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„TI õseink, ti régiek
Kik ránk hagytátok a hitet, 
Ti vértanú vitézek, 
Ma vérszomjas hóhér harag Mártírjaként 
Idéz Arad, 
13 kivégzett.”

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentõ világosi fegy-
verletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján,
Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és
egy ezredesét, akik a bukást követõen kerültek osztrák fog-
ságba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damja-
nich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich Kár-
oly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg
Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernõ, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey Károly. 

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a
napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ ma-
gyar miniszterelnököt, akit csak 1870. június 9-én temethet-
tek el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án he-
lyezték el a Kerepesi temetõ mauzóleumában. 

OKTÓBER 6. 
AZ ARADI VÉRTANÚK

KIVÉGZÉSÉNEK EMLÉKNAPJA

OKTÓBER 23. 
Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 54. évfordulójára, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napjára!

Rian a föld, a falak dõlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kõnek 
Az ember újra fényre lép. 
Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 
Sötétbõl tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is gyõztesek. 

(Tollas Tibor) 

A tartalomból...
• Tóth Ilkó Mihály köszöntõje
• Idõsek Világnapja
• Önkormányzati hírek
• Legyünk büszkék sportértékeinkre
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Tisztelt Kartaliak!
Mindenekelõtt köszönöm Önöknek azt a bizalmat, ame-
lyet megszavaztak nekem 2010. október 3-án. 
A támogatások számából ítélve, a folytatást várják tõlem.
Arra adtak bíztatást, hogy az általam 2008. decemberé-
ben elindított úton haladjunk közösen tovább. 
Közösen, mert az Önök támogatását mindvégig éreztem
az elmúlt idõszakban. A település problémáinak feltárá-
sában, a megoldások keresésében sok segítséget kértem
és kaptam. Türelmesek voltak velem szemben és segítet-
ték a munkámat. Sokszor úgy tûnhetett, hogy a lakosság
számára egy-egy döntés nem volt elõnyös, de a végered-
mény általában megnyugtató eredményt hozott.
Az elindított beruházások egy része befejezõdött. A na-
gyobb építkezések a pályáztatások elhúzódása miatt idõ-
ben kissé csúsznak, de megvalósulnak. Az ipartelepítés
ígéretemhez híven létrejön. Az intézményekkel, a civil
szervezetekkel kialakított jó kapcsolatot tovább szeret-
ném építeni.

2010. október 3-án Önök döntöttek az önkormányzati
képviselõk személyérõl is. Az új képviselõtestület szemé-
lyi összetétele megváltozott, létszáma csökkent. 
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a képvise-
lõknek, akik az elmúlt 21 hónapban együtt dolgoztak ve-
lem. Közülük többen vagy nem jelöltették magukat, vagy
az elnyert szavazatok kevésnek bizonyultak a képviselõ-
testületi tagsághoz. Az elvégzett munka önmagáért be-
szél. 

Hiszem, hogy összefogással minden nehézség leküzdhetõ.
Bízom benne, hogy az újonnan választott képviselõk mun-
kájukkal a település fejlõdését, a közösségi élet fejleszté-
sét segítik majd. Ígéretemet betartva továbbra is az át-
gondolt, korrekt, demokratikus, politikamentes telepü-
lésvezetést képviselem. A kitûzött fejlesztési célok eléré-
sében számítok képviselõtársaim aktív közremûködésére.
Közösen dolgozunk Kartal élhetõbbé tételén. 

Kedves Kartaliak!

Túl vagyunk az önkormányzati választásokon. Folytató-
dik a megkezdett munka. Az ajtóm továbbra is nyitva áll
Önök elõtt, ha problémáikkal hozzám fordulnak.
Szándékom, hogy egy rendezett, értékes nagyközségbõl
idõvel fejlõdjünk olyan kisvárossá, ahol mindenki megta-
lálja a maga számára a megfelelõ munkát, kikapcsolódási
lehetõséget. Ahol nyüzsgõ közösségi élet mûködik, benne
sok-sok kulturális- és sporteseménnyel.

A következõ négy évet az Önök megelégedésére szeret-
ném polgármesterként végigvinni!

Tóth Ilkó Mihály

„Nem öreggé válni, 
hanem az öregséget hordozni a mûvészet”

(Goethe)

Október 1.
Az IDÕSEK VILÁGNAPJA
Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-

jét AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁ-vá, azóta minden évben
megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.
Mindannyiunk tágabb, vagy szûkebb környezetében él-
nek idõsek. Irányítsuk figyelmünket most egy kicsit rá-
juk! 

Az idõskor egy nagyon fontos életszakasz, melyet fele-
lõsséggel kell megélni. Egy olyan idõszak, amikor az ke-
rül elõtérbe, ami számít, és ami igazán értékes: az egész-
ség, a család, a béke, a harmónia. Arra, hogy valóban meg
tudják látni az idõsek ezeket az értékeket, egész életük
során készülniük kell.

Emlékezzünk csak vissza, miközben a szüleink a mun-
kájuk miatt távol voltak, a nagyszüleink vigyáztak ránk,
vittek óvodába, és kísértek az iskolába. Eközben a nagy-
szülõk és köztünk, unokák között pozitív cinkosság jön
létre, és egy mélyen nevelõ hatású együttmûködés. Az
ilyen kapcsolatban a nagyszülõ nem szabályokat mond,
hanem élettapasztalatát adja át. A fiatalabb generációt,
akikkel idõsek élnek együtt, arra bíztatom, hogy ne akar-
ják megváltoztatni az idõs ember szokásait, ne akarják
átnevelni, hanem legyen az idõsekhez kedves szavuk, tü-
relmük és meghallgatásuk.

A fiatalok és az öregek, ha találkoznak, kölcsönösen se-
gíthetik egymást emberségükben. Világszerte sok kezde-
ményezés is bizonyítja, hogy az idõsek termékeny talajra
találnak a fiatalokban bölcsességük és tapasztalataik át-
adására. A fiatalok pedig az idõsek révén fedezik fel saját
gyökereik gazdagságát. Általuk tanulják meg az életüket
felelõsségteljesen megtervezni. Általuk sajátítják el azt a
képességet, hogy azt értékeljék, ami valóban értékes és
el nem múlik.

Figyeljünk arra, hogy az idõsek az év minden napján
érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék,
hogy szükség van az évek során felgyûlt tapasztalatokra,
a megélt helyzetekre, melyek nem sûríthetõk egyetlen el-
mondott történetbe.
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Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott 

alakuló testületi ülésérõl

Az elsõ napirendi pontban Dóra Józsefné, Kartal Nagy-
község Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott a
2010. október 3-án tartott önkormányzati választásról. Köz-
ségünkben két polgármester jelölt és 37 képviselõ-jelölt
volt. A választáson 4731 fõ vehetett részt, ebbõl 2093 lakos
jelent meg a szavazáson a négy szavazókörben. A szavazás
során összesen 41 db érvénytelen szavazólapot találtak a bi-
zottságok. 
A két polgármester-jelölt közül a választópolgárok Tóth
Ilkó Mihályt választották meg.
Megválasztott képviselõk:

• Bognár László Független jelölt
• Gergely László FIDESZ-KDMP jelölt
• Dr. Keresztes Katalin FIDESZ-KDMP jelölt
• Oláh Klára Mária FIDESZ-KDMP jelölt
• Peterson János Független jelölt
• Rehorovszky Gáborné Független jelölt
• Szarvas Csaba Független jelölt
• Szásziné Gyõri Éva Független jelölt

A választási eredményeket nem támadta meg senki, így az
október 6-án az jogerõs lett.

A második napirendi pontban Dóra Józsefné, Kartal
Nagyközség Választási Bizottság elnöke a képviselõkkel le-
tetette az esküt.
Harmadik napirendi pontban Dóra Józsefné, Kartal
Nagyközség Választási Bizottság elnöke a polgármesterrel
is letetette az esküt.
A negyedik napirendi pontban a polgármester illetményét
és a költségátalányát állapította meg a Képviselõ-testület.
Az ötödik napirendi pontban Kartal Nagyközségi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a képvise-
lõk létszámát (1 polgármester 8 képviselõ), a szavazásnál
szükséges minõsített többség számát (legalább 5 fõ), és két
alpolgármester helyett egy megválasztását fogadta el a tes-
tület.
A hatodik napirendi pontban zárt ülés keretein belül a
Képviselõ-testület egyhangúan Gergely Lászlót választotta
alpolgármesternek.
A hetedik napirendi pontban Gergely László, alpolgár-
mester letette az esküt.
A nyolcadik napirendi pontban a Képviselõ-testület meg-
választotta a bizottsági elnököket és a bizottsági tagokat.
Ennek eredménye:
Pénzügyi Bizottság

elnöke: Bognár László
tagjai: Oláh Klára Mária, Szásziné Gyõri Éva,

Peterson János, Szarvas Csaba
Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke: Peterson János
tagjai: Bognár László, Rehorovszky Gáborné,

Szásziné Gyõri Éva, Szarvas Csaba

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
elnöke: Rehorovszky Gáborné
tagjai: Szásziné Gyõri Éva, Peterson János, Szar-

vas Csaba
A bizottságok külsõ tagjainak megválasztására egy késõbbi
ülésen kerül sor.
A kilencedik napirendi pontban a képviselõ testület meg-
tárgyalta és elfogadta a Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ testületének a helyi képviselõk tiszteletdíjáról,
juttatásairól, költségtérítésérõl szóló rendelet-tervezetet.

Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozat szüle-
tett:
A képviselõ-testület:
– elfogadta Kartal nagyközség várossá nyilvánításának kez-

deményezését,
– döntött a Díszpolgári cím alapításáról, mely részleteirõl a

következõ ülésen tárgyalnak. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Mûvelõdési ház 
NOVEMBERI tervezett programjai:

6. szombat Sportbál a Kartal S.E.
Gyermeksportolóiért

11. csütörtök Árusítás - cipõ
12. péntek "Kartaliak a kartaliaknak"
13. szombat "Nyugdíjasok a Nyugdíjasoknak"
15. hétfõ Árusítás -  vegyes
18. csütörtök Árusítás - vegyes
20. szombat 9.00-17.00  Kreativitás fejlesztõ
22. hétfõ Árusítás- vegyes
26. péntek Árusítás- Jön Pisti!

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 

2010. november 18.



Értesítjük a tisztelt olvasókat, hogy internet tanfolyamunk
létszáma ez évre betelt. Újabb képzést januárban indítunk,
melyre várjuk a jelentkezõket!

***
Kedves Gyerekek! Ne csak a dobozt bámuljátok és lógjatok
a neten, ezért hívunk benneteket  Mesedoboz foglalkozása-
inkra a következõ pénteki napokon 16.00 órára:

Október 22. • November 5. • November 19.
December 3. • December 17.

Programjaink: mesehallgatás, diafilm vetítés , vetélkedõ és
kézmûves foglalkozás.

***
Kedves Szülõk és Nagyszülõk!
Az alábbi könyv ajánlásával ismételten fel szeretném hívni
figyelmüket az olvasás, a kicsiknek való felolvasás fontossá-
gára, hiszen ugye mindannyian tudjuk, hogy nem csak a
testnek van szüksége táplálékra, hanem a léleknek is!

Könyvajánló
Ugye, Kedves Szülõtárs, az Ön csa-
ládjában is elõfordult már, hogy a
gyermeke csúnya szavakat használt,
rágta a körmét, nem akart óvodába
menni, zavarta a tanítást? És még so-
rolhatnánk hosszan a gyermekkori
magatartászavarokat, amelyeket el-
mondani is szégyellünk sokszor, mert
azt hisszük, bennünk, szülõkben van
a hiba. Olyan meséket gyûjtött össze

egy kötetbe az osztrák pszichológusnõ, amelyeket szorongó,
riadozó kisgyermekeinknek mesélhetünk elalvás elõtt, oko-
san irányítva, hogy lassan-lassan le tudja gyõzni szorongá-
sait. A mesékhez részletes, alapos kísérõszöveg járul, amely
megmagyarázza a szülõknek, hogyan viselkedjenek az adott
magatartászavar esetén. Meséljünk hát örömre, gyógyítás-
ra, magunk és gyermekünk épülésére.

…és a gyerekeknek is egy jó könyv:

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? Hát,
egy igen szórakozott pacák, pontosab-
ban pocok, aki mindig a felhõk fölött
jár... Egy kiadó vezetõjeként dolgozik,
de igazi szenvedélye az írás. 
Rágcsáliában, Egér-sziget fõvárosá-
ban minden mûve bombasiker. Nem
olvastad még õket? Pedig igazán mu-
latságos történetek: könnyebbek,
mint a mozzarella, kívánatosabbak,

mint az edami és ízesebbek, mint az érett parmezán... Majd
meglátod a színes, vidám könyvbõl!

Laukó Ibolya

2010. október
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HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL ELINDULT 
A KÖNYVES KLUB

Az általános iskola felsõ tagozatos pedagógusai elsõ alka-
lommal, játékos délutánt szerveztek a 4. osztályos tanulók-
nak. A cél az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a fel-
sõ tagozaton tanító tanárokkal, az új tantárgyakkal, ame-
lyek jövõre várnak rájuk. 20-20 perces foglalkozásokon vet-
tek részt, három helyszínen. A foglalkozásokat Bognár
László, Hegedûs Lajos, Lukács László, Kerekes Csaba,
Kratofil Sándor és Varga János Zoltán tanár urak tartot-
ták; földrajz, történelem, informatika és testnevelés téma-
körében. A rendhagyó órákon az alsó tagozat minden 4. osz-
tályos tanulója és a versegi tagintézmény negyedikesei,
majdnem teljes létszámmal részt vettek. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat, érde-
kesnek találták a foglalkozásokat. Köszönjük szépen az al-
sós kollégák közremûködését. Legközelebb november 12-
én, pénteken délután várjuk nagy szeretettel az alsó tago-
zat legnagyobbjait.

Deme Gabriella

OKTÓBERI JELES NAPOK
Október   1. A zene világnapja, az idõsek világnapja 
Október   2. Az erõszakmentesség világnapja, 

a sztómások világnapja 
Október   4. Az állatok világnapja 
Október 4-10. A világûr hete
Október   5. Raoul Wallenberg-emléknap, 

pedagógusjogok világnapja 
Október   6. Az aradi vértanúk emléknapja. 
Október   9. Postai világnap
Október 10. A halálbüntetés elleni harc világnapja, 

a lelki egészség világnapja 
Október 11. Boldog XXIII János emléknapja 
Október 12. Kolumbusz napja 
Október 14. Szabványosítási világnap 
Október 15. A fehér bot (a vakok és gyengénlátók)

nemzetközi napja, falusi nõk világnapja 
Október 16. Élelmezési világnap, a kenyér világnapja 
Október 17. A szegénység elleni küzdelem világnapja 
Október 18. A magyar festészet napja 
Október 20. A csontritkulás nemzetközi napja 
Október 21. Földünkért világnap 
Október 22. A dadogás elfogadásának nemzetközi

világnapja és Liszt Ferenc születésének
napja

Október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe, A 3. ma-
gyar köztársaság kikiáltásának napja 

Október 24. A magyar operett napja 
Október 24. Az ENSZ világnapja 
Október 27.  Kazinczy Ferenc születésnapja
Október 28. Az animáció világnapja 
Október 30. Takarékossági világnap
Október 31. A reformáció emléknapja 



Kartalon pezsgõ sportélet folyik. A szabadidõsporttól a
versenysporttal bezárólag. Az egyik színtere a tornacsar-
nok, ahol szabadidõsport jelleggel megjelenik a felnõtt lab-
darúgás és a kézilabda. A tornacsarnok és az alsó tagozat
tornaterme ad helyet az iskolai testnevelésnek és az iskolai
edzéseknek. Az óvoda tornaterme az óvodás foglalkozások
helyszíne. Az iskolai sportcsoportok kínálata igen széles kö-
rû. Van sportfakultáció (sportklub), szivacskézilabda, labdás
elõkészítõ, leány és fiú foci, van kosárlabda, asztalitenisz,
tollaslabda, atlétika, duatlon, tömegsport. Meglepõen sokan
asztaliteniszeznek baráti körben. Ezért is szerveztünk egy
amatõr csapatbajnokságot TOP 12, 5 Sport Büfé elnevezés-
sel. Többen járnak síelni akár családi, akár baráti körben és
sokan úsznak is. Van NB II futsal csapatunk. Éppen ezen a
napon mikor ez a cikk íródik hazai mérkõzés lesz este a
Kartali Futsal SE és a Szentesi VSK csapatai között. Tenisz
csapatunk a Kartali Tenisz Klub pedig az NB III-ban vívja
mérkõzéseit. A Neumann–Kartal Floorball SE-nek pedig
az OB I-es és OB I/B-s férfi felnõtt csapata, OB-I-es nõi, és
utánpótláscsapatai vannak. Ezekben a csapatokban a gye-
rekektõl a felnõttekig kartali sportolók játszanak. Ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy Kartalnak van két U-19-es
férfi válogatottja Petényi Viktor és Sármány Viktor, és van
U-19-es nõi világbajnoka is Kárpáti Enikõ személyében.

Újra élet van a sportpályán. A Kartal S. E. gyerekcsapa-
tokkal és a felnõtt csapattal megkezdte munkáját. A felnõtt
csapat a megyei III. osztályban játszik. A Kristály Házban
fit-kid foglalkozások vannak. Van a településen küzdõsport
foglalkozás, kyokushinkai karate. Igen széleskörû sportér-
deklõdés és sportélet folyik tehát nagyközségünkben. 

A 2009/2010-es tanév végén, a Könyves napon a Ferencvá-
rosi Torna Club fiatal labdarúgója, NB I-es kerettag volt a
vendégünk, aki a Tanár-Diák férfi labdarúgó mérkõzésen az
elsõ félidõben a diákok, a második félidõben a tanárok csa-
patában szerepelt. De nemcsak férfi, hanem nõi Tanár-Diák
mérkõzés is volt. Óriási volt a hangulat, mindenki nagyon
jól érezte magát. 

Az iskolában a hagyományok szerint díjaztuk a sportban
kiemelkedõ eredményeket felmutató sportoló tanulóinkat.
A 2009/2010-es tanév jó tanuló-jó sportolója díjat Sóss Réka
atléta, és Kovács Dániel labdarúgó kapta. Az iskola kiváló
sportolója díjat Dormány Zsófia (falmászás, labdarúgás),
Vincze Bence, Nagy Máté, és Deák Gábor (floorball) kap-
ták. Tantestületi dicséretben és könyvjutalomban részesült
Vati Gábor (labdarúgás, atlétika).  Könyvjutalomban része-
sült Szlucska Gábor, Petényi Krisztián, Horváth Tamás,
Peteranecz Viktor, Juhász Patrik, Kovács Krisztián, (floor-
ball), Halcsik Anett (atlétika), Kalcsó Róbert, Reiter Balázs
(úszás), Köntös Ádám (labdarúgás, atlétika, duatlon). 

Oklevelet kaptak: 
Felsõ tagozat
Sõregi Bence (Labdarúgás, Atlétika), Szászi Bálint (Lab-

darúgás, Atlétika), Szabó Tamás (Labdarúgás, Atlétika),
Deák Mihály (Labdarúgás, Atlétika), Kassai Attila (Lab-
darúgás)

Alsó tagozat
Lados Tóth Máté (Labdarúgás, Duatlon, atlétika), Csucsi

Áron (Labdarúgás, Duatlon, atlétika), Makrai Krisztián
(atlétika), Pesti Bernadett (atlétika), Krekó Klaudia (atléti-
ka), Simák Tamás (Labdarúgás, Duatlon, atlétika), Kovács
Luca (atlétika, Játékos Sportverseny), Soós Kiara (atlétika,
Játékos Sportverseny), Kerekes Benedek (Játékos Sport-
verseny, Kyokushin Karate, Szivacskézilabda), Jankovich
Bálint (Játékos Sportverseny, Kyokushin Karate, Szivacs-
kézilabda), Koncz Vivien (atlétika), Sóss Balázs (Labdarú-
gás, Atlétika, Futás, Játékos Sportverseny), Kovács Márton
(Labdarúgás, atlétika, Játékos Sportverseny), Mészáros
Boglárka (Atlétika, Játékos Sportverseny), Pethõ Adrián
(Labdarúgás), Szabados Inez (Játékos Sportverseny, Atléti-
ka). Felkészítõ testnevelõ tanárok: Kiss Judit, Kalcsóné
Pintér Beáta, Kerekes Csaba, Kratofil Sándor. 

Hagyományteremtõ céllal idén a Kartal S.E. Sportbált
rendez a Mûvelõdési Házban. Sportbált a Kartal S. E. Gyer-
meksportolóiért. A rendezvény fõvédnöke Tóth Ilkó Mihály
településünk polgármestere. A bál díszvendége Monspart
Sarolta tájfutó világbajnok, tizennégyszeres magyar baj-
nok. A sportbál fellépõ vendégei lesznek: a Bad Boys két
táncosa, a Happiness Dance Fitness Fit-Kid csoport, és
floorball freestyl-osok (programváltozás jogát fenntartva).
Minden sportszeretõ embert megkérünk, hogy támogassa
rendezvényünket azzal, hogy eljön a bálba, vagy támogatói
jegyet vásárol. 

Látják a kedves olvasók, hogy büszkén elmondhatjuk ma-
gunkról KARTAL SPORTOS TELEPÜLÉS. Mindenkit
arra kérek, támogassák a gyermekeiket a sportolásban, egy
szebb jövõ érdekében.

Kratofil Sándor
testnevelõ tanár
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Befejezõdött az Ady E. úti óvoda akadálymentesítése. Ezzel
egy újabb fejlesztés zárult le óvodánk életében. Ha visszagon-
dolok, milyen sorrendben jutottunk el a mostani állapotokig,
szinte minden évre jut valami újítás. 2001-ben életveszély mi-
att, a Rákóczi úti óvoda szorult vis major támogatásra. Újjáé-
pítettük az alsó szintet. A tetõtérben csak a lehetõségét tudtuk
megteremteni a késõbbi beépítésnek. Aztán 2002-ben az Ady
Endre úti óvoda tetõterét építettük meg, egyúttal fõbejáratot
alakítottunk ki és a konyhát kibõvítettük a HACCP elõírások-
nak megfelelõen. A bõvítéssel az emeleti részen két csoportot,
kézmûves szobát, logopédiai-, orvosi-, elkülönítõ szobát is sike-
rült biztosítani. Számunkra, - jobban mondva a gyermekek szá-
mára a legfontosabb, hogy ezzel egy idõben tornatermet is
kaptunk, ami a mai napig a leginkább igénybe vett helyisé-
günk. Akkor még a Posta melletti óvoda is üzemelt. 2005-ben
úgy döntöttünk, hogy alapítványt hozunk létre. A Játéksziget
Lakóiért Óvodai Alapítvány  koordinálja és visszaosztja azokat
a pénzeszközöket melyekhez az óvónõk gyûjtõmunkája révén,
vagy a szülõk és más támogatók segítségével hozzájut. Már az
induláskor egy jótékony szülõ 50.000 Ft-os támogatást adott.
Óvoda szinten minden lehetséges pályázatot megírtunk, mely-
nek eredményeként udvari játékok, sportszerek, mûvészeti
eszközök kerültek a birtokunkba. 2007-ben a Postai óvodát be-
zártuk. A gyermekeket a központi óvodába fogadtuk be, ahol a
kézmûves-, és a logopédia szoba összenyitásával egy újabb cso-
portszobát tudtunk kialakítani. Minden fennmaradó eszközt,
sportszert, bútordarabot felhasználtunk az új helyzet optimali-
zálására. 2008-ban már alkalmasak voltunk az adók felajánlott
1%-ának fogadására. Közben nagy segítségünkre volt a kartali
ELEKTRIKÓ Bt. által adományozott 50.000 Ft, és Meggyes
Tiborné élelmiszerboltjának aprópénz gyûjtõ akciója. Ezeket
utólagosan is köszönöm a gyerekek nevében! Közben az alapít-
vány aktívan mûködött. Minden évben hulladékgyûjtés (papír,
fém, elektromos) zajlott, s az óvónõk rendszeres mese elõadá-
sokkal (saját elõadásban) gyarapították az alapítvány vagyo-
nát. A szülõk bálja, a szülõk beszerzései és adományai során
összegyûlt pénzt 2009-ben udvari fajátékokra, faházikókra, ud-
vari homokozókra költöttük. 

Az összeg nem kicsi, közel 2.400.000 Ft. 
2009-ben újabb bõvítés történt, a Rákóczi úti óvoda tetõterét

sikerült beépíteni. Itt is kialakítottunk egy kisebb tornatermet,

s egy logopédiai szobát a gyerekek egyéni fejlesztéséhez. A
2010. évi 1%-ok elõrelátható összege: 496.504 Ft. Tovább foly-
tatjuk a papírgyûjtést, az óvónõk újabb meseelõadásokat készí-
tenek elõ.

A történeti áttekintés után nézzük a folyamat érzelmi olda-
lát. Az építkezések után mindig gyorsan visszatértünk a gyer-
mekek számára biztonságos, tiszta, gondozott életvitelhez.
Hogy miért?

Mert az óvoda dolgozói sajátjukként kezelik az óvodát, elsõ
helyre sorolva a gyermekek jólétét, érdekét. Most is, mint min-
dig, az akadálymentesítés után a lehetõ leggyorsabban, igénye-
sen megtervezték, megszervezték a környezet rendezését. A
nagytakarításon túl az óvónõk frissítõ festést végeztek az óvo-
da kerítésén, az udvari játékok egy részén (amit a költségveté-
sünk enged). Elrendezték a közhasznú munkások segítségével
az udvar parkosításához a területet. A szülõk rengeteg virág-
hagymát, virágmagokat, krizantémot, örökzöld növényeket
hoztak. Hrágyel Mihályné nagymama megajándékozott ben-
nünket egy beltéri pálmával. László Tiborné adományából
örökzöldeket vásároltunk. Az SZMK csoportonként 1000 Ft-tal
támogatta a fõbejáratnál elültetett árvácskák beszerzését. A
dajkák és az óvónõk rendbe tették a sziklakertet és gyönyörû
virágos ágyásokat alakítottak ki. Mindkét óvodában az óvónõk
olyan dekorációkat készítettek, ami a gyermekek szemének,
közérzetének különleges hangulatot biztosítanak. A Rákóczi
úti óvodát az ott dolgozók már az átadásra tökéletesen rendbe
tették, most bontott építõanyagokból kibõvítjük a melléképüle-
teket.

Valahol véletlenül beleakadtam egy felháborodott mondatba:
„Mi az, hogy az óvónõk festik a kerítést!?”

Vezetõként külön büszke vagyok a hozzáállásukra! Szívbõl
köszönöm a kolléganõimnek, a kedves szülõknek és a „külsõs”
segítõknek is. A szülõk türelme, segítõkészsége partnerkap-
csolatunkat erõsíti.

Azt kívánom, hogy alkalmazotti csapatunkhoz hasonlóan,
máshol is így gördítsék az eseményeket!

Tóth I. Mihályné óvodavezetõ
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A kreatív embernek biztosabb a munkahelye,
és új állást is könnyebben talál.

– A saját eszébõl akarja megújítani a vállalkozását?
– Úgy érzi, hogy csak órák, napok múltával jutnak

eszébe a helyes válaszok, érvek? 
A jelenlét jól erõsíthetõ.

– Gondjai vannak az akaraterejével? Tudja-e, valójában
hogyan lehet az akaratot erõsíteni?

– Kiegyensúlyozott lelki életet szeretne?
– Szeretne gazdaggá válni, de a beházasodás sem, a

tõzsdézés sem, és a korrupció sem az Ön asztala?
Viszont még gazdagságot hozó ötletei, találmányai
még lehetnek!

Ha a kérdések egy részére a válasz igen, akkor önnek
is való a következõ képzésünk.

Kreativitásfejlesztõ, Én erõsítõ, Intuíciónövelõ,
Feltalálói tanfolyam lesz
2010. november 20-án, 

a kartali Mûvelõdési Házban, 9-17 óráig 

A lokálpatriotizmus jegyében 
a részvételi díj: 5000,-Ft/fõ, közalkalmazottak, diákok, a
Magyarok Szövetsége tagok 30%-os, a munkanélküliek

50%-os kedvezményre jogosultak.

Jelentkezés a tanfolyamra Bencsik Tibornál
Tel.:06-20 529-22-28 • email:nimrodfi@freemail.hu

A Mûvelõdési Ház 
ÁLLANDÓ programjai:

Hétfõ: 17.00- 20.00 Asszonykórus próba
Vez: Valter Menyhértné

Kedd: 15.00- 18.00 K.K. Nyugd. Egyesület
Vez: Herczeg Jánosné

18.00-19.00 Holiday Rock and roll
Vez: Szarvasné Erzsó

20.00-22.00 Felnõtt színjátszók-Kamarateátrum
Vez: Barabás Tamás

Szerda: 17.00-20.00 Hip-Hop  próba
Vez: Glonda György

Csütörtök: 10.00-12.00 Csiri-biri, Mamák Klubja
Vez: Szirákiné Kálnai Petra

16.00-17.00 Gyermek  népitánc
Vez: Valter Menyhértné

Péntek: 15.00- 16.00 Gyermek színjátszók
Vez: Pechó Ferencné

18.00-20.00 Hip-Hop  próba
Vez: Glonda György

Szombat: 14.00 -17.00 Hip-Hop  próba 
(Program esetén változhat!)
Vez: Glonda György

20.00-22.00 Nefelejcs Népzenei Együttes
Vez: Deák István
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A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823

www.bagband.hu 
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04 Akkreditációs lajstromszám: 1245

 

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET
és

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

TEMETKEZÉS
FÉNY-ALKONY Kft.

Teljes körû szolgáltatás
Állandó ügyelet: 

éjjel - nappal
Ügyintézõ:  FODOR ATTILA

KARTAL, Ady E. u. 29.
Tel: 06-28- 439-492, 06-20-4341-588

 

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki
megtisztelt bizalmával és október 03-án rám szava-
zott. Számomra rendkívül megtisztelõ, hogy elsõ
indulóként ennyien gondoltak rám. Tudom, hogy
voltak, akik jóval több szavazatot kaptak, mint én,
mégis Nekem ez sokat számít, még egyszer
köszönöm. Gratulálok azoknak, akik beértek a célba
és kívánok sok erõt és kitartást az elkövetkezendõ
idõkre. Ezen túl is, ha tenni akaró embert keresnek,
én itt leszek. 

Tisztelettel: Violáné Bakos Csilla

KÖSZÖNET
Minden kedves szavazó polgárnak köszönöm a
támogatást és a biztatást, amit az utóbbi idõben
folyamatosan kaptam. 
Remélem, senkinek sem fogok csalódást okozni.
Önkormányzati képviselõként minden igyekeze-
temmel és tudásommal azon leszek, hogy a kar-
tali embereket szolgáljam. 

Tisztelettel: Szásziné Gyõri Éva

Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné • Olvasószerkesztõ: Varga Józsefné
Tördelõszerkesztõ: Liptai Gabriella • Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában Aszódon

Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. Tel.: 06-28-437-241 
E-mail: muvhaz.kartal@invitel.hu


