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100%-OS MEGVALÓSULÁS ELÕTT ÁLL:
– A Polgármesteri Hivatal felújítása és bõvítése (90 mil-
liót nyert az önkormányzat).

A bõvítés során megszûnik az a faház, ahol most a szociá-
lis irodák vannak, és a komplett egységhez fog tartozni.
Lesz egy recepció, lesz egy házasságkötõ terem és egy
nagyterem. A házasságkötõ termet és a nagytermet egy
harmonika ajtó fogja elválasztani, úgyhogy a kisebb eskü-
võknél csak a házasságkötõ terem lesz nyitva, míg a na-
gyobbaknál egybe lehet majd nyitni mindkét teret. Az épü-
leten belül egy kerengõ lesz, ahonnan majd be lehet menni
a különbözõ irodákba, és a vizes blokkokba. Végül, ha a le-
hetõségek megengedik, a belsõ udvar téli kertté fog átala-
kulni. Átlátszó, polikarbonát teteje lesz, növények és virá-
gok pompáznak majd benne télen is.

Meg fog maradni az épület mostani jellege, de oszlopokra
elõrenyúló homlokzata lesz, leginkább egy falusi kúriára
fog emlékeztetni.

A projekt része egy szabadtéri színpad kialakítása a Petõ-
fi téren, illetve 3 db. térfigyelõ kamera felállítása szintén
ugyanitt. A színpadhoz mobil tetõ fog tartozni, minden tech-
nika (erõs áram, gyenge áram stb.) oda lesz vezetve.

A munkálatok remélhetõleg május végén kezdõdnek el,
és jövõre, egy év alatt fognak befejezõdni. Ez idõ alatt a pol-
gármesteri hivatal a hajdani 1-es (postai) óvoda épületében
fog mûködni. 

Az összes beruházás költsége 112 millió forint. A meglévõ
90 millióhoz, 22 millió Ft önrész van tervezve.

– A 100%-os megvalósuláshoz tartozik a 2-es óvoda, vala-
mint az alsó tagozatos iskola akadály-mentesítése és az
alsós iskola külsõ rehabilitációja. (Az elnyert összeg 30-
30 millió forint.)

Minden nyertes pályázatnál nyílt közbeszerzési eljárást
kell kiírnia az önkormányzatnak. Állami pénzrõl lévén szó,
a pályázatokat minden esetben egy külsõ, Kartaltól függet-
len szakembergárda bírálja el. 

80%-OS MEGVALÓSULÁS ELÕTT ÁLL:
– A volt gyógyszertár épületének a felújítása és akadály-

mentesítése, amelyben a családsegítõ szolgálat, idõsek
napközi otthona, és a nagycsaládosok klubja lesz kiala-
kítva. Az épülethez tartozik egy nagy udvar, a késõbbiek fo-
lyamán egy kerti grillezõt meg egyéb kerti dolgokat lehet
majd vásárolni, amit az ottani tagok használhatnak majd
szabadidõs foglalkozásként.

Valószínû, hogy a tetõtérben a fiatalok számára lesz kiala-
kítva egy klubhelyiség.  

A megnyert összeg 52 millió forint. A pályázat kétfordu-
lós, amelynek végsõ döntése után kezdõdhet a nyílt közbe-
szerzési eljárás.

– A Petõfi-tér rekonstrukciója
Erre a pályázatot az önkormányzat közösen nyújtotta be

a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesülettel. A Petõfi tér
teljesen új díszburkolatot, nem viacolort fog kapni, ivóku-
tat, szökõkutat és padokat. Tér-, illetve díszvilágítás lesz, és

MILYEN DÖNTÕ VÁLTOZÁSOK ELÕTT ÁLL KARTAL?
I. rész

Egy önkormányzat élete manapság rengeteg pályázásból áll. Nem kivétel ez alól Kartal önkormányzata sem. Aki
egy kicsit is belelátott valamely intézmény életébe az tudja, hogy hány és hány pályázatot kell megírni, és közülük
hány és hány elvetél a bürokrácia útvesztõiben. Jóval több a sikertelen pályázat, mint a sikeres. A baj csak az, hogy
megírásukra egyformán idõt kell szakítani, hisz nem tudni, végül melyik lesz a gyõztes befutó. 
Az alábbiakban a kartali önkormányzat azon pályázatait ismertetjük az olvasókkal, melyekrõl biztosan tudni,
hogy megvalósulnak, illetve közel járnak ahhoz. Ez utóbbiak elbírálásánál rendszerint hátra van még egy forduló,
úgyhogy ezek alakulását is nyomon fogjuk követni az elkövetkezendõ hónapokban a Kisbíró hasábjain. 
A pályázatokkal kapcsolatos információkat minden esetben Tóth Ilkó Mihály polgármestertõl tudtuk meg.



a vízelvezetõ árkok ki lesznek burkolva. A Coop mögötti kis
híd helyébe egy díszhíd van tervezve. 40 millió ft-ra pályáz-
tunk (LEADER pályázat)

Az lenne az üdvös, ha a Petõfi tér rekonstrukciója együtt
haladhatna a szabadtéri színpad, illetve a Hivatal építésével
és bõvítésével. 

– Az eredetileg tervezett Faluközpontra (posta, óvoda
mögötti terület) a pályázatot idõközben nem írták ki,
ezért pályáztunk a Polgármesteri Hivatal helyszínére.

– Egy új bölcsõde megépítése
A volt gyógyszertár épületével szemben, az út másik felén

lenne a bölcsõde, ahol most a kerti játékok vannak. Ez egy
zöldmezõs beruházás, passzív ház, napkollektorok termel-
nék meg az energiát. A négy osztatú, kartali parasztházakat
stilizáló épületegyüttes közepén egy fedett, belsõ tér van,
téli kert kis medencével.  A roppant bájos és elbûvölõ épü-
let egyedülállóan modern technológiával épülne, rengeteg
egészen egyedi eljárást is lehetõvé tenne, például ebben a
közös térben aludhatnának a gyerekek, amikor már jobb
idõ van, és nem bent a termekben. Az óvoda 40 kisgyermek
befogadására lenne alkalmas. A megpályázott összeg:  200
millió ft.

Íme a látványterv:

MEGVALÓSULT PÁLYÁZAT
– A 3-as óvoda tetõtere, ahol foglalkoztató, tornaszoba ki-

alakítása történt. Az elnyert összeg 13 millió ft. Jelenleg
zajlik a mûszaki átadás.
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TISZTELT KARTALI LAKOSOK!

Játéksziget Lakóiért Óvodai Alapítvány
Adószám:18711200-1-13

Az Alapítvány Kuratóriuma, azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
Olvasókhoz, hogy támogassanak minket adójuk 1%-ával. A fela-
jánlásokat az óvodás gyermekek színvonalas környezetük
kialakítására (az udvari játékok felújítására, bõvítésére) kívánjuk
fordítani. A gyermekek nevében tisztelettel köszöni:

Gregus Istvánné,  a kuratórium elnöke

Számlaszám: OTP BANK 11742116620119753
Telefonszám: 06 28 437 320

Cím: 2173 Kartal, Ady Endre út 60-62.
Honlap címe: www.ovoda.kartal.hu

ÖSSZEFOGÁSSAL 
AZ ÓVODÁÉRT

A tüzépi 3-as óvodában évek óta mintegy 45-50 gyerme-
ket foglalkoztatunk, két vegyes életkorú csoportban. A
2000-ben újjá épített óvodánkat akkor nem tudtuk a neve-
lõmunkához szükséges kiegészítõ helyiségekkel kibõvíteni.
Például a logopédus a kazánházban tudott foglalkozni a
gyerekekkel.

A szülõk, látva, tapasztalva problémáinkat, önálló kezde-
ményezésekkel próbálkoztak Ecseti Enikõ anyuka vezeté-
sével. Csempegyárakat kerestek meg, burkolóanyag be-
szerzése céljából, felvették a kapcsolatot több, hazai szige-
telõanyag-forgalmazással foglalkozó céggel. Eredmény: a
Zalakerámia Zrt-tõl pozitív támogatást kaptunk. 2009-ben
egy raklap fagyálló burkolólapot adományoztak óvodánk-
nak. Ezzel lehetõségünk nyílt arra, hogy a tetõtérbe vezetõ
lépcsõt leburkoljuk. A munkálatot Varjú István apuka vé-
gezte el a nyár folyamán. A kezdeti sikereken felbuzdulva,
minden szülõ nap mint nap újabb és újabb ötlettel állt elõ,
hogy feltételeink javuljanak. Így született meg a jótékony-
sági bál szervezésének gondolata, melyet 2009. áprilisában
tartottunk meg. Soha nem látott összefogást tapasztaltunk
az egész település részérõl, mind az elõkészületekben, mind
a lebonyolításban.

A bálból befolyt összeg 730.000 Ft volt, ezúton is köszön-
jük mindazoknak, akik hozzájárultak az összeg gyarapodá-
sához.

2009. májusában újabb örvendetes esemény történt. Az
Önkormányzat által benyújtott pályázat, mely a tetõtér be-
építését célozta meg, pozitív elbírálásban részesült.

Így a bál teljes bevételét óvodánk csinosítására, udva-
ri fajátékok vásárlására, kisebb eszközökre tudjuk for-
dítani.

E célból felhasználásig az összeget lekötöttük állami
papírokban.

Idõ közben a munkálatok lassan befejezõdnek. Köszön-
jük a gyerekek és az óvoda dolgozói nevében, hogy a kivite-
lezõk a legminimálisabban zavarták meg a mindennapjain-
kat, a gyermekek nyugalmát, s minden kérésünknek eleget
tettek! Az eredmény minden elképzelésünket felülmúló,
gyönyörû, tágas tornaterem, logopédiai szoba, elõtér, öltö-
zõ, gyermekmosdó.

Köszönjük a 3. sz. óvoda nevében:

Lengyel Éva tagintézmény vezetõ
Kovács Lajosné munkaközösség-vezetõ

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 
2010. március 20.



A téli napok alkalmasak a gondolatok leírására, ezekbõl sze-
retnék néhányat megosztani Önökkel. Szeretném felidézni, mi-
lyen emlékeim vannak a kapitalizmusról.  

Kíséreljük meg a lehetetlent és induljunk el a kályhától.

Az idõsebbek emlékeznek rá: napi 16 óra munka, megalázó
bérekért. Aki szegénynek született, nem tanulhatott tovább. A
megélhetésért napi szinten kellett megküzdeni. Aki cselédként
született, esélye sem volt felemelkedni. A magyar arisztokrácia
nehezen mondott le õsi jogairól, akkor is kullogott a világ után.
Semmi jó nem volt. A munkaerõnek sem joga, sem létbiztonsá-
ga nem volt. Így ismertük a kapitalizmust, amely 1945-ig már
bemutatkozott.

Milyen volt a kapitalizmus a világ más részén?
A történelemkönyvekbõl tanultuk, hogy az ipar fejlõdésével

megnõtt az igény a nyersanyagra, a munkaerõre stb. Az akko-
ri klasszikus kapitalizmus a fél világot végig hódította és a
meghódított országokban a bennszülött lakosság nagy részét
megölte. A világuralomért háborúkat indított, nem elégedett
meg a saját lehetõségével. Más népek erõforrásait megszerez-
ve növelte hatalmát. Azóta is szeret olyan szabályokat alkal-
mazni, ami neki pénzt hoz. Uralni a világkereskedelmet, a cse-
rearányokat meghatározni, a pénz hatalmát fenntartani stb.
Elhivatottságot érez arra, hogy meghatározza az emberiség
fejlõdési irányát. Néhány tankért, repülõért megszerzi befo-
lyását és kiaknázza egy-egy fejlõdõ ország erõforrásait (az ola-
ját vagy esõerdõbõl a faanyagát). Gátlástalanul támogat kor-
mányokat, hogy a magántulajdon szentségét hirdesse és elfo-
gadtassa. Más országokat adósságtörlesztéssel fojtogat, és úgy
szerzi meg erõforrásait. Magyarországnak ez utóbbi sors ju-
tott. A szomorú az, hogy különösebb tanulmányok nélkül is ez
nyilvánvaló. Aki tudományosan tanulja, mégsem látja az össze-
függéseket? Az országot, állítólag tanult emberek irányítják!
Tehát õnekik ezt látniuk kell. Egyetlen épeszû magyarázat van
rá, a „kapitalizmus” svájci bankszámlára teszi a pénzt a – ki-
árusításért cserébe.

Napjainkban a magyar állam nem fékezi a kapitalizmust,
ezért 100 évvel lemaradtunk az idõben. A nyugati demokráci-
ákban a létbiztonságot és a kollektív jogokat már kiharcolták.
Nálunk még ki kell vívnunk! Az ország irányítóinak nagy a fe-
lelõsségük. Erõltetett fejlõdésbe „hajszolják” az országot, és a
hitelek felvételében látják a jövõt. Igaz, hogy a hitel révén lát-
szólag magasabb az életszínvonal – pillanatnyilag. Igazán an-
nak jó, aki a tûz közelében van, mert lehet belõle pénzt szerez-
ni. A többség azonban aránytalanul magas árat fizet érte. Az
ország torzzá fejlõdik és az adósságot több nemzedék fizeti
majd vissza.

MIKOR LESZ JOBB?
A válasz egyértelmû: Ha a kapitalizmuson múlik, akkor SO-

HA.
A Föld országait két csoportba oszthatjuk, akinek van pénze

a másik csoport, akinek nincs.  Mi magyarok nem tartozunk a
hitelkihelyezõk közé, csak az eladósodott országok sorába.
Képzeljék el, havi 100.000 Ft - tal lehetne több mindenkinek a

fizetése vagy a nyugdíja, ha nem lenne adósságtörlesztés. Még
százezerrel több, ha a bankok magyar tulajdonúak lennének,
és a világpiacon is ki tudnák helyezni a pénzüket, nem csak a
belsõ piacon érnék el a nyereségüket.    

Ennyit vesz ki a zsebünkbõl a rossz politika.  
A japán kivitel aktívuma évente több 10 milliárd dollár. Õk

tudják jól csinálni?
A tennivaló adott:
– AZ ÁLLAMOT A NÉP SZOLGÁLATÁBA KELL ÁLLÍ-

TANI!
– NEMZETVÉDÕ ERÕS ÁLLAM NÉLKÜL A LE-

SÜLLYEDÉS NEM FOG MEGÁLLNI!
A rossz szerzõdéseket felül kell vizsgálni, amely révén dollár

milliárdok folynak ki az országból, de az állam részérõl nincs is
felelõse. A világ természete olyan, hogy a gyengéket szolga-
sorsba kényszeríti a pénz hatalma. Tudom, hogy ezen változtat-
ni nem lehet, de alkalmazkodni hozzá kötelesség. Lássuk be, a
KAPITALIZMUS állandóan fejlõdik, mindig más eszközöket
alkalmaz azért, hogy minél több embert tartson anyagi függõ-
ségben. Tapasztaljuk, hogy az eszközökben nem válogat, képes
egy-egy ország államát is csapdában tartani.

Köszönöm, ha megpróbáltak megérteni. 
Ennyit vitaindítónak!  
A következõ hónapban a szocializmusról szeretnék írni, egy

kicsit másként.
Magyar Imre
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A KAPITALIZMUS
Ezt a cikket vitaindítónak szánom a közös gondolkodásra!

Felhívás az iskola támogatására
Szülõi kezdeményezésre a kartali Könyves Kálmán  Általános Isko-
la támogatása céljából 2010. május 15-én kerül megrendezésre a
Szülõk Bálja. A rendezvénynek a Mûvelõdési Ház biztosít helyszínt.
Az ok, amiért e kezdeményezés elindult, az elmúlt évek történéseiben
keresendõ. Mindannyian ismerjük az oktatási intézmények szûkös ál-
lami finanszírozását, amely a fenntartási költségekre is alig elég. Fej-
lesztésre, újabb beruházásokra, hiánypótlásokra sajnos már nem jut
anyagi fedezet. Gyermekeink a nap jelentõs részét az iskolában töltik,
ezért fontos, hogy milyen környezet, milyen feltételek veszik körül õket
második otthonukban. A Szülõi Munkaközösség az iskola vezetõségé-
vel karöltve a bál megrendezésével és Támogatói jegyek kibocsátásá-
val szeretne pénzforrásokat teremteni a fejlesztési tervek megvalósítá-
sára.
Kiemelt cél a felsõ tagozatos iskola udvarának rendezése, az alsó ta-
gozatban az udvari játékok bõvítése, korszerûsítése, ill. hiányzó tan-
eszközök vásárlása.
Kérünk mindenkit, hogy segítsen felkarolni ezt a nemes kezdeménye-
zést! Ha kicsivel is, de támogassa közös ügyünket, a település iskolá-
ját. A MI ISKOLÁNKAT ! 
Támogatói jegyek vásárolhatók az iskolákban, a Polgármesteri Hi-
vatalban és az SZMK. tagoknál 200 Ft, 500 Ft, 1000 Ft-os címletek-
ben. Ugyanitt kaphatóak a zenés, vacsorával egybekötött jótékony-
sági bálba szóló belépõjegyek (3.500 Ft/db), melyek egy májusi
szombat esti táncos mulatságra invitálják a szülõket! (A bál idõ-
pontját a késõbbiekben fogjuk közölni. – szer.)
Mindenkit nagy szeretettel várunk!  

SZMK 



JÁTSZÓHÁZ NYÍLT 
A KRISTÁLYHÁZBAN

Január 4-én nyílt meg Kartalon az elsõ magán játszó-
ház, illetve, köznapi nyelven szólva, magánóvoda. Mû-
ködtetõi ikladi pedagógusok, ahol szintén nagy sikerrel
vezetnek egy Waldorf játszóházat. Kartalról többen is
Ikladra hozták a gyerekeket, úgyhogy elsõsorban ez ad-
ta az ötletet a kartali nyitáshoz. Most öt kisgyerek jár
ide, de márciusra várják azokat is, akik korábban jelez-
ték, hogy jönni szeretnének. 

Vanóné Raffai Terézia, több mint 30 éve pedagógus.
Nagyon régóta foglalkozik gyermekek nevelésével elsõ-
sorban Waldorf-módszerrel. Egy hosszú út eredménye-
ként választottam ezt – mondja a pedagógus –, a kipró-
bált alternatívák közül leginkább ezt tartottam ember-
központúnak és eredményesnek. A waldorf nem varázs-
lat, egy olyan õsi tudást hordoz magában, ami szerint
nagyanyáink éltek, nekünk viszont újra tanulnunk kell.
– állítja Raffai Terézia –  A waldorf célja a gyerekeket
megtartani a maguk szabadságában, meghagyni nekik a
kibontakozás lehetõségét minden tekintetben. Hagyni,
hogy elõször fává növekedjenek, aztán, amikor ott az
idõ, mindenki legyen a saját kertésze, metssze le azokat
az ágakat maga,amire nincs szüksége 

Raffai Teréziát elsõként arra kértem, hogy mondjon
legalább egy markáns különbséget a hagyományos óvo-
dai nevelés és e sajátos-módszer között.

– Legfõképpen csak természetes anyagokat használunk a
foglalkozásokhoz: Méhviaszgyurmát, növényi festéket,
gyapjút tárgyak készítéséhez, a szövéshez. A képek festésé-
nél három színt használunk, vagy csak egyet. A három alap-
színbõl minden szín keverhetõ, így a gyermekek nagyon ha-
mar elsajátítják ezt a technikát, rácsodálkozhatnak a színek
kavalkádjára, az egy alapszín használatával pedig azt tanul-
ja meg, hogy mennyi árnyalata lehet egy színnek is.

A mûvészet eszközeit használjuk az egyéni fejlesztések-
nél, a napunkat végigkíséri az ének a zene. Nagyon fontos
az ember életében a ritmus, a kisgyermeknél ez különösen
nagy szereppel bír, segít eligazodni a világban, biztonságot
ad, ismeretszerzését világossá, átláthatóvá teszi.

Az év ritmusait az ünnepeink, az évszakok adják, e köré
épülnek a tevékenységek, játékok, énekek, a mindennapi
mesék.

Minden tevékenységet közösen végzünk. Közösen készít-
jük a tízórait, közösen hámozzuk a gyümölcsöket, azt kóstol-
juk, tapintjuk, számoljuk. A felnõtt minden tevékenységébe
szabadon be lehet kapcsolódni. Ha adódik egy konfliktus-
helyzet, akkor azt megpróbáljuk közösen megoldani. 

– Milyen programmal dolgoznak a Játszóházban? Lehet-
e még jelentkezni? 

Reggel 7-tõl este 6-ig vagyunk nyitva. A színvonalas szak-
mai munkát szintén 30 éves szakmai tapasztalattal bíró
munkatársammal közösen biztosítjuk. A kis létszám lehetõ-

séget ad arra, hogy sok egyéni foglalkozást biztosítsunk.
Úgy élünk, mint egy nagycsalád, kölcsönösen segítjük egy-
mást. Az ide járó gyerekek szüleivel közösen tartjuk fenn a
játszóházat. 

Várjuk azokat a szülõket és gyermekeket, akik szintén az
egyéni, személyre szabott nevelési módszereket részesítik
elõnyben, és gyermeküknél az egyéniség kibontakozása a
fontos.

-ok-
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FÓRUM A GYEREKEKRÕL
Hozzászólások Szásziné Gyõri Éva cikkéhez

Királyné Fodor Nikoletta vagyok, és héthónapos gyer-
mekemet nevelem. Az a tapasztalatom, hogy a gyermek
viselkedési problémáiról a szülõk tehetnek.
Az utóbbi 7 hónapban azt figyeltem meg, hogy még a gye-
sen lévõ anyukák sem hordják ki csemetéjüket még az ut-
cára sem, így a gyerek már azt tanulja meg az 1-3 évében,
hogy bent van a szobában, négy fal között. Az utcabéli
anyukákat és gyermekeiket nem ismerem, pedig napi
szinten sétálunk, és sehol senki.
Amikor gyerek voltam, arra emlékszem, hogy amikor mi
játszottunk a pajtásokkal, addig az anyukák is beszélget-
tek egymással, barátok voltak és összejártak. Szerintem
ez a társasági kapcsolat hiányzik az emberekbõl, egymás-
nak már idegenek. Erre tudnám visszavezetni, hogy a
gyereknek nem hiányzik a társaság, nem vágynak arra,
hogy barátokkal legyen, és hogy csoportos foglalkozáson
vegyen részt. A véleményem az, hogy már egészen kicsi
kortól az emberek közé kell vinni a gyereket, visszaszorí-
tani a tévé nézést, a számítógépezést, ami a gyerekeket
teljesen elzárja a világ elöl.
Csak az hallani, hogy problémás a gyerek, szorong, figye-
lemzavarral küzd, elzárkózik, a szobában ül. De hiszem,
hogy minden probléma magja, hogy a szülõk minden nap
az anyagi biztonságért küzdenek, és szerintem a figyelem
hiánya miatt tartunk itt.

Királyné Fodor Nikoletta
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

El nem múló fájdalommal, meghatott szívvel mon-
dunk köszönetet mindazoknak, akik szerették és is-
merték drága Férjemet, Édesapánkat DARÁZS
JÓZSEFET, és õszinte tisztelettel utolsó földi útjá-
ra elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhe-

lyezték.
özv. Darázs Józsefné 
és gyászoló családja

„Legszebb emlék a
szeretet, melyet mások

szívében hagyunk
magunk után.”

(Cicero)
Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk azoknak, akik 
2010. 02. 09-én a 78 évesen elhunyt

MAGYAR LÁSZLÓ 
temetésén részt vettek.

Köszönet azoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerõsöknek, akik szeretett halottunk

elvesztésében vigasztaltak, fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

FIGYELEM!
Kartalon a Kodály utcában 

építési telek eladó: 
Érdeklõdni: Kovács Béláné 06-20-365-0051

Művelődési Ház márciusi program előzetese:
1. hétfõ Árusítás - vegyes
3. szerda Termékbemutató
4. csütörtök Árusítás - használt gyermekruha
4. csütörtök 18.00  Fuvarozók szakmai fóruma

11. csütörtök Árusítás - vegyes
15. hétfõ Nemzeti ünnep- Megemlékezés  a

Petõfi téren
17. szerda 15.00- 18.00  VÉRADÁS
18. csütörtök Árusítás - használt gyermekruha
19. péntek Árusítás - vegyes

19.00 -tól  JOBBIK -fórum
26. péntek Árusítás - Jön Pisti!
31. szerda Árusítás - vegyes

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
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CSATORNATISZTÍTÁS, DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS, ZSÍRTALANÍTÁS!
RÖVID HATÁRIDÕVEL, FALBONTÁS NÉLKÜL!

WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje, mosó- és
mosogatógépek bekötése és egyéb vízvezeték  szerelési

munkálatok elvégzése GARANCIÁVAL.

A KISZÁLLÁS DÍJTALAN! NYUGDÍJASKEDVEZMÉNY!

Hívjon bizalommal: 0-24-ig, hétvégén is!
Telefon: 06-20-333-2104 • 

Ügyfélszolgálat: 06-70-538-6091

Hajdú Gábor, víz-gáz szerelõ, Kartal, József Attila u. 18.

A MÚLTUNK BENNÜNK ÉL
Nyugdíjas Egyesületünk tagjainak a bennünk élõ múlt adott

ösztönzést a Hagyományõrzõ Csoport megalakítására. A régi szo-
kások, énekek, táncok felelevenítésére. Egy tagunk kivételével
most az utóbbi 5-6 évben vásároltunk, csináltattunk magunknak
kartali népviseletû ruhákat. Sokan vannak közöttünk, akik nagyon
olcsón adták el 20-30 éve a sajátjukat.

Most csak egy posztó szoknya 15-20 ezer Ft-ba kerül. A többi
kellék is drága. Sok kisnyugdíjas társunk mégis szívesen vette
meg, és újra fiatalnak érzi magát benne.

Sõregi Zoltánné  „Barka Mariska” az egyetlen tagunk, aki egész
életében kartali ruhában járt. Most közöttünk énekel, táncol. Lá-
nya, Molnárné Sõregi Marika a Nefelejcs együttes tagja, és fellé-
péseken veszi fel a kartali ruhát. Az õ lánya, Klaudia szintén ünne-
pélyeken énekel benne van a Kultúrház gyermekcsoportjában.

Jó lenne minél több ilyen família! Jó lenne, ha a fiatal anyukák
is kedvet kapnának a népdalok énekléséhez, hisz õk is sokat tanul-
tak az iskolában. Énekeljenek együtt gyermekeikkel! 

Az iskolában Pechó Ferencné tanárnõ, Judit néni ebben a tanév-
ben indított néptánc szakkört. A Kultúrházban is évek óta van
ilyen, Valterné Margó néni vezetésével. Keressék meg Õket! Hasz-
nálják ki a lehetõségeket!

Kedves Kartaliak! (Itt születettek és betelepültek!) Õrizzük
együtt, és adjuk át egymásnak falunk értékeit. Jó közösségekben
merítsünk a múltból, és hasznosítsuk értékeit a jelenünkben, hogy
átadhassuk az utódoknak. 

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

 

DÖNTSÖN A KARTALI GYEREKEK JAVÁRA!

Támogassa adója 1%-val a Kartal Ifjúságáért
Alapítványt!

Önök a személyi jövedelemadóból összesen 2 %-ról
rendelkezhetnek.
– 1 % felajánlható az egyház részére 
– 1 % felajánlható közhasznú alapítvány javára.

A Kartal Ifjúságáért Alapítvány továbbra is támogatást
ad: táboroztatásához, sportrendezvényekhez, tanul-
mányi versenyekhez, erdei iskolához, nyári táborokhoz.
Kérjük, hogy az egyháznak felajánlott 1 % mellett, a
második 1 %-ot adja a helyi alapítványnak.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18662106-1-13
A kedvezményezett neve: 

KARTAL IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kartali  Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület Tagjai és Párto-
lói köszönik a TEVA Gyógyszergyár ZRT értékes ajándékát, a Tu-
ti Gutamint! Reméljük vas és vitamin tartalma jó hatással lesz
egészségünkre. Köszönjük ifjú Mócsa Józsefné raktáros és
Balázsné Katalin közremûködését a hozzánk való eljuttatásban.

***
A Kedves Olvasókkal szeretnénk megosztani azt az örömünket,
hogy a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ
Csoportja jan. 22-re meghívást kapott a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány 14. Gálájára, az Uránia moziban megrendezett ünnepség-
re. Népdal és csárdás csokrunk nagy tetszést aratott a hazai és tá-
vol élõ lovagok és vendégek körében. Nagy tapssal, sok személyes
dicsérettel jutalmaztak minket. A lovagok közül többen meg-
ígérték, el fognak látogatni hozzánk a 7. évfordulós rendezvé-
nyünkre. Örülünk, hogy a mi falunk értékeit mi is növelni tudjuk. 

Herczeg Jánosné
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A Petõfi-téri üzletsor 1993-ban nyitott meg a régi tó he-
lyén, s ma már csak az elnevezés –Tó Üzletház – emlékeztet
az egykori tóra. Az elsõ évben csak 3-4 üzlet nyílt meg, a pa-
pírbolton kívül talán csak a zöldséges és a drogéria. Az L
alak a késõbbiek folyamán alakult ki, azaz a mai Gerhát-
festékbolt és Sõregi mester asztalos boltja, olyan 3-4 évvel
a nyitás után épült az üzletsorhoz – legalábbis ere emlék-
szik Braun Krisztián. – Mi történt az elmúlt 17 évben? Mi
volt a papírüzlet mûködésének pályaíve? – kérdeztem tõle
elsõként.

– Az elsõ 3-4 év nagyon kevés sikerrel kecsegtetett. Fél-, de
még egy év alatt sem lehet lemérni az üzlet sikerességét. Meg
amikor csak 3-4 tevékenység volt a soron, akkor az emberek
tudatában sem volt úgy benne az üzletsor. Aztán 1996-97-tõl,
amióta ez a 8-10 tevékenységi kör megtalálható, azóta minden-
kinek javulgatott a helyzete. Több butikos, vállalkozó kollegá-
val összefogva, például Hronyec Jani barátommal és a bababol-
tos Katival, akiknek akkoriban volt itt boltjuk, letettük a bolt-
vezetõi tanfolyamot. Elkezdtünk közösen hirdetni, egy A/4-es
felületet vásároltunk egy-egy hirdetõújságban, ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy nemcsak a papírbolt, de az egész Petõfi téri
üzletsor egyre ismertebb lett. Mai napig is van összefogás köz-
tünk. A tavaly õsszel például a drogéria és a papírbolt kezde-
ményezésére lefestették az összes üzlet homlokzatát, a falakat
és a lábazatokat. Szinte új üzletsor született.

Kikbõl él meg az üzlet?
– A helyi vásárlókból és a nagyobb beszállításokból. Büszkén

mondhatom, hogy a környék településeinek több intézményé-
hez mi szállíthatjuk a papírt és a taneszközöket. Persze ez vo-
natkozik a kartali vállalkozókra, az önkormányzatra, az iskolá-
ra és az óvodára is, úgyhogy ezúttal is megköszönöm bizalmu-
kat. De gyakorlatilag 50-50%-ban köszönhetjük a profitot a vá-
sárlóknak és az intézményeknek, ha az egyik nem lenne, akkor
már nem biztos, hogy gazdaságosan lehetne üzemeltetni a bol-
tot. 

Mikor ment legjobban a bolt?
– Amíg meg nem nyitottak a hipermarketek, de úgy igazából.

Amíg a nagyobb szupermarketek még valahol Pest környékén
voltak, addig nem csökkent látványosan a forgalmunk, de ami-
kor már szûkebb környékünkön is nyíltak és gombamód szapo-
rodnak, azóta minden kisvállalkozó és boltos nehezebben bol-
dogul. A mostani válságos idõszakban pedig végképp a spóro-
lásé a fõszerep szinte minden háztartásban.

De hát az emberek nem mennek be egy tollért az
Auchanba…

– Egy tollért nem, de egy nagyobb bevásárlásért igen. Ha az
ember megvette olcsón azt, amit hirdetnek, onnantól fogva
nem nagyon számít az ár. A toll vagy a ceruza az már lényegte-
len apróság, annak már nem nézik az árát, holott lehet, hogy az

a termék így jóval drágább, mint amennyiért mi adnánk. De
hát tudjuk jól, hogy a hipermarketeknek éppen ez a filozófiá-
juk, hogy az akciós termékekkel együtt megveteti a vásárlóval
azokat a termékeket is, amelyek cseppet sem akciósak, sõt…
Nem régiben néztem, hogy az egyik akciósnak hirdetett ter-
mék akciósan volt drágább, mint nálunk normál áron. De ezzel
együtt is a hipermarketek olyan árakkal és választékkal csábít-
ják a vásárlót, amivel nehéz felvenni a versenyt. A mi elõnyünk
az, hogy helyben vagyunk, illetve, hogy ismerõsként kezeli
egymást a vevõ és az eladó. Az én szavamra jobban adhat a vá-
sárló, mint egy vadidegenére. Egy hipermarketben sok eset-
ben fél órát is kell sorban állni, sok esetben nem kap a vásárló
megfelelõ tájékoztatást a kiszolgáló személyzettõl. 

Beszéljünk arról is, hogy egy helyi kisvállalkozó miképpen
segíti adójával a települést, hisz ugye az sem elhanyagolható,
hogy egy kisvállalkozás nemcsak önmagának termel, de a he-
lyi önkormányzatok kasszáját is gyarapítja. 

– Helyi iparûzési adót fizetünk. Van ez is jó pár tízezer forint,
ami lehet, hogy önmagában nem sok, de ha van vagy 300 vállal-
kozás egy adott településen, akkor ez meghatározó lehet egy
település életében. A helyi iskoláknak, óvodáknak, önkormány-
zatnak kedvezményt biztosítunk az árainkból, illetve a törzsvá-
sárlóinknak már jó pár éve bevezettük az 5%-os árengedményt
adó tagsági kártyát, valamint lehetõségeinkhez mérten segít-
jük a kartali szervezõdésû rendezvényeket. Azt gondolom,
hogy egy helyi vállalkozónak fontos, hogy részt vállaljon a he-
lyi civil szervezetek, alapítványok, községi rendezvények támo-
gatásában.

Mi az árnyoldala egy kisvállalkozásnak?
– Olyan 5-6 éve, a multik jelentõs elterjedése óta, meg a mos-

tani válsággal megtetézve folyamatosan csökken a bevételünk,
a kiadások viszont, pl. a mostani magas gázszámla is mind-
mind azt eredményezi, hogy nekünk is jobban összébb kell húz-
ni a nadrágszíjat. Például a korábbi két alkalmazott helyett
most már csak egyet tudunk fizetni, így a fennmaradó munkát
nyilván a vállalkozó végzi el. Sokszor hétvégén, vagy zárás
után, sokszor bizony este 8-kor is itt ülök, hogy utolérjem ma-
gam. Egy vállalkozásnak egyetlen elõnye van: hogy magunk-
nak dolgozunk. Ez ad egyfajta rugalmasságot is, tehát az em-
ber maga állítja be, hogy mennyit dolgozzon. Van lehetõség a
plusz termelésre, ami persze pluszmunkával jár. Mi például
úgy próbálunk menekülni a válság elõl, hogy egyre több szol-
gáltatást indítunk be. Szakdolgozatkötést, névjegykészítés,
meghívó, bélyegzõ, szórólap, fénymásolás, spirálozás, laminá-
lás, filmelõhívás, nyomtatás, tehát büszkén mondhatom, hogy a
környéken nincs még egy olyan papírbolt, ami ennyi szolgálta-
tást indított volna. Tulajdonképpen egy kisvállalkozás számára
ez is az elõrelépés útja, hogy olyant tudjon adni, amit egy hi-
permarket nem tud. Elõre kell szaladni a válságból. 

-ok-

KISBÍRÓ 7

MI AZ ELÕNYE EGY HELYI BOLTNAK? 
Interjú Braun Krisztiánnal, a kartali papírbolt ügyvezetõjével
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Összesített márciusi programajánló
Márc. Művelődési Ház Sportcsarnok

6. Nemzetközi Wado-Ryu Karate
Gyermek és Utánpótlás verseny
De.10-től d.u. 5-ig

13. Kartali Harcosok éjszakája 
(Thai-box)

15. Nemzeti Ünnep Kartali utánpótlás meccsek
(a Művelődési Ház 13-tól Felnőtt OB I-es és 
szervezésében) utánpótlás meccs

21-től szintén
A programajánló az intézmények állandó programjait 

nem tartalmazza.

SPORTHÍREK
Lezajlott a VIII. Regionális Férfi Teremlabdarúgó Bajnok-
ság a kartali Sportcsarnokban, amelyre Kartalon igazából
senki nem volt kíváncsi, csak egy-két csapattag hozzátar-
tozó…
Igazán színvonalas mérkõzéseket láthattunk, amely annak
is köszönhetõ, hogy a Nemzeti Bajnokság igazolt játékosai
távol maradtak a bajnokságtól, ezért kiegyenlítettebb lett a
játékstílus. A színvonalasabb játék valószínû annak is kö-
szönhetõ, hogy kisebb méretû labdával játszottak a csapa-
tok. Kevesebb volt a szabálytalanság, pörgõsebb, több lett a
csapatjáték.

A VIII. FÉRFI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNYE:

1. Kul-Team Erdõkertes 8 7 – 0 – 1 38 : 19 21 pont
2. AC Pumpa Kartal 8 7 – 0 – 1 37 : 13 21 pont
3. Kedvencek 8 6 – 0 – 2 29 : 14 18 pont
4. Kardhal FC Kartal 8 5 – 0 – 3 38 : 18 15 pont
5. Energy Aszód 8 4 – 0 – 4 25 : 26 12 pont
6. Gólya FC Kartal 8 3 – 0 – 5 26 : 28 9 pont
7. Richárd Fritz Kft. Aszód 8 3 – 0 – 5 23 : 22 12 pont
9. Catenaccio Verseg 8 3 – 0 – 5 22 : 20 9 pont
10. Kórház Kistarcsa 8 3 – 0 – 5 17 : 37 9 pont
11. Együtt Könnyebb A15 SE Kálló 8 2 – 0 – 6 15 : 59 6 pont
12. Sõregi Mester Kft. Kartal 8 1 – 0 – 7 8 : 33 3 pont

Gólkirály: Sinkó József AC Pumpa Kartal 19 gól
Fair Play díj: Együtt Könnyebb A15 SE Kálló 

***

Február 06-án a kartali Forrás SE nõi csapata Dabason vett
részt egy csoportmérkõzésen, melynek során minden csa-
patot megvert, köztük a késõbbi tornagyõztes FTC nõi fut-
sal csapatát is.
A lányok a torna második helyezettjétõl kaptak csak ki, így
lett a kartali csapat a torna 3. helyezettje!
A Forrás SE által szervezett Regionális bajnokságban pe-
dig csoportmásodikként haladunk tovább a fináléba, ahol
még 4 mérkõzés vár ránk.

***

Szeretettel meghívunk minden amatõr focicsapatot, és
minden kedves olvasót az elsõ „24” órás 

FORRÁS NÕNAP ÉJI KUPÁRA a Sportcsarnokba

A NÕNAP KUPA márc. 06-án 19.00-tól – márc. 07. 19.00-
óráig van tervezve. Ha nem lesz elég jelentkezõ csapat, ak-
kor csak márc. 07-én reggel 08.00-tól kerül sor a kupa lebo-
nyolításra a kartali Sportcsarnokban.

Tóth István
FORRÁS SE elnök

„A KARTALI TEMPLOM 
TORNYA, JAJJ DE MESSZIRE …”

Ismeri a dal folytatását? Ismeri, hogy Kartalon milyen élõ
népzenei hagyomány van? A Nefelejcs Népzenei Együttes
egyike azoknak, akik ezt a népdalkincset tovább éltetik. Az
Aranypáva Nagydíjas és háromszoros Aranypáva-díjas
együttes meghívja Önt és kedves családját az elsõ népzenei
CD bemutatójára.

A rendezvény helyszíne: Kartal, Mûvelõdési Ház
Idõpontja: 2010. február 27. szombat, 1700 óra

A belépés díjtalan. A CD a helyszínen, valamint a Braun pa-
pírboltban is megvásárolható. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

OLVASÓI KÉRÉSNEK TESZÜNK
ELEGET!

Olvasóink kérték, hogy tegyük közzé, hogy a falut olyan trükkös
csalók járják, akik a polgármesteri hivatal nevében kopogtat-
nak, fõként idõsebbek ajtaján, és azt állítják magukról, hogy a
polgármesteri hivatal nevében krumplit, hagymát, valamint
gyógyszer-pénzt, vagyis gyógyszerre költendõ pénzt osztanak.
Ennek ürügyén rendszerint fel akarnak váltatni egy 20 ezer fo-
rintost, s így jutnak be a lakásba. Több helyrõl is így loptak el
több tízezer forintot! 
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KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa január 20-i ülésérõl

2010. január 20-án tartotta idei elsõ ülését az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Ta-
nácsa. 

A Tanács elsõként elfogadta a 2010. évi I. féléves mun-
kaprogramját. Ezután a 2009. októberi döntésnek meg-
felelõen a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szociális
szolgáltatás 2010. január 1-jétõl történõ megszüntetésé-
vel kapcsolatos módosítások történtek meg a Társulási
Megállapodásban és a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatban. 

A Tanács javaslatot tett a települési képviselõ-testüle-
teknek a Társulási Megállapodás módosítására, döntött
saját Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészíté-
sérõl.

Ezek után a Tanács a Társulás költségvetési szervei-
nek (Aszódi Kistérségi Iroda és Aszódi Kistérség Peda-
gógiai Szakszolgálata) 2010-2016. évekre vonatkozó bel-
sõ ellenõrzési stratégiai tervét, majd a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztériumtól a munkaszervezet mû-
ködési kiadásaira kapott 2,2 millió forint támogatásról
szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást fogadta el. 

Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg a
2010/01 téli-tavaszi közmunkaprogramról. Az öt hónapos
programban a 9 településen 26 fõ közmunkás vesz részt.
A támogatásból lehetõség nyílik a végzett munkát segítõ
kis értékû és nagy értékû tárgyi eszközök beszerzésére,
továbbá minden dolgozó téli és nyári védõruhát kap. A
pályázat elsõsorban a rendelkezésre állási támogatásban
részesülõket, valamint a hátrányos helyzetûeket (25 év
alattiak, 45 év felettiek, roma származásúak) támogatja.
A program teljes költsége 16,6 millió forint, ebbõl a tá-
mogatás 15,5 millió forint, a települési önrész 1,1 millió
forint.

A közmunkások a program során részt vesznek a csa-
padékvíz-elvezetõk helyreállításában, segítik az önkor-
mányzati intézmények felújításának belsõ munkálatait,
közremûködnek a település-üzemeltetési munkákban, a
parkosításban és a szabad zöldterületek kialakításában,
valamint az illegálisan lerakott hulladék összegyûjtésé-
ben.

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

KOVÁCS RÓBERTET, a Kartali Harcosok Éjszakája c.
sportrendezvény egyik szervezõjét, hogy a frappáns, fi-
gyelemfelkeltõ cím milyen eseményt is takar? 
Tavaly novemberben Aszódon volt egy K-1/Thai-boksz gála,
s azon a sportág oktatója, Feja Tibor megkérdezte tõlünk,
mint nézõktõl, hogy lenne-e kedvünk megtanulni ezt a küz-
dõsportot? Mi azt mondtuk, hogy igen, hát így indultak el az
edzések Aszódon. Hét kartali jár erre az edzésekre, s nem
túlzok, ha azt mondom, hogy megvan a sport kartali sztárja
is. Az öcsém, Kovács Péter 3 hónapnyi felkészülés, a sport-
tal való ismerekedés után Tokajon K-1 amatõr bajnokságot
nyert cirkáló súlyban. Február 20-án pedig már Indiában
vesz részt a K-1 nyílt bajnokságon. 
De visszatérve a kartali rendezvényre, itt nemcsak a kar-
taliak, de budapesti és gyomaendrõdi résztvevõk is lesznek,
és lesz egy profi bokszoló is, aki világbajnoki címért indul a
késõbbiekben. Minden világbajnoki címet megelõz 4-5 pro-
fi mérkõzés, amibõl a kartali meccs lesz az egyik. 6 és fél
éves korosztálytól 27–28 éves korosztályig lesznek a ver-
senyzõk, K-1 boksz (mit annak idején utcai harcnak is hív-
tak), profi boksz és Thai-boksz lesz bemutatva a nagyközön-
ségnek. Ezúton hadd köszönjem meg a kartali önkormány-
zat és a szponzorok támogatását is. A belépõ 1500 ft, amit
nálam, a 06-20-370-28-99-es telefonszámon is meg lehet ren-
delni. Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

FÁSI TIBORT, a Galga-menti Wado-Ryu elnökét arról,
hogy mit is kell tudnunk errõl a harcmûvészetrõl, és
hogy miért éppen a kartali sportcsarnok ad helyt ennek
a rendezvénynek? 
– A harcmûvészetek mögött mindig van egy szellemi út. Mi-
kor két harcos szembeállt, mindig az volt a tét, hogy ki tud-
ja jobban megmutatni ezt a mögöttes szellemi utat, ami tu-
lajdonképpen egy vallásfilozófiából, a Buddhizmusból táp-
lálkozik. A karate nem az ellenfél teljes megsemmisítésérõl,
hanem az ellenfél fizikai és szellemi megszemélyesítésérõl
szól. A Wado-ryu, mint minden tradicionális harcmûvészet,
a magunkban keresendõ harmóniáról szól.
A Wado-ryu jelentése: Béke, harmónia útjának az iskolája.
A versenyzés is inkább eszköz a nevelés során, sohasem cél,
de a Tanítványoknak szükségük van ilyesfajta megmérette-
tésre, szereplésre, és verseny marketing szerepe sem elha-
nyagolható. Ilyen versenyekkel és ehhez kapcsolódó ered-
ményekkel lehet érdeklõdõket és támogatást gyûjteni.
A Kartalon megrendezésre kerülõ nemzetközi versenyen
kb. 4 ország, köztük Magyarország, 300 versenyzõje méri
össze a tudását, és kb. 500 érmet fogunk kiosztani. Egyéni
küzdelmet, formagyakorlatokat (katagyakorlatokat), és
csapatgyakorlatokat nézhetnek majd meg a rendezvényre
látogatók. 
A Magyarországi Wado-Ryu Szövetség második legjelentõ-
sebb rendezvénye ez, s bár Kartalon nincs Wado-Ryu klub,
de a kartali Sportcsarnok kiváló adottságai miatt itt tarjuk
meg a nemzetközi tornát. 
A belépés ingyenes, szeretettel várjuk a kartali látogatókat
is. 

MEGKÉRDEZTÜK…
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Újra nagyon jó rajzeredményeket ért el a 2. z. osztály. A 2. z.
az utóbbi idõben három rajzpályázaton is nyert. A Horgásztam
a Balatonon címû országos rajzpályázaton a korcsoportjában
különdíjat nyert Jankovich Bálint.

A Nimród címû
vadászlap õsszel
r a j z p á l y á z a t o t
hirdetett, amelyre
nemcsak a hazai-
ak, de a határon
túliak is benevez-
hettek. 3 kartali
gyermek is pálya-
díjas lett.
Jankovich Bá-
l i n t é s K r e k ó

Barbara 2.z osztályos tanulók különdíjat kaptak,míg Bencsik
Anna Réka szintén 2.z osztályos tanuló, a fõdíjat szerezte
meg!

***
A NFÜ /Nemzeti Fejlesztési Ügynökség/ Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében hirdetett rajzpályázatot a kistér-
ségben az általános iskolák gyerekei között. Azt kellett leraj-
zolniuk, hogy mit tennének a faluban, ha adna rá pénzt az Eu-

rópai Unió. A 2.z. osztály 21 fõvel részt vett a pályázaton, ahol
is 11 tanuló nyert nagyon kedves, ötletes névre szóló csomagot,
levél kíséretében, amiben tudatták velük, hogy a tavasz folya-
mán könyvet készítenek a gyönyörû rajzokból. Nyerteseink:
Bencsik Anna Réka, Bóna Blanka, Kaszás Gábor, Kerekes
Benedek, Krekó Barbara, Lakatos Ilona, Juhász Flórián,
Príma Eliza, Soós Kiara, Sóss Antal, Varjú Viktória 2.z osz-
tályos tanulók.

Tóth Teodóra

***
2010. január 17-én Egerben megrendezésre került a kispályás
floorball diákolimpia döntõje, amin a kartali csapat II. helye-
zést ért el. 

***
Tokió legnagyobb szabadidõközpontjában került megrendezés-
re az a kiállítás, ahol magyar mesefigurákat és karácsonyi szo-
kásokat mutattak be. Az eseményt a japán–magyar emlékév
zárásaként lehetett megtekinteni 2009. decemberében. A kiál-
lított tárgyak közt magyar általános iskolások rajzai is helyet
kaptak. Iskolánk két osztálya, az 1.z  és a 6.c abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy képviselhette Magyarországot e tá-
voli országban. A gyerekeket Molnárné Jurinka Tünde,
Tóthné Székely Adrienn és Édes Andrea készítette fel. 

Krekó Barbara, Bencsik Anna Réka, 
Jankovich Bálint

NÁLUNK VOLT 
BARABÁS TAMÁS

2010. január 19-én, dél-
után az általános iskola
könyvtárában láttuk vendé-
gül a Vécsey Kamarateát-
rum vezetõjét. Mivel a kö-
zépiskolai jelentkezések idõ-
szakában voltunk, Tamás
egybõl kikérdezte a nyolca-

dikosokat továbbtanulási szándékukról, pályaválasztásuk oka-
iról. Mindenkit arra biztatott, hogy olyan szakmát, hivatást vá-
lasszon, amit majd szeretni is fog.

Felhívta a gyermekek figyelmét az olvasás fontosságára.
Pontosan, jól kell tudni olvasni ahhoz, hogy a szöveg mondani-
valóját megértsük. 

Beszélgettünk kedvenc filmjeinkrõl, színészekrõl és színész-
nõkrõl, mai színházi darabokról. Szó esett a rendezés nehézsé-
geirõl, valamint említést tett hétköznapjairól is.

A közeljövõben szeretnénk a gyerekeket olyan kartaliakkal
megismertetni, akik a falu kulturális életében jelentõs szere-
pet töltenek be. Így februárban a Kartali Urbán Dance Team
hip-hop csoportját szeretnénk bemutatni az érdeklõdõknek. 

Bognárné Oláh Edit

APRÓ HÍREK, NAGY SIKEREK…


