíván venni. A pályázat támoga-
tása esetén az abban foglalt pályázati cél közös megvalósításá-
ra együttmûködik az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egye-

sülettel. Megbízza a polgármestert, hogy az együttmûködési
megállapodást aláírja.
- Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtott támogatások közül az FVM által kiírt Leader mar-
keting címû pályázaton részt kíván venni. A pályázat támoga-
tása esetén az abban foglalt pályázati cél közös megvalósításá-
ra együttmûködik az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egye-
sülettel. Megbízza a polgármestert, hogy az együttmûködési
megállapodást aláírja.
- Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtott támogatások közül az FVM által kiírt Nemzetközi
együttmûködés címû pályázaton részt kíván venni. A pályázat
támogatása esetén az abban foglalt pályázati cél közös megva-
lósítására együttmûködik az Észak Kelet-Pest Megyei Leader
Egyesülettel.
Megbízza a polgármestert, hogy az együttmûködési megálla-
podást aláírja.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az
ötödik napirendi pontban a Játszótérrel kapcsolatos aláírás-
gyûjtés kérdést tárgyalta meg, melynek kapcsán a játszótér ál-
lagának megóvásával kapcsolatos aláírás gyûjtésrõl szóló tájé-
koztatót elfogadta.
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a ha-
todik napirendi pontban Tóth Gábor interpellációival kapcso-
latos kérdést tárgyalta. A napirendi pont kapcsán a következõ
határozat született: A képviselõ-testület Tóth Gábor ország-
gyûlési képviselõ, Bag polgármestere a bagi csomópont kiala-
kításával és a felszíni csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos in-
terpellációit támogatja. 
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a he-
tedik napirendi pontban a Petõfi úton fekvõrendõr kialakítá-
sával kapcsolatos kérdést tárgyalta melynek eredményeként a
következõ határozat született: A képviselõ-testület fekvõrend-
õr kihelyezése mellett dönt próba jelleggel mûszaki és jogi
szempontok figyelembevételével a Petõfi utcában. 
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületet az
Egyebek napirendi pont kapcsán a következõ határozatot hoz-
ta: Marjai Sándor építésügyi hatósági ügyintézõ beszéljen a
Rákóczi úton lévõ pékség tulajdonosával, hogy parkoló kialakí-
tására milyen lehetõség van. 
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KISBÍRÓ 3

Az önkormányzat néhány kiegészítése 
a Sissy-napról és a Sportnapról

A Sissy-nap kartali eseményeit az önkormányzat helyi forrásból
rendezte meg. Összköltsége 260 000 Ft volt. A Sissy-nap Kerek-
haraszt és Kartal település kapcsolatépítésének elsõ kulturális ál-
lomása volt, amelybõl hagyomány teremtõdhet. Cél a késõbbiek-
ben közös pályázati lehetõségek kiaknázása.
Köszönet Oláh Gézának, hogy lovas kocsiján átszállította a nyug-
díjas egyesület tagjait, és a Sissy Egyesületbõl jelenlévõ tagokat
is. Köszönet Zámbó Lászlónak, hogy versenyhintóját térítésmen-
tesen bocsátotta rendelkezésre a látványos felvonuláshoz, „uta-
záshoz“, és az  óvoda konyhai dolgozóinak, akik  finom kínálniva-
lót készítették a vendégfogadáshoz. 

A Sportnaphoz az önkormányzat biztosította a területet, a köz-
hasznú dolgozók részvételével azt rendbe tetette, és vállalta a
rendezvény rezsiköltségét. 



Amikor 1989-ben Kartalra költöztünk még minden
szép és kedvezõ fogadtatású volt. Az utcában a szomszé-
dok barátságosan fogadtak, segítettek tanáccsal, tettek-
kel és jó érzéssel kezdtük el a beilleszkedést. Azt tapasz-
taltuk, hogy van faluközösség, vannak kulturális mûso-
rok, van sportélet. Mivel sportszeretõ család vagyunk,
igyekeztünk részt venni minden sporteseményen a há-
rom lányunkkal. Találkozásunk Bencsik Auréllal a nõi fo-
ci létrehozását eredményezte településünkön. Elnézést
kérek, hogy így mondom, de már akkor úgy éreztem,
nem szeretnék innen máshová menni! Rellivel létrehoz-
tuk a focizni szeretõ lányok csapatát, melynek tagjai: Ka-
rácsony Zsuzsa, Juhász Orsolya, Kleizer Renáta, Kleizer
Mónika, Hajas Rózsa, Gregus Krisztina, Hunyás Erika,
Kádár Erzsébet, Vincze Katalin, Tóth Nikoletta, Tóth
Boglárka, Tóth Bettina, Magony Petra, Tokodi Rita, Zsi-
ga Nikoletta. Mint látjuk, igen szép létszám jött össze és
munkánk eredményeként már a kezdetekben is sikerült
serlegeket, érmeket, okleveleket szereznünk. Az évek fo-
lyamán a csapat összetétele változott, ami meg is mutat-
kozott az eredményeinken. Ám a lányok játékkedvét leg-
inkább a „hontalanság” befolyásolta. Nem volt lehetõsé-
gük az edzésekre stabil helyen. Sokszor kaptuk azt vá-
laszként, hogy nem mehetnek a lányok a kartali pályára,
mert „szétrúgják” a gyepet! Valóban, erre nem is gondol-
tam, a felnõtt férfi focisták után a 12-15 éves lányok szét-
rúgják!!! Hiába, biztos bennem van a hiba, túl kemény
edzést tartok nekik. Az évek teltek, múltak, a faluban
még volt igény a mozgásra (lásd: Challange-Day, Mozdulj
rá!) és mi is edzettünk Aszódon az edzõpályán, illetve a
Csengey úti iskolában. Egyesületünk 2001 óta minden
évben megrendezi a Regionális nõi, és férfi teremlabda-
rúgó bajnokságot, amelyre a környék településein élõk
igényt tartanak. A kerékpáros szakosztály megalakulása
alkalmával 17 kartali tagot számlált, akik segítségével
létrehoztuk az „Értõl a torkolatig” elnevezésû kerékpá-
ros túrasorozatot Magyarország folyói mentén. Úgy gon-
doltuk, hogy az embereket érdekli a sport, a mozgás és
minden, ami ehhez kötõdik. 2007-ben megalakítottuk a
terepjárós szakosztályt, s tervbe vettük, hogy bemutató
rendezésével megkedveltetjük a lakossággal a technikai
sportok ezen ágát. Közben megépült a sportcsarnok, ami
új reményeket öntött belénk. Kultúrált körülmények kö-
zött lehet edzeni a lányoknak, ugyanide lehet színvonalas
nõi- és férfi kupákat, bajnokságokat szervezni. Ám hiába
a faluhoz kötõdni akarás, a képviselõ testület nem járult
hozzá a tetemes terembérleti díj csökkentéséhez, ezért
visszamentünk Aszódra, ahol szeretettel fogadtak és jó-
val kedvezõbb áron biztosították a termet rendelkezé-
sünkre. Az újabb meglepetések 2009 májusában tetõz-
tek, amikor – az évekkel elõbb megszûnt sportegyesület,

a sportot elõtérbe hozó polgármester halála és minden
sporthoz kötõdõ rendezvény hiánya után – fölkértek,
hogy segítsek a majális szervezésében. Hiába szervez-
tünk a gyerekeknek Közlekedésbiztonsági Nap-ot, hiába
volt vezetéstechnikai tréning bemutató, helikopteres sé-
tarepülés kedvezményes áron, paintball lövészet, mászó-
fal, terepjárós bemutató, rally bemutató az érdeklõdés a
hagyományokon változtató programokra sem volt elég.
Még nem esett a munkakedvem, szeptember 12.-ére
megszerveztük segítõimmel a Sportnapot. 15 ember dol-
gozott egy hónapot keményen azért, hogy a falu lakossá-
gát kimozdítsa a hétköznapok hajtásából és egy könnyed,
családias, sportos kikapcsolódást biztosítson ingyen.
Azért, hogy a nap végén kellemesen elfáradva egy üdítõ,
egy sör és a kartali együttesek szórakoztató zenéje mel-
lett átbeszélhessük a nap eseményeit, eredményeit. Ne-
tán egy kissé cukkolva, ugratva a másikat, hogy nem úgy
teljesített, ahogy ígérte. Ám ez nem jött össze! A lakos-
ság nem igényli a közösséget ( vagy ha mégis, nem tesz
érte), nem értékelik az értük fáradozók munkáját, nem
értékelik azt, hogy mindenki ingyen dolgozott és az
együttesek sem kértek fellépti díjat!

És most úgy érzem, jöhet a felsorolás, mert megér-
demlik, hogy mindenki tudjon róluk: õk még tesznek a
sportért, tesznek a faluért!

Támogatóként Kartalról: a Kartali Mezõgazdasági
Szövetkezet, a Turai Takarékszövetkezet Kartali kiren-
deltsége, a Bencsik Fornetti, Bencsik János Kerékpár-
bolt és Szerviz, AZA-KER Kft, T.I.M. Autósiskola Kft,
Kartal Ifjúságáért Alapítvány, valamint Gerhát János,
László Tibor, Udvari Antal, Füzeséri László és Ács Lász-
ló segítették a rendezvény létrehozását.

Ezenkívül támogatta rendezvényünket: a Braun Papír-
bolt, a KÉTA Kft, AD-ROB Kft, Szûcs-Acél Kft, Márkis
Bt, Verseg Tüzép Kft, Észak-Kelet Pest Megyei Leader
Egyesület, valamint a Kartal TV.

A Sportnap megvalósításában segített: Babály László,
Gergely Norbert, Szarvas Csaba, Varga László, Kratofil
Sándor, Kerekes Csaba, Bereczki Ilona, Jelencsik István,
Mihály Zsolt, Péter Balázs, a Polgárõrség és az Ifjú Pol-
gárõrök, a Faluház, a Kartal Ifjúságáért Alapítvány, a
Kristályház, az Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egye-
sület, Homok Márton és Vaskó János az Erzsébet-kert-
tel. Ezen kívül az Országos Mentõszolgálat Gödöllõi Állo-
másának munkatársa, valamint a Magyar Vöröskereszt
Aszódi Kirendeltsége.

Ha a fenti felsorolást mindenki figyelmesen átolvassa,
akkor rá lehet ébredni, hogy vannak Kartalon segítõkész
és tenni akaró emberek! Ám hiába az igyekezet, amikor
a lakosságot nem érdekli a sport, a közösségformálás.

Kartal kezd posványhoz hasonlítani, ahol van egy-két
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Anekdota helyett
EMLÉKEK ÉS A VALÓSÁG
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ALÁÍRÁSGYÛJTÉS VOLT
A JÁTSZÓTÉR 

VÉDELMÉÉRT
Azért írom ezt a levelet, mert akik aláírásukat adták vé-
leménykutatásunkkor, megkértek informáljam õket,
hogy mi lett a sorsa az aláírásgyûjtõ íveknek. Az ötlet
egy hasonlóan kisgyermekes anyukától származik, aki-
vel az óvodában futottam össze, és az általam írt cikk vál-
totta ki belõle. Jó ötletnek tartottam, így megkérdeztem
az egyik önkormányzati képviselõt, hogy kell-e engedély
közvélemény-kutatáshoz. Válasza az volt, hogy nem kell
engedély hozzá, és szívesen segít gyûjteni az aláírásokat.
Így belekezdtünk az elõkészületekbe, melyhez segítsé-
get ismerõseimtõl kaptam. A gyûjtést az óvodás gyere-
kek szülei között kezdtük el, és a Petõfi téren fejez-
tük be. Az aláírásgyûjtés szombaton 2009. szeptember
19-én történt. Jó érzéssel töltött el, hogy akiket leszólí-
tottam, még ha esetlegesen nem vállalta aláírni az ívet,
vagy erõs kételkedéssel viseltetett a sikerrel kapcsolat-
ban, örömmel vette a munkámat és bátorított: idõs, fiatal
egyaránt. Összességében öröm volt tapasztalni, hogy ér-
dekli az embereket a környezetük. Az azt követõ héten,
csütörtöki napon sikerült is átadnom az összegyûlt 267
db aláírást. Az íveket személyesen polgármesterünknek
adtam át.  Elmondtam tervünket, hogy pályázatok útján
és adománygyûjtéssel gondoltuk segíteni az Önkor-
mányzatot, hogy meglegyen a bekerítéshez szükséges
összeg vagy akár építõanyag, hiszen mindannyian jól
tudjuk, hogy sokba kerül. Örömmel fogadta segítõ szán-
dékunkat, és meg is köszönte azt. Beszélgetésünk köz-
ben kiderült, hogy már tervben van egy bölcsõde építése
(melynek meg is mutatta a terveit), amely a játszótér
mellett épülne. Egyidejûleg a játszótér problémája is
megoldódna. Megtudtam, hogy a régi gyógyszertár terü-
lete is felújításra kerül így az a terület „új képet kap”. Jó
érzés volt tapasztalni, hogy az önkormányzat és a mi
kezdeményezésünk összetalálkozott. Nem értettem,
hogy miért is van az aláírásgyûjtés ellen bárki is rossz
szándékkal, mert sajnos eljutott hozzánk pár rosszindu-
latú megjegyzés az aláírásgyûjtés céljával kapcsolatban.
Végre így a XXI. század elejére eljuthatnánk már odáig,
hogy ne gátoljuk a fejlõdést és a tenni akarást. A jóindu-
latú embereknek, akik támogatták-támogatják aláírá-
sukkal munkánkat, ismételten megköszönöm, hogy vál-
lalták véleményüket.

Violáné Csilla

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.
06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25 

 

hal, amely tovább ront a víz állapotán! Kellenének azok a
horgászok, akik szabadidejüket föláldozva a közösségért,
kihalásznák ezeket a halakat, és segítenének a posvány
eltüntetésében, az éltetõ víz tisztításában!!!

Örömmel tapasztalom, hogy az újonnan alakuló Kartal
Futsal Egyesület tevékenységére van érdeklõdés, ám a
hirtelen adományozott csarnokbérlési kedvezményre mi
is igényt tartunk – úgy gondolom – joggal!  Egyesüle-
tünk 2009 októberétõl a fiú utánpótlás neveléssel is fog-
lalkozik, és úgy gondolom, sem a 10 éves gyermekek,
sem a 16-17 éves lányok nem keresnek annyit, mint a
Futsal csapat tagjai, akik ingyen kapták a csarnokot, ne-
künk pedig továbbra is fizetni kell a 7000ft-ot óránként.

Remélem a Tisztelt Képviselõ Testület is hozzájárul fi-
atalabb korú gyermekeink testedzéséhez, fizikai, techni-
kai felkészítéséhez a versenysportra!

Tisztelt Kartaliak!
Tegyünk többet egymásért, gyermekeinkért és ne egy-

más piszkálásával mozgassuk a közösséget, hanem a se-
gítõszándékkal! Talán így településünkön is megindul a
közösségi élet, és többet tudunk tenni együtt települé-
sünk fejlõdéséért!

Tóth István
FORRÁS SE

elnök
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GÁZKÉSZÜLÉK- SZERVIZ
Cirkók, kazánok, bojlerek, vízmelegítõk beüzemelése javítása,

karbantartása, idõszakos felülvizsgálata. 

Készüléktípusok: Beretta, Colibri, Westen, FÉG,
Termomax, Sanier Duval, Vaillant,

Hõterm, Star-therme, Lampart, Idropi,
KF-gáz, Hajdú, SWT,  stb.
Tel: 06 30/415-66-41

Hibabejelentés: H-P: 8-19-ig, 
Hétvége: 8-16-ig

info@gazkeszulek-szerviz.hu 
www.gazkeszulek-szerviz.hu

 

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823

www.bagband.hu 
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04 Akkreditációs lajstromszám: 1245

 

Aranykalászos gazda - képzés
A mai jogszabályok szakmai végzettséghez kötik az állami támo-
gatást, ami nélkül nem lehet versenyképes egyetlen magyar gazda
sem, legyen az állattenyésztõ vagy növénytermesztõ. Az EURÓPAI
UNIÓS agrárpályázatok igénybevételének egyik  feltétele 3 éves
mezõgazdasági szakmai gyakorlat vagy min. középfokú agrárvég-
zettség igazolása (melyhez az Aranykalászos gazda bizonyítvány
elegendõ). 

A CHIRON – ÉVA Oktatási és Szolgáltató Bt.
2009. év õszén felnõttképzést hirdet 

a Galga-mente gazdáinak az 
ARANYKALÁSZOS GAZDA képesítés 

megszerzésére.

A képzés idõtartama:  5 hónap; kezdés: 2009. november 13.
A képzés helyszíne: Aszód

A képzés formája: hétvégenként, péntek-szombat-vasárnap; ill.
a hallgatók igénye szerint
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
– Iskolai elõképzettség: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított

alapfokú iskolai végzettség; ill. tizedik évfolyam elvégzése
– Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Jelentkezési határidõ: 2009. november 13. ill. folyamatos

Jelentkezéshez szükséges lapok a honlapról letölthetõk; online
kitölthetõk.
Személyesen az aszódi Városi Könyvtárban átvehetõk, kérésre
a lapot postázzuk.
A képzés és a képzési modulok elvégzésérõl szóló igazolás ki-
adásának feltételei:

- a képesítés megszerzéséhez szükséges konzultációkon
való aktív részvétel

- modulzáró- és szakmai vizsga teljesítése

Információ, kapcsolat: CHIRON-ÉVA Oktatási és Szolgáltató Bt.
www.chiron-eva.hu;    Nyilvántartási szám: 13-0086-07

info@chiron-eva.hu;   Akkreditációs lajtstromszám: AL-1759
Tel.: 30/250-6592

Aranykalászos gazda szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt,
aki

a./ modulzáró vizsgákat eredményesen letette, és
b./ aki az elõírt iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben
részt vett, a minimális óraszámot és a képzõ intézmény
által meghatározott követelményeket teljesítette,
c./ képzési programban elõírt gyakorlatról igazolással ren-
delkezik. 

Az aranykalászos gazda megnevezésû rész-szakképesítéshez: 
Mezõgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetõi en-
gedély. (T, ill. C+E vagy C1+E kategória) szükséges; vagy
B kategória

A tanfolyam költségeit vállalkozásában a szakképzési hozzájá-
rulás terhére elszámolhatja.
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KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa 

szeptember 23-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a Társulás 2009. I. félévi pénzügyi beszámolóját,
amely szerint a Társulás éves költségvetésének fõösszege közel 178 mil-
lió Ft, amelybõl az állami költségvetésbõl származó normatív támogatás
102 millió Ft, a társult önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt
feladatokhoz 19 millió Ft, az egyéb támogatásértékû bevétel 37 millió Ft.
A bevételek és kiadások teljesülése idõarányos. 
A befolyt bevételekbõl a Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó
társulás 9,2 millió, az Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó
társulás 4 millió, az aszódi székhelyû szociális és gyermekjóléti intéz-
ményfenntartó társulás 15,6 millió Ft-ot használhatott fel. A Pedagógiai
Szakszolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai és
gyógy-testnevelési feladatai kiadásainak összege 24,3 millió Ft, a társult
önkormányzatok egyéb közös feladatai ellátására a Társulás 16,8 millió
Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
Ezek után a Tanács döntött a Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszol-
gálat alapító okiratának és szervezeti és mûködési szabályzatának mó-
dosításáról, tájékozatót hallgatott meg Ladosné Hajdu Zsuzsanna közfog-
lalkoztatás-szervezõtõl az „Út a munkához” program keretében végzett
tevékenységérõl.

A Pedagógiai Szakszolgálat szeptembertõl iskolapszichológus alkalma-
zására kapott - pályázati forrásból - lehetõséget, az eszközbeszerzési pá-
lyázat keretében pedig pszichológiai teszteket igényelt.
Ugyancsak eredményesen pályázott a Társulás a komplex kistérségi kul-
turális napok megrendezésére.

„Szomszédolás” 
KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS NAPOK

Az  Aszódi  kistérség mind a 9 település gazdag szellemi örökség birto-
kosa, gondos ápolója. Így a rendezvénysorozatunk célja egymás szoká-
sainak, hagyományainak, kulturális értékeinek megismerésén keresztül a
„szomszédsági” kapcsolatok mélyítése.
A sorozatot októberben indítva májusra minden települést végigjárhat a
„szomszédolók” sokasága.
A tervezett idõpontok: október 23. Aszód, november 22. Tura, január:
Galgahévíz, Bag és Iklad, március: Domony és Kartal, április: Hévízgyörk.
A „szomszédolás” jeles pillanatairól felvételek készülnek, melyek részint
a helyi televízióban, részint szerkesztett DVD-n lesznek megtekinthetõk.

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

ZÖLDÚT ÉS 
KUKORICAFESZTIVÁL

Az idén 4. alkalommal megrendezett Kukoricafesztivál eltért az ed-
digiektõl. Nemcsak kézmûves foglalkozásoknak (agyagozás,
gyöngyfûzés, csuhékészítés stb.), és színvonalas elõadásoknak
adott helyt a Faluház, de a Helyi Vidékfejlesztési Iroda szervezésé-
ben egy igen érdekes programnak is, a Zöldút programnak. A prog-
ram célja a történelmileg és kulturálisan összetartozó települések
együvé tartozásának valamilyen szimbolikus megpecsételése volt.
Az idén a Galga és a Zagyva mentiek közös biciklizéssel demonst-
rálták az összetartozást.
Október 3-án, a Kukoricafesztivál napján, Turáról indult el egy kis
csapat a Galga mentén Aszód felé. Útközben csatlakoztak hozzá-
juk a galgahévízi, bagi, kerékpárosok. Ugyanekkor Ikladról is elin-
dult egy lelkes csapat, és végül Aszódon találkoztak mindannyian.
Közösen indultak el Kartalra, ahol a Petõfi téren, mintegy az egy-
másba folyó vizek szimbólumaként, a Zagyva mentiekkel egészült
ki a társaság. Hévízgyörkön szüreti felvonulás volt ezen a napon
ezért onnan nem kerékpárosok jöttek, hanem a Nyugdíjasklub
kedves meglepetéseként, lovas kocsin érkeztek a vendégek. A Fa-
luházban, a fesztivál megkezdése elõtt fórumot tartottak a Zöldút
programról, a térség polgármestereivel és a civil szervezetek kép-
viselõivel, és csak ezután vette kezdetét a mûsoros program, ame-
lyen, a Zöldút-program szellemiségéhez híven, a különbözõ telepü-
lések színes népviselete és népdalai is bemutatásra kerültek. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúttal mondunk köszönetet azoknak, akik

október 1-jén, az 54 évesen elhunyt 

Deák Mihály
temetési gyászszertartásán   részt vettek.

Köszönet mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, munkatársaknak, ismerõsöknek,

akik szeretett halottunk
sírjára  koszorút, virágot helyeztek és

fájdalmunkban vigasztaltak.
Gyászoló család 

Kartal Nagyközség Önkormányzata és 
a Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja

nagyközségünk  nyugdíjas lakosait
az 

IDÕSEK NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségünkre

2009. november 5-én, csütörtökön 15 órára.
Helye: Mûvelõdési Ház
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MEGALAKULT 
AZ IFJÚ POLGÁRÕRSÉG

A Kartali Polgárõrség szárnyai alatt, 2009. szeptember 09-én
megalakult az Ifjú Polgárõr Szövetség. Amivel azt szeretnénk
elérni, hogy már iskolás korban próbáljanak a gyerekek fele-
lõsséget vállalni a közösségért, a köztulajdonban lévõ dolgo-
kért, iskolájukért, játszótereikért. Ezek rongálása helyett, an-
nak megóvása lesz a tudatukban, fõleg hogy ezt most egy egy-
séges szervezésben kapják meg feladatként. Ösztönzésnek
kaptak egy feliratozott láthatósági mellényt, és további egyen-
ruhát próbálunk nekik biztosítani.

Természetesen egy külön rájuk szabott 10 pontos szabályza-
tot írtunk a számukra, amelyben szigorúan rögzítjük feladata-
ikat, persze tõlük nem azt várjuk el, mint felnõtt Kollegáiktól,
hanem megpróbálunk nevelõi és felelõsség ébresztõ hatást el-
érni náluk. 2-3 tétel a szabályzatunkból talán jellemzõen tükrö-
zi, hogy mi is a célunk ezzel a kezdeményezéssel.

1. Az Ifjú Polgárõr elsõdleges feladata, a közjavak és a köz-
rend (iskolák, játszóterek a közterületen található tulaj-
don) megóvása és annak megvédése!

3. Az erõszakos fellépés TILOS! Csak oktatási vagy példa-
mutató céllal léphet fel az Ifjú Polgárõr!

4. A Polgárõrséghez méltó viselkedés még szolgálati idõn kí-
vül is!

9. A tanuló Ifjú Polgárõr, iskolában tanúsított rossz magavi-
selet és rossz tanulmányi eredmény a Szövetségbõl való
kizárását eredményezi!

Természetesen mi még szóban kiegészítettük egy pár olyan
gondolattal is, amit itt most mind nem tudok felsorolni, de pl:
az idõsek iránti nagyobb figyelem fõleg az egyedül élõkre,akár
kézzel fogható segítséggel is.  Így talán jobban kimutatkozik
tiszteletük az idõsek iránt. 

Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezésünkkel valami kis fe-
lelõsségérzetet tudunk nevelni a gyerekekbe és talán Õk jó
példaképek lesznek a többiek számára is.

Az Ifjú Polgárõrök:
Hartó Renátó Kovács Martin 
Apáti Márk Leisinger Bence
Jenei Viktor Tóth Benjamin
Dormány Levente Tóth Antal
Peterson Márk Zámbó András
Urbán Tamás Bereczki Martin
Urbán Gergely Rusz Roland
Lados Nándor Lados Tibor
Szarvas Richárd Jónás Bence
Gyõri Tamás Danyi Elemér

Szarvas Csaba Polgárõr  elnökhelyettes

TANULUNK TANULNI
(1. RÉSZ)

Ebben a tanévben célul tûztük ki, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a
tanulásra. Sokan gondolják azt, hogy tanulni csak az iskolában kell.
De mire való az iskola? 

Szentgyörgyi Albert szavaival élve „Az iskola arra való, hogy az em-
ber meg tanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a
jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, meg tanul-
ja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

A tanulás színtere valóban az iskola, de nem csak az iskola. Az is-
kolai tanulás kiegészítése az otthoni tanulás, a házi feladat elkészíté-
se. Errõl szeretném gondolataimat megosztani a kedves olvasóval.

Mint sok minden másnak, a tanulásnak is a rendszeresség az alap-
ja. Ha a szülõ naponta ellenõrzi gyermeke a leckéjét azzal rend-
szerességre szoktatja és segíti õt a tanulásban. Ezzel megterem-
tõdik az önálló tanulásra való képesség alapja.

Tanulni tehát minden nap kell, lehetõleg ugyanabban az idõben,
ugyanazon a helyen. Az otthoni tanulás kiegészíti, megerõsíti az órai
tanulást. Az önálló tanulás egyik formája ez, melynek helyszíne a
gyerek otthona. Fontos, hogy a gyerek az elsõ osztálytól, a tanév el-
sõ napjától kezdjen el rendszeresen tanulni. Így elkerülhetõ a dolgo-
zatok elõtti „rohamtanulás”, mert az itt szerzett tudás nem rögzül
hosszú távra, többnyire csupán a számonkérés idejéig emlékszik rá
a gyerek.

Az eredményes tanulásnak vannak külsõ és belsõ feltételei. A ta-
nulást segítõ külsõ körülményeket a gyerekek életkoruknál fogva nem
tudják maguknak megteremteni ez a család feladata.

Az elsõ és legfontosabb, hogy legyen egy állandó hely, ahol a gye-
rek tanulhat. Ideális esetben legyen a gyereknek íróasztala, de ha
nem oldható meg, akkor a tiszta konyhaasztal is megteszi, vagy egy
csendes sarok.

Csak rendben, és rendezett körülmények között lehet tanulni. A
család minden tagja tartsa tiszteletben a gyerek iskolai eszköze-
it. A gyerek könyveinek, füzeteinek legyen állandó helye, mely
csak az övé. Rajta kívül ne használja senki más azt a polcot, fió-
kot. 

A tanulásra kijelölt hely jól szellõztethetõ legyen, lehetõleg az ablak
közelében, hisz a tanuláshoz az oxigén dús, friss levegõ elengedhe-
tetlen. Ha ez nem megoldható, gondoskodni kell megfelelõ világítás-
ról.

A tanuláshoz koncentrálni kell, ehhez pedig elengedhetetlen a
csend, és a nyugalom. A családnak kell megteremteni azt a körül-
ményt, hogy tanulás közben senki ne zavarja a gyereket. A zajok el-
terelik a figyelmet a munkájáról, koncentrációs zavart okozhat-
nak, mely a szervezetben stressz-reakciót idézhet elõ. Ennek kö-
vetkeztében a tanulás eredményessége kétségessé válik.

Az eredményes tanulás belsõ feltétele: az elegendõ pihenés, alvás,
a motiváció, és az érdeklõdés. A szülõnek oda kell figyelni az esti
lefekvésekre, meg kell tiltani az éjszakába nyúló tévézéseket, szá-
mítógépezéseket. Nehéz feladat a tanulás, amit csak pihenten lehet
teljesíteni. Elengedhetetlen a belsõ motiváció, az érdeklõdés. Talán
ezt a legnehezebb kialakítani. A tanulás iránti érdeklõdés felkeltésé-
ben, kialakításában fontos a sikerélmény, a szülõi elégedettség, az el-
ismerés.

A szülõnek segíteni kell a gyereket a tanulásban, érdeklõdni kell a
gyerek iskolai dolgai felõl. Komolyan kell venni az iskolai teljesítmé-
nyeket, és el kell ismerni a sikereket. Az iskolai teljesítmény elisme-
rése teszi magabiztossá a gyerekeket és ettõl fognak jól teljesíteni. A
szülõnek nemcsak a teljesítményeket, hanem az erõfeszítéseket is el
kell ismerni, hisz nem mindig azonnal jelentkeznek az eredmények.
A tanulás hosszú távú befektetés. 

A gyerekek megfelelõ iskolai elõmeneteléhez közösen kell munkál-
kodnunk. Az iskola a gyerek munkahelye, a tanulás az õ munkájuk. S
ha mindez nemcsak elvárás, hanem elismerés is, az eredmények
nem maradnak el.

Bereczki Ilona 
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Felhívás
Kérjük, hogy a Coop-os termékek csomagolásából vágják ki a
Coop-emblémákat (lehetõleg minél többet), és adják át az óvodá-
nak, mert sporteszközökre lehet pályázni vele. 

Óvodai Szülõi Munkaközösség

Tisztelt Orbán Kinga !
A Kisbíró újság szeptemberi számában a 4 kérdés – 4 válasz
Aki válaszol: Gergely László képviselõ cikkben Gergely
László úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a nyáron
megtartott igazgató választásnál a testületi döntés nem volt
törvényes.
A képviselõ úr kérdésére már a 2009. június 25-én megtar-
tott ülésen elmondtam, most pedig a Közép-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Monitor-
ing Fõosztálya a B-17903/2009. számú tájékoztatásában
megerõsítette, hogy az iskolaigazgató vezetõi megbízása
törvényes keretek között zajlott le.
Kérem, hogy levelemet szíveskedjen a Kisbíró októberi szá-
mában megjelentetni.
Kartal, 2009. október 21.
Köszönettel:

Balogh Zoltánné
jegyzõ 

A KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁSOKRÓL

Többször, többekben felmerült, hogy kevesen vagyunk a kö-
zösségi, kulturális és sportrendezvényeken. Ezen programok
egyik általános vonása, hogy kérés nélkül adnak. Fordítsuk
meg a dolgot és kérdezzük meg (jelenleg csak én kérdezem),
hogy milyen rendezvényekre, körökre, klubbokra, tevékenysé-
gekre lenne igény! 

A körök, klubok esetében olyan igénylõkre, igénybejelentõk-
re gondolok, akik ezen szervezõdések mûködtetéséért – a saját
aktív részvételükkel felelõsséget is vállalnak.

A fantázia beindítására felsorolok néhány – tudtommal még
nyilvánosan és nyitottan nem létezõ lehetõséget: A Falu jövõ-
jének álmodói, és az álmokat megvalósítók köre, Táj újjáélesz-
tõ (revitalizáló) kör, Én leszek a Polgármester önfejlesztõ/ön-
menedzselõ klub, létezõ és leendõ milliárdosok klubja, termé-
szetgyógyászati kör, szellemgyógyászati kör, kertbarát kör, a
megújuló energiás technikákat fejlesztõ/elterjesztõ kör, a sza-
badenergiás megoldásokat kutató-fejlesztõ kör, Magyarok
Szövetsége kör, régmúlt-szakrális múlt kutatói kör, Baranta
(õsi magyar harcmûvészet) kör, lovasíjász kör, Eurithmia (lát-
ható beszéd) kör, Anasztázia (lsd. A V. Megre-féle könyveket),
szociális vállalkozói kör, feltalálói-találmány hasznosítói kör, ál-
talános világismereti (mi van a mátrixon túl) önképzõ kör, he-
lyi pénz-kör stb.

Az evolúciós törvények és a mátrix túlhatalma folytán az em-
berek egyre nehezebben találnak utakat egymáshoz, így a kér-
dés (Milyen közösségi-kisközösségi tevékenységekre lenne
igény?) és a fenti rövid felsorolás is egy kis segítség kíván len-
ni a valódi találkozások és a szabad elhatározásból vállalt kö-
zösségek kialakításához.

Igények bejelentése, körökbe, klubbokba jelentkezés
emailen: nimrodfi@freemail.hu, telefonon: munkanapokon 10-
14 óra között a 06-20 529-2228-as számon, hagyományos mó-
don, papíron a Mûvelõdési házban.

Bencsik Tibor

ZSÚFOLÁSIG TELT 
A KÖNYVTÁR

Az a boldog ember, aki tud figyelni. Az a jó mûvész,
akiben élesen megmaradnak az élmények. A dolgok
arca. Egy kettõbe vágott vöröskáposzta meseszerû
rajzolata. A napraforgó mandalája. Az a jó író, aki a
hétköznapi történésekben észreveszi az örök emberit.
Az a szabad ember, kit nem köt oktalan gátlás és féle-
lem, õ alakítja a történéseket, és nem õ sodródik egy
történésben.
Olyan jó elidõzni egy ilyen ember társaságában. Olyan
jó feltöltõdni annak hitével, hogy szép a világ, és nincs
baj az emberekkel. Ennek a csodálatos élménynek le-
hettünk részesei október 10-én a könyvtárban, ahol
Schäffer Erzsébettel, a Nõk Lapja Magazin Fõmunka-
társával, több könyv szerzõjével találkozhatott a kar-
tali olvasóközönség. 

-ok-

Nyereményjáték a COOP-nál
Fõdíj: 1 db 1 millió Ft értékû bankkártya!!!

Aki legalább 3.000,-Ft értékben vásárol 2009. október 15. - 2009.
december 15. között és a blokkot névvel, címmel ellátva bedobja

a boltokban található szerencsedobozba, az részt vesz a
nyereménysorsoláson.

További nyeremények:10db 100.000,-Ft értékû, 10db 50.000,-Ft és 20db 30.000,-Ft
értékû COOP vásárlási utalvány. Részleteket keresse a boltokban, 

valamint a COOP újságban.

AKCIÓ    2009. 11. 04-tõl    2009. 11. 16-ig
Ízelítõ az akcióból:

Rama tégla margarin 500g 289,-Ft
Ariel hydractiv color foly.m. 1,5 l 1499,-Ft
St. Hubertus  + 2 pohár 0,5 l 1599,-Ft
Mlekpol trappista sajt 899,-Ft/kg
Omnia 2 x 250 g DUO 999,-Ft

A felsorolt akció nem teljeskörû, számos egyéb akciós termékkel és hétvégi
SZUPER AKCIÓKKAL várjuk kedves Vásárlóinkat!

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

FIGYELEM!!!!
A Galga COOP Zrt Kartalon bérbeadásra kínálja 

az alábbi ingatlanokat:
VOLT CSEMPE BOLT - 2173 KARTAL, FELSZABADULÁS ÚT 42.

ITALBOLT - 2173 KARTAL, BAROSS U.
Érdeklõdni lehet: Turán a Galga COOP Zrt irodájában 

személyesen (Tura, Rákóczi út 25.), 
valamint az alábbi telefonszámon: 06-30/279-3381
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Felelõs kiadó: Orbán Kinga • Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné • Olvasószerkesztõ: Varga Józsefné• 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 

ÖSSZESÍTETT 
NOVEMBERI PROGRAM

Közérdekû telefonok

1. Polgárõrség: 06-70-70-89331
06-70-3825231

2. Aszódi Orvosi Ügyelet: 
hétköznap d.u. 16-tól másnap reggel 8-ig
és hétvégén: 8-tól 8-ig 06-20-927-11-71

3. Polgármesteri Hivatal: 06-28-567 085

4. Felsõ tagozatos iskola: 06-30-530-1354

5. Alsó tagozatos iskola: 06-30-524-8361

6. Óvodák: 2. sz.: 06-28-437320
3. sz.: 06-28-438-028

Üzenet
A szerkesztõségünkbe érkezett jeligés Kiáltó Szó

címû cikket szívesen megjelentetnénk, ameny-

nyiben a szerzõ felfedi kilétét. Helyszûke miatt

nem jelenhetett meg a Petõ Gábor missziós

pappal készült interjú, az Élõ jelenünk rovat,

valamint a Vass Lajos rendezvényen itt levõk

köszönõ levele. Reméljük, a következõ számban

sor kerülhet a közlésükre. 

TÖKASSZONYSÁGOK ÉS -URASÁGOK népes
felvonulása volt megtekinthetõ az alsó tagozatos
iskolában. Lelkes szülõk és gyermekeik csodála-
tos alkotásokkal és kompozíciókkal leptek meg és
késztettek vidámságra minket. Legközelebbi fel-
vonulásunkra (november) várjuk a zöldségeket,
gyümölcsöket, terméseket!
Elõny a különleges méret, forma és szín!!

TAROLTAK A 2. Z. OSZTÁLYOS TANULÓK a
különbözõ rajzpályázatokon. A tavaszi budapesti

Sportágválasztón az õ rajzaik díszítették a falat. A
Debrecenben megrendezett 13. Eötvös Kupa
nemzetközi röplabda torna keretében nemzetközi
rajzpályázatot is hirdetett a szervezõ, a debreceni
Eötvös Utcai Általános Iskolával közösen. 

Soós Kiara, Sóss Antal, Szõke Ádám, 
Juhász Flórián 2.z. osztályosok 
dicsérõ oklevélben részesültek,

Príma Eliza 2.z-s pedig 3.helyezést ért el! 

Gratulálunk nekik!

AZ ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA APRÓI 

Nov. Mûvelõdési Ház Sportcsarnok Szent Erzsébet-kert
5.  d.u. 5. Idõsek Napja

6.   Férfi Futsal NB II. d.u. 17.15-tõl
este fél 8-tól Keresztút.
Kartali Futsal - Nagykáta Emlékezés Árpád-

házi Szent Imrére

14. délután 5. reggel 8-tól  Kispályás 
Kartaliak Focibajnokság
a kartaliaknak Csapatok: Forrás S.E. I. 

Kartal, Forrás S.E. II. Kartal, 
Fót és Kistarcsa

15. d.u. 17-tõl Floorball
Kartal Neumann - Miskolc

16. Kistérségi Teremlabdarúgó 
Torna

17. Kistérségi Teremlabdarúgó 
Torna

20. 18.00: Kartali Öregfiúk - 
Színészek (Nemcsák Károly, 
Lippai László stb.)
19.30: Kartali Futsal - 
Üllõ FC Csõ -Montage

23. Mikulás Kupa Sport V-VIII. oszt.

24. Mikulás Kupa Sport V-VIII. oszt.

26. Mikulás Kupa Sport V -VIII. oszt.

29. 15 óra: Paks-Kartal Neumann 
17 óra: White Shark  Bp. - 

Kartal Neumann (nõi)
19 óra: Kartal Neumann -

Torpedó Bp. (férfi)


