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Mûanyag gépkocsialkatrészek fröccsentését végzõ
francia cég költözik Kartalra Gödöllõrõl, várhatóan egy
éven belül. A cég 12 fajta gépkocsihoz gyárt alkatrésze-
ket számos európai ország számára, Olaszországtól kezd-
ve Lengyelország és Szlovákián át egészen Németorszá-
gig. Kartalon egy 4200 négyzetméteres csarnok fog fel-
épülni, 5,6 hektáros területen.  Megtörtént már a földte-
rület kijelölése. Az a terület, ahova a csarnok épül, ere-
detileg két családé volt, ezeket cserélték el a tulajdono-
sok – az önkormányzat közbenjárásával – Lehel utcai, il-
letve 800-as területekre. Az értékarányos csere egyik
nagy elõnye, hogy a kartali önkormányzatnak egyetlen
forintjába sem került a francia cégnek fölajánlott földte-
rület megvétele. Augusztus utolsó hetében kapja kézhez
az önkormányzat az 5,6 hektár föld tulajdoni lapját, amit
át fognak adni a francia befektetõnek, és szeptember fo-
lyamán kötik meg vele a végleges szerzõdést. A mostani
elképzelés szerint jövõ év augusztusában közel 100 mun-
kahely teremtõdne meg Kartalon. 

FRANCIA BERUHÁZÁS
ÉPÜL KARTALON

HÍREK! HÍREK! 
• Szeptember elsõ hetében beadásra kerül az új

szennyvíztisztító telep pályázata. A jelenlegi (a
versegi) helyén egy norvég típusú szennyvíztisztító
épül. A mostani gyakorlatilag 2003-tól nem mûködik,
és környezetszennyezõ hatása miatt ügyészségi fel-
jelentés van ellene.

• Újabb két és fél évre nevezték ki Babály Lászlót a
Sportcsarnok élére.

• Október 10-ig kell elkészülnie a megosztott Tüzép
telepen a MOL benzinkútnak. A töltõállomás a leg-
modernebb kivitelezésben fog elkészülni: közvilágí-
tással, útszélesítéssel, shoppal és mosóval. 

KÖLTÖZIK 
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
Kartal Nagyközségi Önkormányzat megnyerte a
KMOP-2009.5.2.1/A Pest megyei településközpontok
fejlesztése c. pályázatot. A közbeszerzési eljárás szep-
tember hónapban lezárul.
Augusztus 23-tól a Polgármesteri Hivatal átköltözik
a Baross u. 78. sz. alá (volt 1. sz. óvoda épülete).

Az ügyfélfogadás a következõképpen alakul:

Az ÚJ HELYEN a SZOKÁSOS RENDBEN 
zajlik az ügyfélfogadás:

Szociális csoport, Igazgatás, Anyakönyvvezetõ:
Augusztus 25-tõl

Pénzügy, Pénztár: Augusztus 26-tól

Adó csoport: Augusztus 27-tõl

Mûszaki csoport, Építéshatóság: Augusztus 24-tõl

Polgármester, Jegyzõ, Titkárság:
Augusztus 26- 27-én szünetel az ügyfélfogadás, 

augusztus 30-tól az új helyen mûködik

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a
költözés alatt, bár mûködnek a megszokott vonalas tele-
fonszámok, minden irodát külön mobilszámon is elérhet-
nek, melyek az alábbiak:

Szociális csoport, Igazgatás, Anyakönyvvezetõ:
06-30-504-0381

Pénzügy, Pénztár: 06-30-504-0565
Adó csoport: 06-30-504-0250

Mûszaki csoport, Építéshatóság: 06-30-504-0252
Titkárság: 06-30-504-0101

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
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Július 23–24–25-én a kartali önkormányzat öt képvise-
lõje, Szõke Istvánné alpolgármester asszony, Lados Jó-
zsef, Homok Márton, Bognár József „Tanár” és Bognár
József képviselõk, valamint a polgármester úr, hivatalos
látogatáson vett részt a romániai Kapnyikbányán.  Most
került sor annak a hivatalos dokumentumnak az aláírá-
sára, melyben ezúttal Kapnyikbánya is elismeri, hogy
Kartal a testvértelepülése lett. 

A kartali elöljárók igen szívélyes fogadtatásban része-
sültek. Kapnyikbánya testülete maximális szeretettel és
tisztelettel fogadta a kartali elöljárókat. A látogatás
alatt számos kulturális és vallási mûemléket tekinthet-
tek meg. Máramarosi román kolostorokat, jellegzetes
fatemplomokat, a többi között Európa legmagasabb, 70
méteres fatornyú templomát, a vidám temetõt, aminek
érdekessége, hogy színes, festett, fából készült
„sírkövek”díszítik a sírhantokat. De ellátogattak a me-
gyeszékhelyre, Nagybányára is, ahol megtekintették a
megyeházat, illetve az ásványtani múzeumot. Bognár
Józsefet, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét ar-
ról kérdeztem, hogy milyen kulturális vagy sport kap-
csolatok megvalósulást tartja elképzelhetõnek a két te-
lepülés között? 

– Kapnyikon rendkívül fejlett sportélet van. Két európai
színvonalú sípálya is van a városhoz közel, és most nyertek
meg egy újabb eu-s pályázatot, igen komoly összeggel, ami-
vel egy újabb sípályát fognak kiépíteni. A testvérvárosi kap-
csolat elsõdleges elõnyét abban látnám, hogy fellendülhetne
a síturizmus a két település között. Úgy gondolom, hogy el-
sõsorban gyerekeinket küldhetnénk ki oda sítáborba, hi-
szen, ha jól tudom, tavaly Babály László vitte már sítábor-
ba a kartali gyerekeket, valamely környezõ országba. Te-
hetnénk ide a sítábort, hiszen sokkal olcsóbb, és a testvér-
városi kapcsolatnak köszönhetõen igen komoly kedvezmé-

nyeket is tudnának adni. Kulturális téren pedig már most
elkezdõdik valami. A szeptember 4-i kartali Népzenei Talál-
kozóra 9 fõs delegáció érkezik Kapnyikról. Ezek egy része
kézmûves ember, fafaragással és korongozással foglalkoz-
nak. Ennek fejében a kartali népzenei együttesek is elláto-
gatnak majd a közeljövõben Kapnyikbányára.

Igen örvendetes az is, hogy a kapnyiki polgármester fel-
vett egy magyar anyanyelvû személyi titkárt, Ardelean At-
tilát, akinek komoly elképzelései voltak arról, hogy milyen
közös pályázatokat nyújthatna be a két település. Ardelean
Attila szintén itt lesz a szeptember 4-én tartandó Népzenei
fesztiválon. 

Lejegyezte:
Orbán Kinga

Együtt a két képviselõ-testület a festõi szépségû
Máramarosban

KAPNYIKBÁNYÁN, KARTAL TESTVÉRVÁROSÁBAN
JÁRTAK KARTAL ELÖLJÁRÓI

TISZTELT LAKOSOK!
A Képviselõ Testület döntött arról, hogy 2010-ben a civil
szervezetek támogatására elkülönít 3 000 000 Ft-ot.
Ennek az összegnek a szétosztását a Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság hatáskörébe utalta. A bizottság a
beérkezett kérelmek alapján döntött. Szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot, mivel közpénzrõl van szó, a támogatá-
sok elosztásáról.

Kartali Polgárõrség 1 000 000 Ft 
Elektromos autó építése 100 000 Ft 
A-04 postagalamb egyesület 50 000 Ft 
A-26 postagalamb egyesület 30 000 Ft 
Holiday Sporttánc egyesület 30 000 Ft 
Kistérségi tábor 60 000 Ft 
Kézmûves tábor 40 000 Ft 
Kartali Asszonykórus 200 000 Ft 
Majális program 50 000 Ft 
Futsal SE kérelme 150 000 Ft 
Kartali Sportkör kérelme 400 000 Ft 
Baptista Gyülekezet 100 000 Ft 
Kárpáti Enikõ floorball 50 000 Ft 
Sármány Viktor floorball 20 000 Ft 
Petényi Viktor floorball 20 000 Ft 
Római Katolikus Egyház 300 000 Ft 

Az utóbbi két évben a duplájára nõtt a támogatott szerve-
zetek, illetve személyek száma. Külön örülök, hogy idén
olyan magánszemélyek munkáját is elismertük, akik ki-
emelkedõ tevékenységükkel Kartal hírnevét öregbítet-
ték. Szeretném megköszönni a bizottság munkáját, az
egyesületeknek és a támogatásban részesülteknek továb-
bi eredményes munkát kívánok.

Bognár József
Kulturális, Oktatási és Sport bizottság elnöke
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…BERECZKI ILONÁT, a Könyves Kálmán Általános
Iskola igazgatónõjét, miért alakult ki Kartalon az a szo-
kás, hogy második osztály végén a gyerekek kénytele-
nek búcsút venni az addigi tanítójuktól, és egy új peda-
gógussal folytatni a harmadik–negyedik osztályt? 

Bereczki Ilona: Kis megszakítással 1973. szeptember 1-jé-
tõl dolgozom az iskolában, azóta kisfelmenõ rendszerben ta-
nítunk. Az elmúlt évekre visszatekintve 4 alkalomra emlék-
szem, amikor nagyfelmenõben vitte valamelyik osztályt a
tanító néni. E kivételektõl eltekintve évtizedek óta kisfel-
menõ rendszerben szervezzük a tanítást. 
Hogy miért? Mert az iskola tantestülete a gyerekek, szülõk,
pedagógusok megelégedésére így döntött. A kisfelmenõ
rendszer két részre bontja az alsó tagozatot: 1-2 évfolyam-
ra és 3-4 évfolyamra. A nagyfelmenõ rendszer egy egység-
nek tekinti az 1-4 évfolyamot. Mindegyiknek megvannak az
elõnyei és hátrányai. 
Hadd mondjak egy pár szót a nálunk jól bevált kisfelmenõ
elõnyeirõl.
Azt gondolom, hogy minden pedagógusnak azt a korosztályt
kell/kellene tanítania, amelyikkel lelkileg, személyiségével
jobban tud azonosulni. Egészen más személyiséget és más
pedagógia módszereket kíván az 1-2. évfolyam, mint a 3-4.
Ezt a kollégák is tapasztalják, és emiatt történt a differen-
ciálódás. A munkaszervezés kiszámíthatóvá, áttekinthetõvé
válik a pedagógus és a szülõ számára egyaránt. 
Az a pedagógus, aki elkötelezte magát a kisfelmenõ rend-
szer mellett, a saját maga által már többször és eredménye-
sen alkalmazott pedagógiai módszereit jobban tudja illesz-
teni a gyerekek fejlõdéséhez, hatékonyabban tudja tudását
átadni. 
A megismert és a saját maga által készített szemléltetõ esz-
közöket eredményesebben alkalmazza, bõvíti, hiszen 2
évente és nem 4 évente találkozik ugyanazzal a nevelési
helyzettel. Természetesen olyan pedagógus továbbképzé-
sen vesz részt, amely elsõsorban az adott korosztályra vagy
tanítási problémára ad választ. 
A kicsi gyerek érzelmileg kötõdik a tanító nénihez, így ért-
hetõ módon nehéz az elválás. A 3-4. osztályban szerencsés
esetben felváltja ezt a kötõdést az ismeret, a tudás iránti
vágy. Mindez növeli a gyerek alkalmazkodó képességét, és
könnyebbé teszi a felsõ tagozatra való átmenetet. Minél
többoldalú nevelõi ráhatás éri a gyerekeket, annál inkább
kiteljesednek képességei.

***

... TÓTH ILKÓ MIHÁLY POLGÁRMESTER URAT,
hogy miért késik a polgármesteri hivatal felújítása, a
Petõfi tér felújítása és átalakítása, valamint a családse-
gítõ munkálatainak az elkezdése? A Kisbíró hírei sze-
rint május-júniusban kellett volna, hogy elkezdõdjenek
a munkálatok, de ez nem történt meg. Mi a csúszás oka? 

Tóth Ilkó Mihály: A csúszás oka a kormányváltás. A kor-
mányváltás idõszakában gyakorlatilag az állami pályáztatá-

sok ügye nagyon lelassult. A polgármesteri hivatal felújítá-
sának és átalakításának a szerzõdését például csak három
hónappal késõbb sikerült megkötni. Ennek értelmében
szeptember végén indulnak el a polgármesteri hivatal mun-
kálatai, de augusztus 23-tól már ténylegesen is átköltözünk
a postai óvodába.
A Petõfi térrel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani,
hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, ahova
pályáztunk a tér munkálataival, a kormányváltás óta gya-
korlatilag alig mûködik. Nincsenek például elbírálások, leg-
alábbis mi értesítést nem kaptunk róla. 
A családsegítõnél megvan az építtetéshez szükséges 300
millió forintos keret, a szerzõdések is alá vannak írva, és
szeptember végén elindul ott is az érdemi munka. A bölcsõ-
dénél a munkálatok már egy-két héttel korábban, szeptem-
ber közepén indulnak el. 

KISBÍRÓ 3

MEGKÉRDEZTÜK...

Tanévnyitó ünnepély
2010. augusztus 31-én, kedden 1800-kor lesz

a felsõ tagozatos iskolában.

Elsõ tanítási nap
2010. szeptember 1-je, szerda.

Tankönyv vásár
2010. augusztus 28-án, szombaton 800-1600-ig. 

a felsõ tagozatos iskolában lesz.
A versegi tanulók is ebben az idõben kapják meg a

tankönyveket. (1200-1300-ig ebédszünet)

Az ingyenes tankönyv átvételéhez a következõ do-
kumentumokat hozzák magukkal:
• Érvényes Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás

(RGYT) határozat
• 3 vagy több gyerek után járó családi pótlék igazolá-

sa, bankszámlakivonattal vagy postai szelvénnyel
• SNI határozat, melyet 1.számú Tanulási Képessé-

get Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
adott ki

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a gyermeküket
egyedül nevelõ szülõk a hatályos jogszabályok szerint
továbbra sem jogosultak az ingyenességre.

A napközi, tanulószoba, étkezés igénylése: 
2010/2011-es tanévre a tankönyv árusítás ideje alatt le-
hetséges. Az étkezési kedvezmény érvényesítése
ugyanúgy történik, mint az ingyenes tankönyvnél.

(Szerk.megj.: A Szociális Bizottság 3000 ft könyvtámo-
gatást ad mindazoknak, akik nem részesülnek ingye-
nes tankönyvellátásban.)



2010. augusztus

Az iskolában felmérést végeztünk a tanulók és a családok
körében, melyben mértük a tanuló tanulási motivációját, a
családok szociális helyzetét és az iskolához való hozzáál-
lást. Tavaly jelent meg a tanulói kérdõívek eredményeirõl
írt cikkem, e számban a családi kérdõíveket elemzem.

14 kérdést tettünk fel a szülõknek, melynek célja a családi hát-
tér megismerése volt, majd egy célzott, hatékony segítség-
nyújtás kialakítása a nevelésben és a tanulásban.

1. Az apa foglalkozása
Az apák többségében szakmunkások 52%, magas a vállalkozók
aránya 12%, majd ezt követik az alkalmi és betanított munká-
sok 11%-kal. Kevés az alkalmi munkások aránya 4%, kicsit ma-
gasabb a diplomás alkalmazottak száma 4-5%. A munkanélkü-
liek aránya 3-4% között mozog (2009-es adat), ami az országos
átlag alatt van.

2. Az anya foglalkozása
Az anyák többsége szintén szakmunkás végzettségû 37%, má-
sodik helyen a betanított munkások vannak 18%, és szintén ke-
vés az alkalmi munkások aránya 1-2%. Az adminisztratív dol-
gozók és a diplomás alkalmazottak száma lényegesen maga-
sabb a nõknél, mint a férfiaknál. Érdekes viszont, hogy a veze-
tõ értelmiségiek arány a férfiaknál magasabb (apa 3,3%, anya
1,7%). A munkanélküliek aránya, míg az apáknál 3,3% volt, az
anyáknál ez 10,5%.

3. A család szerkezete
Nagy öröm, hogy a családok 75%-ában két édes szülõ neveli a
gyerekeket. A gyermekét egyedül nevelõ anyák száma 13%,
gyermekét egyedül nevelõ apák száma közel 4%. A családok
közel 10%-ában neveli az édesanya vagy az édesapa a gyerme-
két nevelõapával, nevelõanyával. Ami azt mutatja, hogy nem
jellemzõ, hogy válás után új családot alapítanak, inkább egye-
dül nevelik tovább gyermeküket. Meglepõen magas a gyerme-
két egyedül nevelõ apák aránya 4%.

4. A testvérek száma
A felmérés szerint az alsós gyerekek 13%-ának nincs testvére.
Fiatal korosztályról lévén szó ez még persze növekedhet. Egy
testvére a gyerekek 45%-ának, két testvére 31%-ának van. Te-
hát a családok közel egyharmada nevel három gyereket. Meg-
lepõen magas számban a családok 7%-ában négy, 5%-ban öt
gyerek van.
A további kérdések a szülõk nevelési szokásaira vonatkoztak.

5. Jutalmazza-e gyermekét a jó osztályzatért?
Külön értékeltük az alsós és a fölsõs válaszokat. Az alsóban a
szülõk 70%-a, a fölsõben a szülõk 58%-a jutalmazza gyermekét
a jó osztályzatért. Ebbõl következik, hogy az alsóban a szülõk
30%-a, a fölsõben a szülõk 40%-a nem jutalmazza a gyereket a
jó osztályzatért, és ez baj. Mindannyian átéltük már a jól vég-
zett munka örömét, jutalmát, a sikert. Tudjuk, fontos a dicsé-
ret. Még mi felnõttek is várjuk, hát még a gyerekek. Bennün-
ket is ez motivál. A dicséretbõl, az elismerésbõl táplálkozunk,
innen merítünk új erõt a további erõfeszítésekhez.

6. Ha igen, mivel jutalmazza gyermekét a jó osztályzatért?
Nagyon hasonlóak az alsós és fölsõs válaszok. Elsõ helyen a
szóbeli dicséret van, ez nagyon fontos, hisz azonnal van, meg-
erõsít, irányt mutat. Ezt követi a különbözõ szabadidõs tevé-
kenység, ami szerintem a legfontosabb, mert itt történik a min-
taadás, az érzelmi feltöltõdés, az értékek elismerése, a haté-
kony nevelés. Megjelenik még a tárgyi jutalom, az ajándék, az
édesség. Az utolsó elõtti helyen a pénz. Azt gondolom, a sor-
rend jó.

7. Bünteti-e gyermekét a rossz osztályzatért?
Az alsós szülõk 40%-a, a fölsõs szülõk közel 60%-a bünteti gyer-
mekét a rossz osztályzatért. A felmérés szerint a kicsi gyereket
inkább dicsérettel, míg a nagyobbat büntetéssel ösztönzi a szü-
lõ a tanulásra. Az alsós szülõk 58%-a, a fölsõs szülõk 41%-a nem
bünteti a gyermeket a rossz osztályzatért. Miért tanuljon a di-
ák, ha nincs következménye a nem tanulásnak? A gyerekneve-
lésnek két pillére a jutalmazás és a büntetés. Ezt alkalmazni
kell! Persze nem feltétlen a büntetést, de azt gondolom, hogy az
a legnagyobb baj, ha a szülõ se nem büntet, se nem jutalmaz.

8. Mivel bünteti gyermekét a rossz osztályzatért?
Érhetõ módon eltérés van az alsós és a fölsõs szülõk büntetési
módszerei között. Míg az alsóban a megvonás, eltiltás, szidás, a
több gyakorlás a sorrend. A fölsõben a megvonás, szidás, szo-
bafogság, barátok eltiltása, játék megvonása a sorrend. Na-
gyon helyes, hogy az alsósok alkalmazzák a több gyakorlást, a
tanulást büntetésként, hisz attól nem fog jobban tanulni a gye-
rek, hogyha nem tévézhet. Nem fog jobban sikerülni a témazá-
ró, ha eltiltjuk gyerekünket a sporttól, vagy a barátoktól. Ta-
nulni és gyakorolni kell, mégpedig rendszeresen. A gyakorlást
a szülõnek ellenõrizni kell. Az írás, olvasás, számolás alapkész-
ség, csak akkor rögzül, ha rendszeresen, naponta alkalmazzuk.

9. Gyermeke képes-e tudását megmutatni az iskolában?
A kérdésre adott válaszokban egy kicsit benne van a szülõ elé-
gedettsége, az iskolával szemben. Az alsósok 83%-a, a fölsõsök
71%-a képes megmutatni tudását. Kérdés, hogy a többiek mi-
ért nem. Nagyon sok oka lehet, szerteágazó a probléma.

10. Ha nem, mi lehet az oka?
Mindkét tagozaton a szülõk elsõsorban a gyerek személyisé-
gét, másodsorban az iskolát nevezik meg. Alsóban félénk,
visszahúzódó, fegyelmezetlen a gyerek, a tananyag esetleg
gyors feldolgozása, hangulatváltozás az ok. A fölsõben lusta-
ság, zárkózottság, szórakozottság, figyelmetlenség, órai maga-
tartás, szorongás az ok. Mindenesetre oka lehet a család, az is-
kola, a gyerek. Mindegyik változtatható, de bele kell tenni a
munkát, és az eredmény sajnos nem azonnal jelentkezik. A
gyereknevelés, a tanulás hosszú távú befektetés. Az eredmé-
nyességhez feltétel az iskola és a szülõi ház összefogása.

11. Sikerül-e idõt szakítaniuk odafigyelõ beszélgetésekre?
Rendszeresen az alsóban 85%, a fölsõben 77%. Látható a csök-
kenés, pedig a kamasz gyerekkel is rendszeresen kell beszél-
getni, hisz nekik is vannak problémáik, amelyek nehezebben
orvosolhatók, mint a kicsi gyerek problémái. 
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Csak probléma esetén beszélget a gyerekkel a szülõk 7%-a a
kicsiknél és 15%. a nagyoknál. Probléma esetén hiába akar a
szülõ beszélgetni a kamasz gyerekkel, az elhárít. Ha nem rend-
szeres a beszélgetés nem fog „megszólalni”. Az élet dolgairól
folyamatosan kell beszélgetni velük, amihez nagy tapintat kell. 

12. Mennyi idõt fordít gyermeke otthoni tanulásra?
Az alsósok 13%-a, a fölsõsök 8%-a nem tanul napi rendszeres-
séggel a felmérés szerint. Ez nagy baj! A tanulás alapja a rend-
szeresség. Akkor is tanulni kell, ha nincs feladva házi feladat,
és nem írnak másnap dolgozatot. Ha belsõ igénnyé válik a ta-
nulás, a feladatok teljesítése, nem maradnak el az eredmények.
Csak az írásbelit készíti el az alsósok 9%-a, a fölsõsök 15%-a.
Azt hiszik a gyerekek, hogy ezzel kész a tanulás, holott az írás-
beli elkészítése az elsajátított ismeretek ellenõrzése kellene,
hogy legyen.
Naponta rendszeresen (fél-egy órát) tanul a kicsik 64%-a, a na-
gyok 62%-a. Ez lenne a kívánatos minden diáknak. Naponta
rendszeresen több órát tanul a gyerekek 13%-14%-a. Hihetet-
lennek tûnik és helytelen is. Nem biztos, hogy az a gyerek, akit
a szülõ beküld a szobájába tanulni, és ott tölt több órát, azt va-
lóban tanul is. Ellenõrizni kell õt.

13. Végül mondatokat kellett befejezni.
a.) Elégedett vagyok az iskolával, mert...
Alsós válaszok: jól felkészült, hozzáértõ a pedagógus, alapos,
szakszerû, magas szintû az oktatás, megszerettetik az iskolát,
kellõ odafigyelés, türelem, bíztatás és dicséret van.
Fölsõs válaszok: színvonalas oktatás, felkészültek a pedagógu-
sok, odafigyelnek a gyerekre, sok a sportolási lehetõség, jó a
kapcsolat a szülõ és pedagógus között, sok szakkör, a gyerek
érdekeit nézik, tiszta környezet.
Köszönjük az elismerést, a dicséretet. Jólesik.

b.) Elégedetlen vagyok az iskolával, mert...
Alsós válaszok: kevés a tanórán kívüli tevékenység, magas a
követelmény, gyerekek közötti konfliktuskezelés, szülõk felé
irányuló tájékoztatás, nincs idegen nyelv tanítás, korrepetálás
hiánya, kevés taneszköz.
Fölsõs válaszok: fegyelmezetlenség van, szakkörök hiánya,
korrepetálások hiánya, fogadó órák hiánya, kevés sportolási le-
hetõség, nem figyelnek a gyerekekre.
Érdekes dolog, hogy ugyanaz a megjegyzés megfogalmazódik
az iskola pozitív és negatív tulajdonságaként is. Megegyezõ vi-
szont, hogy mindkét tagozaton szeretnék a szülõk, ha több kor-
repetálás, szakkör, tanórán kívüli tevékenység lenne, aminek
sajnos az anyagi lehetõségek gátat szabnak, és nem rajtunk
múlik. Kritikus megjegyzés van a fegyelmezetlenségre, amirõl
azt gondolom, hogy más iskolák tanulóihoz képest a mi gyere-
keink többsége igenis tisztelettudó, jól nevelt. Feltételezem,
hogy a megjegyzés a kevés kivételre vonatkozik. Nagyon ne-
héz nekünk azokat a gyerekeket fegyelmezni az iskolában, akik
otthon nem fogadnak szót a szüleiknek. A felnõttek tisztelete a
családban alakul ki. Ahol a szülõ megköveteli gyermekétõl a
tiszteletet a felnõttekkel szemben, és ezt Õ maga is gyakorolja,
belsõvé válik a gyerekekben. Az iskolában mi a feltétel nélküli
szeretetre és tiszteletre neveljük a gyerekeket a felnõttekkel,
különösen a szülõkkel szemben, és ha ez megerõsítést kap oda-
haza, ezt fogja kapni a gyerektõl a szülõ és a pedagógus is.

Bereczki Ilona iskolaigazgató
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MEGÚJUL A KARTALI
POLGÁRÕR-TEREM

Kívülrõl-belülrõl dolgoznak a munkások a kartali polgár-
õrség helyiségén. Vakolják, glettelik majd festik, hogy
szebben nézzen ki az épület kívül és belül egyaránt.
Kartali Polgárõrség egyetlen terme mostanában elég sok
funkciót tölt be. Az ifjú polgárõrök szívesen gyûlnek itt
össze, beszélgetni vagy edzeni. A Magyar Vöröskereszt-
nek szoktuk tárolni a kiosztandó élelmiszereket és az osz-
tásban is segédkezünk. 

IFJÚ POLGÁRÕR TÁBOR
DEBRECENBEN

Júniusban, három ifjú Polgárõr vehetett részt az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség szervezésében ifj. Polgárõr tábor-
ban, ami Debrecenben, a Víg-Kend tanyán volt megren-
dezve. A fiatalok az ország minden területérõl több mint
százan voltak. Szakemberek – katonák, polgárõrök, ha-
tárõrök – tartottak a gyerekeknek oktatásokat, kiképzé-
seket. Megismerkedhettek a katonák életével, a határ-
õrök munkájával. Részt vettek Debrecen utcáin, éjszakai
járõrözésben a tapasztalt polgárõrökkel. A rendõrség ve-
télkedõkkel és bemutatókkal segítette a tájékozódásukat.
Az utolsó napon különbözõ játékos feladatokban és gya-
korlatokban kellett számot adni a megszerzett tapaszta-
latokról. A tábor végén minden kis polgárõr oklevelet ka-
pott.

Látogasson el honlapunkra: 
www.kartalipolgarorseg.shp.hu
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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

 

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

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET
és

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik 

MOLNÁR  ZOLTÁN
temetésén részt vettek 

és sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték.

Gyászoló család

FRISS HÁZI TOJÁS 
közvetlen a termelõtõl!

Tojás kiszállítás Kartal egész területén!
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN

17.00 - 20.00-ig
Elõzetes telefonos egyeztetés alapján.

Elérhetõség: 
06-28-437-576,   06-30-508-7507

VÁRJUK MEGRENDELÉSÉT!

T
O
J
Á
S

F
U
T
Á
R
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OLVASÓI LEVÉL
(Egy olvasói levél érkezett szerkesztõségünkbe. Ezt kö-
zöljük az alábbiakban.) 

Válságelemzés Magyar módra!
Önök mit éreznek a görög válság említésekor?
Maximum ennyit: Valamit nagyon elrontottak – hozzák

helyre, maguknak.
Ugyanezt érzi a világ a magyar válság hallatán. 
Nincs közgazdasági végzettségem, ezért mondom a maga-

mét.
A bankok a profit hajszolása miatt, rengeteg hitelt helyez-

tek ki, a várható nyereség még be sem folyt, de már ezekkel
a pénzekkel újra kereskedtek. Olyan ötletek, hogy a házad
nagy érték, amelyre lehet hitelt felvenni, ne csak te dolgozz,
hanem a pénzed is. Ez a modern, ez a trendi, de a pénzt add
ide, majd mi forgatjuk neked.  Így pár év alatt anyagilag füg-
getlenné válsz – még dolgoznod sem kell. Ez az õrület Ameri-
kából indult.   

Engem is megkeresett egy „ügynök” aki felvázolta a konst-
rukciót 25 éven keresztül fizessek be évi 500.000 Ft-ot majd
25 év múlva 25 milliót kapok.

Jöjjön vissza másnap, és az általa megadott hozamokkal…
Most már kamatos kamattal kiszámoltam a hozamot, ez 93
millió Ft volt. Az orra elé tettem a számolást, amely matema-
tikailag kifogástalan volt. Tehát a bank csinál az én pénzem-
bõl és kockázatomra magának 68 milliót. Ezt õ így még nem
számolta ki soha, de azért árulja a konstrukciót, mert õt erre
szerzõdtette bank. 

Ma is élõ szerzõdés: A fix 4%-os kamatra felvett hitelre, az
évi befizetés 180.000 Ft, amelybõl 120.000 Ft a törlesztésre,
60.000 Ft a kezelési költségre van fizettetve az ügyféllel. Te-
hát a bank 60.000 Ft-ért könyvel, ami reálisan pár száz forint
lehetne. Még sok példát lehetne sorolni. Az állam pénzéhsége
miatt, azt csinál a bank, amit akar?

A szakemberek azt mondják, hogy a válság nálunk mé-
lyebb. Próbáljuk önkritikusan egy kicsit másként gondolkod-
ni. Az ország szerkezetében torzulások vannak, a munkának
nincs becsülete. Egyesek könnyedén, sokat keresnek, alibi
munkával. Mások megélni is alig tudnak. Az állam elszakadt
a valóságtól, alkalmazottjainál bevezette a 4,5 napos munka-
hetet, a szolgálati idõt is figyelembe veszi, míg a másik ága-
zatban a szombati munka mellett is nehéz a megélhetés. 

Ebben az országban nem éri meg termelni, csak keresked-
ni vagy ügyeskedni.  

Jó lenne, ha 1-2 millióval többen dolgoznának a termelés-
ben és a segélyezés, csak átmeneti jellegû lenne.  A sok szer-
kezeti hiba, hosszú távon felemészti az ország erõforrásait.

Elmúlt 20 év a rendszerváltás óta, de ugyanazokat a prob-
lémákat cipeli az ország, mint a szocializmusban. Az állam ela-
dósítása mérhetetlen károkat okoz a társadalomnak. Ráadá-
sul a felvett hitelek az elõzõ hitel visszafizetését szolgálják. A
pénz világa ezt kihasználja, és egyre drágábban adja a követ-
kezõ hitelt.

Valamikor a bank szerepe az volt, hogy összegyûjtse az em-
berek megtakarításait és ebbõl finanszírozza a termelést. Fo-

gyasztási hitelt sokkal nehezebb volt felvenni, azt is drágáb-
ban. Sajnos ma a fogyasztás került az elsõ helyre, szinte min-
denre lehet hitelt felvenni. Az állam eladta a bankjait, így a
bank nyereségébõl nem részesedik. Ez több száz milliárd fo-
rint. Ráadásul az import liberalizáció miatt nem tudja kézben
tartani sem az egyensúlyt, sem a fogyasztást. 

Jó lenne, ha az állam elrugaszkodna attól a szemlélettõl,
hogy az átlagember fizetése hó végére fogyjon el, hogy legyen
kedve a következõ hónapban is dolgozni. A svéd embert sem
a szegénység ösztönzi a munkára, pedig annak marad a fize-
tésébõl a hónap végén is. 

Egy átlag magyar ember havi megtakarítása közel 0 Ft, ha
szorgalmasan dolgozik 10-20 hónapot, akkor is közel 0Ft–ja
lesz. Tehát önerõbõl semmit sem érhet el.  

Az ilyen társadalmi közegben a bankok elõre törése tör-
vényszerû. Csakhogy ezzel elindít egy folyamatot, és életsze-
rûen adóssá válik a többség.    

Egy példa:
2000. 01. 01. napján valaki felvett svájci frank alapú hitelt.

1. Lépés: A bank beváltott az akkori árfolyamon frankot az
ügyfele részére, ezt átadta felhasználásra – forintban.  

2. Lépés: Az ügyfél vásárolt forintban. /házat, autót stb./
3. Lépés: Az ügyfél törleszti a részleteket, a mindenkori ár-

folyamon.
4. Lépés: A bank visszaváltja forintjait svájci frankra, a

mostani árfolyamon.

Addig, amíg az ÁLLAM SZAVATOLJA a forint átváltható-
ságát, az árfolyamváltozás mértéke lehet a törlesztõ részlet
emelésének jogos alapja. Egy fillérrel sem több, mert a pénz-
mozgás pontosan ellenkezõje a hivatkozásnak! Az árfolyam-
változáson felüli követelés irreális a bank részérõl. Nem kó-
dex kell, hanem törvény a fentiek betartására. A THM szá-
molása is hibás matematikai logikán alapul, mert a 10 évre
felvett hitel visszafizetésénél az elsõ befizetésünk 119 hónapot
kamatozik a banknak, a második 118 hónapot stb. Ez a tény
megduplázza a bank nyereségét. 

Nem véletlen, hogy a válságban is nyereségesek a bankok. 
Mi a megoldás?
A nemzedékek összefogása, a nehéz idõk átvészelésére.
Látható, hogy nyugdíjasok sem boldogulhatnak a fiatalabb

generációk boldogulása nélkül, hiába dolgoztak le akár 40
évet is. 

Azt a kevés állami fejlesztési forrást csak megtérülõ beru-
házásra szabad felhasználni.  

Magyar Imre

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 

2010. szeptember 17.
Ezúttal szeretnék elköszönni kedves olvasóimtól. Szeptembertõl
már nem én szerkesztem a Kisbírót. Remélem, hogy az elmúlt
másfél évben sikerült idõnként jó pillanatokat is szereznem a
Kisbíróval. Orbán Kinga
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Játszadozzunk el egy pillanatra azzal a gondolattal,
hogy valaki most költözik ide Kartalra, és mindenképp
szeretne valamit sportolni… Ezt az ismeretlen kedves
ismerõst, no és persze minket, helybélieket szeretné a
Kisbíró tájékoztatni arról, hogy Kartalon hol és mikor
tartják a különbözõ sportfoglalkozásokat. Hogy sza-
badidõs jellege van-e az adott sportnak, vagy verseny-
szerûen ûzik, azaz mérkõzésekre megy-e a csapat, vagy
sem. 

Tóth István, a Forrás SE elnöke (06-30/9917-106),
Urbán Gábor (06-30-274-1284) az újjá alakult Nagyköz-
ségi Sportegyesület, valamint a Kartali Futsal elnöke,
és Babály László (06-30-606-9614), a Sportcsarnok sport-
menedzsere tájékoztatta a lapunkat az alábbiakról:  

A Forrás Sportegyesület (Tóth István) 
Jelenleg a nõi futball szakosztály és a terepjárós szak-

osztály tevékenykedik intenzíven, amit a meghívások és az
eredmények is igazolnak. Kerékpáros szakosztályunk át-
alakulóban van, a tagok életkörülményeinek változásai mi-
att, így 2011 tavaszára új szakosztály-vezetéssel, új prog-
ramokkal készülünk. Továbbra is várjuk a szakosztályba a
szabadidejüket kerékpározással töltõ gyermekek és fel-
nõttek jelentkezését és ötleteiket!

Focit gyerekeknek tartunk, utánpótlás korosztályú fiúk
edzéseit és tornákon való részvételeit továbbra is a két
testnevelõ tanár-edzõ irányítja, Kratofil Sándor és Kere-
kes Csaba.

A nõi futball és a terepjárós szakosztály is versenyszerû-
en (is) ûzi a sportot, lányaink a Tavaszi Börzsöny Kupát
nyerték meg, terepjárósaink megrendezték a II. Kartali
OFF-ROAD versenyt, majd meghívást kaptunk a hatvani
Polgármesteri Hivatal Sportosztálya által rendezett
Tuning Napra, ahol egy látványos bemutatóval kedvesked-
tünk a lelkes közönségnek. Az Erdõtarcsai Önkormányzat
fölkérésére szintén bemutatóval színesítettük az
Erdõtarcsai Falunap programját minden látogató nagy
örömére. 

.
Egyesületünk nem zárkózik el az együttmûködés lehetõ-

ségétõl – melyrõl már elõzetesen váltottunk néhány szót
Urbán Gáborral –, remélve, hogy a szabadidõsport elõmoz-
dítja a versenysport alapjait!

A Forrás Szabadidõ Sport Egyesület továbbra is nyitva
áll minden érdeklõdõ számára. Telefonos egyeztetés alap-
ján történõ idõpont egyeztetéssel bármikor megbeszélhet-
jük személyesen az ötleteket, elképzeléseket és a megvaló-
sítások lehetõségeit!

Nagyközségi Sportegyesület és Futsal (Urbán Gábor)
A Nagyközségi Sportegyesületnél jelenleg egy felnõtt

futball csapat mûködik. A 2010-2011-es bajnokságban a

Pest megyei III. osztály Keleti csoportjában szerepelünk.
Az elsõ bajnoki mérkõzésünk az augusztus 28-29-i héten
lesz. Tehát itt egyértelmûen versenysportról van szó. A
bajnokságot a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
(PMLSZ) rendezi. Tervben van – a nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel – egy ifjúsági csapat (egyenlõre) versenyen
kívül való indítása, illetve egyéb korosztályos csapatok fo-
lyamatos versenyeztetése is. 

Egyébként az edzéseink kedden és pénteken 6 órától
megtekinthetõk a sportpályán, illetve bárki beszállhat,
aki érez magában erõt és ambíciót, mindenki elõtt nyitva
áll a sportpálya. 

Edzõ: Bencsik Aurél és Babály László
Hazai bajnoki mérkõzéseinket vasárnapi napokon ren-

dezzük meg. Várjuk a nézõket szeretettel!

A Futsal: portugál szó, jelentése teremfoci
Tavalyi évben alakult meg a Kartali Futsal Sportegyesü-

let azzal a céllal, hogy népszerûsítse a sportágat, s ver-
senyszerûen indulhassunk a hazai bajnokságban.

A csapat a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által
szervezett NB (Nemzeti Bajnokság) II-ben indult a tava-
lyi évben, s tesszük ezt az idei bajnokságban is.

Itt meccsidõpontokról, s edzésidõpontokról még nem tu-
dok tájékoztatni, hiszen most zajlik a nevezés, augusztus
végéig lehet nevezni, s játékosokat igazolni, s szeptember
végén kezdõdik a bajnokság. Itt is várjuk majd azokat,
akik ki szeretnék magukat próbálni ebben a sportágban,
ha felnõnek a feladathoz, be is kerülhetnek a csapatba. Az
õszi mérkõzésekre várjuk a szurkolókat szeretettel.

Folyamatos asztaliteniszezési lehetõség van a nyitva tar-
tás alatt a sportpálya melletti Sport büfében, az emeleten,
illetve a Relli sörkertben (a Baross u. és az Árpád fejede-
lem úti saroknál) is szokott lenni idõközönként asztalite-
nisz bajnokság.

A Sportcsarnok (Babály László)
1. Floorball – utánpótlás edzések szerdán és pénteken

15,00-17,00 óra illetve 16,00-18,00 órától vannak gyerekek
számára. A csapat versenyekre jár és kiváló eredményeket
ér el. (7000 Ft/óra)

2. Nõi amatõr kézilabda – hétfõn és pénteken 19,00-
20,00 órától van. Felnõtt sportolási lehetõség, a további je-
lentkezõket szívesen várnak a csapatba. (7000 Ft/óra)

3. Futsal – edzések hétfõn és csütörtökön az esti órák-
ban vannak. (Ingyenes terembérlés)

Hét végenként általában bajnoki mérkõzések zajlanak a
sportcsarnokban.

Ezen kívül elõzetes idõpont-egyeztetés után bérelhetõ
(7000 Ft/óra) a Sportcsarnok. Kosárlabda, kézilabda,  lab-
darúgás,  röplabda,  stb sportágak gyakorlására van lehe-
tõség. Ezzel a lehetõséggel általában a máshonnan jövõ
sportolni vágyók élnek. 

MIT LEHET SPORTOLNI FELNÕTTKÉNT KARTALON?
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MEGHÍVÓ

Kartal Nagyközség
Önkormányzata és a

KARTALI ASSZONYKÓRUS
szeretettel meghívja Önt és

kedves családját
2010. szeptember 4-én 

(szombaton)
10 órakor kezdõdõ

NÉPZENEI  TALÁLKOZÓRA
és

SISSY  EMLÉKMÛSORRA
Helyszín: Kartal, Petõfi tér

A nap programja:

10.00 -  14.30
- Felvonulás
- Szentmise közös részvétellel
- SISSY emlékmûsor - Tóth Ilkó Mihály  

polgármester ünnepi  beszéde
15.00 -  15.15

- A találkozó résztvevõit köszönti: 
Tóth Ilkó Mihály polgármester

15.15  - 19.00
- Hagyományõrzõ csoportok, zenészek  szín-

padi bemutatói
- Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató

értékeli a találkozót 
20.00 - Táncház, mulatság

Kiegészítõ programok:

Népi mesterségek bemutatója
- korongozás, agyagedények

készítése
- csontfaragás
- csipkeverés
- tojáspatkolás

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt !

EGÉSZ NAPOS 
TÁBORI PROGRAM

2010. 07. 26-tól 2010. 07. 30-ig Nyári Tábort szerveztünk a szociáli-
san rászoruló tanulók számára. A táborban 35 család gyermekei
számára biztosítottunk programot és elfoglaltságot, valamint teljes
körû ellátást, beleértve ebbe a napi háromszori étkeztetést is. A tábor
költségéhez a Kartali Önkormányzat KOS Bizottsága 60 000, a
Kistérség 50 000 forinttal járult hozzá. Így a tábor a gyermekek
számára teljes mértékig ingyenes volt. Ez az összeg fedezte a je-
lentkezõ anyagi kiadásokat. A foglalkozást tartók önkéntesen, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük feláldozásával járultak hozzá a
tábor sikeréhez. Nevük részletezésével szeretnénk megköszönni ne-
kik fáradozásukat:

Program:
26-a kézmûves foglalkozás: Rehorovszky Gáborné

Szásziné Gyõri Éva
27-e drámafoglalkozás: Szásziné Gyõri Éva
28- hangszerkészítés: Deák István (Nefelejcs együttes)
29-e Polgárõrnap: Szarvas Csaba
30-a könyvtár és múzeumlátogatás: Bognár László
Délután számítástechnikai foglalkozás: Szászi Tibor

Rajtuk kívül is sokan segítették a munkánkat: Az iskola konyhásai
fõzték nekünk a finom ebédet, Konkoly Annamária, Vámos Zoltánné
Erika és Sisa Anita pedig segítõként vettek részt a tábori munkában.
A Kartali Nyugdíjas Egyesület bocsájtotta rendelkezésünkre a „mozi-
záshoz” a projektort és a vetítõvásznat. Asztalos Tamás igazgató úr-
nak köszönhetõen a „Petõfi Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely”-et,
Sáhóné Bordás Éva intézményvezetõ jóvoltából pedig az „Aszód Vá-
ros Könyvtára és Mûvelõdési Háza”-t, látogathattuk meg ingyenesen.
A nyári prevenciós programok lezárásaként került sor 2010. 08. 06-
án a Galga-menti Ifjúsági Nap megrendezésére Aszódon, a Csengey
Gusztáv Általános Iskola sportcsarnokában. A különbözõ programok
mellett a nap vendége LL Junior volt, a gyerekek legnagyobb örömé-
re. A rendezvényt megtisztelte többek között Kartal polgármestere
Tóth Ilkó Mihály is.
A Kistérség 11 községében mûködött hasonló tábor a nyár folyamán
a Gyermekjóléti Szolgálatok szervezésében. Terveink szerint jövõre is
sor kerül majd egy hasonló táborra. 

Bognárné Oláh Edit Teszéri Györgyné
Könyves Kálmán Ált. Isk. Gyermek és Ifjúságvédelmi 

Volt gyermekvédelmi felelõs Gyermekjóléti családgondozó



2010. augusztus

10 KARTALI

Kartal egyetlen internetes véleményoldalát naponta 70-
80-an látogatják Azt ugyan nem tudni, hogy ez a közel száz
fõ mindig ugyanaz-e, vagy naponta cserélõdik az olvasók
tábora, de bárhogy van is, a Fórumot nem lehet figyelmen
kívül hagyni, nem lehet úgy tenni, mintha nem volna. A
Fórum befolyásol, a Fórum közvélemény-formáló, és jó
pár esemény elindítója. Beismerjük vagy nem, de vigyázó
tekintetüket bizony nem egyszer vetjük a Fórumra..

Jó pár olyan téma, mely bizonyos oknál fogva agyon vol-
tak hallgatva az újságban és a tévében – és most mindenki
gondoljon valami emlékezetes dologra – csak innen volt
tudható. Ilyenkor bizony úgy tûnt, hogy a szólásszabadság
a Fórumra vonult ki. De csak ilyenkor szerettük, hogy van
Fórum. Amikor az elfojtás gõze csapott ki belõle.

A Fórum maga az emberi természet. Gyûlölködõ és bu-
ta, okosan kimért és érdeklõdõ, attól függõen, hogy ki szó-
lal meg rajta. De ha lenne egy olyan mûszer, mellyel ki le-
hetne mutatni, hogy a Fórum közegében mibõl van több:
savas rosszindulatból, vagy pozitív érzésekbõl, hát bizony,
hogy a savszint háromszorosát mutatná a pozitív érzéseké-
nek. És az a baj, hogy olyankor is ezt mutatja a mûszer,
amikor valakit, vagy valamit (például egy civil szervezet
tevékenységét) inkább jónak kellene megítélni, mint
rossznak. A Fórum savasító belsõ rendszerében nem ré-
szesülhet senki és semmi egyértelmûen pozitív megítélés-
ben. Mindig van valaki, ki jogot formál arra, hogy az álnév
sisakrostélya mögül lefitymálja a másik munkáját. Hogy
mindezeken a mocskolódásokon a sértett félnek nagyvona-
lúan túl kellene tennie magát?... Hát igen… De olyan ez,
mint mikor egy lakodalomban az éppen felvágásra kerülõ
menyasszonyi tortára rárepül egy légy. Ugye mennyi
bosszúságot okoz a makacs állat, és mennyire el tudja ron-
tani az ünnep nagyszerûségét a sok hadonászás? Pedig
csak egy légy. Nem kellene befolyásoló tényezõnek lennie.  

A Fórum közegében a hírek mindig emberi emóciók gyû-
rûjében lebegnek, és aszerint torzulnak, hogy a beíró
mennyire utálja azt, akirõl hallott valamit. 

Vegyünk például egy augusztusi fórumos bejegyzést.
„Mit totojáztok flakonos papíros csekélységen – írja a Job-
bat nevû sisakrostély – annak járjatok utánna, hogy a tes-
tület jó bevásárolt magának a végén. A Torgyán-klón a tíz
építési telek mellé 2x24 hektár földet akar a hivataltól bé-
relni emberöltõ idõszakra, csekély díjért, 10 ezer ft/év. Kö-
rülményeket meg a polgármestert ismerve meg is szerzi!
Bognár tanár csak kisírta magának az útfelújítást, téesz-
tõl a kapujáig 2 millióé. Az aszfaltozásra ki lenne alkal-
masabb mint a Mocor cégge (sic!). Legzsírosabb falat a
Sportcsarnok privatizációja tõkeerõs képviselõk bevoná-
sával, pl. Homokfa ,a jelenlegi vezetõ vezetésével! Az adós-
ság azért a kartaliaké marad”. 

Vegyünk ki mindössze két témát e kavalkádból, többre

úgysem lenne hely. 
Az egyik az útfelújítás. 
Augusztus végén fogják leaszfaltozni azt a kritikus 80

méteres szakaszt, ami a Könyves Kálmán utca és a pékség
között van. Ez az út ugyan egyszer már el volt készítve, de
4 hónap után teljesen tönkretették a nagy teljesítményû
autók. Most egy 40 cm-es alépítmény készül az aszfalt alá,
és ki lesz majd téve egy a tábla, hogy 3,5 tonnánál súlyo-
sabb autó ezentúl nem mehet fel az útra. A kivitelezõ kar-
tali vállalkozó: Baranyi Ottó. Lados József  „Mocor” 700
000 forintért vállalta az alépítmény elkészítését, és a
GILDEX KFT  (feltehetõen ez a Baranyi Ottóé) pedig 1
150 000 +ÁFA forintért vállalta ennek az útszakasznak az
aszfaltozását. 

Bûnömül ne vegyék, nem fogok most utána járni, hogy
van-e jogi akadálya annak, hogy egy képviselõ megbízást
kapjon attól az önkormányzattól, melynek tagja. Tudom,
hogy a kartali FIDESZ etikai kódexében az áll, hogy a
majdani fideszes képviselõk „ a nagyközség beruházásaiba
nem vállalnak anyagi haszonszerzés céljából megbízást”,
bár én józan paraszti eszemmel úgy hinném, hogy olcsóbb
annak a cégnek a munkálata, ami helyben van, mint annak,
amelyik mondjuk 40 kilométerrõl jön ide – de hát ez majd
legyen a FIDESZ gondja-baja. De a kérdésfelvetés lénye-
ge, hogy miért állítja a beíró helybõl azt, hogy „Mocor cé-
ge” csakis a zsíros haszonszerzésért dolgozik a faluért?...

A másik téma a földek haszonbérbe adása. (Informátora-
im a polgármester úr, Gergely képviselõ úr és az internet)

Hadd jegyezzem meg, hogy a Fórumon van még egy be-
jegyzés hasonló témában. Csilla hívja fel a figyelmet arra,
hogy a Magyarország.hu-n meg van hirdetve a 088/4 és a
088/5 hrsz. kartali termõföld haszonbérlete. Jelentem,
hogy ezügyben már nem kell a Magyarország.hu-n kuta-
kodni. A kartali önkormányzat hirdetõtáblájára ki van füg-
gesztve, hogy augusztus 13-án Oláh Géza, aki e földek tu-
lajdonosa (tehát még csak nem is az önkormányzat földje-
irõl van szó!) használatba adta a földeket Ács László mezõ-
gazdasági vállalkozónak... Ennyi a történet, csakhogy az
erre csattanó Jobbat bejegyzése, teljesen azt a látszatott
kelti, hogy a Magyarország.hu-n Csilla által felfedezett
088/4 és a 088/5 hrsz. földek és a „Torgyán-klón” ügye kö-
zött összefüggés van. Holott a kettõ között semmi össze-
függés, az egy teljesen másik történet.

A kartali önkormányzat 2007-ben 96 millió forintért vá-
sárolt 24 hektár földterületet. Ennek a földnek volt ugyan
eddig egy bérlõje, de az lemondott a további bérlésrõl, így
felmerült az, hogy újra bérbe adják a földet. Volt egy tes-
tületi ülés, ahol valóban ez a rejtélyes „Torgyán-klón” tett
egy javaslatot arra, hogy õ a piaci árnál olcsóbban bérelné
ezeket a földeket. Mivel a dolognak hamar híre terjedt a
faluban (csak tudnám, hogyan...), azt a látszatot keltve,

KARTALVELEMENY.EOLDAL.HU
A Fórum  kettõs természete
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hogy áron alul kerülhetnek a földek haszonbérbe, ezért a
polgármester visszavonatta a képviselõ-testülettel azt ha-
tározatot, hogy a földek bármilyen módon bérbe adhatók
legyenek. A 24 hektár most nem kerül bérbeadásba, az új
testület fogja eldönteni, hogy milyen hasznosítása lesz a 24
hektárnak. Nem ismeri tehát jól a polgármestert a beíró… 

(A dolog pikantériája, hogy a Magyarország.hu-n mégis-
csak meg lett hirdetve egy kartali földterület (valószínû,
hogy ez), de nem haszonbérbe, hanem eladásra… Valószí-
nû, és ezt már Gergely képviselõtõl tudom, hogy egyszerû
adminisztrációs hibáról van szó. Õszintén remélem, hogy
mire a Kisbíró augusztusi száma megjelenik, már minden
a helyén lesz.)

Az a kérdés számomra, hogy a hírek ilyen rosszindulatú
torzításáért felelõs-e a Kisbíró? Valószínû, hogy igen. Belá-
tom, hogy az lett volna az üdvös, ha nemcsak konzultálok a
polgármester úrral és a képviselõkkel, de minden bizottsá-
gi és nyílt testületi ülésen ott vagyok, jegyzetelek és kér-
dezek és publikálok. Ha ezért a nettó 26. 000 forintért,
amit kaptam a lapért, nem egy kemény hetet dolgozom (a
gyerekek miatt nagyon sokszor éjjel), hanem havi hármat.
Ja, és konfrontálódom és konfrontálódom. Lehetõleg há-
romszor annyit, mint amennyit eddig. 

De engedjék meg, hogy kételkedjem abban is, hogy bár-
mit is ért volna a még aprólékosabb tájékoztatás. A Kisbí-
róban ugyanis rendszeresen lejöttek helyi hírek, csakhogy
ezek pozitív hírek voltak, beruházásokról szóltak, ez pedig
nem kell a Fórumra, mert a Fórum nem ilyen impulzusok-
ból él. 

Három héttel ezelõtt busszal utaztam Pestrõl Kartalra.
Aszódon felszállt egy 3-4 fõs társaság, az egyik közülük
hangos szóval magyarázta, ahogy elhaladtunk a Tüzép
mellett, hogy most oda valami helyi vállalkozó buszgará-
zsai fognak épülni… Az, hogy ott benzinkút lesz, a januári
Kisbíró óta publikus. 

Kedvem lenne azt mondani, hogy ha valaki tényleg tájé-
kozott akar lenni a falu dolgairól, akkor sokkal, de sokkal
figyelmesebben olvassa a Kisbírót. És mielõtt kérdez, néz-
ze meg, hogy szerepelt-e már az témaként a Kisbíró hasáb-
jain! Az önkormányzatnak viszont tényleg érdemes lenne
több energiát és figyelmet fordítani arra, hogy ha már
mindenrõl tájékozódni akarnak az emberek, akkor
könnyedén hozzájuthassanak az információkhoz. Nagy
kár, hogy a képviselõk az internet korában nem éltek an-
nak lehetõségével, hogy Kartal honlapján létrehozzanak
egy Kapcsolat linket, ahol bárki (IGAZI NÉVVEL!!) felte-
heti a kérdését. Ez például a magas politikában teljesen
hétköznapi dolog. Üssük csak be a neten a keresõbe pl.
Semjén Zsolt nevét, láthatjuk, hogy van saját honlapja, és
üzenõ fala, ahol lehetõség van kérdésfeltevésre, és bárki
elolvashatja a feltett kérdéseket és a válaszokat is. Lehet,
hogy ezzel ki lehetne húzni a Fórum méregfogát!

Apropó, kb. augusztus közepétõl nem lehet írni a Fó-
rumra. Nem tudják, mi van vele? 

Orbán Kinga
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GYÖNGYVARÁZS
Képzeljenek el egy üveggyöngybõl készült arany-
vesszõt. Színei oly élénkek, mint mikor a festett
üvegen fellobban a napsugár. Több mint száz, sárga,
icipici szirmocska ékeskedik az apró gyöngyökbõl
fûzött ágon, s az embernek az az érzése, ha megráz-
ná õket, csilingelni kezdene, mint megannyi kris-
tály.
Sõreginé Sápi Andreánál járunk, a kartali gyöngy-
fûzõ fiatalasszonynál. A szoba falán bekeretezett
pasztellképek, Andrea fõiskolás rajzai, a szobában
pedig ott díszelegnek a szebbnél szebb gyöngybõl
fûzött virágok. Andrea kiállításra készül. A Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár Sétáló utcai könyvtárában
(Csepel, II. Rákóczi Ferenc u. 106.) nyílik majd kiál-
lítása 2010. szeptember 6-án, 17 órai kezdettel. A
megnyitón, a többi között, Bonafert Renáta is fog

énekelni. – Mikor kez-
dett el gyöngyfûzéssel
foglalkozni? – kérdezem
tõle, mert hát mi mást is
kérdezne az ember így
elsõ nekifutásra?...

–Amikor 15 éves voltam –
válaszolja Andrea – nagy-
anyám hazaállított egy
csomó gyönggyel, hogy
tessék lányom fûzzél
gyöngyöket. Autodidakta
módon silabizáltam ki,
hogy a felfûzött gyöngy

hogyan ad ki formát. Késõbb aztán internetrõl is néze-
gettem, és nagyon megtetszett nekem. Aztán elkezd-
tem virágokat fûzni, képeket fotó alapján, meg állato-
kat, kis játékokat. Minden évben jobban fejlõdtem, így
jutottam el a csokrokig. Most már tizennégy éve fûzöm
a gyöngyöket. Anyukám is segít a gyöngyfûzésben. Van
úgy, hogy õ fûzi fel a gyöngyöt drótra, nekem a drótok
összedolgozása marad, meg a kompozíció kitalálása. 
– És honnan jött a kiállítás lehetõsége és ötlete? – kér-
dezem tõle, miközben egy bíborvörös, cseh gyöngyök-
bõl készült kardvirággal nem tudok betelni. 
– Interneten ismerkedtem meg egy pesti újságíró
hölggyel – meséli Andrea. – Az iwiw-en vannak fent
munkáim, és nagyon megtetszettek neki. Egyszer csak
írt egy levelet, hogy te, figyelj, ne haragudj, remélem,
hogy nem veszed tolakodásnak, de én megszerveztem
neked egy kiállítást… Hát nem vettem tolakodásnak…
– mondja Andrea, s én pedig azt gondolom magamban,
hogy nincs veszve a világ addig, míg ennyire segítõkész
újságírónõk egyengetik a tehetségek útjait. 

ok



1083-ban, államalapító királyunk szentté avatási el-
járása során, Nagyboldogasszony utáni elsõ vasárna-
pon, augusztus 20-án nyitották meg István király sír-
ját. A magyar egyház ezt a napot iktatta kalendárium-
ba István névünnepeként.

Az ünnepeknek is megvan az életük. Az évszázadok
folyamán változnak a hozzájuk kötõdõ tartalmak,
hangsúlyok. A török hódoltság idejére Szent István
ünnepe elveszítette az Árpád-ház idején oly fontos di-
nasztikus erejét. XI. Ince pápa pedig 1686-ban a tö-
rök fölött aratott gyõzelem emlékére megváltoztatta
Szent István ünnepének dátumát. Annak örömére,
hogy szeptember 2-án Buda váráról lekerült a félhol-
das zászló, elrendelte, hogy az egész katolikus világ
minden év szeptember 16-án emlékezzék meg Szent
István ünnepérõl. A következõ száz esztendõben sok
más egyházi ünneppel együtt Szent István napja is ki-
szorult az egyházi kalendáriumból. Mária Terézia,
hogy a magyar rendek kedvében járjon, 1774-ben or-
szágos ünneppé nyilvánította Szent István napját – is-
mét augusztus 20-án.

A Szent Jobb hazakerült
Ugyancsak a királynõnek köszönhetõ, hogy legfon-

tosabb ereklyénk, a titokzatos körülmények között el-
tûnt Szent Jobb visszakerült Raguzából
(Dubrovnikból). Az óriási lelkesedéssel várt ereklyét
elõbb Bécsbe szállították, majd Gyõrön és Pannonhal-
mán keresztül 1771. július 20-án megérkezett Budára.

1818-tól vált szokássá, hogy díszes körmenettel tiszte-
leg Magyarország a Szent Jobb elõtt.

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után 1860-ig
nem engedélyezték a magyar nemzeti ünnepeket. Fe-
renc József Szent István napját 1891-ben munkaszü-
neti nappá nyilvánította.

Az új kenyér ünnepe lett
1945-ben az országgyûlés megváltoztatta az ünnep-

nap jelentését, augusztus 20-a ekkor vált az egykori
aratóünnepeket, aratóbálokat idézõ új kenyér ünnepé-
vé. 

1945-ben még nem törölték Szent István ünnepét a
kalendáriumból, erre 1947-ben került sor. 

Úgy gondolták, ha május elsején ünnepelnek a mun-
kások, ünnepelhessenek augusztus huszadikán a föld-
munkások is. Így augusztus 20-án az új kenyérre és az
aratásra helyezõdött a hangsúly.

Néhány év múlva megint változott az ünnep tartal-
ma. 1949-tõl 40 éven keresztül augusztus huszadikán a
Magyar Népköztársaság Alkotmányát ünnepeltük,
természetesen az elmaradhatatlan nemzeti színû sza-
laggal átkötött kenyérrel. 

Újjáéledtek a hagyományok
1991-ben a  Magyar Országgyûlés augusztus husza-

dikát Szent István napjaként hivatalos állami ünnep-
nek nyilvánította.

(forrás: internet)

12 KARTALI KISBÍRÓ

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. Tel.: 06-28-437-241 
E-mail: muvhaz.kartal@invitel.hu

MIT ÜNNEPLÜNK AUGUSZTUS 20-ÁN?

Kartal Nagyközségi Választási Iroda
V e z e t õ j é t õ l.
2173. Kartal, Baross u. 103.
Telefonszám: 28/567-085.
Ikt. Szám: 1549-5/2010.

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ára kiírta a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek válasz-
tását.
A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl
2010. augusztus 16–19 között kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. augusztus 18–22 között megtekinthetõ a
polgármesteri hivatalban.
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig,
ajánlószelvénye átadásával élhet.
Képviselõjelölt az lesz, aki a választópolgárok 1%-ának

megfelelõ számú (48 db) ajánlószelvényt összegyûjt, és nyil-
vántartásba veteti magát.
Polgármesterjelölt az lesz, aki a választópolgárok 3%-ának
megfelelõ számú (143 db) ajánlószelvényt összegyûjt,  és
nyilvántartásba veteti magát.
A nyilvántartásba vételt 2010. szeptember 3-án, 16 óráig le-
het kezdeményezni.
F i g y e l e m ! Az ajánlószelvények gyûjtésének megkez-
dését megelõzõen a jelölõ szervezetnek, illetõleg a függet-
len jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által
vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatlapot az Adat-
védelmi Biztos honlapján lehet elérni.

Kartal, 2010. augusztus 12.
Balogh Zoltánné

HVI vezetõ 
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