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20 esztendeje annak, hogy megjelent az elsõ Kisbíró. Az
alábbi írás egyfajta mûvészi felidézése annak az érzésnek,
lelkesedésnek, amibõl kinõtt Kartal elsõ havi lapja.

ÁLOMKERGETÕK
Valamikor réges régen, 1989 õszén, három-négy fiatal

értelmiségi úgy érezte kis falunkban, ideje lenne bekapcsolód-
ni az ország vérkeringésébe. Csináljunk egy irinyó- pirinyó kis
helyi forradalmat. Kerestek-találtak maguk köré 10–20 lelkes
fiatalembert. Gondolkodtak, gondolkodtak, mit is kéne csinál-
ni? Na, még egy kicsit gondolkodtak? Na, most rájõnek, azt
csináljuk mint a többiek. Csináljunk újságot. Jó, legyen az. De,
hogy legyen az. Hát úgy, hogy a Tanács VB se tudjon beleköt-
ni. Engedélyeztessük! De kivel? Hát a Tanács VB-vel. De õk
nem engedélyezik. Akkor az Újságíró Szövetséggel! Õk sem
engedélyezhetik. Akkor alakítsunk egy civilszervezetet – azt
most engedélyezik. Majd ez a szervezet kiadja az újságot, és
minden helyi lakos leírja benne örömét, búját, bánatát. Így az-
tán 1989 õszén megalakult a KÉK (Kartali Érdekvédelmi Kör)
majd 1990 júniusában a „KARTALI KISBÍRÓ” elsõ száma. 

VALAMI TÖRTÉNT
És a fiatal 30-40-esek elkezdték írni, szerkeszteni, rajzolni az

újságot.
Az elsõ számban a bátrak írták le gondolataikat. Horváth Ár-

pád, a KÉK elsõ és egyetlen elnöke, Gergely László, Kiss Fe-
renc, József atya, Péter István, Ruszkai János, Urbán Imre,
Dr. Tankó Géza fõorvos, Hegedûs Lajos igazgatóhelyettes,
Szászi József, a sport hírekért felelõs. Valamint megjelent
nagyközségünk akkor fellelhetõ legjobb falutérképe, 3 db rek-
lám Sõregi Ferenc autóvillamossági, Lipcsei fodrászat, vala-
mint Tóth Endre új autóvillamossági szakember ajánlatával.
Láthattunk egy linómetszetet Éliás Edit 8. osztályos tanuló
munkáját dicsérve. Ja, Ladócsy László meg megrajzolta az új-
ság címét.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕNEK REPRINT KIADÁSBAN
SZÍVESEN ELJUTTATJUK!!

És számtalan rendezvény, esemény történt. Aki ott volt, jó
szívvel emlékezzen rá, aki akkor még nem élt, higgye el, amit
neki elmondanak.

Köszönet a kiadóknak és szerkesztõknek: Horváth Árpád-
nak, Fülöp Lajosnak, Lászlóné Herr Piroskának, Ruszkainé
Bódai Julikának, Klúber Lászlónak, Gergely Lászlónak, Valter

Menyhértnének, majd Horváth Árpádnak ismét felelõs kiadó-
ként, és természetesen a jelenlegi felelõs kiadónak, Orbán Kin-
gának, és a lap felelõs szerkesztõjének, Valter Menyhértnének,
valamint azoknak, akik a fentieken kívül rendszeresen vagy
rendszertelenül, de írtak az újságba.

VÁLAMI VAN, DÉ NEM AZ IGAZI!
Arkagyin Rajkin1

Ugye ebben a hónapban is megjelenik a „KISBÍRÓ” címû
helyi havi lap, benne riportokkal, hírekkel, képekkel, reklá-
mokkal 10 oldalban, dé ez már nem az igazi. Olyan , dé egy ki-
csit más. Miért más, mert egy kicsit mindannyian mások va-
gyunk. Egy kicsikével idõsebbek (pontosan 20 évvel), egy kicsi-
két türelmetlenebbek (miért nem sikerült, amit elterveztünk)
egy kicsikével türelmesebbek (de jó, hogy megváltozott a vi-
lág), egy kicsikét minden más. Rádiótelefonozok azonnal, ese-
mezek gyorsan, emailozok rögtön, csak éppen veled nem be-
szélek két szót személyesen, ha van közérdeklõdésre számot
tartó véleményem, nem írom le. Azért van a kiadó, szerkesztõ.
Pedig ez a lap nem a kiadó, szerkesztõ lapja volt, és ma sem az.
Ez mindannyiunk „KISBÍRÓ” -ja. Úgy olvassuk, úgy írjuk!

Blaubacher János 

1 A 70-80-as évek híres, szovjet parodistájáról van szó, aki
Magyarországon is fellépett mûsorszámaival. 

Az írás címe az õ egyik mondata. 

KISBÍRÓ-JUBILEUM

Az Õs-Kisbíró megálmodói: 
Ladócsy László, Herr Piroska, Fülöp Lajos, 

Rehorovszky Gábor, Urbán Imre, Gergely László,
Blaubacher János, Ruszkai János, Horváth Árpád
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Projekt címe: Kartal Nagyközség településközpontjá-
nak fejlesztése a Polgármesteri Hivatal épületének
bõvítésével, átalakításával és a Petõfi téren szabadté-
ri színpad kialakításával

Az önkormányzat 2009
szeptemberében pályá-
zatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség által meghirdetett „KMOP-2009-5.2.1/A Pest
megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékû me-
gyei fejlesztések” címû Európai Uniós pályázati kiírásra,
amelyen 89 726 298 forint
vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesült. A pro-
jekt összköltségvetése 112
173 735 forint, támogatási in-
tenzitása 90%. A projekt ke-
retében Kartal Nagyközség
Polgármesteri Hivatalának
átalakítása, bõvítése és a Pe-
tõfi téren szabadtéri színpad
kialakítása történik meg. A
fejlesztés a hivatal által nyúj-
tott szolgáltatások színvona-
lának növelését eredményezi.
A fejlesztés alapgondolata,
hogy a Polgármesteri Hivatal
épületét funkcionálisan bõvít-
sük ki és így egységes telepü-
lésszerkezet alakulhasson ki.
A hivatal jelenlegi mérete 306
m2, mely az átalakításnak kö-
szönhetõen 477 m2-re bõvül.
Az épület akadálymentesíté-
se is megoldásra kerül. A Pe-

tõfi téren egy 10x10 méteres szabadtéri színpad is kiala-
kításra kerül, amely lehetõséget nyújt közösségi progra-
mok megrendezésére. A fejlesztés során a hivatal elõtti
járdaszakasz is felújításra kerül, valamint a település
központjában 3 darab térfigyelõ kamera kerül kihelye-
zésre. Az Önkormányzat a Pro Régió Kft-vel, aki a pályá-
zat közremûködõ szervezete 2010. április 28-án megkö-
tötte a támogatási szerzõdést. Jelenleg a közbeszerzési
kiírás elõkészítése folyamatban van, a beruházás várha-
tóan 2010 szeptemberében tud elkezdõdni. A projekt vár-
ható befejezése 2011. június 30.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL KERÜL
ÁTALAKÍTÁSRA A POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kedves Kábel TV nézõk!

A Kartal TV július 9-én 19 órától egyben levetíti a
Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 7. évfor-
dulóján felvett ünnepség teljes anyagát 2 óra 20
pecben . (Ismétlés nem lesz.)

Minden érdeklõdõnek jó szórakozást kíván

Szabadi Attila felõs szerkesztõ, 
és Heczegné Olgi néni!

Látványterv
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Örömünkre ebben a tanévben is sok tanuló vett részt
az irodalmi vetélkedéseken. A tavaszi hónapokra marad-
tak a szavaló és a mesemondó versenyek. Iskolai szinten
mindkét megmérettetésre számos tanuló jelentkezett. 

A versek kedvelõit Aszódon a Petõfi Sándor szavaló-
versenyen Bíró Boglárka 5.a és Bereczki O. Fanny 8.b
osztályos diákok képviselték, akik közül Bíró Boglárka
elhozta az I. helyezést. Gratulálunk neki ehhez a rangos
eredményhez!

Május elején Bagon találkoztak az intézmények leg-
szebben mesélõ gyermekei. Kartalról Bíró Boglárka,
Csapó Regina 5. a, Péter Judit 5.b, Klimovics Márton 5.c,
Urbán Loretta 6.a, Mackó Gréta 6.b és Bartók Vivien 7.
c osztályos nebulók álltak a mikrofon elé. Eredményhir-
detéskor Bíró Boglárka és Bartók Vivien saját korcso-
portuk II. helyezését mondhatták magukénak. Mindnyá-
jan örültünk a sikerüknek.

A tanév méltó zárása volt június 2-a , amikor a színját-
szó szakkör tagjai Gödöllõn egy háromórás dramatikus
foglalkozáson vettek részt a Garabonciás Színtársult jó-
voltából. Büszke voltam a tanítványaimra, akik kreativi-
tásukkal, játékosságukkal igazán rászolgáltak vendégfo-
gadóink dicséretére. Hasznos és kellemes volt ez a dél-
után, amelyet jövõre szeretnénk megismételni.

Már második évben futnak neki az angol alapfokú
nyelvvizsgának nyolcadikos tanulóink. Ebben a tanévben
A2-es szintû nemzetközi nyelvvizsgát tettek: Kovács
Ádám 8.a, Baranyi Csaba, Kalcsó Róbert, Varga Péter és
Varjú Márk 8. b osztályos tanulók. Elismerésünk nekik
és felkészítõ tanáruknak: Malina Juditnak.

Végül jó pihenést kívánok a nyári szünidõre, de ne fe-
ledjetek el a szórakozás és a játék közé egy kis olvasást
is beiktatni, hiszen a könyvek nemcsak néma tanítómes-
terek, de jó barátaink is.

Pechó Ferencné

KISBÍRÓ 3

KÖRZETI SIKEREINK A
FELSÕ TAGOZATON

ÉNEKÓRA?? 
VAGY VALAMI MÁS??

Év végén már mindenki fáradt, nyûgös. Már mindenki a
napokat számolja, hogy már mikor kezdõdik a VAKÁCIÓ?!
Velünk mégis oly csoda történt, hogy ha lehet, megállítot-
tuk volna az idõt 2010. június 10-én délelõtt.

Vendégek voltunk. Vendégül látott minket a Nefelejcs
Népzenei Együttes a Mûvelõdési Házban. Fegyelmezetten
hallgattuk a gyönyörû elõadást. Nem mindennap lehet az
ember fia, lánya élõ koncerten !

Utána folytatódott e rendhagyó énekóra. Elõször az 1-2.
évfolyam, majd utánuk a 3-4. osztályosok voltak együtt. Ta-
nultunk.

Mit is? Hát, hogy a „MÛANYAG-ERDÕBEN” talált mû-
anyag-vesszõbõl faragott furulyának a hangja hogyan lesz a
„boooorzasztóból” muzsika. Deák Pista „bácsi” mesélt, ze-
nélt, s magával ragadóan mutatta be, és magyarázta el a kü-
lönbözõ hangszereket. Aztán valami elkezdõdött, mint ami-
kor a forrás kibuggyan a föld alól, majd egyre gyarapodik,
végül hatalmas folyóvá duzzad. Elõször csak egy kis taps,
egy kis csettintés, egy kis lábdobbantás, végül az egész ta-
gozat EGYÜTT ZENÉLT !!! Teret engedve annak az önfe-
ledt érzésnek, amit örömzenélésnek lehet nevezni.  

Észre sem vettük, hogy már a második óráról is kicsön-
gettek, mert mi csak táncoltunk, mulattunk! A gyerekek, a
tanító nénik, az asszonyok a kórusból, a zenészek. MIN-
DENKI!

Még egy kis „ Megasztár”-elõdöntõt is rendeztünk, míg
végül úgy hagytuk el a Mûvelõdési Házat, hogy tudtuk,
hogy mi még ilyet nagyon szeretnénk.

Kedves Nefelejcs-tanár bácsik, tanár nénik!
Köszönjük, hogy olyan élményben lehetett részünk, amit

nem felejtünk el, és reméljük, hogy jövõre folytatjuk!
A hálás pedagógusok

Köszönetnyilvánítás
A Nagyközségi Könyvtár szeretné megköszönni
Karácsondi Jánosnénak, Liptai Gabriellának,Lakatos
Csabának, Tóth Kornéliának és Szvitán Józsefnének
intézményünk számára ajándékozott könyveiket,
valamint Deák Józsefnek a Zsaru hetilap folyamatosan
megjelenõ számait.

Lufi-virágok fogadták a ballagó nagycsoportosokat az
óvoda udvarán. 50 kisgyerek vett búcsút az óvodától
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Bizonyára minden magyar falu-
ban fociznak, így a vébé idején talán
még inkább, de vajon hány község-
ben ûzik az elegáns teniszt? A foci
csapatjáték, akkor kezdik el a kis-
srácok játszani, amikor a lányok
elõször ragaszkodnak ahhoz, hogy
kizárólag kurta szoknyácskába ba-
bázzanak az óvodában. A foci a férfi
identitás elsõ lépcsõje. A tenisz a fo-
cihoz képest magányos sport. És
hogy mégis miért lehet ezt választa-
ni a foci ellenében…, nos errõl nem
kérdeztem Varga Lászlót, a kartali
teniszklub alapítóját, a teniszpálya
megálmodóját… De beszélgetésünk során az derült ki,
hogy nemcsak a sport, hanem a sportûzés körülményei is
döntõen befolyásolták abban, hogy néhány meghatározó
élmény után úgy döntsön: kell egy teniszpálya Kartalra.
Elsõ körben ezekrõl a meghatározó élményekrõl faggat-
tam Varga Lászlót.  

– Gyerekkoromban én is fociztam, annak volt itt nagy hagyo-
mánya Kartalon. De volt egy testnevelõ tanárom, Pánker
László, õ segített abban, hogy belekóstoljak a teniszbe. 15-16
éves koromban a felsõ tagozatnál levõ bitumenpályára csinál-
tunk egy szereléket. Pánker szerzett teniszütõket is, és így
kezdtünk el teniszezni. Egy vagy két hétig tartott az elsõ „ki-
képzés”. Ez volt az elsõ élményem a teniszrõl. 

Aztán 28 éves koromban elmentem Gödöllõre, akkoriban hí-
res volt az ottani teniszélet. Pánker Laci segítségét kértem ek-
kor is, hogy ajánljon egy teniszoktatót. Tamás Ferencet aján-
lotta, aki a gödöllõi teniszélet meghatározó alakja volt akkori-
ban, egészen az OB II-ig vitte a csapatot. S azt mondta nekem
az oktatóm a második alkalommal, hogy Laci, figyelj ide, én
biztos vagyok abban, hogy te teniszpályát fogsz építeni…

13 év telt el a két tenisz-élmény között, ez eléggé sok idõ. 
– Igen, de így kapcsolódnak össze a dolgok. A gyerekkorban

kapott élmények meghatározóak. Ha csak egy kicsit is kapsz
belõlük gyerekkorban, felnõttkorban már lehetõségeket tudsz
belõlük teremteni. Nekem meghatározó élményem volt, hogy a
tanárom kipróbáltatta velem a korcsolyát, a teniszt, a kosárlab-
dát, ezekért az élményekért rengeteget köszönhetek neki. Fel-
nõttként pedig arra törekedtem, hogy valahogy én is tovább
adjam azt az élményt, amit gyerekkorban kaptam.  

Amikor Gödöllõre jártam, mindig reggel 6-ra mentem, és
mindig azt láttam, hogy teli van a pálya. Fiúk, lányok, idõseb-
bek és fiatalok játszottak páros és egyéni meccseket, de ami a
leginkább megfogott, hogy nagyon boldognak és vidámnak lát-
szottak. Nekem ezért az élményért fizetnem kellett, és idegen
környezetben kellett lennem. Azt gondoltam akkor, hogy miért
ne lehetne mindezt úgy megcsinálni, hogy minél kevesebbet
kelljen fizetni érte, és ne kelljen idegen környezetbe se lenni.

És így kezdõdött el a teniszpálya
építése… 

– 1997-ben az önkormányzattól kér-
tünk területet teniszpálya építésre. 50
évre kaptuk meg, térítésmentesen, an-
nak fejébe, hogy csak teniszpálya építé-
sére lehet használni.  A létesítménye-
ket mi építtettük saját pénzbõl, de így
is az önkormányzat tulajdonát képezi a
teniszpálya. Az elmúlt 11 év alatt folya-
matos volt a fejlõdés. Megépültek az öl-
tözõk, lett világítás. 1999-ben közhasz-
nú egyesületté alakultunk, a tagság-
pénzbõl tudjuk fedezni a villany, víz
meg egyéb költségeket, ami nem is

olyan kevés, a múlt évben csak a vízdíj 150 ezer ft volt. Az egye-
sület felállása után csapatok kezdtek formálódni a tagok kö-
zött, többen érezték azt, hogy szeretnék megmérettetni magu-
kat. Beléptünk a Pest Megyei Tenisz Szövetségbe, részt ve-
szünk a Pest megyei Bajnokságon elég szép eredménnyel:
Kartal a Pest megyei elsõ osztályban a 4. helyen áll.

– Tavaly nyáron szinte minden villanyoszlop azt hirdette,
hogy tenisztábor lesz Kartalon. Akkor szembesültem elõször
azzal, hogy ilyen is van Kartalon…

A megalakulásunk óta szinte minden évben megrendezésre
került a tábor. Úgy próbáltam megszervezni, hogy minél keve-
sebb pénzbe kerüljön. Nem akartam messzirõl hozatni oktató-
kat, mert akkor rögtön az kerülne elõtérbe, hogy bizonyos gye-
rekek szülei meg tudják fizetni az óradíjat, másokéi meg nem.
Egyenlõ esélyeket akartam teremteni minden gyerek részére. 

2009-ben Galicza Ági volt itt, akkor négyes csapatokba állí-
tottuk össze a gyerekeket. Egy ilyen kis csapatnak 2500 ft-ot
kellett fizetnie egy óráért, úgyhogy kevesebb, mint 700 ft-ba
került egy gyerek egy napi részvétele. A múlt évben az okta-
tásban segített már Sõregi Anett is, az egyik pályán az oktatást
elvállalta teljesen ingyen. De, én meg Szászi Józsi is kiküldtük
a nagyobbik fiainkat segíteni a teniszoktatásban, õk már tud-
nak segíteni az alapok elsajátításánál. Szerettem volna mindig
úgy megszervezni a tábort, hogy ez ne kerüljön a kartali gye-
rekeknek egy forintba sem, de hát ez nem olyan egyszerû. Az
idén megpróbálnám megoldatni itteni olyan gyerekekkel, akik
már tudnak teniszezni, nem tudom még, hogy vállalnák-e. 

– Hogyan lehet bérelni a pályát olyanoknak, akik nem tag-
jai a teniszklubnak? 

Külsõsök tagok meghívottaiként játszhatnak a pályán, díj fi-
zetése nélkül. Külsõsök önállóan azért nem jöhetnek a pályára,
mert nem tudjuk megoldani a bérleti díj beszedését, a bérleti
idõk elõjegyzését, a pálya felügyeletét. Ehhez egy állandó pá-
lyagondnokra lenne szükség,  amire jelenleg nincs lehetõsé-
günk. Az alapító okiratunkban benne van, hogy heti két alka-
lommal délelõtt 4-4 órát  a kartali iskolásoké és óvodásoké a pá-
lya, ingyen. Azt tapasztalom, hogy ezzel a lehetõséggel nem na-
gyon élnek. 

Lejegyezte: Orbán Kinga
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TENISZKLUB A CSÁSZÁR ÚTON

Braun Krisztián, Kurunczi Sándor,
Szászi József tagok, és Bencsik István

külsõs vendég egy barátságos meccs után
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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

 

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,-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk  mindazoknak, akik a
79 évesen elhunyt

KELEMEN JÓZSEF
temetésén  részt vettek és

utolsó földi útjára elkísérték.

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

65 évesen elhunyt

NAGY IMRE
temetésén  részt vettek

és utolsó földi útjára
elkísérték.

Felesége és  családja
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A II. Kartali OFF-
ROAD versenyt nagy ér-
deklõdés elõzte meg, ám
az elõtte lévõ esõs napok
hatására több versenyzõ-
nek inába szállt a bátor-
sága. Az esõ által fölázta-
tott területek miatt az
egyesületnek a verseny-
zõk biztonsága érdeké-
ben olyan egészségügyi
biztosítást kellett keres-
ni, amely a külsõ helyszí-
nekre is ki tudott menni a
gyors, hatékony beavat-
kozás érdekében. Ehhez
sikerült megnyerni a
Special Rescue Team csa-
patát, amely a baráti
kapcsolat figyelembe vé-
telével kedvezõ áron, de
maximális odaadással
teljesítette az egészség-
ügyi és mûszaki mentés teljeskörû szolgáltatását.

Mégsem vagyunk elégedetlenek, mert a versenyre
összesen 26 jármûvel neveztek, amelybõl 5 quad és 21 te-
repjáró vett részt.

Az eredményhirdetés már zuhogó esõben zajlott a sá-
torban. Az eredmények rövidítéseinek magyarázata:
KS – Kis Soft (kis teljesítményû terepjáró, csörlõ, eset-

leg bukócsõ nélkül),
KH - Kis Hard (kis teljesítményû terepjáró, bukócsõvel,

esetleg csörlõvel),
NS - Nagy Soft (nagy teljesítményû terepjáró, csörlõ,

esetleg bukócsõ nélkül),
NH - Nagy Hard (nagy teljesítményû terepjáró, bukó-

csõvel, esetleg csörlõvel),
E - Extrém (kis- és nagy teljesítményû terepjáró bukó-

csõvel, csörlõvel és egyéb extrákkal ellátva)
Q - Quad (bármilyen hajtású és fölszereltségû quad)

Szeretném megköszönni a támogatást: 
- Szûcs-Acél Kft. Héhalom,
- Márkis Bt. Héhalom,
- Verseg Tüzép Kft. Verseg,
- Invest Rally Autósbolt Kartal,
- Ács László egyéni vállalkozó,
- Mezõgazdasági Szövetkezet Kartal,
- Bárány Pékség Kartal,
- Isaszegi Pékség.

A támogatás mellett nagyon kellett a szervezéshez, a
lebonyolításhoz sok-sok ember segítsége:

- a Kartali Ifjú Polgárõrök közül:Szarvas Richárd,
Lados Nándor, Lados Tibor, Bereczki Milán, Bereczki
Márton, Kádár József, Karácsony Viktor, Oravecz
Ádám, Apáti Márk

- a Polgárõrség tagjaiból: Váradi Dávid, Hévízi Renátó,
Bozsik Imre, Németh Alfréd, ifj. Kassa István,
Füzeséri Zsolt és id. Kassa István. Utóbbi kettõ a
szervezõk és résztvevõk részére készítettek nagyon
finom meleg ételt ( pörköltet és gulyást), s mellette a
maguk módján segítettek saját készítésû savanyúság-
gal, italkiegészítéssel!

- Köszönjük a finom kenyérlángosokat a Polgárõrök és
szervezõk részére a DODI Pékség Kartal 

részérõl!
Tóth István

OFF ROAD EREDMÉNYEK

Kategória Helyezés Rajtszám Sofõr Navigátor Spec. TKP. Kp. Spec.1. Spec.2. Kp. Idõ:
Q 1 3 Rózsavölgyi Tamás 0 0 0 0 0 20 20 05:31
Q 2 2 Rózsavölgyi Richárd 0 0 0 0 0 20 20 05:35
Q 3 4 Szondy János 0 0 0 0 0 20 20 07:52
Q 4 1 Kis Róbert 0 0 20 100 100 140 360
Q 4 5 Kis Imre 0 0 20 100 100 140 360
KS 1 13 Hegedûs Kálmán Szûcs Natasa 0 0 0 -50 10 0 -40
KS 2 10 Rizmayer László Bokros István 0 0 0 -50 20 0 -30
KS 3 6 Pravda Béla Kovács József 0 0 0 -30 5 0 -25
KS 4 11 Kundra László Ifj. Kundra László 0 0 0 -50 100 0 50
KS 5 7 Turányi Szilárd Turányi Zoltán 0 0 0 -30 100 0 70
KS 5 12 Õri Attila Õri Kriszta 0 0 0 -50 100 20 70
KS 6 8 Dobrai Imre Szakáll Attila 0 0 0 0 80 0 80
KS 7 16 Berecz Henrik Berecz Adrián 100 0 20 0 100 0 220
KS 7 17 Kovács Péter Kovácsné Bozsó Beatrix 100 0 20 0 100 0 220
KS 8 14 Szabó Kálmán Sz.Lukács Éva 30 100 20 0 100 0 250
KS 9 9 Steffens Ocko Theo Steffens Erik 0 100 20 100 100 140 460
NS 1 18 Király István Nagy Zsuzsanna 100 0 0 -50 100 0 150
NS 2 29 Révész Zoltán Bedi Katalin 100 100 40 -50 100 0 290
NS 3 20 Balázs Ádám Kostyál László 100 100 100 -30 100 20 390
NS 4 21 Molnár Imre Csikai Éva 100 0 0 100 100 140 440
NS 5 15 Koncz Gergely Oravecz Balázs 100 0 80 100 100 140 520
NS 6 36 Lõrincz Csaba Kovács Ágnes 100 100 120 100 100 140 660
NS 7 22 File János File Ádám -
NH 1 23 Nagy Csaba Nagy Nándor 70 0 0 100 100 140 410
E 1 24 Kocsis József Király Károly
E 2 25 Tuza István Sálek Norbert

KH 1 40 Pardi Géza Kocsis Gergely 5 100 0 50 70 0 225
KH 2 26 Sára Tamás Sára Péter 100 100 0 70 0 0 270

nem kaptunk eredménylapot!

Az eredményhírdetésen elhangzott sorrend így módosult! 

Hibapontok
Éjszakai futam Nappali futam

Összes 

Mûvelõdési Ház júliusi programjai:

2. péntek Árusítás  - vegyes
5. hétfõ Árusítás  - vegyes
7. szerda Termékbemutató

12. hétfõ Árusítás - vegyes
15. csütörtök Árusítás - vegyes
16. péntek Termékbemutató
21. szerda Szemvizsgálat  10-17 óráig
23. péntek Árusítás - vegyes
24. szombat 14.30    Esküvõ
26- 31. Családsegítõk tábora
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A bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény idén kiírt igazgatói állását Ön
nyerte meg, kirõl köztudott, hogy 23 évet tanított a kartali
iskolában, tavaly pedig sikertelenül pályázott a kartali ál-
talános iskola igazgatói állására, ami után úgymond
Versegre számûzték. Mit gondol, minek köszönhetõ, hogy
Bagon sikerrel pályázhatott?

– Én a versegi tanévért nagyon hálás vagyok a sorsnak.
Nagyszerû embereket ismertem meg ott, és rengeteg ta-
pasztalatot szereztem, aminek jó hasznát veszem majd
Bagon. Hogy pályázhattam, annak köszönhetõ, hogy kiírták
a pályázatot, és megfeleltem a pályázati feltételeknek. A
végsõ szavazást megelõzte a tantestületi véleményezés,
ahol 32-bõl 31 pedagógus támogatott. A képviselõk tiszte-
letben tartották a szakemberek véleményét, ezért esett
rám a választás. Végül 12-bõl 11-en igennel szavaztak, egy
képviselõ pedig tartózkodott.

Laikusként az ember úgy gondolná, hogy a tavaly meg-
írt pályázatot az idén is nagymértékben fel lehetett hasz-
nálni a megmérettetéshez. De egészen bizonyos, hogy né-
hány ponton meg kellett változtatni azt, és a bagi általános
iskola specialitásaihoz kellett szabni. Melyek voltak ezek?

– Egy pályázat több részbõl áll. Mivel a szakmai hitvallá-
som nem sokat változott tavaly óta, csak kibõvült a versegi
tapasztalatokkal, így abból a részbõl valóban sokat fel tud-
tam használni. Hogy miben más Bag? Emelt szinten mûkö-
dik a drámaoktatás, ami a színjátszós múltam miatt nagy
hangsúlyt kapott a pályázatomban. Régebben mûködött a
rajz, a néptánc és a báb is, természetesen ezekre is kiter-
jedtek a fejlesztési elképzeléseim. Van uszoda, ami nagyon
jó, ott egy órát meg is nézhettem.

Hányan pályáztak az állásra? Tudja-e esetleg azt, hogy
miért az Ön pályamunkájára esett a választás?

– Mielõtt beadtam a pályázatot, megkérdeztem, hogy
van-e belsõ pályázó. Nem volt, indult viszont egy velem
egyidõs kolléganõ Gödöllõrõl. Sem õt, sem a pályázatát
nem ismerem. (Az Õ pályázatát zárt ülésen tárgyalta a Tes-
tület.) Hogy miért én? Értékelték a kollégák és a képvise-
lõ-testület tagjai is, hogy bementem az iskolába, és komo-
lyan vettem a feladatot.

Bagi igazgatóként törekedik-e majd arra, hogy új kap-
csolatokat építsen ki a kartali (és versegi) iskolával? Lát-e
hasonló megoldatlan problémákat a két intézmény között?

– A múltam ideköt, és élnek itt barátaim is. Ezek a kap-
csolatok továbbra is fontosak lesznek az életemben! Mivel
õk nagyrészt szakemberek, valóban törekedni fogok a jó
kapcsolat ápolására: ha lehet, szívesen részt vennénk a bagi
kollégákkal a kartali szakmai napon és örülnénk, ha több
gyerek átjárna Bagra úszni... Minden iskolában gond,
hogy a nyolcosztályos gimnázium miatt elviszik a jó képes-
ségû gyerekeket az általános iskola 4. évfolyama után. Min-
denhol vannak gyerekek, akik „lógnak” az iskolából. Ezek-
nek a problémáknak a megoldására különbözõ elképzelése-
im vannak. Egyre több viszont a tanulási problémával küz-
dõ gyerek, és sok családban van munkanélküli szülõ. Évrõl
évre egyre több tanuló mondja, hogy elváltak a szülei. Ezek
olyan megoldatlan problémák, amik megoldásában nem az
iskola igazgatója a kompetens, annak ellenére, hogy a gyer-
meknek a tanuláshoz és az iskolához való hozzáállását nagy-
mértékben befolyásolják. 

A kérdezõ: Orbán Kinga

Közel 70 nyolcadikos ballagott el 
az idén a felsõ tagozatból 

A Kedves sógor! rovat a hajdani Kisbíró 1991–1992-es
évfolyamában jelent meg rendszeresen. Mûfaját tekint-
ve amolyan közéleti szurkapiszka volt. Szerzõje és élte-
tõje Blaubacher János volt. Az alábbi írás ezt a hajdani
rovatot eleveníti fel. 

Kedves sógor!

Tudod, kedves Sógor, 1992 májusától rengeteg írni valóm
lett volna, de a sors úgy akarta, hogy személyesen is részt
vehettem, vehetek kicsiny falunk mindennapjaiban. És tu-
dod, ahol faragnak, ott hullik a forgács. Nagyon kellet vi-
gyáznom, hogy ne forgács legyek. Eddig megúsztam, kö-
szönet mindazoknak, akik így gondolták.

Az évek során számtalan új gondolattal, ötlettel találkoz-
tam, sokat pártoltam, mások ellen lehetõségeimen belül ha-
dakoztam, én magam is javasoltam, majd elfogadtam, ha
mások másként döntöttek. Éltem a köztisztviselõk irigyelt,
utált, szeretett, gyûlölt életét. Szerencsémre magam és má-
sok akaratából ma is dolgozhatok. De, mint azt személyes
beszélgetéseink alkalmával már számtalanszor megvitat-
tuk, sok minden nem az akaraton, hanem a lehetõségen mú-
lik.

Én kimerem jelenteni, az elmúlt idõben sok mindenben
fejlõdött lakóhelyünk.

Természetesen van még számtalan feladat. Én most úgy
látom, most sokkal több, mint tizennyolc éve volt. De ez sze-
rintem jó is, hagyunk az utánunk jövõknek is munkát.

Szeretettel ölel:  
Sógorod János

KISBÍRÓ-REMEMBER

KARTALI TANÁR A
BAGI ISKOLA ÉLÉN

Interjú Szásziné Gyõri Évával 
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Az elmúlt napokban az árvízkárosultak megsegítésének számos szép példáját tapasztalhattuk Kartalon is. A pos-

tán bélyegvásárlással lehetett segíteni a károsultakon, a templomban pedig szentmisék alkalmával õértük volt a

perselyezés.A Szülõföldünk Kartal Alapítvány és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda az aszódi Polgármesteri Hivatal se-

gítségével az Észak-Magyarországi Szikszó település megsegítésére rendezett gyûjtést. 

Tartós élelmiszert, cukrot, lisztet, étolajat, konzervet, ásványvizet, mosó-, tisztító és fertõtlenítõ szereket sikerült

összegyûjteni közel 200 ezer forintnyi összegben. Ezen kívül takarókat, ruhanemût, jó állapotban lévõ hûtõládát, he-

verõket és vadonatúj ablakokat is adományoztak a kartaliak Szikszónak. 

Köszönet minden adományért!

Varga Zoltánné alapítványi elnök 

és Deák Istvánné HVI vezetõ

Tömték, cipelték és közben jól el is áztak, amikor a ho-
mokzsákokat pakolták a kartali polgárõrök tagjai Turán. 

A sok esõzés miatt belvízkárok keletkeztek a városban,
és a víz elöntött néhány utcát. Amerre csak a szem látott
mindenütt homokzsákok, tûzoltók, polgárõrök, rendõrök
vagy éppen mentõautó állt. Az emberek pedig minden
erejükkel azon voltak, hogy a vizet megállítsák. A kartali
polgárõrök jól megállták a helyüket, még a vizes terüle-
ten is. Reméljük, hogy munkánkkal segíteni tudtunk a
rászorultaknak.  A készült képeket  meg lehet tekinteni
a http://kartalipolgarorseg.shp.hu „Galéria“ menüpont-
ban.

Külön köszönet: Szarvas Csaba (polgárõr alelnök)
Váradi Dávid (polgárõr) Hévízi Renátó (polgárõr) és
Szarvas Richárdnak (ifjú Polgárõr).

Szarvas Richárd

POLGÁRÕRÖK A
BELVÍZ ELLEN

SEGÍTSÉG AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Polgárõrök a szakadó esõben

ADOMÁNYOZÁS!
Az idõjárás nem kegyes hozzánk. Ezt hazánk több
települése is keservesen megérzi. Az áradattá nõtt
patakok, folyók vize házakat és egy élet munkáját
mosta el percek alatt. Épp ezért most országszerte
adománygyûjtésbe kezdtek a lakosok, civil szerve-
zetek, önkormányzatok, hogy a károk nagyságát va-
lamelyest enyhítsék. A Kartali FIDESZ csoport
kezdeményezésével, Bag, Tura összefogásával
2010.06.19-én egy teherautónyi adománnyal indult
útnak Szendrõre. Szekrénysorok, hûtõk, ágyak,
ágynemûk, tévék, rádiók….stb. találtak így új gaz-
dára . A helyi református atya nagy szeretettel fo-
gadta az adományokat és a rászorulók nevében is
„áldás, békességet” kívánva köszönt el tõlünk. Ha
valaki csatlakozna az adományával, kérem jelezze a
Kartali FIDESZ csoport tagjainál, hogy szükség
esetén új szállítmányt tudjanak indítani.

Kartali FIDESZ csoport  

A szendrõi árvíz
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Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja. Minden-
kinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás,
a lecke, a dolgozatírás, a dicséret, a feddés. 

A pedagógus munkát a csendes esõhöz lehet hasonlíta-
ni. A csendes esõhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a föld-
ben megbúvó magokat. Azok magukba szívják a nedves-
séget, és késõbb szárazság idején is képesek termõre
fordulni.

Pedagógus nap alkalmából 2010. június 3-án Kartal
Nagyközség Önkormányzata és a Mûvelõdési Ház ün-
nepi mûsorral köszöntötte a pedagógusokat.

Valter Menyhértné a Mûv. Ház vezetõje üdvözölte a
megjelenteket és röviden bemutatta Koncz Gábor Kos-
suth díjas színmûvészt, ki csodálatos mûsorával tette
felejthetetlenné az ünneplést.

Tóth Ilkó Mihály Kartal polgármestere mondott kö-
szöntõt az ünnepelteknek. Hangsúlyozta, hogy milyen ki-
emelkedõ szerepük van a pedagógusoknak a jövõ nemze-
déke – a történelmi hagyományokra épülõ – szellemi, er-
kölcsi, lelki nevelésében.

Köszöntõ után került sor a kiemelkedõ munkát végzõk
elismerésére.

Tóth Ilkó Mihály polgármester úr adta át a kitünte-
téseket.

Játéksziget Napközi otthonos Óvoda dolgozói közül a
következõket tüntették ki:                                                   

„ Az év óvodapedagógusa” Péter Zoltánné
„ Az év dajkája” Jakus Józsefné
„ Az év technikai dolgozója” Kiss Józsefné

Könyves Kálmán Általános Iskola dolgozói közül:     
„ Az év pedagógusa” kitüntetést: Bartók Anikó,

Nagy Pálné
„ Az év technikai dolgozója” Sárvári Miklósné

Gratulálunk a díjazottaknak.
Sokat köszönhetünk a pedagógusoknak. Van, aki tanul-

mányai során találkozik egy olyan pedagógussal, aki va-
lamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, tudásá-
val, hogy a diák egész életét meghatározza.

Cart  Gustáv Jung írja :  „ Tisztelettel gondolunk vis-
sza nagyszerû tanárainkra, de hálát azok után érzünk,
akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos,
új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó nö-
vény és a gyermeki lélek számára.”

Bencsik Lilla 4. osztályos tanuló gyönyörû énekével
tette még széppé az ünnepet.

Köszöntésnek szántuk erre az alkalomra Böröczky
Ferenc festõmûvész mûveinek kiállítását.

Varga Józsefné ismertette a mûvész munkásságát,
életútját és megnyitotta a kiállítást.

Baráti beszélgetéssel és egy kis megvendégeléssel ért
véget az ünnep.

Valter  Menyhértné

KISBÍRÓ 9

PEDAGÓGUS NAP 2010.

Böröczky Ferenc balatonszemesi festõmûvész
munkáiból nyílt kiállítás a Mûvelõdési Házban.
A most kilencvenéves mûvész egyszerû pa-
rasztcsaládban született Öttevényben, és a gyõ-
ri kísérleti dekorációs iskola tanulója volt, ahol
a címfestés, templomrestaurálás és díszítõmun-
ka mesterfogásait sajátította el. Böröczky több
tízezer kép megfestõje, közel 900 zsûrizett képe
van. A kartali Mûvelõdési Házban is ezekbõl állt
össze a kiállítás. A zömében sötét tónusú figurá-
lis képeken egészen egyedi módon megjelenített tájat, embereket, állatokat szemlélhetett
a kartali mûélvezõ. ok

FESTMÉNYEK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
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Az idén június 4-ét, a trianoni békediktátum napját, a
Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a az új kor-
mány.  Kartali KDNP megelõzve az országos döntést
már a tavaly megemlékezett arról a békediktátumról,
melynek nyomán akkoriban minden harmadik magyar
ember idegen államba került, s Magyarország területe a
töredékére csökkent. 

Az idei megemlékezésen korabeli költõk verseivel, és
lírikus daljátékkal emlékeztek a trianoni veszteségeink-
re többi között a szervezõk és szereplõk: Vaskó János,
Nagy Imre, Homok Katalin,  Nagy Katalin, Vaskó Má-
ria, Csóré Zoltán, Lados Nikolett, Homok Márton és a
vele együtt zenélõ lelkes ünneplõk. ok

TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉS 

KARTALON

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 

2010. július 19.

Kedves Gyerekek!

Író-olvasó találkozóra várunk

Benneteket 

a Nagyközségi Könyvtárba,

ahová

BÖSZÖRMÉNYI GYULA 

látogat el.

A rendezvény idõpontja:

2010.július 8. 15.00 óra.

Amennyiben nem szeretnéd

kihagyni azt a ritka lehetõséget,

hogy találkozhass korunk nagysik-

erû írójával,mindenképpen

gyere el hozzánk!


