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MEGHÍVÓ
A kartali Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját,
ismerõseit

2011. november 12-én
17.00 órakor tartandó

"Kartaliak a kartaliaknak"
rendezvényére, melynek
keretében kerül átadásra a

2011. OKTÓBER

FELHÍVÁS

Kartal Nagyközségi Önkormányzat eladásra
kínálja fel az alábbi ingatlanokat:
- A Kinizsi utcából nyíló, az Iskola mögötti 3067
nm-es zöldterületet 8.000.000 Ft+ÁFA értékesítési áron.
Amennyiben a vevõ azonnal át kívánja minõsíteni lakóövezetté a vásárolt zöldterületet, úgy
annak anyagi vonatkozásai a vevõt terhelik.
- A Lehel utcában 30 db egyenként 800 nm-es
közmûvesítetlen telket 2.000.000 Ft+ÁFA/db
értékesítési áron.

cím.

- A kartali 1485/32 hrsz.-ú beépítetlen területet
1.000.000 Ft+ÁFA értékesítési áron. Lakóingatlan építésére a terület nem alkalmas.

Tiszteljék meg jelenlétükkel a díjazottakat!

A vételi ajánlatokat 2011. október 31-ig kérjük
leadni a polgármesteri hivatalban.

"KARTAL DÍSZPOLGÁRA "

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a tisztelt kartali lakosokat, hogy Kartalon megszûnt az építéshatóság, az ezzel kapcsolatos
feladatokat 2011. szeptember 01-tõl az aszódi
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Csoportja látja el.
ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfõ - 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd - Nincs
Szerda - 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök - Nincs
Péntek - 8:00-12:00

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Ezúton szeretnénk megköszönni Tót Rudolfnak
(Dodinak) - aki már több mint 15 éve - így idén,
augusztus 20-án is felajánlotta a kenyeret a
községnek, mely Szent István Király és az új kenyér
ünnepén a szentmise keretében került felszentelésre,
mellyel megkínálták a résztvevõket.

A tartalomból...

• Füst vs komposztálás
• Népzenei találkozó
• Az értékmentõ fodrász
• Kukorica fesztivál
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestületének 2011. július 1-jétõl 2011. szeptember 30-ig
megtartott üléseirõl
2011. július 6. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület az általa fenntartott intézményekben a 2011/2012-es tanévre 25 logopédiai
óra ellátását kérte az aszódi Pedagógiai Szakszolgálattól.
A második és a harmadik napirendi pontban a testület
pályázatok benyújtásáról döntött. Elõször a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése tárgyú pályázat benyújtását fogadták el, mely a sportcsarnok tetõszerkezetére napkollektoros rendszer kiépítésére ad lehetõséget, majd az
épületenergetika fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva címû pályázat benyújtását is döntöttek a képviselõk, a pályázat nyertessége esetén az iskolában és az óvodában lévõ kazánok cseréjére nyílik alkalom.
A negyedik napirend pontban egyhangúan megszavazta a
Képviselõ-testület a Vis Maior támogatás iránti kérelem benyújtását. 2011. június 5-én felhõszakadás zúdult településünkre, több utcában lakóházakat, kerteket öntött el a csapadék- és a talajvíz. A természeti károkból adódó védekezési költségeket és az önkormányzati ingatlanokban keletkezett károkat a vis maior támogatás keretén belül lehet megpályázni.
Az ötödik napirendi pontban az iskola óraszámának, pedagógusok létszámának meghatározásáról folyt hosszas tárgyalás.
A hatodik napirendi pontban a képviselõk a választási bizottsági tagot választottak. Dóra Józsefné Választási Bizottság elnöke július 15-én elnökségi megbízatásáról lemondott, a megüresedett tagságra a testület Krekó Ferencné
Császár u. 20 szám alatti lakost választotta meg. A Választási Bizottság elnököt és elnökhelyettest tagjai közül választ a késõbbiekben.
A hetedik napirendi pontban az önkormányzati földterületek meghirdetésérõl, azok értékesítési árairól döntöttek a
képviselõk.
A nyolcadik napirendi pontban a testület elfogadta a 2010.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló értékelést.
A kilencedik napirendi pontban a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjáról szóló 12/2010.(I.01)
sz. rendeletet módosítására került sor. Az anyakönyvekrõl
és a családi eseményekrõl szóló törvényerejû rendeletet
módosították, ami szerint, már nem csak azt kell az önkormányzati rendeletben szabályozni, hogy hivatali helyiségen
kívül, hanem hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötést, illetve anyakönyvi események megtartását is engedélyezni kell. A hivatali helységen kívüli házasságkötésre a
Kastélykert Étteremben és a Mûvelõdési Házban van lehetõség. A hivatali munkaidõt a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. Kartalon az az általános szokás, hogy a
házasságkötések szombaton zajlanak, a rendelet hatályba
lépésétõl, a szombati házasságkötésekért sajnos díjat kell
fizetni, ez egy központi rendelet módosítása miatt van. A

rendelet melléklete szabályozza anyakönyvvezetõk díjazását. Nemcsak az anyakönyvvezetõt kell díjazni, hanem a zeneszolgáltatásért is kell fizetnünk, a Rendezvényszervezõ
Intézethez.
A nyílt ülést követõen a Képviselõ-testület zárt ülést is tartott.
2011. július 18. rendkívüli testületi ülés
Képviselõ-testület a rendkívüli ülésen visszavonta a
48/2011.(V.24.) számú versegi iskolával kapcsolatos határozatát.
Egyebek között a testület tárgyalt az iskola üres álláshelyeinek betöltésérõl. Döntött a felsõ tagozatos iskola mögötti,
Kinizsi utcából nyíló 3067 m2-es zöldterület értékesítési
áráról, meghirdetésérõl. A képviselõk meghatározták a
Népzenei találkozó idõpontját. Ezen az ülésen döntött a
Képviselõ-testület az építésügyi hatósági hatáskör megszüntetésérõl, melyet az illetékességgel rendelkezõ Aszód
város részére átadott.
2011. augusztus 17. zárt, rendkívüli ülést tartott
a Képviselõ-testület
2011. augusztus 26. rendkívüli testületi ülés
A rendkívüli testületi ülés a Népzenei találkozó pénzügyi
részleteinek megbeszélésével kezdõdött. Ezután a versegi
iskolát érintõ határozatok születtek: 2011/2012-es tanévben
Versegen 1-4 osztály indításáról döntöttek a képviselõk,
emiatt két fõ pedagógus felvételét engedélyezték. Az iskola
részére a 2011/2012-es tanévre tantárgyfelosztás elkészítéséhez 890 kötelezõ órát biztosított a Képviselõ-testület.
A testület elfogadta önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását. A nyílt ülést követõen a
Képviselõ-testület zárt ülést is tartott.
2011. szeptember 15. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének a 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011.(III.16.) számú rendeletének módosítására
került sor.
A második napirendi pontban a Képviselõ-testület elfogadta a Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetés alakulásáról szóló tájékoztatót.
Harmadik napirendi pontban a szociális rászorultságtól
függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
13/1997.(V.30) számú rendeletet módosította a testület. A
kormány átalakította a lakásfenntartási támogatás rendszerét, a jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi
nyugdíjminimum 250%-ában (jelenleg 71.250 Ft) határozta
meg és eltörölte a lakásfenntartási költségek jövedelmen
belüli arányára vonatkozó rendelkezést. A jövedelemszámítás alapja az egy fõre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét kifejezõ fogyasztási egység, e mellett
vizsgálni kell támogatást igénylõk vagyoni helyzetét, és a
támogatást elsõsorban természetben kell nyújtani.

2011. október
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A negyedik napirend pontban a képviselõk elfogadták a
bölcsõdevezetõi álláshely pályázat meghirdetését.
Az ötödik napirendi pontban a testület tárgyalta és elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló, kartali 1485/32
hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítését, a vételárat
1.000.000 Ft-ban határozta meg. Ez az ingatlan a Császár
utca végén, a szennyvízátemelõ mögött helyezkedik el, lakóházépítésre nem alkalmas.
A hatodik napirendi pontban a Képviselõ-testület a Díszpolgári cím adományozásáról határozott, ebben az évben
Herczeg Jánosné és Boros Károly lett a Díszpolgári cím kitüntetettje. Idén két posztumusz díjat is megszavaztak a

testület tagjai, melyet néhai Sõregi János tanácselnöknek
és néhai Kovács László polgármesternek ítéltek.
A hetedik napirendi pontban a Képviselõ-testület egyhangú döntéssel Kovács László Sportcsarnokká nevezte át a
kartali csarnokot.
Ezen az ülésen a Képviselõ-testület módosította az avar és
a kerti hulladék égetésérõl szóló rendeletet, mely szerint
2011. október 1-jétõl hetente egyszer, csak HÉTFÕN lehet kerti hulladékot meggyújtani!
A nyílt ülést követõen a Képviselõ-testület zárt ülést is tartott.

FÜST VS KOMPOSZTÁLÁS
avagy környezettudatos (ön)nevelés
Bárhol kerül szóba, mindenütt indulatokat vált ki a Kartalt
újra és újra beborító füstfelhõ. Mindkét oldal védi az igazát.
Rend vagy tiszta levegõ? Hagyománnyá vált szokás vagy új
szemlélet? Közkomposztáló, de hogyan kerüljön oda a hulladék? Az álláspontok nem közelednek. Mit lehet tenni?
Remek kezdeményezésnek lehettünk tanúi a Játéksziget
Napköziotthonos Óvoda évadnyitó szülõi értekezletén. Ketten tartottak elõadást a megoldásról, a házi komposztálás
varázsáról. Igen, varázslat komposztálni. Az ember és természet közös „csiribi - csiribája“. A ház körül termelõdõ
zöldhulladékból - legyen az krumpli héj vagy õsszel lehullott
levél - kiváló minõségû, tápanyagokban gazdag komposzt
állítható elõ. Nem igényel különösebb szaktudást, kizárólag
akarat kérdése a természetes lebomlás elvén mûködõ komposztálás megvalósítása.
Némi önneveléssel, szemléletváltással sokat tehetünk.
Magunkért, mert kertünk növényei, szobanövényeink meghálálják a visszakapott gazdag táplálékot. Szomszédságunkért, hiszen nem terheljük közös levegõnket szennyezéssel.
Térségünkért, mert kevesebb lesz a szemét, illetve hatékonyabb a hulladék-felhasználás. Végsõ soron pedig drága
Föld nevû bolygónkért, hiszen nem szennyezzük, terheljük
levegõjét, földjét, vizeit. Sõt, tápláljuk, ahogyan õ táplál
mindannyiunkat.
Macerás? Egy vödör és némi figyelem kérdése, hogy ne a
kukába kerüljön a zöld hulladék. Aztán idõnként egy kis
mozgatás, nedvesen tartás. Nincs hely?

Ez nem lehet kifogás Kartalon, mert
minden portán akad
2-3 m2 terület, ahol
megvalósítható.
Nagyszüleink
is
égettek? Talán elfeledkezetünk volna a
trágyadombokról és
azok felhasználásáról? Mi legyen a kész komposzttal?
Visszavárja a kertben és lakásban minden növény!
Olyannyira egyszerû a dolog, hogy az óvodában is tervezik komposztáló kialakítását. Ahol a legkisebbek vehetnek
részt közvetlen környezetük gondozásában. Ahol kézzel
fogható közelségbõl figyelhetik meg a természet csodáját,
megújulását. Mely csodának így maguk is részesei lesznek.
Sõt! Gregus Istvánné és Kis Andrea óvónõk vezetésével a
Fiókák csoportos gyerekek kis napszámosnak állva almát,
céklát szedhettek az õszi betakarítás részeseiként egy kartali konyhakertben.
A munka végeztével pedig a szorgos kis kezek összegyûjtötték a zöldhulladékot, ami a portán lévõ komposztálóba
került. Ennyire egyszerû!
Köszönjük az óvónõknek, hogy szívükön viselik mindannyiunk jelenét és jövõjét, és a felnövekvõ generációt környezettudatos értékrendre szoktatják. Köszönjük mindenkinek, aki aktívan komposztál. Biztatunk mindenkit, tegyen
egy próbát, csak nyerhet, csak nyerhetünk vele!
Végezetül néhány tény:
„A komposztálás a legõsibb hulladék - újrahasznosító eljárás. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek a háztartási hulladéknak jelentõs hányada, kb. 30%-a komposztálható szerves
anyag. A kommunális hulladékszállító cégeknek az elszállítandó hulladékmennyiség alapján fizetünk. 30%-kal
csökkenthetõk tehát az ilyen jellegû költségeink, amennyiben a szerves anyagokat külön gyûjtjük, s komposztáljuk.”
(Komposztálás a családban - gyakorlati útmutató- kiadta:
Kötháló)
Buzás Viktória
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Mi vezethetett odáig, hogy probléma van
a gyerekek tudásával, magatartásával?
Gondolatindítónak szánom írásomat és talán nem is mindenki fog egyetérteni velem… De annyit talán megér, hogy
elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tovább… Elõre bocsátom, mielõtt valaki pálcát törne fölöttem, hogy a jelenség
nem kartali, hanem országhatárokon túlnyúló…
A 70-es, 80-as években „kevesebb” volt a beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerek, hiszen mindenki megtanult írni, olvasni és számolni….Vagy majdnem mindenki,
legalábbis többen, mint manapság. Senkinek nem jutott eszébe azt mondani, hogy nem tudom megtanulni a szorzótáblát,
mert disz-es vagyok! Nehezebben ment, mint a másolás, de
erõt vettünk magunkon és bemagoltuk, mert meg kellett tanulni! Ez volt a dolgunk, a kötelességünk. Akkoriban azt se
tudtuk, hogy mi az a diszgráfia…
A gyerekek nem panaszkodhattak otthon, hogy „a tanár
pikkel rám, azért adott egyest”. A szülõ nem érezte elfecséreltnek azt az idõt, amíg gyermekével a lecke fölött ült. Ismerte gyermeke valódi képességeit, tisztában volt az erõsségeivel, gyengeségeivel. Tudta melyik az a feladat, amivel
a gyermek egyedül is meg tud birkózni és miben kell segíteni neki… Ma 10 megkérdezett szülõbõl jó, ha 2 meg tudja
mondani, hogy éppen mit tanul a gyereke az iskolában.
Voltak raj és örsi foglalkozások, kirándulások az erdõbe
(is). Pedig akkoriban is volt kullancs, nem azóta alakult ki a
faj. A sok közös program miatt erõs volt a közösségi szellem. Anélkül, hogy megállapították volna, hogy kinek milyen részképesség zavara van, tudtuk mindannyian, hogy ki
mibõl szorul segítségre. Aki tudott segített. Ma a szakértõ
által megállapított problémás gyerekek sem kaphatják meg
a megfelelõ képzést a pénz hiánya miatt. De vajon tényleg
csak errõl van szó?
Pályakezdõ koromban, megvolt a kötelezõ tananyag, államilag elõírták, hogy mik azok a szövegek, versek, amiket
minden gyereknek meg kellett tanulnia, fel kellett mondania ahhoz, hogy a minimum követelményeknek (merthogy
akkor még azok is voltak) megfelelve, felsõbb évfolyamba
léphessen. Mára sok helyen már kötelezõ olvasmányok, memoriterek sincsenek.
Az oktatási reformok folyamatos és sok esetben nem véglegesen bevezetett változásokat írtak elõ. Bevezetésre kerül
a tánc és drámaoktatás, aztán megszûnt… kikerült az alsós
tananyagból a mondatelemzés, a kétjegyûvel való osztást is
vagy tanítja a pedagógus, az iskola, vagy nem… Nagy lett a
szabad mozgási tér, ami az iskolák közötti különbségekhez
vezetett.
Azután a kompetenciákra kellett összpontosítanunk. A
gyerek képességeit kellett fejleszteni (mintha eddig nem
azt tettük volna). Már nem az ismeretek átadása, a matematikai, nyelvtani (logikai) szerkezetek megtanítása volt a cél,
a gondolkodás fejlesztése, következtetések levonása, hanem
a gyakorlati szabályok besulykolása. Az lett a fontos, hogy
jó választ adjál, anélkül, hogy gondolkodnod kelljen rajta.
Minek kellene megtanulnod a szorzó és bennfoglaló táblát,
amikor ott van a számológép és pillanatok alatt kidobja a jó
választ… miért kellene megtanulni a történelmi eseménye-

ket, amikor az Internet mindenre tudja a választ…?! Hová
vezetett mindez? Oda, hogy a gyerek nem tud levezetni egy
bizonyítást, nem képes az elvonatkoztatásra, és ha megkérdezzük, hogy miért nem csinálod, azt mondja „CSAK”. Nem
tud magán segíteni, hiszen azt sem tudja, hol veszítette el a
fonalat. Persze, hogy unatkozik, természetes reakció, hogy
nem figyel, mással foglalkozik. Esetleg valami olyasmivel,
ami sikerélményt ad neki. Az is lehet, hogy rosszalkodik,
hogy a tanár ráfigyeljen. És milyen jó az, hogy a tanár csak
vele foglalkozik, hogy õ a fõszereplõ.
Nincs meg a családokban az alá fölé rendelt viszony, a szülõ egyenrangú a gyermekével. A barátja. Ezzel csak akkor
van baj, ha ezzel együtt az egymás tisztelete eltûnik. Ha a
gyermek nem tanulja meg tisztelni a felnõttet, a szülõt,
ugyan miért kellene, hogy tisztelje a pedagógust? Már iskolába lépéskor nem tud a hierarchiával mit kezdeni. Elég
gyakran elõfordul az is, hogy van hierarchia a családban,
csak éppen fordítva mûködik: a gyermek irányítja a szülõt
és nem fordítva…Biztos ismer mindenki olyan családot,
ahol a gyerkõc a „kiskirály”… Persze, hogy az iskolában is
õ akar lenni a fõnök.
A mai világban az egyén vált a legfontosabbá; az egyén
boldogulása mindenáron. A szülõk is egyre inkább azt csinálják csak, amihez kedvük van. Nem tudnak mit kezdeni a
hullámvölgyekkel. Ha a párkapcsolatuk már nem ég azon a
hõfokon, mint kezdetben,akkor „megadják az esélyt” maguknak, hogy megtalálják a boldogságot valaki más
oldalán… A gyermek meg ül lehajtott fejjel a sarokban,
mert azt hiszi, hogy már õ nem kell. Érdekes lenne, ha õk is
elhagyhatnának minket szülõket… Vajon visszajönnének-e,
hogy újra velünk éljenek?
Mivel minden szobában van tévé, azt nézhet, amit akar.
Nem csak egy tévén osztozik a család… Túró Rudiból is
kettõt vesz az anyuka, mert két gyereke van. Nem tanulnak
meg a gyerekek osztozni, nem tudják, mi az a lemondás, az
áldozat hozatal.
Az iskola nem csak Pistikérõl, Marcsikáról szól, hanem
Pistikékrõl, Marcsikákról, sok-sok gyerekrõl, akiket mi
egyformán szeretünk. Ha ügyesek vagyunk és jól csináljuk,
õk hozzák majd a betegágyunkhoz a pohár vizet, vagy õk
gondoskodnak a nyugdíjunkról…
Szásziné Gyõri Éva

HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL
Két örömteli hírt oszthatok meg a kedves olvasókkal. Könyvtárunk érdekeltségnövelõ támogatásként 202.000,- Ft-ot kapott könyvek beszerzése
céljára.
A Márai program könyvtártámogató pályázatán
pedig összesen 345.000,- Ft értékû szépirodalmi
és szakkönyvet nyertünk intézményünk számára.
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NÉPZENEI TALÁLKOZÓ KARTALON
2011. szeptember 10.

„Akik egyszer együtt énekeltek, sosem felejtik el egymást”
(Kodály Z.)
A Mûvelõdési Ház és az Asszonykórus ebben az évben is megrendezte a Népzenei Találkozót. Ezen a napon 29 éve alakult meg a kórus, mely egybeesett a Dal Napjával.
A találkozót Tóth Ilkó Mihály polgármester Úr nyitotta meg,
aki meleg szavakkal köszöntötte a részt vevõ kórusokat. Külön köszöntötte virággal a Kartali Asszonykórus tagjait megalakulásuk
29. évfordulóján. Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató a Vass
Lajos Országos Népzenei Szövetség részérõl értékelte és köszöntötte a kartaliak népmûvészetért tett munkáját. Elismerését fejezte ki az eddig elért eredményekért.
Katona Erika a Duna TV volt mûsorvezetõje is megtisztelte jelenlétével a találkozó résztvevõit. Szavaival méltatta Galga-mente
és közelebbrõl Kartal népmûvészetét a múltunk megbecsülését.
Részt vett Méry Margit néprajzkutató Szlovákiából a Pozsonyi Rádió zenei osztályának vezetõje, ki sokat találkozott a Kartali
Asszonykórussal fesztiválokon, versenyeken és szlovákiai szereplésük alkalmával. Elismeréssel szólt munkájukról.
A csoportok hazánk különbözõ részérõl és Szlovákiából
(Padányból, Csallóközkürtrõl) érkeztek. Változatos, szép mûsorral
léptek föl az új szabadtéri színpadon a helyi és vendég együttesek.
Ebéd után folytatódott az elõadás. A kartali Minik után Ikladról
érkezett német nemzetiségi tánccsoport szórakoztatta a jelenlévõket. Aszódról a Breda zenekar erdélyi dallamokkal kedveskedett.
A színpadi bemutatót az isaszegi Csata táncegyüttes fergeteges
táncaival fejeztük be. Este a Mûvelõdési Ház nagytermében táncházzal ért véget a találkozó.
Több csoport is szeretett volna részt venni a találkozón, de sajnos
az idõ és az anyagiak korlátozták a nagyobb létszám részvételét.
Ez a találkozó nem jöhetett volna létre a jóérzésû támogatók, segítõk nélkül. Nagyon örültünk, hogy az új szabadtéri színpad kész
lett. Köszönjük a Képviselõ Testületnek, Tóth Ilkó Mihály polgármester Úrnak. A hangosítást remekül megoldották Gergely
László alpolgármester Úr és Szászi Tibor tanár Úr. Köszönjük az
óvoda, iskola dolgozóinak segítségét, valamint Blaubacher János
vezetésével a közhasznú dolgozók munkáját.
Régió Plusz Televízió stábjának köszönjük a támogatást, a remek felvételeket, és a mûsorközlést.
Akik anyagiakban segítettek és nélkülük nem tudtuk volna megrendezni a találkozót:
Mezõgazdasági Szövetkezet Kartal, HFC-Network Kft. - Budapest, S & K-LAP Kft. Kartal, Galgamenti Viziközmû Kft. Bag, Ács László, Bereczki László, Bencsik Aurél, Bencsik János, BRAUN Papírbolt, Deák Péter - Salátabár, Dulai László,
Kovács József, Lados József, Oláh Géza, Petróczi Zsuzsanna,

Peterson János képviselõ, Pápai Húsbolt-Kartal, Szõke László, Tündi Félpénzes bolt – Kartal, Tóth Rudolf – pék és Vadász
Sörözõ- Kartal.
Az Asszonykórus nevében köszönöm az összefogást, és a pozitív
hozzáállást.
Valter Menyhértné Mûv. Ház vezetõ
(az eseményrõl készült fotók megtekinthetõk
a www.kartal.hu oldalon)

Sóbarlang Kartalon
Az allergia szezon kellõs közepén, 2011.
július 30-án a Ruszkai család egészségközpontjuk megnyitójára várta a vendégeket. Az egészséges életmód elkötelezett híveként Ruszkainé Bódai Julianna álmodta meg e nagyszerû létesítményt, melyet családja segítségével,
LEADER pályázaton keresztül elnyert
vidékfejlesztési támogatás felhasználásával valósított meg. A rendezvényre
ellátogató vendégsereg a családtól megszokott baráti vendégszeretetben részesült. Ruszkai János megnyitó beszédében köszönte meg a megvalósításban résztvevõk munkáját, majd Dr.
Szim Katalin, a Dr. Vincent Sóbarlang rendszer kidolgozója
adott tájékoztatást a sóbarlangozás kedvezõ hatásairól.
Ruszkainé Magneter mágnesterápiát ismertetõ szavai után az
egybegyûltek pezsgõvel kívántak sok gyógyulni vágyó érdeklõdõt és elégedett törzsvendéget. A bejárat elõtt elhelyezett kõsó
tömb sikeres széttörése után a vendégek személyesen is belekóstolhattak a sóbarlang csodálatos világába.
A Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumnak már a neve is családias, meghitt hangulatot sugároz, feltöltõdésre és kikapcsolódásra csábít. Az igényesen kialakított sóbarlangba lépve a falakon váltakozó színekkel megvilágított sókristályok természetes
barlanghoz hasonló látvánnyal fogadják a látogatót. Az aljzatot
vastagon borító donyeci sóban a gyerekek kipróbálhatják a sóhomokozást, más néven „somokozást” is. Az egyik sarokban kialakított sómelegedõ a tengerpartra varázsol bennünket. A párás, sós levegõ kiválóan tisztítja légútjainkat, jótékony az idült
gerinc és ízületi megbetegedésekre, az idült nõgyógyászati
gyulladásokra. A sókristály rezgései nyugtatják az idegrendszert. A kellemes zene és a fények fokozzák a relaxációs hatást,
a teljes kikapcsolódást biztosítják. A sóterápia segít leküzdeni a
napjainkban népbetegségként jelentkezõ légúti és bõrgyógyászati allergiás panaszokat, valamint az asztma kezelésének
egyik alapeleme lehet. Az egészségcentrum szolgáltatásai közül
meg kell említeni még a Magneter mágnesterápiát, a különbözõ
masszázsokat és a chi gépet is, a bejáratnál kialakított kis boltban pedig a gyógyhatású termékekbõl és sótermékekbõl vásárolva magunkkal vihetünk egy kicsit a sóbarlang hangulatából.
A Kuckó Sóbarlangot Kartalon a Bartók Béla út 14. szám
alatt találják, a nyitva tartásról és a bejelentkezés módjáról a
www.kuckosobarlang.hu honlapon tájékozódhatnak.
Arthur Schopenhauer szavai a sóbarlangozás mottójaként szólnak: „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”
Tóth János
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AZ ÉRTÉKMENTÕ FODRÁSZ
Aki Kartalon a Baross utcában (étteremmel szembeni rész),
az Ady Endre utcában vagy a Mártírok utcában (Tankó doktor
úr elõtt) nyitott szemmel jár-kel, láthatja, hogy a régi kutak
felújításra kerültek; az alábbi interjúból kiderül, hogy mindez
hogyan valósult meg. A felújítás kezdeményezõje Lipcsei Sándor, aki ugyan nem tõsgyökeres kartali lakos, de mégis szívén
viseli lakóhelye sorsát.
Úgy tudom, hogy az Ön ötlete alapján kezdõdtek el ezek a
munkálatok. Honnan jött az ötlet?
Évek óta látom itt a faluban, hogy rozsdásodnak a régi értékes
kutak, melyek egy gödöllõi Moór J. nevû öntõmester munkái, és
úgy gondoltam, hogy ezeket meg kell
menteni az utókornak. Nem szabad veszi hagyni a múlt értékeit, melyek a faluképet is szebbé teszik. Ami még
menthetõ volt, azt eredeti állapotába
próbáltuk helyreállítani, amelyik pedig
már nem, az pl. virágtartó szerepet kapott. Az étteremmel szemben lévõbe én
vettem a virágokat, és ápolgatom õket.
Az egyedüli kerekes kutat (Szlávikék
elõtt) szinte eredeti állapotában találtuk, csak festeni kellett. Sokan nem is
tudják, hogy ott van, mert takarja a diófa. Érdemes megnézni,
hiszen ebbõl a fajtából már csak ez az egy van a faluban.
Voltak segítõi, akik részt vállaltak ebben a feladatban? Hogyan szervezte be az embereket?
Azoknak, akik a fodrászatba járnak, elejtettem egy-két szót
a tervemrõl, és megkérdeztem volna-e kedvük csatlakozni hozzám. Többen is önként jelentkeztek olyan részmunkákra, amit
én nem tudtam megcsinálni. A hegesztéseket Varga József
(Manó), Jancsek József, Herczeg István és Saska János végezte. Az esztergálást Lados János, a famunkát Szászi József készítette. A festéket és egyéb alapozókat – a szintén Kartalról
származó – Péter Lajosné Fekete Magdika ajánlotta fel (megjegyzem, a ravatalozó karbantartásához is ingyen adta a festéket). A Tankó
doktor úr elõtti kútnak nem volt meg
a teteje, ehhez a különleges fát Szászi
József (Texi) adta, és ezt is Lados János (Sima) esztergálta meg. Tehát
több szorgos kéz, jó kollektíva munkája nyomán alakultak át ezek a megrozsdásodott, valamikor vizet adó kutak. Mindenki a maga tehetségével,
önzetlenül hozzájárult a felújításokhoz. Mostani állapotukban természetesen ezek nem használhatók, nem is
ez volt a szándékunk, hiszen ehhez különbözõ engedélyek kellenének. De remélem elértük vele a célunkat, azt, hogy a régi
értékeket próbáljuk megóvni a felnövekvõ generációnak, hiszen többen is visszajeleztek, hogy tetszik nekik, és bízunk
benne, hogy nem esik bennük kár.
Vajon a kartali lakosok is így gondolkodnak, értékelik ezt a
munkát?
Valószínû, hiszen nemrégiben telefonon riasztottak, hogy
menjek gyorsan az Ady Endre utcába, mert valaki levágta a
kút fejét. Még idõben érkeztem, csak egy hajszálon múlt, hogy
majdnem elvitték, (ami valószínû a MÉH-be kötött volna ki),
ezek után újból visszahegesztettük Saska Jancsival. Tehát a

lakosok figyelnek rá, remélem így is marad, hiszen ezek a falu
lakosságáé, a közösségé.
Tudni lehet arról, hogy vajon mikor állították fel ezeket a
kutakat?
Pontos dátumot nem tudok, de amikor én már Kartalra jöttem
– 1963-ban –, ezek már álltak, sõt az idõsek elmondása alapján a
templom elõtt és a régi Tüzép helyén is volt még ilyen kút.
A jövõre nézve van már újabb célkitûzése?
Van ötletem, amihez az elsõ lépéseket már meg is tettük. Régi
mezõgazdasági gépeket próbálnánk megmenteni, amit a mai fiatalok már nem is nagyon ismernek, például eke, ekekapa. Szeretném, ha ezek kartali gazdáktól származnának. Már van is egy teljesen kész, felújított állapotban lévõ eke. A következõ eszközt Gazsi István bácsi örököseitõl szeretném megszerezni; egy ekét és
egy szecskavágót. Bár egy kicsit megtörte a lendületemet ez a
kútfej „majdnem ellopása”, de most õsszel újra intenzíven kezdek
bele a munkagépek felkutatásába és a kiállítás megszervezésébe.
Ezek hol kapnának helyet, mi az elképzelése?
A Baross utca templom utáni részén, a járda és a kerékpárút közötti széles, tágas tér adna helyet a szabadtéri elhelyezéshez. Az érintett lakosokkal már egyeztettünk, akik hozzájárultak, hogy ott állíthassuk ki a nagyapáink által használt, immár
felújított, karbantartott földmûvelési eszközöket. Ezúton szeretném megkérni a kartaliakat, hogy akinek van ilyen a tulajdonában és szívesen felajánlaná a falunak, mi örömmel rendbe
tesszük. Ne az ócskavas telepen kössön ki a valamikor értékes
eszköz! Természetesen a kiállított tárgyra rákerül a tulajdonos, illetve az ajándékozó neve. Azt még jobban szeretném,
hogy, akinek van ilyen, az saját maga tegye rendbe, hogy ne álljon a sufniban, fészerben porosodva, rozsdásodva. Sok lakosnak elég széles a portája, így a saját háza elõtt, vagy a kiskertben is felállíthatná, azzal színesítve, szebbé téve környezetét és
ezzel együtt a falut is. Sok helyen látni a kubikus talicskába ültetett virágot, muskátlis szekeret és hasonlókat. Többet érünk
el vele, mintha ezer forintért leadnánk az ócskavasba, és már
többé nem lesz látható… Ily módon is megmenthetjük, hiszen
ezek már csodaszámba mennek, a fiatalok most sem ismerik a
földmûvelésben használt tárgyakat, nemhogy 10-20-30 év múlva. Nem mezõgazdasági múzeumot szeretnék, hanem a kút körül egy-két jellegzetes használati tárgyat állítanánk ki egy lebetonozott alapra. Ugyanúgy, mint a szõlõtermesztéssel foglalkozó faluk dézsát, szõlõprést helyeznek ki az utcákra, mi, a saját községünkre, területünkre jellemzõ munkaeszközöket.
Ha ez is megvalósul, mi a következõ lépés?
Vannak még ötleteim, nem egetrengetõ nagy dolgok, de jó
hozzáállással meg lehetne valósítani õket, így gazdagítanánk
kicsi falunkat.
Mi volt a fõ motiváció?
Kartal gazdag hagyományokkal rendelkezik. A múltunk
meglévõ értékeit fel kell kutatni, meg kell õrizni és átadni a jövõ nemzedékének, hogy megismerjék lakhelyük múltját, történelmét. Ha ez irányba tudunk lépéseket tenni, megmenthetjük
az elfeledett értekeinket, már nem dolgoztunk hiába.
Köszönöm a beszélgetést, és a falu nevében köszönöm Önnek
és a segítõinek az értékmegõrzõ, példát mutató munkájukat.
Kívánom a jövõbeli tervek sikeres megvalósítását és az ezekhez szükséges jó egészséget és segítõ kezeket.
Vargáné
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A VI. KARTALI KUKORICA FESZTIVÁL RENDEZVÉNYRÕL
2011. október 1.-én rendeztük meg a 6. kukoricafesztiválunkat. A
rendezvény célja a hagyományõrzés, régi népszokások, énekek,
táncok felelevenítése, továbbvitele, ezáltal a Galga-mente identitásának megõrzése és a közösségi élet aktívvá tétele. Ebben az évben
a LEADER Egyesületen keresztül elnyert pályázati pénzzel színesebbé és gazdagabbá tudtuk tenni a rendezvényünket. A programokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki találjon valami kedvére valót. A gyerekek részére volt csuhéfonás, agyagozás,
volt környezetvédelmi szellemi totó a komposztálásról. Itt ki lehetett próbálni, hogy milyen anyagokat hogyan komposztálunk, melyeket aprítunk. Volt kész komposztföld is, hogy lássák milyennek,
kell a végeredménynek lenni. Volt Toldi Miklós erõs emberek versenye, kukoricamorzsoló verseny. Új színfolt a háziállatok bemutatója volt, a gyerekek és felnõttek nagy örömére. Bognár László Tanár úr a gazdaságából hozott kecskét, birkát, nyulakat és egy mangalicahízót. Volt az udvaron baromfi is. A helyi termék bemutatóhoz
készítettünk egy stelázsi. Régen ezen tárolták a kamrában a befõtteket, lekvárokat, zöldséget-gyümölcsöt, tojást. Volt a polcon
nagyrédei szõlõ, palackozott bor, termelõi méz. Kaptunk házi tejet,
túrót, amit meg lehetett kóstolni. A galgahévízi D&D KFT, az általa készített savanyított termékekbõl készített össze egy anyagot a
bemutatóra. A Fõzõverseny nyertesei ebbõl kaptak ajándékként. A
Szüreti felvonulás is új program volt a rendezvényünkön. A hévíz-

Régi énekek, játékok megelevenítése révén igazi „fosztós” hangulatot idéztek elõ. Reményeink szerint egy szép, színvonalas délutánt és estét tudtunk biztosítani a résztvevõknek.
Köszönetet mondunk a fellépõ szereplõknek, a rendezvény támogatóinak és minden Önkéntes Segítõnek a rendezvény sikeres
lebonyolításáért.
A rendezvényt az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap támogatásával, az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület együttmûködõ társszervezõjével a Szülõföldünk Kartal
Alapítvány rendezte.
Támogatók: Turai Takarékszövetkezet, Darnyik Dénes: D&D
Kft, Sõregi Zoltán
A rendezvény lebonyolításában segítõink voltak: Berényi József, Bognárné Oláh Edit, Bognár László, Deák Manyi, Bagi általános iskola Pedagógusai, Kartali óvoda és általános iskola Pedagógusai, Jenei Csabáné és a turai általános iskola Pedagógusai,
Kartali Polgármesteri Hivatal dolgozói, Kartali Polgárõrség, Konkoly Erika, Ladócsy László, Oláh Géza, Rehorovszky Gáborné,
Ruszkai György, Sütõ Endre, Szásziné Gyõri Éva, Szászi Tibor,
Szászi Lászlóné, Szarvas Csaba, Sztán István, Tóth Ilkó Mihály,
Varga Zoltán, Régió Plusz TV: Szabadi Attila
Deák Istvánné

Egy kellemes délután emlékére
„ A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki elolvassa.” /Kosztolányi Dezsõ/

Szüreti felvonulók
györki polgármester úr a saját két lovával és hintójával vezette a
felvonulókat, a két lovas kocsit Oláh Géza vállalkozó biztosította.
A kulturális program délután 3 órakor kezdõdött. Mûsort az
Észak Kelet-Pest Megyei Leader területén mûködõ csoportok,
együttesek szolgáltatták. Volt ének, zene, tánc, mese. Szerepeltek
a kartali hagyományõrzõ együttesek: Asszonykórus, Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, Nefelejcs Népzenei Együttes. A kartali óvodás és általános iskolás gyerekek, a bagi általános iskola tanulói, valamint a püspökhatvani harmonikások is nagy sikert arattak. A Kristályház mûvészeti csoportja musical elõadást tartott,
ami egy másfajta hangulatot teremtett. Az esti mûsort sokan várták, mert a bagi Muharay Együttes Ifjúsági csoportja a Duda zenekarral lépett fel. A Galgamentén, de az országban már sok helyen megismerhették ennek az együttesnek kiváló táncosait és tanárait. Az ország különbözõ tájegységeinek táncaiban és erdélyi
táncokban gyönyörködhettünk. A Duda zenekar érdekessége a
duda, ami az egyik a legrégibb népies hangszer. Alakját léggel
töltött kisebb-nagyobb terjedelmû tömlõ képezi, alul és felül sípokkal ellátva. Nagyon különleges és érdekes elõadást hallottunk
szép énekekkel kísérve. Az este másik nagy meglepetése a
Cimbaliband elõadása. Sokan most hallottak róluk elõször. Itt a
cimbalomé a fõszerep, melyet Unger Balázs szólaltatott meg. Népzenei feldolgozásokat adtak elõ, énekkel kísérve. Nekik is nagy sikerük volt. Az est befejezése egy vidám kukoricafosztás volt a Nefelejcs Együttes elõadásában.

Október 7-e, délután hat
óra van. Az esõ csendesen szemerkél, a megmegerõsödõ szél már
érezteti az õsz közelségét. Jó betérni a könyvtárba, ahol nemcsak a
test melegszik fel, hanem a lélek is. Amint belépek, a szokott családias melegség fogad. Ismerõs arcok, várakozó tekintetek. Ma nemcsak a könyvek szeretete hozott ide bennünket, hanem a kíváncsiság is.
A könyvtári meghívó szerint Singer Magdolna írónõ, mentálhigiénés szakember és gyásztanácsadó fog beszélni az életérõl, a
könyveirõl. Egy törékeny nõt pillantok meg, aki mögött egy nemét és alkatát meghazudtoló életsors rajzolódik ki. Ki is valójában a könyvtárunk vendége? Egy asszony, aki négy gyermek
édesanyjaként ugyanúgy megtapasztalta az anyaság édes fájdalmát, mint bármelyik sorstársa. Egy feleség, aki két ízben
mondta ki a boldogító igent. Egy ember, aki bejárta a fél világot;
dolgozott kirakatrendezõként, dekoratõrként, szerkesztõként.
Jelenleg gyásztanácsadó és hospice tevékenységet folytatva segíti a rászorulókat. Egy nõ, aki még most is keresi önmagát.
A vendégmarasztaló pogácsa és a forró tea mellett észrevétlenül futnak a percek, és az elõadásból lassan kötetlen beszélgetés lesz.
Már egészen sötét este van, amikor hazafelé tartok. Megelégedetten nyugtázom, hogy egy tartalmas, kellemes délutánt töltöttem el a könyvek házában. Köszönet érte.
Magamban továbbgondolom a hallottakat, és Hamvas Béla szavai jutnak eszembe:
„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle.”
Pechó Ferencné

2011. október

8

KARTALI KISBÍRÓ

CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE,
igény esetén felelõs mûszaki vezetéssel is.

Teljes körû
ügyintézés,
minõségi munka,
korrekt ár!
Bereczki József magántervezõ
Kartal, Árpád Fejedelem út 83 sz.
Tel.: 20/968-4389

Októberben indul a kézimunka klub a
Mûvelõdési Házban!

FESTÉKEK
DISZKONT
ÁRON
Kartal,
Rákóczi út 73.
- Beltéri falfestékek:
Héra
4350 ft
Polifarbe
2790 ft
- homlokzat festékek
- bordûrök 500-1350 ft
- álmennyezetek 300-650 ft/m2
- rozetták, - díszlécek
- tapéták széles választékban (katalógusból)
Mosható, világító gyerektapéták
- faltetoválások
- hõszigetelõ rendszerek (rendelésre)
VÁSÁRLÓINKAT
SZERETETTEL VÁRJUK!

Mindenkit várunk, akit érdekel a kézimunka, kézmûvesség,
kreatív alkotás, legyen az horgolás, gobelin, hímzés, kötés,
patchwork-foltvarrás és sorolhatnám. Ennek célja, hogy minden
érdeklõdõvel megismertesse azokat az ismert és kevésbé
ismert technikákat, amelyeket régebben nap, mint nap ûztek
otthonaikban az elõdeink. A klubba szeretettel várjuk azokat a
hölgyeket (kismamákat, háziasszonyokat, nyugdíjasokat), akik
szívesen tanulnak, illetve gyakorolnak valamilyen kézimunkázást és tapasztalatukat másokkal is szívesen
megosztják, beszélgetõs hangulatban. A klub önköltséges
alapon mûködik, melyet Konkoly Erika vezet. Heti egy alkalommal, csütörtöki napon 18.00 órakor várja az érdeklõdõket.
Mindazok, akik élni szeretnének ezzel a lehetõséggel a
Mûvelõdési Házban folyamatosan jelentkezhetnek személyesen, vagy e-mailben, esetleg a 437-241-es telefonszámon, vagy
pedig a klubvezetõnél.
***

Agyagozó gyerekszakkör
Ismerkedés a kerámia formázási technikáival. Aki úgy érzi,
eléggé kreatív, és szeretne maradandó tárgyakat alkotni agyagból, kipróbálhatja magát! Kisebb-nagyobb tárgyakat, használatra alkalmas edénykéket készítenek, és díszítenek. Az
agyagozás nagyon jól fejleszti a kézügyességet és elmélyült
figyelemre-fegyelemre tanít. Az agyaggal való bánásmódot
Konkoly Erikától leshetik el.
A foglalkozásoknak a kartali Mûvelõdési ház biztosít helyet,
szerdai napokon 16.00-17.00-ig. Az érdeklõdõk jelentkezhetnek
a helyszínen vagy a szakkörvezetõnél is.

ÁLLÁS HIRDETÉS
Fogorvosi asszisztenst, dentálhigiénikust keresek,
OEP finanszírozott kartali rendelõbe,
2012. január 1-jei kezdéssel.
Jelentkezni lehet e-mailen: fogsor@gmail.com,
vagy telefonon: +36-20-519-0601
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