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A márciusban lezajló Civil Fórumon jó néhány ötlet hang-
zott el arra vonatkozólag, hogy a milyen hiányosságokat (ja-
vítani-, felújítani, karbantartanivalót) lehetne elvégeztetni
közmunka és rehabilitációs munka keretében. Éves ütem-
terv is készült a Civil Fórum ötleteibõl, ezekbõl jó néhány
kezd már megvalósulni.  

A felsõ tagozatos iskolánál az úton közlekedtek a gyere-
kek. A hosszú kerítés mellett kiszínterezték és kiszélesítet-
ték a járdát. Kitakarították az árkot.

A Lapos kocsma mögötti járdát szintén rendbe hozták 

Új korlátot kapott egy kis híd, a bicikli út mellett. Kicse-
rélték az utcatáblákat. Megtörtént a lomtalanítás. Boros-
tyánt ültettek az Emse-patak partjára. Elkezdõdött a sport-
pálya növényzetének rendbetétele. Buszvárót betonoztak,
festettek. Zajlik a Hivatal irattárazása, átköltöztetése. 

A kartalph@vnet.hu címere a Polgármesteri Hivatal to-
vábbra is várja a segítõ javaslatokat a „civilektõl”, olyan hi-
ányosságok (utak, járdák) felderítését, melyekrõl úgy gon-
dolják, hogy mindenképp rendbe kellene tetetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot továbbá arról is, hogy:
– a polgármesteri hivataltól igényelni lehet tölgy és juhar

csemetéket fásításra, 
– valamint járdalapokat abban az esetben, ha a lakó kor-

rigálni szeretné a háza elõtt futó járda hiányosságait.
Fontos, hogy csak a már meglévõ járdák javítására lehet
igényelni a járdalapokat!  Az igénylést írásos formában
kell benyújtani. 

Most már biztosra vehetõ a bölcsõde
Megkapta az Önkormányzat azt a pénzt, amit pályázott a

bölcsõdére. A következõ lépés a nyílt közbeszerzési pályá-
zat kiírása, a bizottságok megválasztása, és a kivitelezési
terv elkészítése lesz. Körülbelül 3 hónap múlva kezdõdhet-
nek el a munkálatok. Ha a jogszabályi feltételek nem változ-
nak 11 munkahely teremtõdik a bölcsõdével. 

-ok-

APRÓ, DE JELENTÕS VÁLTOZÁSOK KARTALON

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. évben
az alábbi idõpontokban szállítjuk el Kartal

nagyközségrõl a szelektív hulladékot:

– Április 27-28. – Szeptember 28-29.
– Május 24. – Október 26-27.
– Június 29-30. – November 30.
– Július 27-28. – December 22-23.
– Augusztus 31.

AVE Hevesi Városfenntartó Kft.
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Márciusban volt egyéves a Kartal TV. 2009-ben 121 órát
sugároztak, és 98 hirdetést jelentettek meg a Képújság-
ban ebbõl az önkormányzat intézményei illetve kartali
civil szervezetek részére több mint 60-at díjmentesen. Az
önkormányzattal kötött eredeti megállapodás szerint
havi egy testületi ülést, és egy kulturális, közéleti vagy
vallási eseményt kellett volna sugározniuk. Aki követte
a tévé adásait, az tudja, hogy Szabadi Attila, a tévé fele-
lõs szerkesztõje, ennél jóval többet vállalt. Arról kérdez-
tük elöljáróban, hogy ha visszatekint az elmúlt egy évre,
érzi-e azt, hogy a kartali embereknek egyre fontosabb a
Kartal tévé?

– Egyre inkább azt érzem, hogy az emberek kezdik felis-
merni, hogy a tévé lehet az önmegmutatás és egymás meg-
ismerésének egyik eszköze is. Ezelõtt egy évvel mi men-
tünk felvenni saját elhatározásból egy-egy rendezvényt,
egy év után pedig azt tapasztaljuk, hogy szinte minden kez-
deményezés az szeretné, hogy megjelenjen a televízióban.
Közmûsor szolgáltatóként az események közvetítésén túl
elsõdleges célunk az ismeretterjesztés, az oktatás, a tudás
bõvítése. Ez különben nemcsak azt jelenti, hogy rögzítjük a
falu eseményeit, vagy ismeretterjesztõ filmeket adunk le,
hanem, hogy olyan embereket is megszólaltatunk, akik va-
lamiben nagyon jártasak. Többek közt ezért jött létre a leg-
újabb mûsorunk, a Porta címû közéleti magazin is. Ellentét-
ben az országos nagy tévékkel, mi nemcsak a helyi vezetõk,
vagy értelmiségiek illusztris tagjait akarjuk megszólaltatni,
hanem olyanokat is, akik elmennek mellettünk az utcán,
egyszerû hétköznapi emberek, de az én szememben mégis
nagy emberek, mert mondjuk öt gyereket nevelnek, és ta-
níttatnak. De hogy olyan példát is hozzak, melyrõl a Porta
c. mûsorban már volt szó, beszélgettünk a Kartali Csibé-
szekkel, akik gépészmérnöknek tanulnak, és április 17-én
részt vettek Miskolcon a Bosch elektromobil versenyen,
ahol akkumulátoros fúrógépekkel  kellett meghajtaniuk egy
saját maguk által tervezett és épített  jármûvet… 

Az eredeti mûsorstruktúránk egy szerda–csütörtöki tes-
tületi ülés közvetítésébõl, illetve egy szombat–vasárnapi
kulturális mûsorból állt. Az egy év alatt a hétvégi kulturális
mûsorok mellett megjelent a 187 c. magazin, a Pest megyé-
ben élõk magazinja, ezt péntekenként 9 és 18 órától sugá-
rozzuk heti frissítéssel.  Most március 1-jétõl a Váci Katoli-
kus Egyházmegye katolikus TV címû mûsorát is sugároz-
zuk, melyben elmélkedések, lelki gyakorlatok, gondolatéb-
resztõ anyagok, és az egyházmegye életét bemutató tudósí-
tások jelennek meg. Ez csütörtökön 18 órától kerül adásba
kétheti frissítéssel. Hétvégi mûsorblokkunkban - 17 órától -
a helyi események közvetítése és saját gyártású dokumen-
tumfilmjeink mellett mûsorra tûztük a Társas-játékok cí-
mû, az emberi kapcsolatokról, párválasztásról szóló 50 ré-
szes ismeretterjesztõ sorozatot is. 

Hallgatva a mûsorszerkezetet, lassan mintha kirajzo-
lódna a Kartal tévé profilja. Hagyománytisztelõ, a ke-
resztény értékeket felvállaló, közösségépítõ, de mintha
kimaradna belõle a fiatalok megszólítása…

– Az újonnan beinduló Porta címû magazinnak ez is a cél-
ja, mert értesüléseink szerint, inkább az idõsebb korosztály
nézi a Kartal Televíziót. A már sugárzott Porta címû maga-
zinunk elsõ számában több mint 50 perc a fiatalokról szólt.

Szó esett kimagasló tanulmányi és mûvészeti eredményeik-
rõl, továbbtanulási terveikrõl, és verseket és egy mesét is
elõadott három diák a meghívottak közül.

Milyen további tervei vannak?
Két tervet emelnék ki a sok közül. Az egyik egy mûszaki

fejlesztés a jobb kép és hangminõség sugárzása, valamint a
törvényben elõírt és hamarosan esedékessé váló HD átállás
érdekében. A másik már nem annyira mûszaki jellegû. Ami-
óta létezik önálló Kartal TV, sajnálattal tapasztalom, hogy
Kartal némileg kikerült a Galga-mente információs terébõl.
Mint ahogyan azt nézõink megszokhatták a Kartal TV mû-
sorai nem csak kizárólag helyi eseményekrõl szólnak, így
ezek nem csak Kartal, hanem a térség lakóihoz is szólhatná-
nak. Terveink közt szerepel több térségi esemény mûsorra
tûzése, és nem utolsó sorban az, hogy a Kartal Televízió mû-
sorát láthatóvá tegyük a Galga-mente településein is. Innen
pedig már csak egy lépés, hogy a Kartal Televízió kistérsé-
gi médiummá váljék… -ok-

EGYÉVES A KARTAL TELEVÍZIÓ

JOBBKÉZ-SZABÁLY
Kartalra látogató emberekkel beszélgetve elmondják,

hogy településünk egyik vonzereje a rendezett, tiszta ut-
cakép és az aszfaltozott utcák magas aránya. Az elmúlt
években több mint 100 millió forintot költött az önkor-
mányzat az utak felújítására. Az Orgona-,  az Alkotmány-
és a Szirom utca keresztezõdéseiben új helyzet alakult ki,
mivel azonos útburkolattal ellátott utcák keresztezõdése-
iben az elsõbbséget a – jobbkéz-szabály szerint – a jobb-
ról érkezõnek kell megadni. Lados József képviselõ a sza-
bály betartására többször felhívta a figyelmet az elmúlt
években. Sajnos ennek ellenére halálos baleset is bekö-
vetkezett. Két hónappal ezelõtt felajánlottam az önkor-
mányzat képviselõ-testületének, hogy az egyenrangú út-
keresztezõdésekben a KRESZ elõírás szerinti jelet fel-
festem. A tavaszi kedvezõ idõjártást kihasználtuk, és a 60
db. jelzés már elkészült. Alkalmas idõben folytatjuk a je-
lek felfestését. A festésben segítettek: Rákóczi László,
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Magyar Imre, Tóth
László. 

Gergely László
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„Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy
versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is
lehet, mint hogy szép legyen”    (Kosztolányi Dezsõ)

A Mûvelõdési Házban 2010. április 9-én köszöntöttük a
KÖLTÉSZET NAPJÁ-t (április 11).
Lõrincz Andrea, a könyvtár munkatársa emlékezett meg
József Attila születésének 105. évfordulójáról  valamint a
költészet jelentõségérõl.

Vendégünk volt Bu-
dai Ilona elõadómû-
vész, aki ízes mese-
mondásával, és gyö-
nyörû hangjával elbû-
völte a közönséget,
miközben gondolat-
ban bejártuk a nagy
Magyarország tájegy-
ségeit. 

Ünnepségünk kereté-
ben került sor a Filc-
toll-díj pályázat ér-
tékelésére, melyet
Orbán Kinga ismer-
tetett. A díjakat Bog-

nár József, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnö-
ke adta át. 

Gratulálunk a díjazott munkák íróinak:
I. helyezett   Kassai Attila 5. c  osztály

II. helyezett    Madarász Vivien 7.c osztály
III. helyezett   Bíró Boglárka 5.a osztály  
Különdíj:        Urbán Loretta 6.a osztály

Az ünnep zárásaként a Könyves Kálmán Általános Isko-
la felsõ tagozatos színjátszói és énekkara irodalmi kávé-
házba kalauzolt bennünket, Pechó Ferencné tanárnõ irá-
nyításával. Mindannyiunknak felejthetetlen és értékes
élményt nyújtott ez az est, köszönjük a résztvevõknek. 
„ A költészet a gondolat és a zene kombinációja” 

Valter Menyhérné
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HISZEK A KÖLTÉSZET HATALMÁBAN

Budai Ilona 
elõadás közben

A díjazottak az elsõ sorban. 
Hátsó sor: Bognár József, Orbán Kinga, Tóth Ilkó Mihály

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
El nem múló fájdalommal mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerették és ismerték drága
Férjemet,  és Édesapánkat Kalmár Györgyöt
(73 éves) és õszinte tisztelettel utolsó földi
útjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait
elhelyezték.

özv. Kalmár Györgyné és 
gyászoló családja

„Legszebb emlék a
szeretet, melyet
mások szívében

hagyunk magunk
után.”

(Cicero)

A Kartal Televízió
mûsorstruktúrája 

2010. március 11-tõl

Szerda: 17-18 óra Testületi ülés közvetítése
20-22 óra Testületi ülés közv. ismétlés

Csütörtök: 09-11 óra Testületi ülés közv. ismétlés
18-19 óra Váci Egyházm. Kat. Tv.

Péntek: 09-10 óra 187 Magazin
18-19 óra 187 Magazin

Szombat: 17-20 óra Kulturális és közéleti
események közvetítése

Vasárnap: 17-20 óra Kulturális és közéleti
események közvetítése

Egyéb idõpontokban KÉPÚJSÁG közszolgálati tar-
talommal, vegyes információs mûsor
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Már a Bibliában is fontos hírvivõ a galamb. Ámbátor
ez mit sem befolyásolhatta a kartali galambászokat, kik
nem is egy, hanem két egyesületet is létrehoztak e nemes
sport kiélésére. Van abban valami megható, ahogyan
meglett férfiak hosszan szemlélik a kék égen áthúzó ga-
lambok raját. Kartal különösen aktív e lírai pillanat új-
ra és újra megélésében. Két galam-
bász egyesület is van Kartalon, és
abban a tagszövetségben ahova
Kartal is tartozik (Hatvan és kör-
nyéke Postagalambsport Egyesüle-
tek Szövetsége), csak Hatvanban
van szintén kettõ. 

Az idén januárban újabb kartali
galambász egyesületet jegyeztek
be, röviden az A-26-ot. Tagjai na-
gyon szép eredményekkel büszkél-
kedhetnek. Jelenlegi tagjaik közül
Urbán Károly, a tavalyi évben a kerületi bajnokság gyõz-
tese lett, Lakatos József 4., míg Dulai László 7. lett (kb.
140 tenyésztõbõl). Lengyel Péter pedig egyéniben nem-
zeti (3. zóna) elsõ díjat nyert. A Sportegyesület elnöke
Dulai László (ki egyben a tagszövetség elnöke is), gaz-
dasági vezetõje Urbán Károly, alelnöke pedig Lengyel
Péter, egy 26 éves fiatalember. Õt kérdeztem a személyes
kötõdésérõl és a kartali galambászat múltjáról.

– 15 éves korom óta voltak galambjaim, sokszor kerestem
fel idõsebb galambászokat, kérdezgetni õket, vagy csak
egyszerûen figyelni õket, hogy mit hogyan csinálnak. Én
már javában foglalkoztam a galambokkal, mikor megtud-
tam, hogy édesapám is galambász volt, vagy két évig ver-
senyzett is. Apám soha nem mesélt arról, hogy fiatal korá-
ban galambászott volna, 14 éves voltam, amikor meghalt…
Mégis, érdekes módon, ugyanazt a hobbit választottam,
mint õ. 2004-ben 20 évesen kezdtem el versenyszerûen ga-
lambozni.

Kartalon 1983-tól van (tudomásom szerint) postagalamb
egyesület, ez most is megvan (A-04). Még azelõtt Aszódra
jártak a kartali galambászok, majd úgy döntöttek szerin-
tem, hogy galambász egyesületet õk is létre tudnak hozni,
így indulhatott el Kartalon hivatalos postagalambászat. 

Mivel foglalkozik egy galambász? Mibõl áll ez a sport?
– Én igazából nem tartozom az eredményesebb galambá-

szok közé, én inkább az egyesület megalakulásában és
összetartásában vállaltam, vállalok szerepet, de azért meg-
próbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni a kérdésekre.

A galambászat ott kezdõdik, hogy a galambász épít egy
galambost (dúcot), amelybe tenyész és/vagy fiatal galambo-
kat telepít be. Külön vannak a tenyészgalambok, a fiatalok,
és a versenygalambok (öreg galambok). A kisgalambokat 7-
10 napos korukban legyûrûzik, ezeket etetik a tenyész-
galambok, vagyis a szülõk, és kb. 25-28 napos korukban,
amikorra betollasodnak, és önállóan tudnak táplálkozni, át-
kerülnek a fiatalok dúcába. Kora õsszel, augusztus táján el-
kezdõdik az az évi fiatalok tréningeztetése és versenye.

Négy tréningút majd négy versenyút. Az elsõ tréning kb.30
km, míg az utolsó versenyút 300 km körül van, légvonalban.
A tréning utak távolsága fokozatosan növekszik. Erre azért
van szükség, hogy a galambok szervezete fokozatosan fel-
készüljön a versenyekre.

Az öreg galambok versenye április közepétõl kezdõdik.
Szintén négy tréning út, aztán egy 12
útból álló versenyprogram követi,
melynek végén kialakul a bajnokság
sorrendje. Az utak kb. 200–800 km-ig
terjednek, légvonalban. A galambok
Ausztria és Németország területérõl
vannak felengedve. Egy 300 km távol-
ságú utat 3-4 óra alatt tesznek meg,
míg egy 800 km távolságúnál ez az idõ
8-10 óra is lehet. Ilyenkor reggel kb.
6-kor kel útra a galamb, és délután
3–4 óra körül érkezik haza. Egy-egy

ilyen út alkalmával a testtömegének kb. 40-50%-át lerepüli
a galamb. Egy galamb 40-45 dekás, és kb. 20-25 dekásan ér-
kezik haza, egyszerûen föléli a saját tömegét. Ilyenkor úgy
kell etetni, ápolni a hazatért galambot, mint egy beteg em-
bert. Kevés, könnyû takarmányt kell neki adni, s aztán fo-
kozatosan lehet emelni, dúsítani magasabb energiatartalmú
magokkal a napi takarmány adagot. Az eredményes galam-
bászat egyik alapfeltétele, hogy maximális egészség megõr-
zés mellett, tökéletes takarmányozással és gondoskodással
a galambász felépítse a galambot a következõ versenyútra,
hogy az a  maximális teljesítõképességet hozza ki magából. 

Hogyan lett sportág a postagalambászatból?
– Európai sportágról van szó, az õshazája Belgium és Hol-

landia. A háború idején volt már postagalamb sport, de na-
gyon kezdetleges körülmények között. Csak rendõrségi en-
gedéllyel lehetett versenyezni. Igazából, ha egy katonai ala-
kulat nem tudott magáról hírt adni, akkor egy-egy ilyen
postagalamb látta el a hírvivõ szerepét. Megtörtént, hogy
Angliában életveszélyesen megsebesítették az éles beveté-
sen hírt vivõ postagalambot, az állat azonban áttipegve a
Temze hídján végül eljuttatta az üzenetet. Hálából a sziget-
országban szobrot állítottak neki. Tulajdonképpen ma sem
tisztázott, hogy mitõl képes ez a kicsi állat egészen messzi-
rõl mindig visszatérni a megszokott otthonába… 

Várnak-e új tagokat az A-26-ba? 
– Természetesen bárki beállhat, aki szeret galambokkal

foglalkozni, vagy késztetést érez erre. Tudni kell azonban,
hogy ez egy költséges hobbi. Nekem kevés galambom van,
de évi 100 000 ezer forintomban biztos benne van. A galam-
bászat rendszeretetre tanít, megadja a napok ritmusát, hi-
szen a galambok rendszeres gondozást és odafigyelést igé-
nyelnek. 

Szerintem egy igazi galambásznak ebben a sportban az
egyik legnagyobb öröme, ha a versenyrõl hazaérkezõ ga-
lambját meglátja a galambos bejáratára leszállni. És még
nagyobb az öröme, ha ráadásul jó eredményt is ért el.

-ok-
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Noé bárkáján a galamb…

A-26 KARTAL POSTAGALAMB SPORTEGYESÜLET

Urbán Károly és Lengyel Péter
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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

 

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

 

Kastélykert 
PANZIÓ ÉTTEREM ÉS PIZZERIA

Kartal, Baross u. 8. 06 30/271-5425, 06 28/437-313

A 20 féle pizza, gyros és saláták mellett megújult
étlappal várjuk kedves vendégeinket! 

LEVESEK, KÉSZÉTELEK, FRISSENSÜLTEK, DESSZERTEK
Kartal és Aszód területén a kiszállítás ingyenes (étlapról is)!

Hétfõtõl szombatig menürendelési lehetõség:
NAPI MENÜ: 650.-FT •  HETI MENÜ: 600.-FT

NYITVATARTÁS:
HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK: 12.00 - 22.00
PÉNTEK–SZOMBAT:   12.00 - 23.00
VASÁRNAP:                12.00 - 22.00

PANZIÓ: 21 KLIMATIZÁLT SZOBA
Rendezvények szervezését vállaljuk!

AKCIÓ: hétfõn és kedden minden pizza 799,-
Sombrero:     999,-

FRISS,
MÉLYALMOS TOJÁS

KAPHATÓ!
Közvetlenül a termelõtõl!

Szalmonellafertõzés mentes állomány!

UDVARI ANTAL
Cím: 2173 Kartal, Orgona út 17.

Tel: 06-30-698-3314  •  06-28-437-576

KÖNYVELÕIRODA
KARTAL, PETÕFI U. 24.

KÖNYVELÉS
ADÓBEVALLÁS

06 20/9709-468 • CZENE MARIANNA

NYÁRI TÁBORAINK
BENTLAKÁSOS

musical, fit-kid, és tramp Napközisként csatlakozz!
2010. július 4-10.

NAPKÖZIS 
sport (atlétika), ének-zene, gyermekjóga

2010. július 12-16.

www.kristalyhaz.hu, info@kristalyhaz.hu
Tel.: 30/2115959 Zsuzsi; 70/2120258 Szandi

Adózási gondja van?
Segítünk!

• Adóbevallás magánszemélyeknek és
egyéni vállalkozóknak

• Kft-nek, Bt-nek könyvelés, tanácsadás,
bevallás készítése

KASZÍR Bt.
2173 Kartal, Könyves Kálmán u. 21.

06-70-311-5000
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Hagyományos, kézzel
húzott, helyben sütött 

HÁZI RÉTES
kapható a Cukrászdában,
(túrós, meggyes, mákos,

túrós-meggyes, meggyes-
mákos, õszibarackos-mákos, almás és  káposztás,

valamint cukormentes túrós rétes).
Kiszállítást vállalunk. 

Kartal, Petõfi Sándor utca 39.
Tel.: +36 28 437 656

Az áprilisban elmaradt Szomszédolás c. mûsor új idõpontja: május 8.

Művelődési Ház májusi program előzetese:
1. szombat MAJÁLIS
2. vasárnap MAJÁLIS
6. csütörtök Árusítás - gyerekruha
7. péntek Árusítás - vegyes
8. szombat "SZOMSZÉDOLÁS" Komplex Kistérségi

kulturális gálamûsor 18.00 óra
10. hétfõ Árusítás - vegyes
15. szombat Könyves Kálmán Általános Iskola

Szülõk bálja
21. péntek Árusítás - cipõ
24. hétfõ Hõsök Napja- megemlékezés  szent-

misével egybekötve 19.00 órától
26. szerda Árusítás - vegyes

Amennyiben még nem döntött a személyi jövedelem
adója 1% -áról, kérjük, támogassa a Szülõföldünk

Kartal Alapítvány tevékenységét.

Adószámunk: 18711396-1-13 

Az alapítványról bõvebb információ: a
www.kartal.hu/faluhaz cím alatt.Szülõföldünk Kartal

Alapítvány2173 Kartal. Petõfi S. u. 41.
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JANUÁR 
Könyves Kálmán Szellemi Diákolimpia háziversenye
Témái az alábbiak voltak:
1. Az ókori olimpiákról általában
2 Az újkori olimpiák jellemzõi
3. 1964-es tokiói olimpia
Végeredménye: 
1. Urbán Bence, Pozsár Stefánia, Mácsai Krisztián 

6. a /48,5 pont
2. Szûcs Nikoletta, Mogyorósi Fanni, Vozár Dorottya 

5. c/45 pont
3. Horváth Adrienn, Horváth Anett, Bíró Boglárka 

5. a/44,5 pont
A versenyünk vendége Malina Adrienn sportújságíró
volt!

Falmászó diákolimpia országos döntõ
Kiskunfélegyházán Sóss Réka 6-dik, Dormány Zsófia 8-
dik, és Urbán Erik 17-dik lett. Felkészítõ testnevelõ ta-
nár: Kerekes Csaba

FEBRUÁR
A Mezõ Ferenc Szellemi diákolimpia, Budapest

Pest megyei döntõn vettünk részt. Csapatunk tagjai:
Halcsik Anett, Boróczki Rebeka, Kovács Dániel, Szarvas
Gergõ, Kovács Ádám, Juhász Máté voltak.
Csapatunk a negyedik helyet szerezte meg az erõs me-
zõnyben. Felkészítõ testnevelõ: Kratofil Sándor

Játékos sportverseny alsó tagozatosoknak, Aszód 
Csapatunk a 6. helyet szerezte meg. A következõ tanulók
szerepeltek: Horváth Mátyás 2.b., Jankovich Bálint 2. z.,
Kerekes Benedek 2. z., Kovács Luca 2. b., Soós Kiara 2.
z. , Korecz Rebeka 3. z., Kovács Márton 3. z., Sóss Balázs
3.z. , Talpas Tünde 3.z., Mészáros Boglárka 4.a., Szaba-
dos Inez 4.z., Szabó Roland 4.a., Vati Gábor 4.z., Bozsik
Gergõ 4.b Felkészítõ testnevelõ: Kiss Judit

Ezeken kívül házi versenyeket rendeztünk labdarúgás,
kosárlabda, floorball sportágakban. Ezeket az eredmé-
nyeket a www.kratosport.lapunk.hu oldalon olvashatják.
Februárban Gyönygyösön voltunk az alsós szivacskézi-
labdásokkal és a sportszeretõ felsõsekkel NB-I.-es férfi
kézilabda mérkõzést nézni. Három testnevelõ kísérte el a
gyerekeket, Kiss Judit, aki többek között a szivacskézi-
labdások edzõje is, Kerekes Csaba és Kratofil Sándor.
Nemcsak sportolók, hanem szülõk is jöttek velünk.  Óri-
ási sikere volt a mérkõzésnek. Meg kell, hogy említenem,
hogy egy magyar zászlóra csináltattunk Hungary-Kartal

feliratot. Azzal szurkoltunk és szurkolunk, minden ren-
dezvényen ahova csak elmegyünk. Láttak minket ez által
a TV-ben, az interneten. Látták és látják, hogy Kartalon
szeretik a gyerekek a sportot. A NB-I.-es férfi kézilabda
csapat honlapján a  oldalon írtak is rólunk. 

MÁRCIUSBAN a Shinden Dojo Kyokushin Karate be-
mutatót tartott az iskolánkban testnevelés órákon.
Sensei Kollár János fekete öves 3 danos mester, Sempai
Jónás Tamás fekete öves 2 danos mester, Sempai Ger-
gely Tibor fekete öves 1 danos mester óráinak nagy sike-
re volt a gyermekek körében. 

Hatvanban 2010. március 29-én, úszóversenyen voltunk.
Csapatunk a következõ volt: Tóth Vivien, Végh Gabriel-
la, Bereczki Gergõ, Bíró Ádám, Varga Barnabás, Saska
József, Reiter Balázs, Kalcsó Róbert, Pásztor Donát,
Horváth Adrienn, Horváth Anett, Bíró Boglárka
Kiemelkedõ eredményeink: 
2. Kalcsó Róbert IV. korcsoport 25m mell
2. Pásztor Donát III. korcsoport 25m hát
3. Tóth Vivien I. korcsoport 25m mell
Ezen kívül két negyedik, két ötödik, és négy-hatodik he-
lyet szereztünk. 

Hatvanban 2010. április 17-én Futófesztivált és Egész-
ségnapot rendeztek. Húsz fõvel képviseltük településün-
ket. Óvodásokat is vittünk. Az óvodás csapat: Varga Ger-
gõ, Bankhardt Bertold, Fodor Norbert, Fodor Attila, Dó-
ra Gergõ. Iskolánk csapata: Simák Tamás, Lados Tóth
Máté, Kovács Márton, Sóss Balázs, Pintér Krisztián,
Krekó Klaudia, Kovács Luca, Vati Gábor, Mogyorósi Fan-
ni, Köntös Ádám, Kovács Dániel, Kalcsó Róbert, Reiter
Balázs, Sóss Réka, Halcsik Anett, 
Felkészítõ testnevelõk: Kiss Judit, Kratofil Sándor
Kiemelkedõ eredményeink: 
2. Halcsik Anett IV. korcsoport 2000méter
3. Sóss Réka IV. korcsoport 2000méter

Zárszóként, csak annyit, hogy ebben az évben még több
sportrendezvényünk lesz. Házi mezei futóversenyt, méta
bajnokságot, tanár-diák labdarúgó mérkõzést szerve-
zünk, sportágválasztó is lesz, szivacskézilabda torna és
atlétika verseny Budapesten. Öregbítjük településünk és
iskolánk hírnevét. Két mondattal zárnám, amihez úgy
gondolom, nem szükséges magyarázat: 
Hajrá Kartal! Hajrá Könyves!

Kratofil Sándor
testnevelõ tanár

KISBÍRÓ 7

KIEMELKEDÕ SPORTESEMÉNYEINK, 
SPORTEREDMÉNYEINK A 2010-ES TANÉVBEN 
A KÖNYVES KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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MAJÁLIS 
ÚJRAJÁTSZVA…

Megkérdeztük Bognár Józsefet, a Kulturális és Ok-
tatási Sportbizottság elnökét, hogy az idei majális
tükrözi-e valamilyen módon a válságot? 

Az idei majálison mindenképpen meglátszik a válság
jellege. A képviselõ-testület ugyanannyi pénzt szánt rá,
mint tavaly, azaz másfél millió forintot. Az elõzõ évi ma-
jális 5 és fél millió forintos költségvetésbõl készült el, az-
az a meglevõ pénzhez még tudtunk szerezni 4 millió fo-
rint szponzori pénzt. A válság hatására idén majdnem
minden támogató kevesebbet adott. A tavalyi összegnek
mindössze a felével, konkrétan 1, 7 millió forinttal támo-
gatnak a szponzorok. Így az idei majális 3 millió 190 ezer
forintban van. A legszembeszökõbb változás az lesz,
hogy elmarad a rendezvényzáró szokásos tûzijáték. He-
lyette viszont, ha az idõjárás is megengedi, tábortûz lesz.
Ez bensõségesebb is, meg ebben a válságos idõkben in-
kább helyénvalóbb, mint a költséges tûzijáték. Az Ön-
kormányzat másfélmillió forintja szinte csak a sátor és a
színpad bérlésére elég. Az, hogy meghívott elõadók is
szerepelhetnek ezen a színpadon, elsõsorban a szponzo-
roknak köszönhetõ. 

– A meghívott elõadók névsorán látszik-e a keve-
sebb pénz?  

Magyarországon bevett szokás az, hogy a szilveszteri
mûsorról utólag mindig megállapítjuk, hogy gyengébb
volt, mint a tavalyi. Valahogy mi is így vagyunk a kartali
majálissal. Rengeteg kritikát kapunk utólag a meghívott
elõadókat illetõen, de látni kell azt is, hogy az elõadók ki-
választása a szponzor ízlésvilágát is tükrözi. Magyarán:
arra ad pénzt, akit õ is szívesen látna a színpadon. Persze
igyekszünk minden mûfajt felvonultatni. Sokszor volt
beszédtéma, hogy legyen egynapos a majális. Meg lehet
ezt tenni, vissza lehet térni a bensõséges falupiknikhez,
csak akkor a meghívott elõadókat kell elfelejteni. Növeli
a majális idõtartamát az is, hogy a kereskedõk, a büfék,
a különbözõ sörsátrak és a szórakoztató rész, csak akkor
hajlandók finanszírozni a fellépõ mûvészeket, ha több na-
pig tart a rendezvény.

-ok-

KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa március 24-i ülésérõl

A Társulási Tanács meghallgatta Sáhó Béla szakértõ
beszámolóját a munka- és tûzvédelem területén 2009. év-
ben végzett tevékenységérõl. A feladat külsõ szolgáltató
bevonásával, szolgáltatásvásárlással valósult meg.  Fo-
lyamatosan zajlanak az intézményekben az elõírt vizsgá-
latok, szakmai felkészítõ tanfolyamok, elkészültek a
szükséges szabályzatok.

A Tanács beszámolót hallgatott meg a 2009-ben át-
adott kistérségi kiegészítõ normatív támogatások fel-
használásáról. Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok-
ra Aszód Város Önkormányzatának 29.599 ezer Ft-ot,
közoktatási intézményi faladatra Kartal Nagyközség
Önkormányzatának 18.431 ezer Ft-ot, Iklad Község Ön-
kormányzatának 7.625 ezer Ft-ot, illetve fogyatékosok
nappali ellátására a Gyöngyház Egyesületnek 200 ezer
Ft-ot adott át a Társulás.

Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás költségvetési
szervei 2009. évre vonatkozó belsõ ellenõrzési éves jelen-
tését és a megtett intézkedéseket. Az ellenõrzések tár-
gyát  az intézményfenntartó társulások  2008. évi norma-
tív támogatásának  igénylése és elszámolása, a 2008. évi
költségvetési beszámoló elkészítése, a Kistérségi Irodá-
nál a pénztár mûködése és a pénzkezelés szabályszerûsé-
ge, illetve a költségvetési szerveknél dolgozó közalkal-
mazottak besorolása képezte.

Ladosné Hajdu Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szerve-
zõ beszámolt a Tanácsnak a 2009. május 11. és 2010. már-
cius 31. között az Aszódi kistérségben az „Út a munká-
hoz” program keretében végzett tevékenységérõl, a
megszerzett tapasztalatairól, megfogalmazta a legfonto-
sabb eredményeket. A kistérség polgármesterei elisme-
résüket fejezték ki a közel egy éves munkáért.

Végezetül a Tanács elfogadta Kartal Nagyközség Ön-
kormányzatának a gyógy-testnevelés megszervezésére
vonatkozó szándékát, tudomásul vette a kartali képvise-
lõ-testületnek a helyi intézményekben a logopédiai óra-
szám csökkentésére vonatkozó döntését. A Tanács az
óraszám csökkentésébõl következõen felszabaduló mun-
kaerõ további foglalkoztatására vonatkozóan egyeztetést
tart szükségesnek Kartal Önkormányzatával.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló ak-
tuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõveb-
ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodik-
isterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 
2010. május 21.
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SZAVALÓVERSENY 
AZ ALSÓ TAGOZATON

A tavasz elsõ hónapjában az alsó tagozaton nagyon sok
kisdiák készült minden évfolyamban a versmondó ver-
senyre. Tanulóink nagy lelkesedéssel és nagy számban
tanultak a megmérettetésre, ezért elõször házi verse-
nyeken mérték össze tudásukat, tehetségüket. Így is
szép számmal képviselték osztályukat a versenyen. Örül-
tünk a szülõk érdeklõdésének is. Köszönjük, hogy meg-
tisztelték rendezvényünket. Ezt a délutánt Búth Emília
kartali írónõ tiszteletére rendeztük, ahol bemutattuk
versesköteteit és 1-2 versét is. Gratulálunk mindenkinek
és kívánjuk, továbbra is olvassák, szeressék az irodalom
e remekeit.
Helyezettek:
1. osztály I. Zatureczki Cintia (1.a)

II. Juhász Aida (1.b)
III. Mészáros Anna (1.z)

Fûrész Erika (1.a)
2. osztály I. Laczkó Alexa (2.z)

II. Príma Eliza (2.z)
III. Misják Máté (2.a)

Simák Tamás (2.b)
3. osztály I. Tóth Vivien (3.z)

II. Halasi Daniella (3.b)
III. Rónai Réka (3.z)

4. osztály I. Varga Barnabás (4.a)
Szabados Inez (4.z)

II. Csepeli Petra (4.a)
Raczky Marcell (4.a)

III. Madarász Tamás (4.b)

A kartali Könyves Kálmán 
Általános Iskola 

KI MIT TUD? vetélkedõt 
szervez, 

melyre szeretettel várjuk 
az iskola alsó és felsõ tagozatos diákjait. 

Jelentkezési határidõ: 2010. május 06. 

Az elõdöntõ ideje: május 07. 
Helye: Könyves Kálmán Ált. Isk. 

A döntõ ideje: május 21. 
Helye: Mûvelõdési Ház

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

VIII. REGIONÁLIS 
NÕI TEREMLABDARÚGÓ

BAJNOKSÁG

Rájátszás II. csoport 2. forduló
2010. március 27.

EREDMÉNYEK:

Gödöllõ - Budapest Bank 2 : 7
Gödöllõ - Forrás SE II. 4 : 0
Budapest Bank - Forrás SE II. 6 : 0

A Csömör visszalépése miatt minden csapat 3:0 ered-
ménnyel megkapta a 3 pontot.

A TABELLA ÁLLÁSA:

Budapest Bank 6 5 - 0 - 1 28 :  9
Gödöllõ 6 5 - 0 - 1 25 : 10
Forrás SE II. 6 2 - 0 - 4 9 : 28
Csömör 6 0 - 0 - 6 0 : 18

A VIII. REGIONÁLIS NÕI TEREMLABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:

1. Forrás SE I. 8 7 - 0 - 1 38 :  8
2. Kerepes 8 7 - 0 - 1 37 : 11
3. Érsekvadkert 8 4 - 2 - 2 25 : 29
4. Veresegyház 8 2 - 1 - 5 15 : 30
5. Erdõkertes 8 2 - 1 - 5 23 : 33
6. Budapest Bank 8 3 - 1 - 4 26 : 24
7. Gödöllõ 8 5 - 1 - 2 46 : 19
8. Forrás SE II. 8 2 - 0 - 6 12 : 56
9. Csömör 8 1 - 0 - 7 10 : 26

A Csömör csapata menet közben visszalépett, így a
sorsolási szabályok szerint a hátralévõ mérkõzéseit az
ellenfélként kisorsolt csapat 3:0-ával megkapta a 3
pontot.

A bajnokság gólkirálynõje:
Kontra Noémi 17 góllal  Forrás SE I. játékosa.
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karbonkinga@gmail.com 

FELHÍVÁS
A Mûvelõdési Ház  

2010. május 2-án, vasárnap 
12-15-ig a  

MAJÁLIS KERETÉBEN
FÕZÕVERSENYT HIRDET!  

A résztvevõknek  2 kg húst biztosítunk, a többi nyersanyagot  
és a felszerelést mindenkinek  magának kell rendeznie.
Jelentkezni lehet a Mûvelõdési házban, vagy a 437-241 

telefonszámon.  Helyszín: Kartal Sportpálya

VÁRUNK MINDEN FÕZNI SZERETÕ ÉRDEKLÕDÕT!

MEGHÍVÓ
A Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja

Önt  és kedves családját
2010. május 24-én

A HÕSÖK EMLÉKÉRE
rendezett

19 órakor kezdõdõ  szentmisére
és azt követõ  megemlékezésre.

Helyszín:
Kartali Római Katolikus Templom

és a Hõsök szobra

MEGHÍVÓ
A Petõfi Sándor Gimnázium és Gépészeti

Szakközépiskola Baráti Egyesülete 
2010. május 29-én 10 órától 

„Öregdiák majálist“ szervez az iskola
parkjában. (Aszód, Hatvani u. 3.)

Érdeklõdni lehet: maria.ronai@freemail.hu

HA KARTAL POLGÁRMESTERE
LEHETNÉK…

Ez a rövid, de varázslatos történet Kartal kialakulásáról, és az elsõ polgár-
mester tevékenységeirõl fog szólni, amely réges-régen történt, amikor még
csak szegényes városok voltak, melyek az egyszerûségérõl voltak híresek.

Azon töprengtem – miközben az utcán sétáltam –, hogy ezen a helyzeten
változtatnék, és fogok is. Sokat rágódtam, hogy miképpen és hogyan bírnám
gondolataimat megvalósítani. Egyszer csak a tiszta, kék égboltból egy hatal-
mas kéz lenyúlt, megragadott és olyan gyorsan fölvitt az égbe, hogy mire ki-
nyitottam a szememet, addigra már egy óriási bárányfelhõn találtam magam.
Alig hittem a szememnek, mikor megláttam, hogy Zeusz ül elõttem hihetet-
lenül hosszú, göndör szakállával, és kezében egy villám, ami minden látvá-
nyon túltett. Majd néhány perces néma csend után beszédbe kezdett:

– Régóta figyellek már, Attila, és azt láttam, hogy okos, felelõsségteljes,
segítõkész, megbízható ember vagy, ki nem ijed meg semmitõl. Így, gondol-
tam, azzal a feladattal bítlak meg, hogy építs egy falut, ami minden ember-
nek otthont ad! Hogy ezt meg is tudd valósítani, varázserõt kapsz tõlem. 

Zeusznak mindezt meg sem tudtam köszönni, mivel félreléptem, és lezu-
hantam a felhõrõl. Egy olyan kastély trónszékén landoltam, amirõl azt sem
tudtam, hogy létezik-e kerek világon. Egyre csak agyaltam, hogy mitévõ le-
gyek. Fölemeltem a kezem, és abban a pillanatban a földbõl két iskola nõtt
ki, ami a gyerekek fejlõdését és tanítását szolgálta. Ekkor döbbentem rá,
hogy a karom felemelésével gondolataim valóra válnak. Így neki is láttam a
jó cél érdekében megvalósítani terveimet.

A falubeliek hitgyakorlására építettem egy baptista és egy katolikus temp-
lomot. Egy hegybõl patakot fakasztottam. Az emberek mûvelõdésére, kultu-
rálódására mûvelõdési házat emeltem.

Kezdtem azt érezni, hogy fáj a fejem, szédülök, ami a hatalmamat gyengí-
ti. Pár perc múlva elhagyott az erõm, így egy átlagos polgármesterként foly-
tattam további munkálataimat. Több sportlétesítményt építettem a sportolás
és az egészséges életmód érdekében. Majd az utazásra egy vasutat kezdtem
el létesíteni.

Nagyon elégedettek voltak az emberek a fejlõdéssel, ezért egyre többen te-
lepedtek le nálunk. A fõisten büszkén nézte minden tettemet, ezért jutalmul
egy varázscipõvel ajándékozott meg, amit egy bozótban találtam meg. Kíván-
ságaim akkor teljesültek, mikor a cipõ talpait összeütöttem.

Így hoztam létre a kupolával fedett élményfürdõt, melyben különbnél kü-
lönb medencék ékeskedtek a pihenni, és kikapcsolódni vágyók számára.
Majd egy kacsalábon forgó palotát emeltem, amit aranyfalak öveztek. Hatal-
mas ablakok, henger alakú tornyok, szökõkutak, dísztavak és millió virág tet-
te csodálatossá. Görög oszlopcsarnokok között sétálhattunk kedvünkre.
Könyvtár, étterem, uszoda, vívóterem – mindez megtalálható volt a palotá-
ban, mely a falu ékességének számított.

A hegységbõl csörgedezõ patakot Emse-pataknak neveztem el. Termé-
kennyé tettem a földeket, ezzel élelmet biztosítva a népnek. Virágzó jövõ várt
a falura, mely a Kartal nevet kapta. Az emberek hálájuk jeléül tizenötször vá-
lasztottak Az év polgármestere díjra. Az utolsó díjátadó ünnepségen hirtelen
összefolyt elõttem minden, sötétséget láttam, és elájultam. Mikor észhez tér-
tem, akkor jöttem rá, hogy ami velem történt, az min csak álom volt.

Visszagondolva erre a szép és varázslatos álomra, elmondhatom, hogy
mindaz, ami akkor megtörtént velem, örömmel tölt el. Mivel az emberek tisz-
teletét, szeretetét és jóságát azáltal tudtam kiérdemelni, hogy jobbá tettem az
életüket, megkönnyítettem a mindennapjaikat, még ha mesebeli varázserõ-
vel is, de nem önzõ érdekek, hanem segíteni akarás vezérelt. 

Kassai Attila 5. c.,
a Filctoll-díj elsõ helyezettje

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik imádott

feleségem, drága édesanyánk,

TÓTH LÁSZLÓNÉ LADOS ERIKA
temetési szertartásán részt vettek, fájdalmunkban

osztoztak.
Gyászoló család

Tóth László és lányaiH


