XX. évfolyam 3. szám

A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

CIVIL FÓRUM
2010. március 9-én meghívtam a civil
szervezetek vezetõit egy beszélgetésre a
Polgármesteri Hivatal nagytermébe. Két
témát terveztem. Az egyik a szervezetek
ez évi programjainak összegyûjtése. Ezzel
is segíteni kívántam a Kisbíró újságban való népszerûsítést.
A másik, nagyobb és jelenleg igen szükségszerû téma a
közmunka- és rehabilitációs program szervezéséhez információk gyûjtése volt.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik
elfogadták meghívásomat, vagy elektronikus levélben
írták le javaslataikat!
A településen felmerülõ összes hiányosságot, javítani-,
felújítani-, karbantartani valót igyekeztünk összegyûjteni.
Ennek most azért van aktualitása, mert az említett munkaprogramok által az eddigieknél jóval nagyobb létszámú dolgozót (közhasznú-, rehabilitációs támogatott, kistérségi keretbõl kapott státuszon) foglalkoztathat az önkormányzat.
Ezeknek az embereknek a munkáját igyekszünk a leghatékonyabban megszervezni.
A megbeszélésre a Hivatal mûszaki csoportvezetõjével –
Blaubacher Jánossal – összesítettük az eddig felmért tennivalókat, amit a jelen lévõk igen sok javaslattal bõvítettek ki.
A fontosabb feladatok közül kiemelnék néhányat:
– Jelenleg már zajlik a Polgármesteri Hivatal irattárazása, amit az ideiglenes átköltöztetéssel együtt szeretnénk
szabályosan elvégezni. Az 1956 óta összegyûlt dokumentumokat kell rendezni, selejtezni.
– A volt 1. sz. óvodát kitakarítjuk és elõkészítjük a Hivatal áttelepítéséhez.
– A játszóterek eszközeit munkavédelmi szempontból felülvizsgáltattuk, sajnos kevés a használható. Célunk, hogy a
kisgyermekesek számára biztonságos, tiszta! területeket
biztosítsunk. A balesetveszélyes eszközöket eltávolítjuk.
– Az elhanyagolt közterületeket helyileg meghatároztuk
(járdák, utak, árkok, vízelvezetõ helyek, ingatlanok, sportpálya stb.)
– A parlagfû irtása mindnyájunk számára fontos feladat.
Ladócsy László borostyánt ajánlott fel az Emse patak partjának betelepítéséhez – amennyiben a GAVIT engedélyt ad
rá.
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– A külterületi illegális szemétlerakatok helyszínét behatároltuk. Megpróbáljuk pályázati úton megszerezni az eltakarításhoz szükséges pénzt. Itt a lakosság környezettudatos gondolkodására is szükség lesz, hiszen a szemét elszállításának legális módja teljesen szervezett a településen!
– Az utcanév táblákat kideríthetetlen okokból rendszeresen megrongálja valaki! Elkészültek az erõsebb fémlapra
nyomtatott táblák.
– A szelektív gyûjtõk körüli szemét eltávolítása is feladat.
A szervezett szállítás hamarosan megoldódik.
– Nagyon jó ötleteket kaptam a település parkosításához,
amit szintén megvalósíthatónak tartok. A Petõfi tér felújításához nagyon bízunk a pályázati forrásban, itt látványterv
is készül. A „Virágos Kartalért” mozgalom ötletét is felvetette Tóth Lajosné – a Nyugdíjas Egyesület jelen lévõ képviselõje. Csak támogatni lehet a szépítést ösztönzõ elképzeléseket!
– A település fásításának szükségességét Ruszkai János,
falugazda vetette fel. Ebben teljesen egyetértettünk. Szakmailag igyekszünk elõkészíteni és a lakosság megfelelõ bevonásával õsszel szeretnénk megvalósítani az elképzelést.
– Sokan vetették fel a sportpálya mögötti „kocka tó” rendbetételét, körülötte parkosítás lehetõségét. A vízjogi engedélyt ehhez meg kell szerezni, majd azután foglalkozhatunk
a területtel.
– Sok a panasz a „füstölõs” napokkal kapcsolatban. A települési zöld hulladék összegyûjtésének lehetõségérõl, a házi-, illetve települési komposztálás módjáról Ruszkai
György, végzõs környezetgazdálkodási agrármérnök tájékoztatott bennünket. Megállapodtunk abban, hogy a lakosság számára kisebb „mintahelyszíneket” alakítunk ki, bemutató filmet készítünk. Szeretnénk átgondoltan, gazdaságosan megoldani ezt a feladatot is.
– Szóba került a térfigyelõ kamerák felszerelése. Egyelõre a Polgármesteri Hivatal újjáépítése során tudunk 3 db
kamerát felszerelni.
– Több oldalas feladatsor gyûlt össze, amibõl bõven válogathatunk. Itt most nem említettem a minden évben folyamatosan elvégzendõ fûnyírást, közterületi szemét szedését,
árkok rendbetételét, intézmények karbantartási munkáit, a
nyári nagymeszeléseket stb.
Feladat van bõven! Bízom abban, hogy a szervezett munkának lesz eredménye, amit a település lakossága is érzékel
majd! Továbbra is várom a segítõ javaslatokat!
 Tóth Ilkó Mihály polgármester
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MEGTÖRTÉNT
Ünnepélyes keretek között adták át a 3-as számú
(tüzépi) óvoda beépített tetõterét. Amint arról lapunk
már több ízben is beszámolt, ennek az építkezésnek az
volt a nagyszerûsége, hogy ezzel egy teljesen kilátástalan helyzetet tudtak megváltoztatni a kartali lakosok. Az
óvodát 2000-ben életveszélyesnek minõsítették, de akkor
egy vis maior pályázati pénzbõl az alsó szintet sikerült
helyreállítani. A tetõtér viszont továbbra is használhatatlan maradt, miközben nagy szükség lett volna tornateremre és logopédiai foglalkoztatóra. Ennek megvalósításához fogtak össze az óvodába járó gyermekek szülei
néhány cég felkeresésével és a szülõk báljával, amit a
kartaliak nagy számban támogattak. Ezt a kezdeményezést karolta fel az Önkormányzat, amikor pályázott az
Önkormányzati Minisztériumhoz a terv megvalósításáért. A tetõtérben kialakított tornaterem, logopédia szoba, és mosdó megvalósítása pedig egy helybeli vállalkozó, Homok Márton cégének munkáját dicséri.
A változás mértékérõl, hadd beszéljenek a képek:

Így nézett ki
a 3-as óvoda
tetõtere....

...és ez lett
belõle

 Orbán-Jakus
2010. március
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TÖRVÉNYEN KÍVÜLIEK BANDÁJA
Kedves Olvasó!
Ha szép hazánkat járva, valamely fogadóban magyarul beszélõ western lovasokra bukkan, kik közül az egyik ráadásul enyhén raccsol is, ne hõköljön
hátra a bejáratig, ne gondolja azt, hogy valami furcsa varázslat folytán egy szinkronizált western film
szereplõje lett. Nyugodtan közelítsen, paskolja meg
a hátát a legszimpatikusabbnak, mert kartaliak õk
is. Csak egy furcsa szeszély rabjai. Szeretnek tág
mezõkön lovagolni, szabadon nyargalni a széllel.
Õk ilyen romantikus módon áldoznak a szabadság
istenének…
Telek Csaba, a furcsa nevû (Törvényen Kívüliek
Bandája) vadnyugati lovas egyesület kitalálója, így
mesélt a kezdetekrõl:
– 35 éves voltam, amikor elõször ültem lovon, és szerettem volna valamilyen lovas egyesületbe betagozódni. Engem a western kötött le, legalábbis annak a szabadságnak a
„feelingje”. Gyermekkoromban rengeteg western filmet
néztem, ezen nõttünk fel, és mint egy gyermekkori álmot,
szerettem volna megvalósítani. A környékbeli lovas egyesületek mind sportorientáltak voltak. Az a csavargás, hogy elindulunk reggel nyolckor és hazajövünk este kilenckor –
egyiknek sem volt a profilja. Aztán egyszer egy tavaszi napon a lányommal és az öcsémmel ellovagoltunk Kerekharaszt felé a földúton, s hát egyszer csak látjuk, hogy jön velünk szembe egy „igazi cowboy”. Beöltözve szépen, kalappal, hosszú kabáttal, szóval teljesen úgy nézett ki, mintha
most jött volna egy western filmbõl. Rögtön elkezdtünk beszélgetni és mondja, hogy õ is régóta szeretne tartozni valami klubhoz, lovas egyesülethez, de ez a western-életérzés
egyiknek sem jön be… Na, mondom, ez teljesen a mi emberünk. Így akadtunk egymásra, így fújt össze minket a szél.
Õ volt Zsólyomi Zsolt, vele együtt alakítottuk meg 2002-ben
a Törvényen Kívüliek Bandáját. A név onnan jött, hogy még

Pillanatkép a lovastalálkozóról

a hivatalos megalakulás elõtt Zsolttal részt akartunk venni
egy vadászaton, persze western ruhában és a megfelelõ kellékekkel, lasszó meg ilyesmi, de közölték velünk, hogy rontjuk a vadásztársaság színvonalát. Na, gondoltuk, mi sehova
sem kellünk, semmilyen lovas csapat nem akar befogadni
minket, hát akkor legyünk törvényen kívüliek. Hárman alapítottuk: az öcsém, Zsolt és én. Az egyesület székhelye
Kartal, de mára már országos lefedettséggel rendelkezünk.
Most öt kartali van az egyesületben. Ja, bocsánat, ki ne felejtsem a marsallunkat, aki egyben a Családcentrikusok Országos Szövetségének kartali elnöke, Szarvas Csabi, õ is a
kartali csapatot erõsíti.
De miképpen tudott ez a kicsiny sereg ilyen nem mindennapi hobbival ekkora kiterjesztésre szert tenni?
– Amikor Zsolttal találkoztunk, nekünk nagyon szedettvedett ruháink voltak, úgy néztünk ki, mintha a Macskajajból pattantunk volna elõ. Az elsõ az volt, hogy vegyünk egy
western nyerget. Akkoriban 4-500 ezer forint volt az új
amerikai western nyereg, és ráadásul nem is lehetett nagyon hozzájutni. Kerestem a neten hazai nyeregkészítõt, de
western nyerget egyik sem árusított. Viszont feltûnt egy
név: Puskás Zsolt nyeregkészítõ neve. Ezzel egy idõben alakult meg itthon a Magyar Western Szövetség is, õk felkeresték Puskást, hogy nem tudna-e nekik 50 darab western
nyerget készíteni. Hoztak neki Amerikából egy mintát,
Zsolti szétbontotta és megcsinálta. A Western Szövetségen
keresztül vettem fel a kapcsolatot Istenes Csillával, s õ
mondta, hogy menjek le Puskáshoz, mert tud segíteni nyereg-ügyben. Hát mintha csak magamat láttam volna Puskás Zsoltiban. Ugyanolyan ,,esõcsepp alakú”, és velem egykorú. Nagyon hamar barátságot kötöttünk, így lett õ az
egyesületünk újabb oszlopos tagja. Na és mivel õ az egyetlen western nyeregkészítõ, így azonnal a kartali lovas társaság élõ reklámhordozójává is vált. A hozzá forduló lovas
egyletek között rögtön hinteni kezdte a kartali lovas egyesület magvait. Van ebben a társaságban most már ügyvéd,
könyvelõ, nõgyógyász, egyszerû kétkezû munkás. De van a
csapatban egy orosz fiatalember is, Alex, akivel eredetileg
Fenyõharaszton ismerkedtem össze. Õ az, aki Nagygomboson egy csodálatos lovardát építtetett. Idén nyáron elsõ ízben lesz ott megrendezve egy egyhetes gyerektábor általános iskolások részére. Lesz ott szakoktató, aki a lovakkal és
gondozásukkal ismerteti meg majd a gyerekeket, és persze
lesz lovaglásoktatás is.
És milyenek azok a „vadnyugati” csavargások? Tényleg
beöltöznek cowboynak, és napokon keresztül lovagolnak?
– Az egyesület igen jó kapcsolatot ápol a Halászi lovasokkal. Halászi az osztrák határtól úgy 20 km-re van. Volt már
úgy, hogy többször is lóháton mentünk el hozzájuk
Kartalról. Vittük a postakocsit, éjszakánként az volt a szálláshelyünk, de az öcsém például, ha a szabad ég alatt hálunk, függõágyban alszik. Volt úgyis, hogy panzióban aludtunk. Az ország tele van lovas tanyákkal és panziókkal, 2030 km-enként van egy. Amikor 4-5 ilyen „sérült” fickó valósághû western ruhában, sarkantyúval, csizmával bepattan
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egy ilyen kis panzióba, az az esetek 99%-ban szimpátiát szül
a helyiek részérõl, és úgymond megtiszteltetés számba
megy, ha ott is alszunk. Egyszer így találkoztunk a komáromi színház vezetõjével is. Nos, hát ez a színházigazgató amikor meglátott bennünket azt mondta, hogy neki pont ez a
„debil” társaság kell. Így kerültünk bele a komáromi lovas
színházi produkcióba. A Leányvásár címû western operettet vitték színre, és abban egy postakocsi rablást kellett
eljátszani… Ez lett a mi jelenetünk, Szarvas Csaba barátunk nagy örömére. Ebben négyszer szerepeltünk. Ide is
természetesen lovon és a postakocsival indultunk el. 5 nap
alatt értünk el Komáromba, amit még a TV2 Napló címû
mûsora is felvett, és adásba is adta.
Lovas világtalálkozó?
– Hát abból kettõn is részt vettünk. Elõször 2005-ben
Szarvason, aztán a tavaly Zánkán. 9 tábor volt felállítva, betyártábor, cigánytábor, huszártábor, vándortábor és még
sok más. Ezen a találkozón több mint 600 ló és különbözõ lovas jármû vett részt. A közönséget minden tábor egy-egy
magára jellemzõ mûsorral szórakoztatta, amit a szervezõk
pontoztak, és díjaztak. Másodikak lettünk ezen a megmérettetésen.

Volt-e olyan rendezvényük, amellyel a helyi közösség életébe tudtak valamilyen színfoltot bevinni?
– Volt már egy pár. Például itt volt a Tóth Ilkó Mihályné
által kezdeményezett Mozdulj rá!, amit nagyon jó dolognak
tartottam. Nem tudom, hogy végül hányszor lett megtartva,
de mi mindannyiszor kint voltunk a lovakkal, és a gyerekeket reggeltõl-estig lovagoltattuk, és lovas kocsikáztattuk.
Az óvodásokat is kihoztuk évenként a kiserdõbe. A Kristályház különbözõ rendezvényein is részt vettünk, s mindezt
pusztán ügyszeretetbõl, tehát mindenféle ellenszolgáltatás
nélkül.
Nagyon elrugaszkodott ötletnek tartaná, ha mondjuk lovaglást tanítanának Kartalon az iskolában?
– Én nagyon jó dolognak tartanám. Vannak olyan önkormányzati iskolák, ahol mûködik lovas oktatás a tornaóra keretén belül. De az ilyen kezdeményezéseket az nehezíti,
hogy nagyon sok betarthatatlan rendeletet hoztak az iskolai
lovaglással kapcsolatosan. De magát az elgondolást nagyon
jónak tartom. S ha tényleg valaki komolyan akarná, le lehetne küzdeni ezeket az akadályokat.
 Orbán Kinga

NEFELEJCS EGYÜTTES
LEMEZBEMUTATÓJA A KARTALI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Kicsik és nagyok, idõsek és fiatalok, családok jöttek el,
hogy együtt legyünk ezen a szombat estén. S milyen jól tették!
Egy nem mindennapi kiránduláson kalauzolt végig bennünket az együttes. Különbözõ tájegységekrõl származó
énekeket hallhattunk. A zenekarvezetõ magával ragadó történetekkel, rövid anekdotákkal szórakoztatott minket, míg
az asszonyok gyönyörûbbnél gyönyörûbb népviseletekbe öltöztek. S idõnként még a citera is új ruhát (húrokat) kapott.
A telt Mûvelõdési Ház elsõ sorait apró gyermekek töltötték meg. Milyen öröm volt nézni, hogy tanítványaink és kistestvéreik, milyen átszellemülten és csillogó szemmel, s
nem egyszer tátott szájjal figyelik az elõadást! Ütötték a ritmust kezükkel, lábukkal. Próbálták utánozni a „citerázást”,
együtt énekelték az együttes tagjaival az elsajátított sorokat.
Szívbe markoló érzés volt, mikor a közönség együtt énekelt a zenekarral. Összetartoztunk, együtt voltunk!
A zenekar felemelt magához! Összekapcsolt a zenéjük hatalmával, elõadásuk szeretetével!
A saját gyûjtésû dalok, kartali énekek, szólóénekek váltakozása tette egyedivé a bemutatót.
A meghívott közremûködõk tánca igen emelte az est fényét, az ember úgy érezte, szinte felemelkedik a székébõl,
szívesen táncra perdültünk volna!
Egy mûsor végén az ember azt gondolná, hogy jót szórakoztunk, és mehetünk haza. De mikor kifelé haladtunk a nézõtérrõl az elõtérben finom süteményekkel vendégeltek
meg bennünket az együttes tagjai. E szeretet-vendégség
méltó befejezése volt ennek az estének.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk, megõrizzük és
tovább adjuk néphagyományainkat a zenében. Gyermekeinknek, unokáinknak is hallani, látni kell ezeket, hogy megismerjék a helyi kultúrát, hagyományainkat, népszokásainkat.
Az ilyen együttesek tagjai minden elismerést és támogatást megérdemelnek, akik felvállalják, idõt, energiát nem
sajnálják, hogy a helyi népi kultúrát ápolják, bemutassák,
megszerettessék másokkal is.
Akkor még nem tudtuk megfogalmazni, mit is jelentett
számunkra ez az este, de talán nem is kell, hiszen az az érzés, amivel eljöttünk az felejthetetlen, életre szóló és reméljük, hogy megismételhetõ!
A kicsik és nagyok nevében: KÖSZÖNJÜK!
 Tóthné Székely Adrien
és Molnárné Jurinka Tünde
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KERÉKPÁR SZERVIZ
ÉS BOLT KARTALON!

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245

GÁZKÉSZÜLÉK- SZERVIZ

Cirkók, kazánok, bojlerek, vízmelegítõk beüzemelése javítása,
karbantartása, idõszakos felülvizsgálata.

Készüléktípusok: Beretta, Colibri, Westen, FÉG,
Termomax, Sanier Duval, Vaillant,
Hõterm, Star-therme, Lampart, Idropi,
KF-gáz, Hajdú, SWT, stb.

- Minden típusú és
állapotú kerékpár
javítása
- Új kerékpárok árusítása
és beüzemelése
- Használt kerékpár
beszámítása,
értékesítése
- Új kerékpár rendelése és felszerelése
igény szerint is
- Alkatrészek és tartozékok széles
választékban
Ezen kívül:
- KULCSMÁSOLÁS
- ÉLEZÉS: olló, kés, húsdarálókés,
láncfûrész, gyalukés, fûrésztárcsa 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

BENCSIK JÁNOS
Kartal, Dobó út 9.
Tel: 06-30-335-1100

TYÚKVÁSÁR

Kastélykert

Egyéves barna tojótyúkok
rendelhetõk

Panzió Étterem és Pizzeria
Kartal, Baross u. 8

Ár: 700 Ft/db
Eladás: 2010.május 15-tõl

20 FÉLE PIZZA, GYROS, SALÁTÁK, LEVESEK,
HAMBURGER, DESSZERTEK

Helyszín: Kartal Tsz tanya

Tel: 06-30-698-3314

KARTAL ÉS ASZÓD TERÜLETÉN
A PIZZA KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

PIZZARENDELÉS: 06 30/271-54-25

Keresse a legjobb
megoldást:

MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
NAPI MENÜ: 650.-FT
HETI MENÜ: 600.-FT
MENÜRENDELÉS:06 28 437-313

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ
Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.

06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25
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NYITVATARTÁS:
HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK: 12.00 - 22.00
PÉNTEK–SZOMBAT: 12 .00 -23.00
VASÁRNAP:
12.00 - 22.00
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FRISS,
MÉLYALMOS TOJÁS
KAPHATÓ!
Közvetlenül a termelõtõl!
Szalmonellafertõzés mentes állomány!
UDVARI ANTAL
Cím: 2173 Kartal, Orgona út 17.
Tel: 06-30-698-3314 • 06-28-437-576

Adózási gondja van?
Segítünk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
91 évesen elhunyt

KALCSÓ ANDRÁS
temetésén részt vettek és

• 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

utolsó földi útjára elkísérték.
Gyászoló család

Minden kedves
olvasónknak

Tel.: 06-20/583-6380
Email: merbau-plussz@freemail.hu

kellemes

Mûanyag nyílászárók kedvezõ áron!
60 x 60 bukó-nyíló

ablak 13 860 Ft

90 x 150 bukó-nyíló ablak 25 315 Ft
120 x 150 bukó-nyíló ablak 30 925 Ft
150 x 150 bukó-nyíló ablak 34 925 Ft
150 x 150 osztott tokos ablak 46 215 Ft
90 x 210 bukó-nyíló erkélyajtó 32 890 Ft

• 5 és 7 légkamrás profil
• 2 (K=1,0) vagy
3 (K=0,7)
rétegû üvegezés
• többféle szín
KIEGÉSZÍTÕK:

5 ponton záródó
bejárati ajtók 78 000 Ft-ttól
Az árak 70 mm-es mûanyag profilból
készült, K1,0 hõszigetelt üvegezésû fehér
színû nyílászárókra vonatkoznak.

húsvéti

Kérjen ingyenes
árajánlatot!

• párkányok (mûanyag
és alumínium)
• redõnyök (mûanyag és
alumínium)
• szúnyoghálók (fix és
mobil)
• automata-szellõzõ
készülék

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Az árak a szállítási- és beépítési költségeket nem tartalmazzák.

ünnepeket
kívánunk!
Művelődési Ház áprilisi program előzetese:
7. szerda
9. péntek
13. kedd
14.
15.
17.
20.

szerda
csütörtök
szombat
kedd

27. kedd
30. péntek

2010. március

Árusítás - vegyes
D.e.: Árusítás - Jön Pisti!
D.u.: KÖLTÉSZET NAPJA
9.00-13.00 Ápolási díjban részesülõk
tanfolyama
Árusítás - vegyes
Árusítás - használt gyermekruha
18.00 óra SZOMSZÉDOLÁS gálamûsor
9.00-13.00 Ápolási díjban részesülõk
tanfolyama
9.00-13.00 Ápolási díjban részesülõk
tanfolyama
MAJÁLIS
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A SZOCIALIZMUSRÓL

Mottó: A kályhától több út is vezet, elindulni mégis nehéz!
A kapitalizmus dühöngését és rengeteg hibáját felismerték az
emberek. Az íróasztal mellett megszületett a nagy mû, a marxizmus–leninizmus. Nem az élet írta, hanem emberek. Õk leírták, hogyan kell megszerezni és megtartani a hatalmat. Társadalomtudósok gondosságával próbálták rendszerbe foglalni.
Családon belül is vita tárgya, hogy a szovjet hadsereg felszabadította Magyarországot, vagy útba estünk a németek üldözése
közben. Aki éveket töltött „málenkij” robotban tudna mesélni. Az
országnak is volt komoly adósságtörlesztési kötelessége – tehát
szerintem útba estünk. (A 600 000 emberbõl 200 000 nem jött haza a munkaszolgálatból.)
Egy biztos: a Szovjetunió úgy viselkedett, mint gyõztes hatalom,
Magyarország pedig a vesztes szerepére kényszerült. Csak a háború törvényei érvényesültek. Ettõl függetlenül elismerésem a
Szovjet Hadseregnek, mert legyõzte a fasizmust, ami történelmi
hõstett volt. A gyõzelem mellékterméke az volt, hogy Magyarországra is importálták a szocializmust. A Rákosi-rendszer végrehajtotta azt a tanítást, amely így szólt: Vedd tulajdonodba a termelõ eszközöket, ezzel biztosítható a hatalom. Úgy tudom, sokan nem
kaptak nyugdíjat, vagy csak keveset a háború elõtti ledolgozott
évek után.
A Kádár-rendszer a kezdõ „szabálytalanságok” után stabilizálta
helyzetét. (A Szovjetunióban ez több mint 20 millió ember életébe
került.) A rendszer egyértelmûvé tette: ha nem a szabályaim szerint élsz, gondolkodsz elpusztítalak, vagy lehetetlen helyzetbe hozlak. A társadalom ideológusai felismerték: ha a munkahelyek kiváló dolgozóit „eszmei felkészítés” után beveszik a pártba, akkor a
szocializmus térnyerése biztosított. Példát állított: Láthatod, a legjobbak köztünk vannak. Ki ne akart volna hivatalosan is kiváló lenni, ezzel biztosítani a boldogulását?...
Sokan a szocializmusnak tulajdonítják a felemelkedést, pedig ez
könnyen cáfolható. Ausztria, Németország vagy Japán is a vesztes
ország volt, ott maradt a kapitalizmus, de fejlõdése nagyobb volt,
mint a miénk. Természetesen annak a kornak is megvoltak élharcosai Kartalon is, akik a posztjukon kiválót alkottak, és a fejlõdés
motorjai voltak. Nem akarok neveket mondani, de a TSZ, vagy az
Állami Gazdaság is több kiváló embert adott, vagy akár a tanácselnökünk is. Jellemzõjük, hogy többet adtak közösségüknek, mint
amennyit kaptak. A sikerek mellett sok árnyoldala volt a rendszernek. Apáinkat azzal ámították, hogy „majd a gyermekeiteknek
jobb lesz!” A országot újra építették az emberek. Volt munka, volt
remény. Az állam szemet hunyt a feketemunka felett, azért hogy
híveket szerezzen.
NEM A HATÉKONY MUNKA MIATT VOLTAK OLCSÓ
ÁRAK, HANEM AZÉRT, MERT AZ ÁLLAM URALTA AZ ÁR
ÉS BÉRVISZONYOKAT.
Csakhogy a világ változott, így a problémák újra termelõdtek. A
közvetlen megélhetési gondok megszûntek, aki akart dolgozhatott, ezzel pótolhatta siralmas fizetését. Nem a tényleges szakmai
tudás volt a bér alapja, hanem a politikai akarat. A hõskor véget
ért, elsõként a párt emberei és a vezetõk kevesellték a járandóságukat, megindult az állam tömeges átverése. Az építési anyagok a
családi házaknál kötöttek ki, a szállítás komoly nagyhatalom volt.
Összejátszott a kis fõnök, az adminisztrátor, a raktáros, a sofõr, a
portás, a rendõr, stb. A boltban borravalóért gyorsabban lehetett
kapni radiátort, hûtõládát, szinte mindent. A fõnökök Gmk-t alapí-

tottak, meg szövetkezetet. A sok bejelentetlen dolgozó évek múltán tudta meg, hogy átverték. Ekkor született meg a jogutód nélküli megszûnés fogalma, ami jól mûködött és az elitnek hozta a
pénzt. (Ma is.) A szocializmus több sebbõl már nem vérezhetett. A
kegyelemdöfést a régi vezetõk adták meg a rendszernek! Akik jó
pozícióban voltak, azok a privatizáció élharcosai lettek. (Tisztelet a
kivételnek.) Futótûzként járt a hír az „elvtársak” között, milyen
technikával, hogyan kell megszerezni azt a vagyont, amit 50 év
alatt összerakott az ország. Úgy érzem, meghaladta a képességüket az ország irányítása. Az állami ellenõrzés nem volt újraszervezve, így az ügyeskedõk országa lettünk. Inkább hagyták veszni
a szocializmust, csak pénz legyen belõle. A jogalapja az volt, hogy
ez nekik jár, mert õk a kiválók között is az elsõk. A saját rendszerüket sem tudták irányítani. Emlékezzenek rá, a párt élharcosai
mennyire uralták a munkahelyek pozícióit. Az osztályöntudattól
vezérelve csak nekik lehetett igazuk.
Persze, azóta okosabbak lettek, most már látják a világ folyamatait. Nekünk maradt a nosztalgia: Bezzeg, akkor jobb volt – de az
a hajó elment. Jó magyar szokás szerint a rendszerváltás során, az
igazságérzettel senki nem törõdött. Az értelmiség cserbenhagyta
az országot, gondolkodás nélkül mentette, ami menthetõ volt számára. A szakmai meggyõzõdésüket sokan feladták A hozzá nem
értõ politikusok kerültek elõtérbe. E rövidlátó érdekek vitték az
országot nehéz helyzetbe, és így szerezhette meg a hatalmat egy
szûk elit. A legtöbbünknek a családunkért és a megélhetésért kellett dolgozni. Ettõl még nem vagyunk kisebbrendû emberek, sem
másodrendûek. Össze kell fogni, csak a cselekvõ ember képes változtatni sorsán!
AZ ÁLLAMOT ÚJRA KELL SZERVEZNI, AMELY A DEMOKRÁCIA VÉDELMEZÕJE ÉS NEM A ROMBOLÓJA
KELL, HOGY LEGYEN!
 Magyar Imre

Köszönetnyilvánítás
Megrendülõ szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett lányunk, imádott feleségem, LADOSNÉ SZABÓ EDIT
temetési szertartásán részt vettek. Köszönet mindazoknak a
rokonoknak, jó barátoknak, munkatársaknak, ismerõsöknek,
akik szeretett feleségem, lányunk sírjára számtalan koszorút,
virágot helyzetek el, és fájdalmunkban osztoztak, vigasztaltak.
Gyászoló család
Lados Péter
Szabó István és felesége

FIGYELEM!
A februári számban az alábbi hirdetés telefonszáma
rosszul jelent meg, elnézését kérjük.
Kartalon a Kodály utcában
építési telek eladó:
Érdeklõdni: Kovács Béláné 06-30-365-0051

2010. március
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KARTALI

BAGON JÁRTUNK

AZ ISKOLA HÍREI

2010 elején az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy a
Szomszédolás címen meghirdetett havi rendszerességgel
megrendezett kulturális bemutatón részt vehetett.
A szereplõk a környezõ települések (Aszód, Verseg, Iklad,
Hévízgyörk, Bag…) hagyományõrzõ csoportjai voltak.
Intézményünkbõl a Humorzsák Színjátszó Kör egy vidám,
tréfás népmese dramatizált változatával készült a fellépésre. Januárban a vendéglátó település Bag község volt. Házigazdáink nagyon nagy szeretettel vártak bennünket, és
süteményekkel készültek a fogadásunkra.
A sok-sok szórakoztató és színes mûsorszám megtekintése
közben kellemesen kikapcsolódtunk, igazán jól éreztük magunkat.
Köszönjük a lehetõséget és a vendéglátást a rendezvény
szervezõinek.
 Bíró Boglárka
5. a osztályos tanuló

Felsõ tagozat
A 2010-es esztendõ mozgalmas hónapokkal kezdõdött a felsõ
tagozatos nebulók számára.
A tehetséges tanulók versenyeken bizonyíthatták felkészültségüket.
A számok tudósai a Zrínyi Ilona matematikaversenyen mutathatták meg jártasságukat a logika tudományának világában. Iskolánk helyezettjei évfolyamonként:
Illés Máté, Kassai Attila, Vozár Dorottya, Virág (5. osztály);
Fodor Nikolett, Jakab Dávid, Tamási Richárd (6. osztály);
Madarász Vivien, Takács Katalin, Bartók Vivien (7. osztály);
Bognár Edit, Kalcsó Róbert, Szarvas Gergõ, Bereczky O. Fanni, Neczpál Réka, Varga Péter (8. osztály). A felkészítést Édes
Andrea, Fülöpné Kusper Lídia és Partos Nikoletta tanárnõk
végezték.

A Nagyközségi Könyvtár értesíti
a tisztelt Lakosságot, hogy

2010. április 6-tól elõreláthatólag
2010. május 10-ig állományellenõrzést tart.
A leltározás idõtartama alatt a kölcsönzés szünetel,
viszont az eMagyarország pont folyamatosan
üzemel.
Köszönjük megértésüket: Könyvtárosok

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta:
2010. április 19.

Az olvasni szeretõ és a verskedvelõ gyerekek is bemutatkoztak
februárban. A Kazinczy szép magyar beszédversenyen Bíró
Boglárka (5.a) és Kaszanits Viktória (7.b) képviselték intézményünket. Örömünkre Kaszanits Viktória 3. helyezést ért el
a területi megmérettetésen.
Szép számmal jelentkeztek tanulók az iskolai szavalóversenyre. A versmondó gyerekek legjobbjai: Bíró Boglárka
(5.a), Bereczky O.Fanny (8.b) I. helyezés; Mogyorósi Laura
Fanni (5.c) II. helyezés; Ökrös Patrícia (5.a) III.helyezés. A
felkészítõ pedagógusok: Hegedûs Lajos, Mitter Klára és Pechó
Ferencné voltak.
Lélektõl lélekig címmel hirdettek Aszódon versmondó versenyt, amelyen Bereczky O. Fanni 8. b osztályos tanuló különdíjjal érkezett haza. Gratulálunk neki és felkészítõ nevelõjének, Mitter Klárának.
A London Bridge országos angol levelezõverseny iskolai
fordulójára 13 fõ nevezett be. A legkimagaslóbbak Varga
Beatrix (5.c), Bereczki Tamás (6.b) és Szarvas Gergõ (8.a) osztályos tanulók voltak. A feladatlapokat továbbküldtük, és izgatottan várjuk, hogy kik jutnak be a Budapesten megrendezésre kerülõ országos döntõbe.
A versenyre benevezett tanulók Malina Judit tanárnõ tanítványai voltak.
A vetélkedések izgalmát oldotta a végzõs diákok szemet gyönyörködtetõ keringõje, amelyet a farsangi mulatság nyitótáncaként csodálhattunk meg. Köszönet jár a táncot betanító
Szarvasné Miskolci Erzsébetnek, illetve a 8-os osztályfõnökök
(Hegedûs Lajos, Ladócsy László, Mitter Klára) kitartó munkájának.
A szellemi megmérettetések mellett diákjaink számtalan spotversenyen erõsíthették izmaikat és edzettségüket. Kerekes
Csaba és Kratofil Sándor testnevelõ szakos kollégák fáradtságot nem ismerõ munkájának köszönhetõen szép helyezéseket
mondhat magáénak Kartal.
A sporteseményekrõl a Kisbíró következõ számában részletesen beszámolunk.
Pechó Ferencné
Alsó tagozatos apró
Az Ipoly völgyi Méhész Egyesület Mézcsupor címmel országos szintû rajzpályázatot hirdetett meg. A majd 300 alkotásból
150 mûvet állítottak ki. Ezek közül 30 db-ot díjaztak, nem állítva fel sorrendet. Köztük volt iskolánk tanulójának, Bóna Blankának (2.z.) a rajza is. A rendezvényrõl és az átadásról a Duna
TV közvetít a napokban.
Tóth Teodóra
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KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulás Tanácsa február 17-i ülésérõl
A Társulási Tanács februári ülésén értékelte a Társulás által
2009. évben végzett munkát. A Tanács az év során 10 ülést tartott, amely során 67 napirendet tárgyalt. Minden ülés határozatképes volt, jellemzõen mind a 9 polgármester jelen volt az
egyes döntések meghozatalakor. A februári eredménytelen elnökválasztás után a Tanács úgy döntött, hogy a 2010-es önkormányzati választásokat követõ elnökválasztásig a Társulást az
elnökhelyettesek irányítják.
A kistérségi együttmûködés célja, hogy az önkormányzatok
minél magasabb szinten biztosítsák az önkormányzati feladatellátást és szolgáltatásokat. A társult önkormányzatok közös
közszolgáltatási feladat-ellátásához jelentõs többletforrást biztosít a költségvetési törvény: 2009-ben 103 millió Ft-ot, amely
a közös feladat-ellátás pénzügyi alapja és ebbõl történt a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának és a két közoktatási intézményfenntartó társulás (Kartal–Verseg, Iklad–Domony) mûködésének kiegészítõ finanszírozása.
A Társulás teljes éves bevétele 2009-ben 182 millió Ft volt,
amelybõl az önkormányzatok hozzájárulása 21 millió Ft (12%).
Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata feladatainak
ellátásához 81%-os állami és más támogatásban részesült. A
heti gyakorisággal ellátottak átlaglétszáma éves szinten: nevelési tanácsadás 201 fõ, logopédiai ellátás 320 fõ, gyógy-testnevelés 90 fõ.
A pedagógiai szakszolgálati feladatok köre 2009. szeptemberétõl – részben pályázati forrásból – iskolapszichológusi szolgáltatással bõvült, amely elsõsorban a bagi, kartali és turai intézményekben vehetõ igénybe. A pedagógiai szakmai szolgáltatások közös szervezésének célja az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének szakmai
támogatása a Közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelõen. A szociális-gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás) ellátója a Kistérségi
Gondozási Központ. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
feladat megszüntetésérõl – normatív támogatás hiányában –
2009. októberében döntöttek az intézményfenntartó társulás
önkormányzatai. A belsõ ellenõrzési feladat-ellátás 8 településen összesen 35 költségvetési szervre terjed ki. A belsõ ellenõrök 656 ellenõrzési napon 61 ellenõrzést végeztek el, megfelelve a képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési tervekben foglaltaknak. A munkavédelem területén
már 7 önkormányzat (2009-ben Aszód is csatlakozott) vesz
részt a közös feladat-ellátásban. Folyamatosan zajlottak a
munka- és tûzvédelmi bejárások, képzések, elkészültek az intézményi kockázatelemzés és értékelés dokumentumai.
Pályázati forrásból május 15-tõl közfoglalkoztatás-szervezõ
alkalmazására nyílt lehetõség, aki fõleg adminisztratív segítséget és munkavállalási tanácsadást tud nyújtani az egyes településeken. A területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan
2009-ben készült el a kistérség településeinek informatikai fejlesztési stratégiája, amelynek célja a lakosság számára teljes
körû ügyintézést lehetõvé tevõ e-közigazgatás kialakítása.
A meghirdetett pályázatokat a Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat és a civil
szervezeteket a lehetõségekrõl. 2009-ben a kistérség települései összesen 26 fejlesztési célú pályázaton voltak eredményesek, az elnyert összeg több, mint 500 millió Ft. A Társulás
2009-ben 2 közmunka-programra pályázott eredményesen: a

több mint 30 millió Ft támogatás 59 fõ foglalkoztatását tette lehetõvé, részben a 2010. évre is áthúzódóan. 2009-ben indult útjára a Szomszédolás, a kistérségi kulturális napok sorozata,
amelyen minden alkalommal más település látja vendégül a
többi település kulturális értékeit bemutató programot.
A Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2010. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevételek összege 172 millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (94,4
m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (18,6 m
Ft), a közmunka-programot (15,4 m Ft), az egyéb támogatásokat (24,3 m Ft). A fõbb kiadások a következõk: önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök (44,6 m Ft), a Társulás közös feladatai ellátásának kiadásai (60,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûködése (61,9 m Ft).
A tavalyi évhez képest mind a bevételek, mind a kiadások
megnövekedtek, melynek oka a közösen ellátott feladatok bõvülése, valamint a téli-tavaszi közmunkaprogram finanszírozásának megjelenése.
Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg a 2010/01 téli-tavaszi közmunka-program indulásáról, valamint döntött a
kiegészítõ programban való részvételi szándékról, a pályázat
benyújtásáról. Ennek keretében 3,5 hónapos idõtartamra további 32 közmunkás foglalkoztatására nyílhat lehetõség.
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

MEGHÍVÓ
A Mûvelõdési Ház és a Kisbíró szerkesztõsége
szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit a

KÖLTÉSZET NAPJA
c. rendezvényre

Vendégmûvész: Budai Ilona,
aki a magyar népdaléneklés és népmesemondás egyik
legnagyobb elõadó mûvésze
Idõpont: 2010. április 9. péntek 16.00 óra
Belépés ingyenes!
A Költészet Napján kerül sor a Kisbíró által meghirdetett Filctoll pályázat eredményének a kihirdetésére,
valamint a felsõ tagozatos iskolások rövid mûsorára is. A
díjakat Bognár József, a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke adja át a nyerteseknek.
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KARTALI KISBÍRÓ

Élõ múltunk

NÉHÁNY GONDOLAT
MUSZÉLY VIKTOR
ATYÁRÓL

Tisztelt kartali lakosok!
Kartal Nagyközség képviselõtestülete az elmúlt évekhez
hasonlóan elkülönített egy keretösszeget a civil szervezetek támogatására. Idén ez az összeg 3 000 000 Ft. Ennek az odaítélését a Testület a Kulturális, Oktatási és Sport
bizottság hatáskörébe utalta. Civil szervezetek, egyházak
és magánemberek, akik Kartalon tevékenykednek, kérelmet nyújthatnak be a bizottsághoz. A kérelemben jelöljék
meg tevékenységüket, milyen célra kérik a támogatást,
és a kért összeg nagyságát. A kérelmeket a bizottság várhatóan április – május hónapban bírálja el.
Bízom benne, tudjuk segíteni azokat, akik tehetségükkel,
közösségi munkájukkal Kartal hírnevét öregbítik.
Tisztelettel:
Bognár József
a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke

Személyesen is ismeretem Õt. A rk. Plébánián 1950-1954
-ig dolgozott lelkészként. A kartali nép és az ifjúság szerette Õt, mert életközelségben volt híveivel, hiszen aktív
papi pályafutásának egy jelentõs hányadát hitoktatóként
élte.
Ennek a kis emlékezésnek az ad apropót, hogy a kecskeméti könyvtárban olvasgatva találtam rá egy híranyagra, mely szerint a Harkakötönyi hívek Muszély Viktor
atya síremlékét avatták fel a múlt év decemberében.
Most álljon itt egy rövid kronológia az életérõl:
1913. május 17-én született Erzsébetfalván (Bp.).
1937. november 23-án Vácott szentelték pappá.
1938-tõl hitoktató Kiskunhalason, majd Újpesten, segédlelkész Pesterzsébeten.
Kartalon 1950–1954 között teljesített szolgálatot. Késõbb Csongrádon, Szolnokon, Dunaharasztin, Pestszentimrén is végezte lelkészi tevékenységét, legutóbb
Harkakötöny plébánosa volt.
1987-ben püspöki tanácsos címet érdemelte ki.
1989-ben ment nyugállományba.
1993 óta kanonok.
2002-ben vasmisés pap.
2004-ben hunyt el, 91 éves korában.
Muszély Viktor tisztelendõ úr édesapja híres rajztanár
volt. Rajz- és festéskészségét fiára hagyományozta, de Õ
mégis a papi hivatást választotta. Élete során – fõleg
nyugdíjas éveiben – maga is szívesen festett és rajzolgatott. Értékes munkáiból 82 éves korában nyílt elsõ kiállítása.
A harkakötönyiek nagyon szerették és tisztelték Muszély Viktor
tisztelendõ atyát.
Fényképe megjelent
Szabó László: Fejezetek
Kartal történetébõl c.
kiadványban is megtalálható Lados László és
Deák Erzsébet esküvõi
fényképén, ahol az esketõ pap Muszély Viktor
tisztelendõ úr volt.
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