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Hatalmas árkot ásatott a kartali önkormányzat a Kun ut-
cával párhuzamos Lehel utcában. Mélysége 3 méter kö-
rül van, de egy bizonyos szakaszokon eléri a 9 métert is.
Az idei májusi özönvízszerû esõzések miatt leginkább a
Kun utcai lakosok szenvedtek az esõvíztõl. Pincéket kel-
lett kiszivattyúzni, az utca közepén pedig hatalmas tócsá-
ban állt a víz. 
A most készülõ árok a talajvizet vezeti el a Kocka tóba,
remélhetõleg így a közeljövõben nem kell már tartani az
esõvíz okozta károktól.
Az árok megásatásával sokak dédelgetett álma is valóra
válhat. A Kocka-tavat így már nemcsak egy szivárgó
erecske, hanem az árokban összegyûlõ víz is táplálja, így
elképzelhetõ az is, hogy hamarosan a tó megnagyobbítá-
sára, kitisztítására is sor kerül. Így pedig már elérhetõ
közelségbe kerülne a Civil Fórumosok álma, hogy a tó és
környéke Kartal „élményközpontjává” váljék.

Ok  

TALAJVÍZGYÛJTÕ ÁROK
LÉTESÜLT

A Kocka-
tóban a
majális

szemete is
úszik

Talajvíz-
elvezetõ árok

a Lehel
utcában

Szeptemberre tervezi az önkormányzat az új bölcsõ-
de építési munkálatainak az elkezdését. Amint arról
már lapunk is beszámolt, a bölcsõde a volt gyógyszer-
tárral szemben épülne meg, a fajátszótér helyére. Az
építkezések miatt megszûnõ játszóteret új helyen, de
a megépülõ bölcsõde közelében állítaná fel az önkor-
mányzat. Egyelõre csak a feljavított, régi játékok ke-
rülnének ide, újabb játékok vásárlására az idén nem
kerülne sor. Okulva azonban abból, hogy játszótereket
mindig igen hamar tönkretették és megrongálták,
mostantól zárt kapuk védenék majd a kicsi gyerekek

terét. A magas kerítéssel körbevett játszóteret éjsza-
kára bezárnák, és polgárõrökkel vagy az ifjú polgár-
õrökkel ellenõriztetnék, hogy ne másszon be rajta sen-
ki. 

Hasonló elvek alapján rendezõdne a közeljövõben a
Mártírok úti játszótér is. Az orvosi rendelõ háta mö-
götti füves térre épülne az egyelõre igencsak szerény
játszótér, de ezt is épp úgy lehetne zárni, mint a böl-
csõdeit. A Mártírok úti kiserdõ pedig megmaradna a
nagyobb kamaszgyerekek számára. 

ok
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A Magyar Vöröskereszt Gödöllõi és Aszódi szervezete
újabb élelmiszersegélyt juttatott el Kartalra. A kb. 15
kilós csomagokat, melyek lisztet, cukrot, kekszet és tész-
tát tartalmaztak, június és július hónapban osztották
szét a Szociális Bizottság által megítélt 150 személynek.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 11/2010-es ren-
delete alapján 44 munkanapon át (június 16-tól augusz-
tus 16-ig) ingyenes gyermekétkeztetésben vehetnek
részt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyerekek. Kartalon 58 gyerek étkezhet ingyen.
A választás azokra a gyerekekre esett, akik részt vesz-
nek a kartali Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett tá-
borban. A tábor költségeihez a KOS Bizottság hozzájá-
rult, az étkeztetés által megspórolt költséget a tábor
egyéb kiadásainak a fedezésére lehet fordítani. 

Kovács József
Szociális Bizottság elnöke

ÉLELMISZERSEGÉLY

2010. június 21-27-ig 7. alkalommal rendeztük meg
gyerekek számára a kézmûves tábort.

Célunk volt: a gyerekek szabadidejének hasznos eltöl-
tése, közösségben közösségért dolgozni,  és sikerélmény-
hez juttatni a gyereket.

Ebben az évben is szép számmal jelentkeztek alsó ta-
gozatos tanulók. 

Változatos programot állítottunk össze számukra.
Megismerkedtek az üvegfestészet, textilfestészet forté-
lyaival, dísztárgyakat készítettek, origami hajtogatással
szobáikba képeket. Termésképeket állítottak össze,
gyöngyöt fûztek, textilbõl parasztbabákat varázsoltak.

Természetesen a játék, vetélkedõ sem maradt el. Min-
den alkalommal értékeltük munkájukat, és szerényen ju-
talmaztuk. A gyerek érezte, hogy munkája nem hiábava-
ló, számunkra is fontos.

A táborozást kirándulással zártuk. Sajnos a kedvezõt-
len idõjárás miatt az eltervezett kirándulási programon
változtatni kellett. Szentendrére terveztük, de Új Buda
Center 2. emeletén az ELEVENPARKBAN kötöttünk
ki. Az Elevenpark egy különleges játszótér, ahol olyan
játékok találhatóak, melyek a gyermekek motorikus és
szellemi fejlõdését segítik,  játék- és mozgásigényét ma-
ximálisan kielégítik. 

Örültünk annak, hogy szülõk is elkísértek a kirándu-
lásra és segítették munkánkat.

A tábor költségeit igyekeztünk minimálisra csökkente-
ni. Részvételi díjként 3 000 Ft-ot fizettek a résztvevõk.
Ebbõl biztosítottuk az étkezést a táborozás alatt és a be-
lépõjegyek árát a kiránduláson.

A KOS  Bizottság 40 000 Ft támogatásban részesítet-
te a tábort, melyet a kirándulás útiköltségére használ-
tunk fel.

A foglalkozásokhoz a Mûvelõdési Ház biztosította az
anyagokat, kellékeket. Nagyon minimális vásárlással és

A kézmûves tábor résztvevõi

Munka közben a gyerekek

KÉZMÛVES TÁBOR A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN…
az elõzõ évben megmaradt anyagokból tudtuk megolda-
ni a munkákhoz szükséges eszközöket. A táborban igen
jó, vidám hangulat alakult ki. A gyerekek egymáshoz va-
ló viszonya példamutató volt. 

A szülõk köszönetüket fejezték ki a gyerekekért vég-
zett munkánkért.

Tábori munkánkban segítettek pedagógusok is, Bog-
nár Lászlóné, Szásziné Gyõri Éva, és Varga Gusztávné.
Köszönöm segítségüket a gyerekekért, és nem utolsó
sorban munkatársaim helytállását. 

Valter Menyhértné
Mûv. Ház vezetõ
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Az idei nyár könyvtári tábora az íróról és mûveirõl
szólt. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok olyan lány és fiú
jött el újra, akik az elmúlt nyarak táborait velünk töltöt-
ték. Azután, ahogy kinövik az általános iskolát ezek a
gyerekek, úgy elmaradoznak, de természetesen ez csak a
táborozásra vonatkozik.

Az elsõ napot ismerkedéssel, a könyvtári tudnivalók
megbeszélésével indítottuk, majd délután megkezdtük
az ismerkedést Böszörményi Gyula életével és mûveivel.
Ez a foglalatosság az egész hetünket végigkísérte, és
hogy ne legyenek „egyhangúak” napjaink rendeztünk
egy könnyû akadályversenyt, moziban jártunk, torpe-
dóztunk, vetélkedtünk, diafilmeket vetítettünk, felolvas-
tunk, és barangoltunk az interneten. 

Koboldot készítettünk, melynek ihletét az író regénye-
ibõl merítettük, majd film által került hozzánk egyre kö-
zelebb az író, mígnem egy szép délutánon szemtõl-szem-
ben ülhettünk vele, és megélhettük  a találkozás élmé-
nyét. Ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre, ha nem
kapunk 50 ezer Ft pályázati támogatást a Mûvészeti és
Szabadmûvelõdési Alapítványtól.  Köszönet illeti az ala-
pítvány kuratóriumát ezért. 

Utolsó napunkat Dobogókõn töltöttük, ahol vezetõnk
sokat mesélt a zarándokhely szakrális voltáról, az ott élõ
hagyományokról, amelyek felelevenítik az õsmagyarok
vallását és bemutatta a hely nevezetességeit. Gyönyör-
ködtünk a Pilis szépségében, a kilátás lenyûgözött mind-
annyiunkat.

Rekkenõ melegben indultunk hazafelé, és természete-
sen útközben megálltunk a kihagyhatatlan Mc’Donalds-
nál , ahol fagylalttal hûsítettük magunkat. Elfáradva, de
élményekkel gazdagon értünk haza. 

A résztvevõ gyerekekrõl csak jót tudunk mondani, örü-
lünk, hogy együtt tölthettünk velük egy tartalmas hetet
a könyvtárban. Reméljük, hogy Õk is így érezték.

Laukó I. 

KISBÍRÓ 3

BÖSZÖRMÉNYI GYULA OLVASÓTÁBOR A
KÖNYVTÁRBAN

Kirándul a tábor

József Attila-díjas szerzõ volt 
a könyvtár meghívottja

Az idei könyvtár tábor díszvendége Böszörményi Gyula
volt, akit elsõsorban az ifjúsági, sci-fi és fantasy regényei
miatt ismernek az olvasók. De televíziós munkái is jelen-
tõsek, õ volt a forgatókönyvírója az Ûrgammák, 160 ré-
szes tévésorozatnak, valamint a Barátok közt c. sorozatot
is írta egy éven át. A Gergõ és az álomfogók címû mese-
regényével lett országosan ismert 2002-ben. Sorozat is
született a Gergõ-kötetekbõl, a második kötete (Gergõ és
a bûbájketrec) 2003-ban Magyarországon az év sik-
erkönyve lett. Ugyanebben az évben a Gergõ-regények
megkapták az IBBY-díjat az Év Legjobb Gyermekköny-
ve kategóriában, és a Körtemuzsika-díjat is. A szerzõt
2007-ben József Attila-díjjal és a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés Elnökének különdíjával tüntették ki.
Érdekes és jellemzõ, hogy a legnagyobb írók ugyanolyan
komolyan vesznek minden író-olvasó találkozót. Mindegy,
hogy Frankfurt vagy Kartal a helyszín, a lényeg az Em-
ber. Még akkor is, ha az még nem teljesen „ember”, csak
gyerek. Böszörményi Gyula teljes komolysággal és tisz-
telettel válaszolt mindenre, amit kérdeztek a gyerekek.
Így nemcsak azt tudtuk meg, hogy a Harry Potter és a
Gergõ-kötetek között mi a különbség, de azt is, hogy mi-
ért a pacalpörkölt a kedvenc étele. 

ok

Az író a felesége társaságában
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Vajon hány kisfiút hívnak úgy, hogy Kartal? Egyrõl
most már mi is tudunk. Itt lakik Kartalon a Bocskai ut-
cában. 

A Kovács család öt gyereket nevel. Alexandra Lídia 16
éves, Gergõ Csaba 14, Luca Csilla 9, Lili Fanni 5 éves, és
Kartal Levente mindössze 8 hónapos, örökmozgó kisgye-
rek. 

Alexandra Gödöllõre jár a Madáchba, szabónak tanul,
és nagyon szép eredménnyel fejezte be az elsõ évet. Csa-
ba pedig most ballagott el a nyolcadik osztályból, és az
Ybl Miklós építészeti szakközépiskola tanulója lesz Bu-
dapesten. Luca a kartali általános iskola második osztá-
lyát fejezte be, a minik néptánccsoportjának tagja, szép
hanggal és táncos lábbal megáldott lány. A kicsi Lili pe-
dig nagycsoportos lesz a 2-es óvodában.

Azt mondja az anyukájuk, Kovácsné Csapó Erzsébet,
hogy már a legnagyobb gyerek is a Kartal nevet kapta
volna, ha fiú lett volna. Aztán úgy alakult, hogy amikor
megszületett a második gyermek, egyben az elsõ fiú,
mégiscsak az apja után a Csaba névre (is) keresztelték.
Aztán megadatott az, hogy megszületett a második fiú.
Túlzás lenne azt hinni, hogy 14 évig dédelgették maguk-
ban azt az álmot, hogy lesz majd egyszer még egy kisfiú,
aki majd Kartal lesz, de így alakult, így jött össze, és õk
teljes szívükbõl elfogadták a helyzetet. – Minden gyere-
ket, ha megfogant, el kell fogadni – mondja az anyuka,
Kovácsné Csapó Erzsébet –, így kívánja az élet tisztele-
te.  

– Honnan jött az ötlet, hogy Kartalnak kereszteljék a
kisfiút? – kérdezem. 

– Rónaszegi Miklósnak van egy ifjúsági regénye, a
Kartal visszatér – meséli Erzsike –, azt hiszem, elõször
innen vettem az ötletet. Aztán láttam a Szabadföld kalen-
dáriumában is a nevet, innen tudom, hogy március 23-án

van Kartal napja. De megvan Ladó János Magyar utó-
névkönyvében is. Török eredetû név, jelentése: kánya,
sas. 

– Napjainkban két névadási szokás van. A legtöbben
még mindig idegen eredetû neveket adnak gyermekeik-
nek, de hát a legtöbb név idegen eredetû a magyarban.
De mostanság az idegen névadásnak van egy még kirí-
vóbb példája, amikor a szülõ, már nem is azt a nevet ad-
ja, amelynek alakja meghonosodott nyelvünkben, hanem
a névnek valamilyen más nyelvben meglévõ alakját. Így
András helyett Adriánt, Márton helyett Martint, Sebes-
tyén helyett Szebasztiánt, és így tovább, és így tovább. 

Pedig a Kartal név tetszik a kartaliaknak, igazán lehet-
ne felkapottabb név…  Ha a kicsi Kartal nevére terelõdik
a szó, meséli Erzsike, mindig hozzáteszik, hogy Kartal
bizony „vitéz volt”. 

Orbán Kinga
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AZ ÖTÖDIK GYEREK NEVE: KARTAL LEVENTE

Kartal és édesanyja

Kastélykert 
PANZIÓ ÉTTEREM ÉS PIZZERIA

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

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

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

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

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

PANZIÓ: 21 KLIMATIZÁLT SZOBA
Rendezvények szervezését vállaljuk!

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

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 

2010. augusztus 18.
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KISBÍRÓ 5

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

 

"…Elmegyek úgy,
hogy maradok veletek,                               
szélben,  mosolyban,
ölelésben mindig ott leszek…"

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

VARGA MIHÁLY
75 éves korában elhunyt.

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó földi útjára
elkísérték,  és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk  mindazoknak, akik a

70 évesen elhunyt

BERECZKI JÁNOS
temetésén  részt vettek és

sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk  mindazoknak, akik a

83 évesen elhunyt

PASITZKI MIHÁLY
temetésén  részt vettek és

utolsó földi útjára 
elkísérték.

Gyászoló család

 

 

"…Elmegyek úgy,
hogy maradok veletek,                               
szélben,  mosolyban,
ölelésben mindig ott leszek…"

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

NAGY ZSOLT KÁROLY
30 éves korában elhunyt.

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó földi útjára
elkísérték,  és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Könyves Kálmán Általános Iskola Szülõi Munkaközösségének felhívása

Tisztelt Kartali Lakosok!

Májusban kísérletet tettünk a papírgyûjtésre, az alsó tagozatos iskola elõtt elhelyeztünk egy konté-
nert, amelybe egy héten át lehetett hordani újságpapírt, kartonokat, dobozokat. Sikerült is félig
megtölteni, de úgy gondoljuk, hogy  a falu teljes összefogásával belevágnánk egy újabb papírgyûj-
tésbe.

A cél a 8000 kg férõhelyes konténer megtöltése!

Arra kérünk minden kartali lakost, hogy a nyár folyamán ne dobja ki, és ne tüzelje el az újságpapí-
rokat, hanem hozza el az iskolába a kijelölt napokon.

A papírokért kapott teljes összeget, az iskolára fordítjuk.

PAPÍR GYÛJTÉST SZERVEZÜNK:
JÚNIUS 30-TÓL KEZDÕDÕEN JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 

MINDEN HÉT SZERDÁJÁN  17 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT 
AZ ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA UDVARÁN

Megközelítés: az udvari nagykapu felõl

Akinek lehetõsége van rá, hozza el, és ha megfelelõ mennyiség összegyûlik, akkor megrendeljük a
konténert. Arra is van lehetõség, ha valaki nem tudja elszállítani a papírt vagy a palackokat az isko-
lába, akkor ezeken a szerdai napokon, vagy egy megbeszélt idõpontban elmennénk érte és mi gon-
doskodnánk az elszállításáról. Aki igénybe szeretné venni az elszállítást, az iskolában vagy telefonon
jelezze:06-20-311-1279 (Itt elsõsorban nyugdíjasokra gondolunk!)

Köszönettel: Az Iskola Szülõi
Munkaközössége

FELHÍVÁS PAPÍRGYÛJTÉSRE

Mûvelõdési Ház 
augusztusi programjai:

2 - 7. között Angol tábor gyerekek  részére
9. hétfõ Árusítás - vegyes

12. csütörtök Árusítás  - vegyes
14. szombat 11.00 óra   Esküvõ

15.00 óra   Esküvõ
16. hétfõ Árusítás - vegyes
25. szerda Árusítás - vegyesElkészül lassan az iskola parkolója is
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Tisztelt Képviselõ-testület!

A Kartali Kisbíró közös értékünk, ezt az értéket érde-
mes megtartani, ápolni, védeni. Tudom, hogy az önkor-
mányzat anyagilag támogatja, tehát az Õ lapja, mégis a
Miénknek érezzük.  

Javaslatom egyszerû: Legyen, minimum egy oldala az
olvasóké, ahol megjelenhetnek írásaik. Így elkerülhetõ a
szerkesztõkre nehezedõ elfogultság vádja. A beérkezett
cikkek kapjanak sorszámot, beérkezésük sorrendjében,
ez legyen publikálva, így a szerzõje nyomon követheti a
megjelenés idõpontját. A szerkesztõ így nem hivatkozhat
helyhiányra. Természetesen a szerzõ felel minden kije-
lentéséért. A Kulturális Bizottság dönthet a letiltásról
abban az esetben, ha a közízlés károsodna. A szerkesztõk
pedig elhatárolódhatnak a cikk tartalmától, nem kell ret-
tegniük a munkáltató haragjától. Javaslatomat a jó szán-
dékkal tettem, védve a szabad vélemény alkotás jogát –
ez így demokratikusabb. 

Természetesen a fenti javaslaton lehet finomítani, de a
szellemiségét kérem, õrizzék meg!

Köszönettel:   Magyar Imre
olvasó

(Szerkesztõi megjegyzés: Az olvasói kérésnek eleget té-
ve közöljük, hogy a Kisbíró anyagának felét, háromne-
gyedét általában az olvasók szokták megírni, még ha
ezek legtöbbje az intézmények és civilszervezetek életérõl
is szól. Olvasói levélnek tehát a véleménynyilvánításo-
kat, illetve az eszmefuttatásokat tekintjük. Szomorú ta-
pasztalatunk azonban az, hogy ilyen jellegû levelek egy-
általán nem, vagy nagyon ritkán érkeznek hozzánk. Egy
kisbírós oldalon kb. 5000 karakter fér el, ennyi lehet ma-
ximum egy levél. Azonban ha beindulna az olvasói leve-
lek dömpingje – amit õszintén szólva kétlek – akkor
2500-3000 karakterbe maximalizálnánk az olvasói leve-
lek terjedelmét. Most két igazi értelemben vett olvasói le-
vél érkezett szerkesztõségünkbe. 1. Magyar Imre: A múlt
és jelen margójára, illetve 2. Bencsik Tibor: A munka-
nélküliségrõl is címû írások. Tekintve, hogy most nem
küszködünk helyhiánnyal, eltekintünk az egyoldalas ol-
vasói oldaltól, és mindkettõt megjelentetjük. A Kisbíró
arculatáért a felelõs kiadó, azaz én felelek, nem hiszem,
hogy az olvasói oldal létrehozásához a Kulturális Bizott-
ság jóváhagyása kellene, elég leszek ehhez magam is. Az
önkormányzat azonban, mivel a Kisbírónak õ a fenn-
tartója, nem a közízlést – ezt elvégzi a Kisbíró –, ha-
nem az õt érintõ tartalmak közlésénél közbeléphet.

Tisztelettel: Orbán Kinga)

JAVASLAT OLVASÓI OLDAL LÉTREHOZÁSÁRA

A MÚLT ÉS A JELEN MARGÓJÁRA
Engedjék meg, hogy csapongva utaljak néhány dolog-

ra.
Az egri várban sétálva érezhetjük, hogy az akkori em-

berek „foggal, körömmel” milyen teljesítményre voltak
képesek. Bennem a jó érzés és a rossz érzés keveredik. A
jó azért, mert megérintett az, hogy a korabeli emberek
mennyire azonosultak sorsukkal, és az állam is azonosult
velük. A végeredmény a TÚLÉLÉS lett. A rossz érzés
azért, mert napjainkban a sok szempont miatt a másik
emberre várunk.

A végeredmény csak a BUKÁS lehet.    

Én azért szeretem István királyt, mert a sok po-
gánnyal szembement és meg tudta valósítani az államala-
pítást, elfogadtatta a kereszténységet. Ha ez nem törté-
nik meg, egyszerûen elvérzett volna a magyarság. Szere-
tem Mátyás királyt, mert a saját korában igazi államfér-
fi volt. Bátran mert tervezni és mert nagy lenni.

Nem szeretem Ferenc Józsefet, mert tévesen ítélte
meg az ország erejét.

Mai szemmel nézve egy gyönyörû szép országunk volt.
Ha azt a célt tûzi ki, hogy erõsíti a nemzet együvé tarto-

zását és a nemzetiségek jajszavát meghallja, bölcs ural-
kodónk lett volna. Helyette belekergette az országot a vi-
lágháborúba, aminek az lett az eredménye, hogy az or-
szág széthullott. Ha helyesen ÉRTÉKELI a magyarok
helyzetét, ma egy boldogabb és nagyobb ország lakói va-
gyunk.

A II. világháborúból sem sikerült kilépni idõben, ami-
nek következménye a vereség lett.  

Nem nagy kunszt „okosakat” mondani, megfelelõ idõ-
távlatból.

Miért mondom ezt? 
Azért, mert mindig foglalkoztatott az, vajon merre van

az ELÕRE! Vajon mi napjainkban látjuk a fától az erdõt? 
A rendszerváltás óta eltelt 20 év már a felszínre hozott

jó sok hibát. Az állam tehetetlenül vergõdik saját maga
legyengítésétõl. A hozzá nem értõ politikusok ötleteikkel
nyomorgatják az embereket. A hátunk mögött szedték
fel a hiteleket a hatalom megtartása érdekében. Ha már
privatizálni „kényszerültek”, akkor lehetõleg maguknak,
potom pénzért. Ha építeni kellett valamit, 2-3 szoros
áron sikerült megvalósítani.
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Az Unió által nyújtott pénzeket gondosan nem terme-
lõ beruházásokba ölték.

Megpróbálták elhitetni a nyugdíjasokkal, hogy a nyug-
díjat nem az állam adja, hanem személyesen a pártjuk
vezetõje. Az állami adminisztráció nõtt, de a korrupció
virágzik. Ahol a pénz szagát érzik, gyorsan céget alapíta-
nak és közbeiktatják magukat.

Jól ismert megoldás az eladás, majd visszabérlés,
amelytõl meggazdagodnak azok, akiknek az állam pénzé-
re kellene vigyáznia.  

Az országnak nincs húzó ágazata, amely rendben lenne
nincs stratégiája sem. Ráadásul a képzõdött nyereséget,
szabadon kihordják az országból. Olyan ágazatokat szer-
zett meg a külföldi tõke, amiben nincs semmi keresniva-
lója. Az államnak kevés eszköze maradt a folyamatok be-
folyásolására. Ne csodálkozzunk, hogy nincs pénz sem-
mire. Nincs termelés – nincs pénz. 

Én úgy gondolom, hogy a termelésben keletkezik a
pénz, amelynek bizonyos részét közcélokra felhasznál-
hatja a társadalom. A politikai szerencselovagok ezt a
szabályt semmibe veszik. Úgy gondolják a politikusok,
ha õk nem szereznének pénzt, akkor nem valósulna meg
az a valami. Innen már csak egy lépés a mutyizásig és a
korrupcióig. Már-már vízen járási képességekkel ruház-
ták fel magukat, és ezt a mítoszt igyekeznek fenntartani.

MIÉRT? MERT RÁJÖTTEK, HOGY VAN RÁ
IGÉNY!

A szebb a jobb élet reményében hiszékenyebbek az
emberek, és kifejezett igényük van arra, hogy a politiku-
saikra felnézhessenek. Felruházzuk õket olyan tulajdon-
ságokkal, amelyekkel nem rendelkeznek.

Lemerem vonni a következtetést:
SAJÁT MAGUNKAT OKOLHATJUK A HELYZE-

TÜNKÉRT. Aki figyeli a híradásokat, láthatja, hogy
Putyin elnök mennyire védi az orosz érdekeket. Véletle-
nül sem mondja: A magyaroknak olcsóbban adom a gázt,
mert haverok voltak. Sem az Unió, sem az USA nem se-
gít rajtunk a két szép szemünkért.

CSAK MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK!
Nem az a kérdés, hogy ki milyen nézeteket vall, hanem

az, hogy haladó gondolkodású, vagy sem. A tettei a hala-
dást szolgálják vagy sem. 

Szeretnék olyan országban élni, ahol büszkék lehetünk
magunkra, és a világ felkapja a fejét, és elismeri teljesít-
ményünket. 

Legyünk nyitottak és türelmesek egymás iránt és
merjünk változtatni, mint kiváló elõdeink.

Ha nem változtatunk, akkor a biztos bukás vár ránk.  

Kartal 2010. 07. 10. 

Magyar Imre 

Ha az ember nem zárja le az érzékelését, akkor tapasz-
talhatja, hogy falunkban is jelentõs a közvetlen munka-
nélküliség. Az az sokaknak nincs elfogadhatóan fizetõ
„állása“. Közvetetten munkanélkülibõl pedig még több
van. Ezen azt érthetjük, hogy az ember nem azt csinálja,
ami a dolga, hivatása volna, hanem valami nemszeretem
állásban bekkeli ki az élete jelentõs részét. S bár van va-
lami igazság abban, hogy „Ne azt csináld, amit szeretsz,
hanem azt szeresd, amit csinálsz”, de ha az embernek
csak bérgyilkos, rabló, tolvaj, szélhámos, intelligens gép-
alkatrész, biorobot, stb. állásokat kínálnak, akkor nem
biztos, hogy jó azokat szeretettel végezni.

Mit tesz az, aki a társadalmi munkamegosztásban
pénzkeresõ módon részt kíván venni? Mozgósítja isme-
rõsi körét, állás interjúkra, munkanélküliekkel foglalko-
zó hivatalokba, álláskeresési tanácsadásra jár. Netán va-
lami vállalkozásba fog. Általános jellemzõje ezeknek a
cselekedeteknek, a más oldja meg helyettem, illetve az
„egyedül a világ ellen“ hozzáállás.

Ha már tudunk egy kicsit gondolkodni, vagy elegendõ-
en tájékozottak vagyunk, akkor arra is juthatunk, hogy
biztos van 1-2-3 minõségi szinttel jobb módszer is arra,
hogy jó helyünk legyen a világban. Ha a saját sorsukért
tenni képes munkakeresõk összejárnának, és több lép-
csõben egyeztetnének, hogy ki mit tud, mire képes, mi-
ként tudna együttmûködni a többiekkel, akkor komoly
lehetõséggel bíró egy vagy több csapatot is alkothatná-
nak. Egy-egy ilyen csapatra sokkal könnyebben lehetne
hozzájuk illõ beruházót találni. De megvalósíthatnák he-
lyi találmányok gyártását, értékesítését is.

A vágyott események könnyebben elérhetõek lenné-
nek, ha egy általánosabb szervezõdésbõl, mint például
Falu Fejlesztõi, Jövõ Álmodói, Találmány Hasznosítói
Kör nõnének ki.

Itt kell megemlíteni, hogy nagyon nagy a különbség az
egyéni és közösségi sors elszenvedése és a megalkotása
között. Mi határozzuk, teremtjük meg a világunkat, vagy
elszenvedjük mások, számunkra káros teremtését? A tu-
datos közös, közösségi teremtés magasan az egyéni alko-
tás szintje fölött képes lenni.

Amirõl itt írok, az az Országban több helyütt mûködik,
pl Abán, de a Magyarok Szövetségének is vannak hason-
ló programjai.

A megvalósításhoz kellene néhány, az indító lökést
megadó személy, a fenntartáshoz meg a többi érdekelt
aktivitása. Persze a mai iszonyatos zajban nehéz meghal-
lani a pozitív felhívásokat, és még nehezebb észrevenni,
hogy nekünk szól. 

Bencsik Tibor

A MUNKANÉLKÜLISÉGRÕL IS
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Június 26-27 között nemzetközi floorball felkészülési tor-
nát szervezett az osztrák szövetség az U19-es férfi csa-
patoknak Bécsben. Ezen a tornán  a kartaliak két kiváló-
sága is részt vett. 
A 2011-es májusi VB-re készülõ csapat tagja lett  Petényi
Viktor és Sármány Viktor, akik még csak 16 évesek, de
már a 19 évesek közé kaptak meghívót. Méltán!
Ellenfeleink a szeptemberi VB selejtezõre készülõ házi-
gazdák és spanyolok voltak. Biztató a csapatnak, hogy
már a VB-re vezetõ út elején is el tudtuk hozni a két elsõ
helyet, könnyebben-nehezebben, de minden meccsünket
megnyerve. Gratulálunk a fiúknak!

Szombat
Magyarország A- Magyarország B 8:7
Ausztria - Spanyolország 2:8
Magyarország B- Ausztria 11:0
(Ezen a meccsen Sármány Viktor  kapta a legjobb játé-
kos díjat.)
Magyarország A- Spanyolország 5:4

Vasárnap
Magyarország A- Ausztria 8:4
Magyarország B- Spanyolország 4:3

A torna végeredménye:
1. Magyarország – A 
2. Magyarország – B
3. Spanyolország
4. Ausztria

A két Kartali fiú a B csapatot erõsítette, Sármány Vik-
tor 4 góllal és 3 gólpasszal, Petényi Viktor  jó centerhez
méltóan 4 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Petényi Viktor

Sármány Viktor

Kárpáti Enikõ

További örömteli hír,  Kárpáti Enikõ nemzetközi tornán
vett részt a  felnõtt floorball válogatott  kapusaként,
Linzben. A torna résztvevõ csapatai: 3 Osztrák , Svájc
és Magyarország voltak.

Gratulálunk Enikõ!

Babály László
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A Többcélú Társulás Tanácsa június 23-i ülésérõl
A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es tanévre vonat-
kozó szakmai beszámolóját. Az Aszódi kistérség kilenc településérõl össze-
sen 278 óvodás, és 180 iskolás gyermek részesült logopédiai ellátásban, a
nevelési tanácsadás keretében 128 fõ vett részt terápiában, és 195 gyó-
gytestnevelési ellátásban. A nevelési tanácsadóban 622 fõ vizsgálatát végez-
ték el a szakemberek. A tanévben iskolapszichológiai tevékenységgel bõvült
a Szakszolgálat tevékenységi köre, illetve fõállású gyógytestnevelõ alkalma-
zására nyílt lehetõség, aki Aszódon és Turán végzi a feladatát. Szeptember-
tõl elérhetõ a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a 0-3 éves gyer-
mekek korai fejlesztése is, amely tevékenységi körök szervezése folyamatban
van. 
Ezután a Tanács elfogadta Kartal Nagyközség Önkormányzatának a logopédi-
ai óraszám csökkentésével kapcsolatos kezdeményezésével összefüggõ te-
endõket. A Tanács további egyeztetést tart szükségesnek Kartal Önkormány-
zatával.
Befejezõdött a Komplex Kistérségi Kulturális Napok – „Szomszédolás” – ren-
dezvénysorozata, amely 2009. októberében kezdõdött Aszódon és 2010. má-

jus 8-án zárult Kartalon. A kistérség valamennyi települését végigjárták a
szomszédolók, bemutatva egymásnak mûvészeti és hagyományõrzõ cso-
portjaikat. Saját településén mindenki házigazdaként szerepelt, más települé-
seken viszont saját településük képviseletében mutatkoztak be, közkinccsé
téve tudásukat, értékeiket. A rendezvénysorozat teljes költsége 1 millió 100
ezer forint volt, amelybõl 990 ezer forint volt pályázati támogatás. A Tanács
elfogadta a teljes szakmai és pénzügyi beszámolót.
Tájékoztató hangzott el a 2010. június 15-én befejezõdött két közmunka-
programról. A január 18-án, illetve március 1-jén kezdõdött programok kere-
tében 58 közmunkás alkalmazására nyílt lehetõség a kistérség 9 településén,
közel 30 millió forintos költségvetéssel, 28 millió forint pályázati támogatás-
sal. A teljes pénzügyi elszámolásra július közepéig kerül sor.
Végezetül a Tanács elfogadta 2. félévi munkaprogramját, aminek keretében
2010. szeptemberében a Társulás elmúlt négy évi tevékenységének, a tele-
pülések együttmûködésének értékelése is napirendre kerül. 
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és
pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

KISTÉRSÉGI HÍREK



A megelõzés itt is a legkifizetõdõbb: a kerti/udvari víz-
tartókat, esõvíztárolókat lefedve kell tartani, hogy ne
szaporodhassanak el bennük a szúnyogok, a járdán levõ
pocsolyát pedig néhány mozdulattal szét tudjuk söprö-
getni.

A szúnyogok is irtóznak bizonyos szagoktól, így a bors-
menta, a bazsalikom, a menta, a kamilla illatától. Ugyan-
csak távol tarthatóak a vérszívók, ha õrölt szegfûszegbõl,
vízbõl, levendula- és citromolajból álló elegyet párologta-
tunk.

A népi hagyományok szerint elmenekülnek a szúnyo-
gok, ha kis tálkába ecetet vagy gesztenye- és diófalevél-
fõzetet teszünk, esetleg porrá tört szegfûszeget, vagy
szegfûszeggel megtûzdelt, pálinkával meglocsolt fél cit-
romokat rakunk az éjjeliszekrényre. A tábortûz füstje is
hatásos védelmet nyújthat, ezt egy marék nedves széná-
val fokozhatjuk.

Ami pedig a csípések megelõzését illeti: hatásos szú-
nyogriasztó szer a bõrre kent higított ecet, illetve a rep-
ceolaj, amiben borsmenta ázott, ugyanakkor az is segít-
het, ha citromfû-, levendula- vagy petrezselyemlevelet
dörzsölünk szét a csípésen. A (fõleg nyers) fokhagyma
rendszeres fogyasztása is éppolyan hatásos, mint a B-vi-
taminé, hiszen a vérszívó rovarok nem szeretik a bõrün-
kön keresztül áramló illatát. 

Szintén nem túl költséges, ám felettébb hatékony pre-
venciós módszer a szúnyogháló felhelyezése: az öntapa-
dós változat már 800-1000 forint körül is beszerezhetõ.
Ügyeljünk arra is, hogy az ajtón is legyen megfelelõ há-
ló!

Irtószerek…
Közvetlenül a testre kenhetõ/fújható szerek közül lé-

teznek krémes és pumpás termékek, melyek nagyjából
nyolcszáz és ezer forint közötti áron szerezhetõek be, és
több (2-4) órán keresztül hatékony védelmet nyújtanak.
Fontos kiemelni, hogy ezen szerek legtöbbje nem csak a
szúnyogok, hanem például a kullancsok ellen is véd.

Az elmúlt években jelentek meg a hazai polcokon a ri-
asztókészülékek és párologtatók. A legtöbb ilyen készü-
lék hálózati áramról vagy elemrõl mûködik, nagy elõ-
nyük, hogy hatásuk egyenletes és nincs velük sok tenni-
való.

Újdonságnak számít a csípésmegelõzõ 2in1 szúnyog- és
kullancsriasztó krém és csípés utáni nyugtató stift. Ez a
termék nem csak a szúnyog- és kullancscsípésektõl véd,
hanem a nyugtató stiftnek köszönhetõen azonnali enyhü-
lést hoz, ha kirándulás során a csalán vagy tengeri lubic-
kolás közben a medúza csíp meg bennünket. 

Mit tegyünk, ha már megcsípett?
Ha nem sikerült elkerülni az elkerülhetõt, a legfonto-

sabb a csípés helyének mielõbbi kezelése - igaz, nagyon
gyorsnak kell ahhoz lennünk, hogy se bõrpirosodással, se
viszketéssel ne kelljen számolnunk. A patikákban több
szer is kapható erre a célra, ha ezek egyike sincs kéznél,
fluoridos fogkrém vagy hûsítõ borogatás is enyhítheti tü-
neteinket. A zellerlevél-kivonat, a szódabikarbónás fürdõ
és az ecetes borogatás is segít.

(Forrás:Internet)
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HARC A VÉRSZÍVÓK ELLEN...

HIRDETÉS

A kartali Könyves Kálmán 

Általános Iskola 

szeptember 1-jétõl 

SAKK SZAKKÖR-t indít. 

Ehhez várjuk azok jelentkezését, 

akik vállalnák a szakkör vezetését, oktatását.

Érdeklõdni: Bereczki Ilona igazgatónõnél a

06-30/503-2759-es telefonszámon lehet.
Új, érdekes, izgalamas játékok kerültek a 2-es óvoda

udvarára. Köztük ezek a rugóra járó piros kutyácskák. 


