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Fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik 

ismerték és tisztelték, hogy

Boros Károly
életének 91. évében 2012.

szeptember 12-én 
csendben örökre elaludt.

2012. szeptember 22-én a
kartali temetõben vettünk

végsõ búcsút a közel egy évszázadot élt Boros Károlytól, akit
2011-ben a Kartal település érdekében kifejtett kiemelkedõ je-
lentõségû gazdasági tevékenységéért és a közösségi életben
való hosszú, aktív részvételéért, maradandó munkájáért Kartal
Nagyközség Díszpolgára címmel tüntettünk ki. Csak remélhet-
jük, hogy sikerült még életében méltóképpen kifejeznünk kö-
szönetünket. 
A búcsú az élet magasztos pillanata, melyrõl Seneca a követ-
kezõket írta:  „Arasznyi idõre jöttünk csupán, távozunk csak-
hamar, helyünket az utód foglalja el, bérelt szállásunk ez, csak
ideig-óráig a miénk.”
Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal „összefogni”.
Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen. Olyan személytõl
kell elköszönnünk, aki nemcsak a családjáért, hanem a közös-
ségért is munkálkodó ember volt.
Községünk sportéletében a Kartali Kinizsi futball csapat meg-
szervezése és mûködtetése fûzõdik a nevéhez az 50-es évek-
ben. A Medosz kb. 1963-ban indult, ennek elõdje volt a Kinizsi.
Kartal mezõgazdasági életében is fontos szerep jutott Neki, elõ-
ször a hatvani Cukorgyár kartali célgazdaságának élére nevez-
ték ki, majd az akkoriban szervezõdött termelõszövetkezet fõ-
agronómusa majd rövid idõn belül elnöke lett. Pályafutása alatt
jelentõs beruházások valósultak meg, a segédüzemek létreho-
zásával nemcsak eredményes gazdasági mutatók születtek,

hanem segítették a lakosok jobb ellátottságát és jelentõs sze-
repük volt a munkahelyek létrehozásában is. 
Nevéhez kapcsolódnak az alaptevékenységen kívüli, ún.
„kiegészítõ„  tevékenységek bevezetése, melyek kapcsolódtak
az élelmiszeriparhoz és a kereskedelemhez. A kartali földeken
termelt alapvetõ élelmiszereket helyben dolgoztatta fel, vágó-
híd, hentesüzlet, péküzem, tejbolt és zöldségbolt létesült, mel-
lyel sok kartali embernek helyben teremtett munkalehetõséget.
Életútja alatt elindult valami, ami a jövõt jelentette. Munkával te-
li napjai közben egészségi állapota megromlott és nyugdíjba
vonult, de továbbra is tevékeny éveket tudhatott magáénak a
Kartal-Verseg Vadásztársaság élén.
Nehéz szívvel, szomorúsággal gondolunk arra, hogy földi létét
befejezte.
Tudjuk, az élet nincs elmúlás nélkül. A fájdalom mély és csak
az idõvel enyhül. De soha nem múlik el teljesen, mert az emlé-
kezés marad, és maradnia is kell. 
Egy régi latin mondás szerint: „Non obiit, abiit.”  Nem halt meg.
Csak eltávozott. Ez arra utal, hogy Akit szerettünk és tiszteltünk
az emlékeinkben továbbra is velünk marad. Ahogy Juhász Gyu-
la is írta: 

„ Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Kartal Nagyközség Önkormányzata és a község lakosai nevé-
ben ezt az emlékezetet megtartva búcsúzunk.  A gyászoló csa-
ládnak õszinte részvétünk.

Vné

A tartalomból...
• Búcsúzunk...
• Önkormányzati hírek
• 30 éves a kartali Asszonykórus
• Tamási József atya bemutatkozása
• Ladócsy-Mûterem Galéria eseményeibõl
• Sporthírek

Búcsúzunk



2 KARTALI

2012. október

2012. JÚLIUS 24. RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
A Képviselõ-testület az elsõ napirendi pontban az aszódi járóbeteg
szakellátás hatvani kórházhoz történõ integrálásáról  tárgyalt, a dön-
tést késõbbre halasztotta, amikor a döntéshez szükséges valamennyi
információ rendelkezésre áll majd.
A következõkben a képviselõk hozzájárultak ahhoz, hogy az Asszony-
kórus Egyesület a nevében „Kartal” szót használja. Végül hosszas
egyeztetés után a testület tagjai arról határoztak, hogy a polgármes-
teri hivatal udvarán épülõ garázs és mûhely folyamatosan épüljön az-
zal a feltétellel, hogy az építkezés miatt ne legyen fizetési elmaradása
az önkormányzatnak.

2012. SZEPTEMBER 7. RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
A Képviselõ-testület hozzájárult az ÖNHIKI pályázat benyújtásához,
hogy a költségvetési hiányt ezzel is csökkentse.

2012. SZEPTEMBER 20. RENDES TESTÜLETI ÜLÉS
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület a 1/2011.(III.15.) sz.
költségvetési rendeletet módosította.
A második napirendi pontban a Képviselõ-testület elfogadta a Kartal
Nagyközség Önkormányzatának 2012. év I. félévi költségvetésének
alakulásáról szóló tájékoztatót.
A harmadik napirendi pont megtárgyalását elhalasztották szeptem-
ber 26-ai rendkívüli ülésre, mert a Raiffeisen Banktól a kötvény átüte-
mezésével kapcsolatos módosított ajánlat az ülés napján, délután ér-
kezett.
A negyedik napirend pontban a képviselõk jóváhagyták a Kartal
Nagyközség Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról szóló értékelést.
Az ötödik napirendi pont: 2013. január 1-jétõl az állam átveszi az ál-
talános iskolai oktatás fenntartását, az új Köznevelési törvényben a
fenntartást és a mûködtetést szétválasztotta, ami azt jelenti, hogy a
fenntartási jogokat az állam fogja birtokolni, a mûködtetést pedig az
önkormányzatokra bízza. A Képviselõ-testület a következõ nyilatko-
zatot tette: „a kizárólagos tulajdonában álló kartali Könyves Kálmán
Általános Iskola (Kartal, Iskola tér 1. és Baross u. 115.) mûködtetésé-
rõl az állami intézményfenntartó központ fenntartásába történõ át-
adást követõen is gondoskodik, a mûködtetési kötelezettség alóli
mentesítési kérelmet nem nyújt be”.
A hatodik napirendi pontban a képviselõk a bölcsõdevezetõ kérel-
mét tárgyalták. A testület tagjai elfogadták, hogy a Bölcsõde Alapító
okirata módosításra kerüljön: a jelenlegi 40 fõ gyermek ellátása he-
lyett 48 fõ gyermek ellátását engedélyezi, arról is határozott, hogy a
bölcsõde a Játéksziget Bölcsõde nevet viselje. A térítési díj összegé-
nek bevezetésérõl késõbb, a 2013. évi koncepció tárgyalásakor dönt.
A hetedik napirendi pontban a Képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert a Viziközmû által megküldött szerzõdés aláírására, ami
alapján a Galgamenti Viziközmû Kft. térítésmentesen (mivel a Vízmû
önkormányzati alapfeladatot lát el az ivó vízszolgáltatást tekintve)
földhasználati jogot fog szerezni a turai külterületi 088/4. Hrsz. alatti,
2012 m2 nagyságú ingatlanon, mely változatlanul 11 önkormányzat
tulajdonát képezi. Ezzel egyidejûleg a Vízmû által épített épület 088/A.
Hrsz. alatt – mint önállóan kiemelt épület – a Galgamenti Viziközmû
Kft. tulajdonába kerül.
A nyolcadik napirendi pontban László Tiborné kérelmét hagyta jóvá
a testület.

A kilencedik napirendi pontban az Adrob Kft. a Kartal Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában lévõ 991. helyrajzi számú ingatlanra vo-
natkozó vásárlási kérelmét fogadták el a képviselõk.
A tízedik napirendi pont: Herczeg István kérelemével kapcsolatosan
megállapította a testület, hogy illetékesség hiányában nem tud intéz-
kedni.
Az Egyebek napirendi pontban Szarvas Csaba tájékoztatást nyújtott
egy beruházási lehetõségrõl. A képviselõk beszéltek még a mellék-
utak állapotáról, és azok kátyúzásáról. Végül engedélyezték Lõrincz
Csaba aszódi evangélikus lelkésznek, hogy havonta egy vasárnap
délután istentiszteletet tartson a Mária Iskolában.
A nyílt ülést követõen a Képviselõ-testület zárt ülést is tartott, melyen
a Csokonai díj adományozására tett javaslatot és a 2012. évi díszpol-
gári címek adományozásáról döntött. 

2012. SZEPTEMBER 26. RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
A rendkívüli ülésen egyetlen napirendi pont volt, a képviselõk és a
Pénzügyi Bizottság tagjai részletesen megbeszélték a Raiffeisen Bank
által megküldött módosított ajánlatot a kötvénytörlesztés átütemezé-
sérõl. Az ajánlatot két pontban kérik módosítani, az egyik, hogy a ka-
matfelárat a szerzõdés aláírásától számítsák, a másik pedig, hogy a
jelzálog alá vont ingatlanok közül a szántókat vegyék ki helyébe a Szi-
rom utcai három önkormányzati lakás kerüljön.

Önkormányzati Hírek
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. július 1-jétõl 2012. szeptember 30-ig megtartott üléseirõl

Bölcsõdei Búcsú-uzsonna
Néhány hónappal ezelõtt, mikor megkezdtük az
elsõ kisgyermekek beszoktatását, nem is gon-
doltunk arra, hogy közülük néhányan hamarosan
óvodások lesznek. Jó volt látni, ahogy napról
napra változtak, fejlõdtek. Kezdetben még követ-
ték a gondozónõk minden lépését, fogták a kezü-
ket, de nagyon gyorsan eljött az idõ, mire önál-

lókká váltak. Egyedül öltöztek, egyedül étkeztek, nem volt szüksé-
gük másra, mint a biztonságra, szeretetre. Elkezdtek együtt játsza-
ni a társaikkal, szívesen fogadták az egyszerûbb szabályjátékokat,
és nagyon szerettek szerepelni, doktorok, boltosok, szakácsok, stb
lenni, vagy éppen valamelyik kedvenc állat bõrébe bújni. Egyre töb-
bet beszéltek, itták szavainkat. Alig gyõztük mondókával, mesével
kielégíteni õket. Megérettek az óvodára. 
Augusztusban kezdtünk el a búcsúuzsonna szervezését. A gondo-
zónõk egy zenés összeállítást terveztek, melyben már a próbák
során is nagy segítség volt Deák István a Nefelejcs Népzenei
Együttes vezetõje. Citerájával a zene szeretetének csíráját ültette el
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a kisgyermekekben. Minden csemeténk lelkesen vett részt a próbá-
kon. A búcsú délutánján már nagyon vártuk a vendégek, szülõk,
családtagok érkezését. Izgatottan álltak a gyerekek a csoportszoba
ajtaja mögött, és kíváncsian nézték, mikor jön már apa, anya. 
A bölcsõde középsõ teraszát alakítottuk ki színpadszerûen. Szép te-
rítõ és virág került az ajándékokkal megrakott kisasztalokra. A gye-
rekek gondozónõikkel a citera köré települtek. Az itt tanult énekekkel
és egy kis ajándékkal köszöntek el egymástól. Lelkes éneklésük
örömtelivé varázsolta a meghatott perceket. 
Ezen az ünnepségen vendégként vettek részt a Gyûszûkör tagjai is.
Itt köszöntük meg nekik azt az ajándékot, mely témájában, és kivi-
telezésében is illeszkedik a bölcsõde hangulatához, a gyerekek éle-

téhez. Az „A part alatt…” c. verses mese három jelenetét varrták
meg, három kép formájában. Ezek a Magyar Kézmûvességért Alapít-
vány által meghirdetett pályázat díjnyertes képei, melyek a nyár fo-
lyamán a Vajdahunyad várában, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum-
ban kerültek bemutatásra. Mostantól pedig Bölcsõdénk újabb ékes-
ségei közé tartoznak. 
A búcsú, a közös éneklés szép emlék marad számunkra, s remél-
jük, hogy a gyerekek is emlékeznek majd a velünk töltött néhány hó-
napra. 

Czakóné Szarvas Éva
Bölcsõdevezetõ

/további képek a www.kartal.hu oldalon megtekinthetõk/

VII. Kartali Kukorica Fesztivál 
2006. évtõl minden év
Október elsõ szombat-
ján rendezzük a kukori-
cafesztivált.
A rendezvény célja a
hagyományõrzés, régi
népszokások, énekek,

táncok felelevenítése, továbbvitele, ezáltal a Galga-mente identi-
tásának megõrzése és a közösségi élet aktívvá tétele. Ebben az
évben a fesztivál Október 6.-ára esett, ami egyben az Aradi Vér-
tanúk emléknapja is.
A rendezvény elsõ részében Deák Manyi konferálásában meg-
emlékezett az Ünneprõl, a Vértanúkról és a történelmi esemé-
nyekrõl, majd Bíró Boglárka elszavalta Ady Endre: Október 6 cí-
mû versét.
Ezt követõen a helyi csoportok szórakoztatták a résztvevõket. A
fellépõk között volt a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
csoportja, a Kartali Asszonykórus, a Nefelejcs Népzenei Együt-
tes Citera zenekara, a Mûvelõdési ház néptánccsoportja. A
Sárközi táncokat a Nefelejcs Népzenei Együttes kísérte.
Vendégünk volt még a Versegi Szépkorúak Egyesület Népdalkö-
re.
A népdalcsokrok között vidám perceket szereztek a mesemon-
dók, Hartó Erika és Rehorovszki Gáborné, valamint Varga Péter
hegedûjátéka.
A mûsoros délutánt a Kristályház mûvészeti csoportja zárta,
kedves, szép elõadásával.
A gyerekek részére volt csuhéfonás Edit nénivel, valamint házi-
állat bemutató is. Bognár László Tanár úr a gazdaságából ho-
zott kecskét, gidát, nyulakat. Volt az udvaron csirke, tyúk, liba.
A gyerekek nagyon élvezték.
Köszönetet mondunk a fellépõ szereplõknek és a felkészítõik-
nek, hogy színvonalas, elõadásaikkal szép délutánt szereztek a
nézõknek.
Megköszönjük a technikai lebonyolítást segítõ önkénteseknek
munkáját és a támogatásokat.
A rendezvény támogatója volt Józsa János versegi vállalkozó
és Tóth Rudolf László /Dodi/ kartali vállalkozó. 

Deák Istvánné
Szülõföldünk Kartal Alapítvány nevében

 

A Nagyközségi Könyvtár hírei
Közeledik az õsz, hosszabbodnak az esték, így ismét alkalmunk nyílik
arra, hogy több idõt töltsünk szeretteink, családunk körében. Lesz
idõnk hosszabb beszélgetésekre, játékokra és ahol kisebbek is vannak,
közös mesélésre. Amint lehetõségem adódik, mindig megragadom az
alkalmat arra, hogy felhívjam a felnõttek figyelmét arra, hogy milyen
fontos a gyermeki lélek fejlõdése számára az esténkénti mesehallga-
tás! A témában íródott sikerkönyvre szeretném felhívni figyelmüket
néhány kiragadott bekezdéssel.
„Kutatások igazolják, hogy az életben való beválásunk nem csak ér-
telmi képességeinken múlik. Az igazi sikereket és - ami még fonto-
sabb! - a belsõ harmóniát, az önmagunkkal való elégedettséget csak
akkor érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk és mások
érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, együttmû-
ködni, segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani... Vagyis, ha
fejlett az érzelmi intelligenciánk. A mese az érzelmi intelligencia fej-
lesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre
szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szi-
tuációja, bensõséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt
a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pi-
henni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas
és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nem-
csak a szülõre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelõ fan-
táziaképet alkot, ami segíti õt a nap folyamán felgyûlt belsõ feszült-
ségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában. Adjuk hát meg neki
a lehetõséget arra, hogy az égig érõ fa csúcsára kis kanászként fel-
kapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki mesét hallgatva nõ fel,
varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciá-
ja segíti majd a megpróbáltatások közepette.”
„A mese egy biztonságos értékrendszer kialakítását segíti elõ: tiszte-
letre, szeretetre, kitartásra, önmagunk iránti hûségre nevel.”

Kádár Annamária: Mesepszichológia

Ebben az idõszakban, a könyvtárban is felpezsdül az élet, gyakran ke-
resnek fel bennünket az óvodás csoportok és az iskolai osztályok. A
közös könyvtárlátogatások meghozzák a gyermekek vállalkozó kedvét
a beiratkozáshoz és az olvasáshoz is. Nagy örömet okoz számunkra a
kis hallgatók csillogó szeme, ahogyan a meséket hallgatják, majd
amint az együtt töltött órák után egyre gyakrabban térnek be hozzánk.
Biztos vagyok abban, hogy Õk csak gazdagodnak ezzel!
Köszönjük a könyvtárnak ajándékozott könyveket Kerekes Csabának,
Sõregi Évinek és Varga Daninak, valamint ismeretlen adományozónk-
nak, aki Az emberi test c., igen értékes könyvvel gazdagította állomá-
nyunkat! Deák Józsefnek ismételten köszönjük a  Zsaru újságokat. 
Külön megköszönjük falunk szülöttének, Szabó Lászlónak az újabb
helytörténeti dolgozatát, melynek témája:
Kartal történetébõl: Népesség-természetes szaporulat 1870-2001.
Elõzõ munkái megtekinthetõek a könyvtár helytörténet gyûjteményé-
ben. Laukó



2102. szeptember 8-án, Kisboldogaszony napján a Mûvelõdési Ház
szervezésében ünnepeltük meg az Asszonykórus újjáalakulásának
30. évfordulóját a hagyományos Népzenei találkozó keretében, mely-
re országhatárainkon innen és túlról hívtuk meg a Kodály örökséget
megõrzõ népdalköröket. 
„Az Asszonykórus 30 éve” címû kiállításban megpróbáltuk felidézni
a múltat, melyet a Mária iskolában és a Mûvelõdési Házban tekint-
hettek meg a kedves vendégeink. Az újjáalakulástól, azaz 1982-tõl
kezdve régi fotókat, újságcikkeket, naplóbeírásokat gyûjtöttünk
össze, és a sikereket bizonyító okleveleket, emlékplaketteket, díjakat,
kerámiákat is kiállítottuk. Mészárosné Varjú Angyélka – szalma –és
csuhéfonó – alkotása, az Örömalma címû meseképsorozata is a tár-
lat része volt.  
Rendezvényünket jeles vendégek is megtisztelték, Vécsey László or-
szággyûlési képviselõ, Tamási József c. apát, plébános atya, Vanó
András Galgahévíz, Tóth Tibor Hévízgyörk polgármestere valamint a
szakma képviselõi: Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, a Vass
Lajos Szövetség vezetõségi tagja, Rozgonyi Krisztina a KÓTA népze-
nei munkatársa és Bodza Klára elõadómûvész, népi ének oktató.
Tóth Ilkó Mihály polgármester úr sajnos betegsége miatt nem lehetett
jelen, de köszöntõ szavait Laukó Ibolya a Mûvelõdési Ház vezetõje
tolmácsolta.
A kórus dalcsokorral nyitotta meg a találkozót majd egy Mária-ének-
kel emlékeztek meg magyar hazánk Patrónájáról. Tamási József plé-
bános atyával közösen imádkozva adtunk hálát a múltért és kértük,
hogy a jelenben és a jövõben továbbra is legyen oltalmazónk a mi égi
Édesanyánk!
A megjelenteket Vécsey László úr és Rehorovszky Gáborné a KOS
Bizottság elnöke is köszöntötte, valamint méltatta a Kartal hírnevét
öregbítõ Asszonykórus tevékenységét, elért sikerét. 
Elhivatott munkájuk eredményeit híven tükrözik a tarsolyukban lévõ
elismerések: Arany Páva Nagydíjak, Aranypáva-díjak, Vass Lajos
Nagydíjak, KÓTA-díj, Portörõ- díj, Pest Megye Mûvészetéért díj,
Vankóné Dudás Juló - díj, Fesztivál Különdíjak és nívódíjak.
A hagyományõrzés területén kifejtett munkájáért elismerõ oklevélben
részesültek a tagok, mely mellé kerámia tálat és virágot is kaptak, a
Gyûszûkör képviselõje pedig az általuk hímzett zsebkendõt osztotta
ki. Mécsesekkel emlékeztünk meg azokról a tagokról is akik, már nem
lehetnek közöttünk, de hiszem, hogy a végtelen mennyei kórusban to-
vább énekelnek… Egy jó adottságú kórus alapja a gyümölcsöt hozó
munkának, de a sikerekhez szakmai hozzáértésre és irányításra is
szükség volt. Ezért az áldozatos és fáradhatatlan munkáért a jelenle-
gi szakmai vezetõnek -Valter Menyhértné-, és volt vezetõknek
(Martonné Sági Mária, Hintalan László, Maczkó Mária) is köszönetet
mondtunk. Hintalan László és Budai Ilona kedves, közös emlékeket
felidézõ sorokat küldött levélben az Asszonykórus részére.  
A szakma megjelent képviselõi a KÓTA által kiállított Díszoklevéllel ju-
talmazták a tagokat, amely rámutat, hogy nemcsak a múlt értékeinek
szakszerû megõrzését vállalták magukra, hanem ezen keresztül pél-
dát mutatnak a jövõ nemzedékének is.  A megnyitó rész után elkez-
dõdött a találkozót színesítõ csoportok bemutatkozása, akik szintén
kedveskedtek az ünnepelteknek. A színpadi mûsorral párhuzamosan
a Védõkarok Alapítvány és Balázs Zsoltné (Bag) jóvoltából ingyenes
vérnyomás- vércukor- és véroxigén szintmérésen vehetett részt a né-
zõsereg, a gyerekeket pedig díjmentes arc- és hennafestéssel várták.
A kartali Gyûszûkör tagjai kézmûves foglalkozást és fazekas mester-
ség bemutatót tartottak az érdeklõdõknek.
Sajnálom, hogy erre a szép nyárvégi, tartalmas, ingyenes programra,
megint kevés helyi lakos volt kíváncsi.  Pedig „Aki nem becsüli a múl-
tat, az nem érdemli a jelent, a jövõje bizonytalan lehet!”- így szól a

szállóigeszerû megállapítás. Hiszem, hogy egy község népének
összetartozását nagyban fokozza, ha az utódok híven õrzik az õsök
hagyományát. Bárhol él az ember, gondolkodásmódját, kultúráját, er-
kölcsét lényegesen befolyásolja az, ha a nemzedékek ismerik szülõ-
földjüket, annak szokásait, tradícióit és próbálják ezeket átörökíteni.
Kodály Zoltán szavait idézve: „…És mint az ékszer is holt kincs a
láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is, mennél
többeké lesz, annál nagyobb lesz a világító és melegítõ ereje.” 
Végül szeretnénk köszönetet mondani Mindazoknak, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez és sikeres lebonyolí-
tásához: Kartal Nagyközség Önkormányzata, HFC -Network Kft. Bu-
dapest, Galgamenti Viziközmû Kft. Bag, Sándor Ferenc, Galga-Coop
Zrt, BRAUN Papírbolt-Kartal, Pápai Húsbolt – Kartal, Tündi Félpénzes
Bolt Kartal, Száraz Zoltán, Hajnáczkiné Krekó Ágnes, Tóth Rudolf, Ko-
vács József, Peterson János, László Tiborné, Rõfös Méteráru Aszód,
Verseg Tüzép Kft.
Valamint köszönjük Kelemen Csillának a fotózást, Szászi Tibornak és
Gergely Lászlónak a hangosítást, Blaubacher János és csapatának a
segítõkészségét a technikai munkálatok ellátásában, a Könyves Kál-
mán Általános Iskola és a Játéksziget Óvoda dolgozóinak segítségét,
a polgárõrség, az önkéntes segítõk munkáját valamint a felajánlott sü-
teményeket.

(a rendezvényrõl készült fotók megtekinthetõk a www.kartal.hu olda-
lon, az eseményt a Régió Plusz Televízió rögzítette)

Vargáné

4 KARTALI

2012. október

„Akinek az Isten hangot adott az használja!”

30 éves jubileumát ünnepelte a KARTALI ASSZONYKÓRUS

Tudta Ön?
Mészárosné Varjú Angyalka
kartali szalma- és csuhéfo-
nó népmûvész /az Asszony-
kórus tagja/  egyik legszebb
munkája: az aranyszalmából
készült magyar Szent Koro-
na mintegy ötszörösére fel-
nagyított reprodukciója. A
szalma-korona a Szent Ko-
rona Szövetség hagyomány-
ébresztõ kezdeményezésére
és szakmai inspirációi alap-
ján készült 1998-ban az au-
gusztus 20-i ünnepségre.
Mint államiságunk elsõszá-

mú jelképe felmutatásra került a Szent Korona Szövetség küldött-
ségének élén a Kossuth téri honvédtiszti eskütételen, a Nemzeti
Múzeumban és azóta folyamatosan  látható a Szent Jobb körme-
neten is. Angyalka néni e páratlan remekmûve a Szent Korona
Szövetség tulajdonát képezi.  2005-ben Mattseeban (Ausztria) a
Szent Korona megmentésének 60. évfordulója tiszteletére rende-
zett ünnepségre is meghívást kapott alkotásával együtt. „Az állami-
ság jelképei” címû nemzetközi pályázaton Miniszteri Díjban része-
sült. Köszönjük, hogy csodálatos alkotásaival, kiállításaival Kartal
jó hírét viszi a világon szerte-szét. 

Vné
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Kedves Olvasó!
A második hónap utolsó napjait töltöm már Kartalon.
Körülnézni is alig volt még lehetõségem, a jövõbe te-
kinteni, azt tervezni, még kevésbé. Marad a múltba
merengés! Múltammal szeretnélek tehát kissé megis-
mertetni, hogy gyökereimet, gallyaimat lásd, s ennek
jegyében véleményezd lombomat. Úgy hírlik, 1947
májusában, talán éppen annak 25. napján újra, s per-
sze ki tudja hányadszor már, rátalált egymásra egy
akkor 40 éves András és 36 éves Ilona. Talán nyitva
volt a kunszentmiklósi ház ablaka, s beérzõdött az or-
gonaillat. Hát mi kellett még ahhoz, hogy 9 hónapra rá
így fogalmazzak: OÁ! OÁ!? Találja ki mindenki! Hár-
man szaladtak hozzám, gyönyörködni a 4 és fél ki-
lómban: Bandi, Atti és Ili. Boldog gyermekévek, talán
egy kicsit el is kényeztetve a Sorstól, szüleimtõl, nagymamámtól s az
imént felsoroltak szeretetének köszönhetõen. Sokat rosszalkodtam,
de nagymamám próféciájában még ma is bízik a família, misz-
erint:”A Józsi jó fiú lesz!”
Érettségiig lehettem otthon. Bontakozó jövõbe látással, tervezgetés-
sel, valahogy így: Bohóc leszek!- vagy pap. Aztán: Matek-fizika szakos
tanár leszek!- vagy pap. Építészmérnök leszek! –vagy pap. És „vagy
pap” lettem. Nem volt ugyanis könnyû elhinnem, hogy ilyen nyers-
anyaggal is tud valamit kezdeni a világot semmibõl faragni tudó…
1974-ben érezhettem végre a szentelõ püspök kezét a fejemen.38 éve.
Mint majdnem minden sorstársam, én is káplánoskodtam néhány,
pontosabban kilenc évet. Bercelen, Tiszakécskén (itt voltam két hó-
napig együtt Lukács Jóska atyával), Soroksáron és Rákosszentmihá-
lyon. Mivel nem voltam elég hajlékony derekú, az akkor még tombo-
ló Állami Egyházügyi Hivatal a püspökömet arra „kérte”, legyek ugyan
végre plébános, de még Pest megyén is kívül, s semmiképpen nem
városban. A legszocialistább megyében (Szolnok), a legkeményebb s
legvegyesebb nagyközségben (Tiszaföldvár), az egyetlen, templom
nélküli, lassan várossá növõ, szocialista fellegváron (Martfû) kezdhet-
tem meg vitézkedésemet. Amíg ott voltam, várossá nõtt mindkét te-
lepülés! (Isten humora!) Közben hobbymnak, az utazás szeretetének
is élhettem. Zarándoktársakkal, paptestvérekkel, barátokkal, testvére-
immel (2004-ig még szüleimmel is) eljuthattam 56 országba. (Uta-
zásaim emlékeit szívesen mutogatom a plébánián!) A nehézségek el-
lenére szép volt a közel 30 év. Sikerült megtartani a hárommaroknyi
nyájat, talán még növelni is létszámot, megmenteni, felújítani az épü-
leteket, Martfûn templomot építeni stb. E mellett mozgalmas életet él-
tünk, sok-sok kulturális rendezvénnyel, zarándoklattal. Ilyen elképze-
léseim most is vannak. Merthogy: Lukács atya temetése után félrehí-
vott a plébánia egyik szobájába a püspök atya, mondván: „Jóska!
Vállald el Kartalt!”.  Kaptam döntési lehetõséget és gondolkodási idõt.
Nagycsütörtökön, a váci székesegyház elõtt jelentkeztem le a fõpász-
tornál:”Vállalom!” Megropogtatta a bordáimat, s augusztus 1-el kine-
vezett Kartal és Verseg plébánosává. Azóta sok gyónótól elégtételül
azt kérem, imádkozzanak a kartaliakért (és versegiekért) és értem,
hogy kölcsönösen megismerjük és megszeressük egymást, s így si-
kerüljön a közös cél érdekében munkálkodni. 
A plébánián már iránytû nélkül mozgok, s ez nem kis dolog. Megis-
merkedhettem már a község néhány elöljárójával, lassan összebarát-
kozunk a képviselõ testület remek férfijaival, összedolgozunk a hitok-
tatókkal, László kántorúrral, Marikával, a sekrestyések gyöngyével,
megvakargathattam már néhány picurka buksiját, ülhettem már né-
hány kedves család asztalánál, felnézhettem már a langaléta és még
növõ félben lévõ ministránsok egyikére-másikára, egy házaspárt már
szülõvárosomba is elvihettem, s persze fogyaszthattam már Terike
néni finomságaiból. Szeretném, ha nem csak itt, de itthon lehetnék

Kartalon. Szeretném, ha közös házunkban, a plébáni-
án minél többen rám nyitnának. De mindenekelõtt
szeretném pap szolgálataimat (szentmisék, esketé-
sek, beteglátogatások, keresztelések, temetések
stb.) úgy végezni, hogy azok mindenki számára von-
zóak, s lélekemelõk legyenek. Minden kérést, javas-
latot, ötletet szívesen veszek és megköszönök!
Testvéri és atyai szeretettel: Tamási József plé-

bános
Elérhetõségem elsõsorban személyesen a templom-
ban és a Baross u.51. sz. alatt, de a plébánia telefon-
számán 28/437-713, a mobilszámomon 06-30/529-
5464 és email-en: tamasiatya@gmail.com is.

A fenti bemutatkozást kiegészíteném a következõk-
kel. Tamási József atya munkájának egyházi érdemeit, a  köz javát
szolgáló törekvéseit  és a közmûvelõdés terén végzett kimagasló
munkáját számos díjjal ismerték el. Martfûn megkapta a Pro Urbe és
Pro Cultura díjakat, Szolnokon a Megyei Közmûvelõdési Díjat. 
A 60. születésnapján a püspök úrtól vehette át a Váci Egyházmegyé-
ért Szent István-díjat, és idén tavasszal apáti címet kapott.  Gratulá-
lunk az elismerésekhez és kívánom, hogy az idõ haladtával valóban
érezze magát itthon Kartalon.          Vné

Isten hozta Kartal új plébánosát: Tamási József atyát 

Mindannyiunk ünnepe
A szeptember 9-i vasárnap
sokak számára emlékezetes
marad. A délelõtti szentmise
keretében Dr. Beer Miklós vá-
ci megyéspüspök „hivatalo-
san” is bemutatta, beiktatta
Kartal új plébánosát, Tamási
József atyát. 
A kartali plébánosi megbízás augusztus 1-tõl szól, József atya ezt
megelõzõen évtizedekig Tiszaföldvár plébánosa volt. A szentmise
keretében Püspök atya megáldotta József atya apáti ornátusát is.
Tudni kell, hogy az egyházmegye fõpásztora május 11-én a
„Pálmonostori címzetes apát” címet adományozta József atyának.
Ez egyházközségünk súlyát is jelzi az egyházmegyében, bár a ki-
nevezés nyilván József atyának szól.
Ezt a szép ünnepet még örömtelibbé tette, hogy a szentmise kere-
tében 11 kisgyermek részesült a keresztség szentségében, amit
Püspök atya és József atya közösen szolgáltattak ki. Nem sok Kar-
talon megkeresztelt gyermek keresztlevelén szerepel egy püspök
hitelesítõ aláírása, a szülõk és a gyerekek is legyenek büszkék rá.
Az ünnepi szentmisét felvette a Bonum TV és a Régió Plusz TV is,
a mise közben templomunk kórusa énekelt. Egyházközségünk ne-
vében a világi elnök Clervaux-i Szent Bernát apát gondolatát aján-
lotta József atya figyelmébe és ezzel köszöntötte kartali plébánosi
és apáti kinevezése alkalmából: „Tantum lucere vanum; tantum
ardere parum; ardere et lucere perfectum!” azaz: „Csak égni ke-
vés, csak világítani hiábavalóság, de égni és világítani, ez a töké-
letesség!”. Szívbõl kívánjuk József atyának, hogy még sokáig él-
jen, égjen és világítson közöttünk!

Vaskó János  

/Köszönjük a Régió Plusz TV-nek a fotót, további képek a www.
kartal.hu oldalon megtekinthetõk /



„Isten nem foszt meg bennünket a hittõl!”

Elõadás a torinói lepelrõl
Van-e olyan másik vallási tárgy az emberiség történelmében, amely
annyira megosztaná a világi és egyházi köröket, a hívõket és a hi-
tetleneket, a tudósokat és a laikusokat, mint az 1578 óta Torinóban
õrzött halotti lepel. A keresztény világ számára talán legértékesebb
4,3x1,1 méteres lenvászon tanulmányozására már önálló tudomány
is létrejött a szindonológia (lepeltan). A torinói ereklye tudományos
vizsgálata 1898-ban kezdõdött, mikor elõször lefotózták és észre-
vették, hogy a vásznon negatív lenyomat látható – egy keresztre fe-
szített férfit ábrázolva elölrõl és hátulról. Torinóban 25 évente lehet
megcsodálni a leplet, de egyetlen magyarországi hiteles másolatát,
Dinnyés László festõmûvész alkotását mi is megtekinthettük Karta-
lon, 2012. szeptember 16-án. A képzõmûvész jóbarát Tamási József
atya kérésére készítette el a megdöbbentõ másolatot, és azóta Jó-
zsef atya több mint 200 elõadást tartott a lepel titkáról országszerte
és külföldön is. 
Így került bemutatásra a kartali templomban is Krisztus hagyatéka
és plébános atyánk érdekfeszítõ, humorral fûszerezett elõadásában
beszélt a lepel keletkezésérõl, kalandos útjáról, a tudományos vizs-
gálatokról (égési foltok, vérmeghatározás, pollenvizsgálat, C14-es
radiokarbonos kormeghatározás, a sebhelyek, a töviskorona, lán-
dzsa beazonosítása stb), érvekrõl, kételyekrõl és mindenrõl,  ami a
lepellel kapcsolatos.
Sokan voltunk, akik részt vettünk ezen az elõadáson és mivel min-
denkinek szabad akaratot adott Isten, magunk dönthetünk arról,
hogy elfogadjuk-e a leplet Jézus halotti leplének, megerõsödünk e hi-
tünkben vagy cáfoljuk. Vné
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Jubileum és hálaadás
A helyi baptista gyülekezet
fennállásának 110. évfordu-
lóját ünnepelte ez év szep-
tember 23-án. Egyben az
évenkénti Hálaadó Napját
tartotta. Az imaház zsúfolá-
sig megtelt. Jelen volt a gyü-
lekezet apraja, nagyja, no
meg az ünnepélyre meghí-

vott vendégsereg. Jó volt látni a 110 éven belül szolgálatot teljesítõ
lelkipásztorok közül, akik jelen voltak: Drenyovszki Pál (1974-1979
szolgált) Katona László (1980-1984), Szlepák Lajos (1984-2008) és
Sõrés Attila (2008-jelenleg is). Már nincsenek az élõk közt: Molnár
József (1920-1915), Juhász János (1925-1949), Gerõ Sándor (1949-
1960), Marsal János (1960-1974) pedig idõs kora és súlyos betegsé-
ge miatt nem lehetett jelen. Az egybesereglett ünneplõ gyülekezetet
Sõrés Attila lelkipásztor köszöntötte, aki egyben az alkalom liturgusa
volt. Az alkalmi igehirdetõi szolgálatot Katona László – jelenleg nyug-
díjasként a Nagy Dobosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora – végezte.
Az igei szolgálatot Szlepák Lajos ny. lelkipásztor történelmi visszate-
kintése követte, az Emlékirat felolvasásával. Majd képes történelmi
beszámolót -90 db fotó vetítésével- tekinthetett meg az ünneplõ gyü-
lekezet.
Drenyovszki Pál emlékbeszédében elevenített fel kedves emlékképe-
ket. Majd a köszöntõk sora következett: Tamási József plébános
testvér köszöntötte a jubiláló gyülekezetet, majd községünk alpolgár-
mestere Gergely László és Bereczki Ilona iskolaigazgató asszony. Az
ének- zenei szolgálat most is lelkesítõen hatott a jelenlévõkre. Gyüle-
kezetünk legidõsebb tagja Németh Mihály bácsi 90 éves és a legfia-
talabb Kiss Emília Laura 2 hetes.
A múltban, mint a jelenben is igyekeztünk missziónkkal községünk
javára lenni. A lelkek megmentésén fáradoztunk és fáradozunk. A jö-
võben is igyekszünk hivatásunkhoz méltóan eljárni mindenben, ezzel
is szolgálva közvetlen környezetünket. Óhajunk, hogy továbbra is áld-
ja meg Isten gyülekezetünket békességgel, szeretettel s az emberek
iránti üdvös felelõsséggel.
Illesse mindenért hála és dicsõség Urunkat! Soli Deo Glória!

Szlepák Lajos
ny. lelkipásztor, gy. vezetõ
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Tiszteljék meg jelenlétükkel 
a díjazottakat!

Aszód újra járási székhely lesz
A Magyar Közlönyben megjelent a 2013. január elsejétõl
mûködõ járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét
tartalmazó lista. Az Aszódi járás az 1950-es megyeren-
dezésig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez, azután Pest
megyéhez tartozó járás volt Magyarországon, amely 1912 és
1965 között mûködött. Talán még emlékeznek rá a Tisztelt
Olvasók, hogy tavaly az ügy érdekében aláírásgyûjtést is
kezdeményeztek az érintettek. Most 47 év után Galga-mente
ismét visszakapta saját járási székhelyét.
Jövõ évtõl kezdve az Aszódi járási hivatalhoz a következõ
települések tartoznak: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,
Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres és
Verseg.

Vné



Földiekkel játszó…
Ha a címet folytatnánk, az égi tünemény következne. Ez eset-
ben viszont a folytatás földi tüneményre módosul. Gerzson Sa-
rolta kartali kiállítását nehéz másként jellemezni, mint tüne-
mény. És földi, a maga valóságos értelmében. És játszik, mert
egyik ámulatból a másikba ejti a szemlélõket…

Gerzson Sarolta meghívója élete elsõ fotókiállítására szólt a Kar-
talon felépített Ladócsy Mûterem-Galériába, szeptember 22-ére.
Az udvaron a kora délutáni kellemes napsütésben Saci fogadta a
vendégeket. Õk pedig jöttek, jöttek, szinte helyet sem hagyva a
megnyitónak. Persze, ez csak afféle buta hasonlat, mert a meg-
nyitót az épület eresze alatt tartották, volt hely bõven, de a bará-
tok, munkatársak, családtagok, közeli és távolabbi ismerõsök
azért megtöltötték a teret; amikor megnyílt a kiállító terem ajtaja,
nem is fért be egyszerre mindenki! Kihasználva Saci „hivatalos”
elfoglaltságát, kis idõre belopódzkodtam a fotók közé. Megálltam
az ajtóban, körülnéztem, s az elsõ gondolatom az igényesség volt.
Igényesség a látvány iránt, igényesség a megjelenés iránt, a ké-
pek rendje iránt, a néhol eltérõ méretek szükségszerûen harmó-
niába rendezése….
Mozdultam, s szép lassan, hagyva, hogy a látvány bûvkörébe von-
jon, mentem egy kört a teremben. Feltûnt, hogy a két hangsúlyos
falon a víz és a föld uralták a felületet. Kerestem a másik két õs-
elemet, a tüzet és a levegõt, de csak áttételekkel találtam rájuk –
arra jutottam, nem ez volt a kiállítás rendezõ elve…
A másik kérdés, amit mind önök, mind én is felteszek, feltettem,
az, hogy honnan, milyen családi háttérbõl merít, s építkezik
Gerzson Sarolta? A választ a kiállítást megnyitó Szegedi Csaba
festõmûvész adja meg. „Sarolta képei kimondottan festõiek, ha a
festõit, mint képi látásmódot értelmezzük. Nem csoda, hiszen Sa-
rolta a huszadik századi magyar festészet kiemelkedõ festõje,
Gerzson Pál képei között nevelkedett.”...
Kedves jelenet volt, hogy a megnyitó utáni tárlatnézegetés alkal-
mával Saci szívesen válaszolt a vendégek kérdéseire. Éltem a le-
hetõséggel, s én is kérdeztem. A címadás rendkívülisége érdekelt.
– Kell, hogy cím legyen. De az nem jó, ha valami banális dolgot
adunk egy kép címének. Amikor fényképezek, ott a téma, s szin-

te az exponálás pillanatában beugrik egy verssor, egy idézet, egy
költõi gondolat. S akkor az a cím. Az a néhány sor. És ez azért van,
mert nekem a fotó nem célja egy tevékenységnek. Nem azért fo-
tózok, hogy csináljak egy képet. A kép születik, nem én csinálom!
A fotó, a fotózás egy eszköz, ahogy az egy dallam, egy vers, egy
hangulat. Ezek szorosan összefüggenek egymással. Ha például
azt mondom, víz, akkor ez egy szakrális közeg, amiben az ember
nem úszik, a tengerben nem lehet úszni, abban benne kell lenni.
Bele kell merülni, és akkor lebegsz, és akkor ott vagy a végtelen-
ben. Nem tehetek róla, beugrik ez a sor, ami a hat képnek a címe
Dsida által. Azt szerettem volna elkerülni, hogy én ne mondjam
meg a nézõnek a címmel, hogy õ mit gondoljon! De vigye tovább
az élményt, s lehet, egy év múlva a képre már nem is emlékszik,
de az élmény megmarad benne…  
A kiállítás október 20-ig tekinthetõ meg a mûterem-galériában
(Kartal, Csokonai köz 3.)

Szeptember 27-én Rózsa óra- költõi esten ve-
hettek részt az érdeklõdõk. Hendi Ilma költõ, for-
dító volt a Galéria vendége, akinek azonos címû
verseskötete 1989-ben jelent meg.  A székelyud-

varhelyi születésû, svéd állampolgár, Svájcban és Franciaország-
ban      él, jogot, filozófiát, lélektant és orvostant is tanult. Mûvé-
szetének központi témája a krisztusközpontú tudomány. 
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Ladócsy Mûterem – Galéria híreibõl
Részlet Oszvald György írásából, amely a http://www.10kerkult.hu oldalon olvasható

 

 

balról: Szegedi Csaba, Gerzson Sarolta, Ladócsy László

Nincsen nyár tábor nélkül!
2012. július 16-20-ig ingyenes
nyári tábort szervezett a
Kartali Gyermekjóléti Szolgá-
lat és a Könyves Kálmán Álta-
lános Iskola, Tóthné Székely
Adrienn gyermekvédelmi fele-

lõs és Kapás Géza Zsoltné vezetésével. A táborhoz a teljes
anyagi fedezetet a Kistérségi Gondozási Központ Aszód biztosí-
totta. 
A színvonalas programokat Kartal község gyermekeiért minden
szinten sokat tevõ képviselõk és segítõk biztosították a gyer-
mekek számára. Hálásan köszönjük a segítséget Szásziné
Gyõri Évának és Szászi Tibornak. Szarvasné Erzsikének és
Szarvas Csabának és nem utolsó sorban Vámosné Erikának,
aki arról is gondoskodott, hogy ne maradjunk éhesek. A gyere-
keknek köszönjük a részvételt! Jövõre veletek, ugyanígy!

Kapás Géza Zsoltné
(a táborról készült fotók megtekinthetõk 

a www.kartal.hu oldalon)
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Az elmúlt idõszak folyamán a lakosság összefogásának köszönhe-
tõen a korábban közölteken túl, számos újabb korszerûsítést sike-
rült megvalósítani az Aszódi Szakorvosi Rendelõintézetben, melyet
jelen beszámolónkban részletezünk. Figyelmet fordítottuk arra,
hogy a jelentõs számban autóval közlekedõ betegek, kisérõk szá-
mára a parkolókat használhatóvá tegyük. A munkálatokat Gergely
László Kartal község alpolgármestere fogta össze. A parkoló alap-
jának kialaktásának költségeit Domony község Önkormányzata tá-
mogatta Tantó Csaba polgármester úr közbenjárásával. A követ két
kartali vállalkozó Balatoni Ottó és Lados József szolgáltatta, együt-
tesen 120 ezer forint értékben, majd a kartali önkormányzat köz-
munkásai terítették szét.
A Tüdõgondozó épületénél Iklad Község Önkormányzata nevében
Madarász István polgármester úr az alábbiakat valósította meg: A
bejárat elõtti lépcsõk mellé mozgáskorlátozott rámpa került beépí-
tésre. Egy-egy biztonsági korlátot szereltek fel a külsõ ill. a belsõ
lépcsõk mellé, ami jelentõsen megkönnyíti a nehezen lélegzõ bete-
gek közlekedését az épületnél. A dolgozók szekrényeire pedig zárak
kerültek. Dian Tibor vállalkozó egy zárható hirdetõtáblát ajánlott fel,
hogy a betegek számára eljussanak a közlemények.

A Rendelõintézet udvarán található virágládákat Tukora János, a
folyosón található virágtartókat Giriti Sándor készítette el, és aján-
lotta fel. Hozzá a virágokat Bringye József adta, amiket a Rendelõ-
intézet dolgozói azóta is gondosan ápolnak.
Júliusban Morár Péter (Barátok Sütöde) cipóban sült csülökkel és
csirkével, valamint süteménnyel vendégelte meg a Rendelõintézet
dolgozóit, így ismerve el az itt dolgozók munkáját, melyet ezúton is
köszönünk minden dolgozó nevében. Augusztus közepére elkészül-
hetett a mozgáskorlátozott mosdó. A megvalósításában a követke-
zõk segítettek és ajánlották fel munkájukat:
Búzás István mérnõk úr a tervrajzok készítette el.
Búzás János képviselõ (vállalkozó) a kõmûves munkákat végezte
170 000 Ft értékben.
Deli József bagi vállalkozó a villanyszerelési munkákat végezte el.
160 000 Ft értéknek megfelelõen.
Pásztor Attila 4 új mûanyag nyílászárót ajánlott fel és épített be a
mosdóba helységébe.
Bodó Gyula a víz és fûtésszerelési munkákat vállalta.
Gergely Lajos és Tüke László a helységet kiburkolta aminek értéke
200 000 Ft.
Ondrik János a hulladék elszállításáról gondoskodott.
Az anyagszükségletünket jelentõs kedvezménnyel vásárolhattuk
meg az alábbi vállalkozásoktól:
B&K Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,Lakótelepi Festéküzlet (Mag-
di néni boltja), Szivárvány Szerelvény és Csempeház (Érdi Anita),
Tóth Anita reklámtáblák. 
A terv elíndításában, a megvalósulás kordinálásában szervezésé-
ben és a kedvezmények elérésében Blaskó Tiborné Marika labor-
asszisztens járt el. 
Most már a mozgáskorlátozott betegeink számára tudunk megfele-
lõ mosdót bíztosítani. A fent leírt jelenlegi felajánlások és a korábbi-
ak nem valósulhattak volna meg a jótékonysági rendezvények nél-
kül, ezért ismét közöljük azon települések listáját azon belül is a
szervezõkét, akiknek ezúton is köszönetet mondhatunk az ellátás-
ban érintettek nevében.

– Aszód a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány szervezésével
– Iklad Iklad Község Önkormányzata és intézményei szervezésé-

vel
– Galgahéviz a Galgahévizi Önkormányzat szervezésével
– Hévizgyörk a Hévizgyörki Önkormányzat szervezésével
– Domony Domonyi Község Önkormányzata és intézményei

szervezésével
– Kartal a Kartali Önkormányzat szervezésével
– Bag a Bagi Általános Iskola szervezésével
Az intézményekben található alapítvány hirdetõtábláira a rendezvé-
nyekrõl készült fotók elõhívását a Móni fotónak és a Régió Plusz te-
levíziónak köszönhetjük. A rendezvények meghívójának diáját in-
gyen biztosította a Régió plusz televízió 24 órás képújság oldalán,
valamint az eseményrõl készített sok esetben 3 órás felvételt eljut-
tatta 14 település otthonaiban, hogy népszerûsítse ezzel az alapít-
vány célkitûzéseit. Mindemellett magazinmûsoraiban is folyamato-
san lehetõséget biztosított arra, hogy az aktuális tervekrõl és meg-
valósulásról tájékoztathassuk a lakosságot. A Galga Televízió is ké-
szített felvételt a rendezvényekrõl és alkalmanként beszámolt az
eseményrõl. 
Ezek a rendezvények nemcsak azért fontosak, mert a befolyt
összegekbõl látható módon tud az alapítvány a betegekre fordítani,
hanem azért is, hogy erõsítse a betegek és a Szakrendelõ dolgozói
közötti kapcsolatot.Minden jelenlegi és potenciális betegünk  nevé-
ben köszönünk minden felajánlást, hiszen a megvalósult munkála-
tokból a betegeink profitálnak a legtöbbet.

Aszód, 2012. október 10.
Legyen az Ön szívügye is Alapítvány kuratóriuma

Legyen az Ön szívügye is alapítvány beszámolója

 

MEGHÍVÓ
Kartal Nagyközség 

Önkormányzata  
és a Mûvelõdési Ház

sok szeretettel meghívja  
községünk szépkorú lakóit 

az
IDÕSEK NAPJA
alkalmából rendezett 

ünnepségünkre.

Idõpont:
2012. november 9. péntek 

17.00 óra
Helyszín:  Mûvelõdési Ház



Október 1. Idõsek világnapja (és a Zene világnapja is)
1991 óta ebbõl az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket,
akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Szere-
tettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden
napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel õk mindig a rendelkezé-
sünkre állnak. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden
idõs embertársunknak. Ez alkalomból szeretettel köszöntjük Kartal
legidõsebb lakosát: Bencsik Jánosné született Sõregi Anna nénit, aki
idén töltötte be 94. életévét, kívánjuk neki, hogy még sok szép évet tölt-
sön el szerettei körében.

Október 6. Aradi vértanúk emléknapja - Nemzeti gyásznap
1849  október 6-án, Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc
13 volt katonai vezetõjét, akinek nevét hálás tisztelettel idézzük:  Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knezich Károly,
Láhner György, Leiningen - Westerburg Károly gróf, Nagy- Sándor Jó-
zsef, Poeltenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly
gróf, Lázár Vilmos...  Pesten pedig Batthyány Lajost, az elsõ magyar fe-
lelõs kormány miniszterelnökét. Mártírhaláluk, azóta jelképpé vált. An-
nak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak õk,
amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensé-
ge megteremtésért, társadalmi haladásáért.

Október 23. – Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének,
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. Az 1956-
os forradalom és szabadságharc a magyar nép egyik legnagyobb nem-
zeti tette volt a XX. században. 1989. október 23-án, folytatva az 1956-
os forradalom törekvéseit, kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Ezért
határozott úgy az Országgyûlés 1991-ben, hogy e nap hivatalos nemze-
ti ünnep.

November 1-2. Mindenszentek és Halottak napja
Mi a különbség a két nap között, mit is ünneplünk ekkor?  Ha megkér-
deznénk, az emberek zöme talán azt mondaná, ugyanazt, a halottakról
szól. A katolikus hit szerint november 1-jén Mindenszentek ünnepén –
a nevében is benne van - az összes szentet közösen ünnepeljük, me-
lyet III. Gergely pápa a 8. században indított útjára. A pápa kiállt azért,
hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté ava-
tottakról is emlékezzenek meg.  A holtakra, a halálra másnap, novem-
ber 2-án emlékezünk, halottak napján. A gyertyák a halottakért égnek,
a tûz megtisztulást hoz. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki meghalt az
emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét. 

November 19. – Árpádházi Szent Erzsébet - Kartal védõszentje
„Magyarország szép nemes csillaga“ - november 19-e Árpád-házi
Szent Erzsébet (1207–1231) liturgikus ünnepe. Szent Erzsébet az egyik
legjobban dokumentált középkori szent, életét, legendáit számos, külön-
bözõ nyelven íródott mû õrzi. A „felebaráti szeretet védõszentjének”
életvitele azóta is hatással van a karitászra, a családi életre, az iroda-
lomra, költészetre és a mûvészetekre is. Népünk egyik legnépszerûbb
nõi szentjeként tiszteli az Árpád-ház ezen nemes leányát. A kartali ró-
mai katolikus templomunkat 1868. november 19-én, a szomszédsá-
gában lévõ kertet pedig 2009. október 23-án szentelték fel Szent Er-
zsébet tiszteletére. 

December 2-24. – Ádvent - négy ádventi vasárnap van karácsonyig,
ez az idõszak reményteli várakozás ideje. 
Az élet és a fény jelképe az ádventi koszorú 3 lila színû és 1 rózsaszí-
nû gyertyával.

December 25-26. – Karácsony -  a keresztény világ legfontosabb ün-
nepe, Jézus születését, a második isteni személy földre szállását, bib-
likus szakkifejezéssel szólva „az Ige megtestesülését“ ünnepli.  Isten a
szeretet! Ez a Szeretet ott fekszik a Kisded alakjában, a betlehemi já-
szolban, és ez a karácsonyi találkozás mutasson utat a  másokkal va-
ló találkozás, a család  és együttlét értékére, hogy rátaláljon  a szeretet
jó ízére, karácsony igazi örömére.

KISBÍRÓ 9

2012. október

Ünnepeink A kapufa éle mindig igazságos, mert
annak lövése pattan be, aki a hétköz-
napokon többet tett a gyõzelemért…

A címben leírt idézet Kemény
Dénestõl származik.  A három-
szoros olimpiai bajnok edzõ
mondta ezt, tehát hihetünk ne-
ki. A hétköznapok gyötrelmes
munkája és annak gyümölcsei
már nekem is megmutatták,
hogy ez így van. 

A Kartal SE-be több mint
harminc gyermeket igazoltunk

le. Beneveztük három csapatunkat a Bozsik programba, egy csapa-
tunkat (U13) a bajnokságba. Elkezdõdött a labdarúgó pálya felújítá-
sa. Önzetlen segítségükért köszönet illeti a Képviselõ testületet, az
Önkormányzat dolgozóit, a Kartal SE vezetõségi tagjait és munkatár-
sait és a sportolók szüleit. Kartalt felkérték, hogy legyen a Bozsik lab-
darúgó program egyik körzet központja Pest megyében. Engem pe-
dig, hogy legyek a vezetõje. Mindkettõt vállaltuk. Kartal körzethez tar-
tozik Aszód, Bag, Iklad, és Galgagyörk. Az elsõ õszi torna már rend-
ben le is zajlott. A kartali sportolók nagyon jól szerepeltek. Az U7-es
csapatunkban külön dicséret illeti Czakó Milánt az U9-ben Dóra Ger-
gõt, az U11-ben pedig Bognár Jánost (kapus). A Kartal SE a 2001-
2002-ben születettek közül hat körzet válogatott játékost ad (Lados
Tóth Máté, Simák Tamás, Kalmár Endre, Bagyin Márk, Pintér Kriszti-
án, Csóré Dominik). Az U13-ban már megszületett az elsõ Kartal SE
gyõzelem. Isaszeget vertük nagyon jó játékkal 3-2-re idegenben. A
gólszerzõk Pintér Krisztián, és Lados-Tóth Máté (2) voltak. 

Ezután újabb felkérés érkezett Kartal felé. Bekapcsolódunk–e az
MLSZ Grund Road Show programjába? Babály László a Kovács Lász-
ló Sportcsarnok igazgatója rögtön nyitott volt a kezdeményezésre.
Igen volt a válasz. Nagy örömünkre nagyszerûen sikerült. Példa rá az
interneten () és a nyomtatott sajtóban rólunk írt cikkek ( Sportszelet
– A közép-magyarországi régió sportlapja-2012.10.02.). Nagy szeretet-
tel láttuk vendégül Lisztes Krisztián 49-szeres válogatott játékost, aki
a Ferencvárossal megjárta a Bajnokok Ligáját és a Werder Bremen
csapatával német bajnoki címet ünnepelhetett, Várhidi Péter volt szö-
vetségi kapitányt, Benkõ Tamást az MLSZ Pest Megyei Labdarúgó
Szövetségének igazgatóját és Németh Antalt, aki az MLSZ Pest Me-
gyei Labdarúgó Szövetségének Bozsik programért felelõs vezetõje. 

Az iskolai sportban is jeleztük, hogy elindult a tanév. Budapesten
volt a Pest Megyei Duatlon döntõ, ahol 20 benevezett sportolónkból
17 fõ országos döntõbe jutott (Szekszárd). Eredményeink a követke-
zõk voltak:

I.kcs.fiú: 5. Dóra Gergely/egyéni versenyzõ
II. kcs leány: 1. hely/csapat: Mészáros Anna, Urbán Eszter,

Saska Klaudia,
II.kcs fiú: 1. hely/csapat: Lados-Tóth Máté, Kalmár Endre,

Csóré Dominik, Juhász Máté, Bagyin Milán
III. kcs. fiú: 2.hely/csapat: Simák Tamás, Kerekes Benedek,

Bíró Ádám, Pintér Krisztián, Szõke Ádám
IV.kcs. fiú: 2. hely/csapat: Vati Gábor, Lados Kristóf, Széles

József, Sõregi Bence
IV. kcs leány/egyéni: 2. Bihari Rita, 3. Bencsik Lilla 
Elindult tehát az egyesületi és az iskolai sportszezon is. Folyamato-

san edzünk, sportolunk, versenyzünk. Próbáljuk öregbíteni Kartal hír-
nevét. Úgy gondolom, sikerrel tesszük mindezt. A gyermek sporthíre-
ket és fényképeket továbbra is a www.kratosport.lapunk.hu oldalon
találják. Gratulálunk minden sportolónknak! Hajrá Kartal!

Kratofil Sándor testnevelõ tanár
KOS bizottság külsõs tagja, Magyar Edzõk Társaságának tagja
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Felelõs szerkesztõ: Laukó Ibolya • 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

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

 

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS

Minden hónap 1. és 3. kedd délután 15 órától 17 óráig,   
Dr. Kalcsó Bettina ügyvéd, ingyenes jogi tanácsadást
nyújt Kartal nagyközség lakosainak a  Polgármesteri
Hivatal épületében. Részletes tájékoztató az alábbi

elérhetõségeken kérhetõ: Dr. Kalcsó Bettina:  
tel: 06-20-339-8590, iroda@drkalcso.com

Kartali Nagyközségi Önkormányzat:
http://www. kartal.hu, tel: 06-28-567-085

kartalph@vnet.hu

 

Belliatus Kozmetika
Kartal, Császár út 93.

• Ultrahangos hatóanyagbevitel, ránckezelés
• Mikromasszázs és hatóanyagbevitel iontoforézissel
• Bioptron fényterápia
• Oxigénes ránctalanító luxuskezelés
• Aromaterápia
• VIO kezelés
• Arc és dekoltázs masszázs a Holt - tenger gyógyító

hatóanyagaival
• Professzionális smink
• Igényes, divatos szemöldökformázás, szempillafestés         

NYITÁSI KEDVEZMÉNYEK
(November végéig)

• Az elsõ arckezelés alkalmával ajándék hidratáló krém
• Szalagavatós diákoknak alkalmi smink estén egy ajándék

szemöldökfestés és formázás
• Szemöldökfestés és formázás, szempillafestés együtt most

20%-os árengedménnyel

Bejelentkezés telefonon: 06-20-572-27-34
Bõvebb információ: www.belliatus.hu

Szeretettel várom! Szentenszki Zsanett, kozmetikus

ÚJDONSÁG! 
Szõrtelenítés Pandhy's cukorpasztával

Dr. Keresztes Katalin ügyvéd
Iroda: 2173. Kartal, Iskola u. 6.

Aliroda: 2143. Kistarcsa, Csömöri u. 4.
Telefon/Fax: 06-28/700-175 

Mobil: 06-30-230-2887
Ügyfélfogadás:

Kartalon: hétfõ, csütörtök 14 órától 18 óráig
Kistarcsán: kedd, szerda  14 órától 18 óráig

Jogi tanácsadás, szerzõdés-készítés, cégeljárásban, peres- és
peren kívüli eljárásban való képviselet céljából várom régi és új
ügyfeleimet! Idõpont egyeztetés céljából kérem, hogy a fenti
mobilszámon hívjon!

Italos kartondoboz gyûjtõprogram 
az iskola ALSÓ tagozatán

Kedves Szülõk!
Iskolánk részt vesz az "Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés"
által meghirdetett italos karton doboz gyûjtõ programban, melynek keretében a
szelektíven gyûjtött tejes (kefíres) és gyümölcsleves dobozokért cserébe iskolánk
az összegyûjtött mennyiséggel arányos díjazásban részesül. A dobozokat
kiöblítve, laposra taposva, a kupakokat visszacsavarva, hetente egyszer,
szerdánként kérjük, legyenek szívesek behozni, illetve beküldeni a gyerekekkel
az iskolába. A program 2012. szeptember 20. -2013. május 30-ig tart.
A gyûjtött mennyiségrõl havonta az iskolai faliújságon és az iskola honlapján
értesítjük Önöket:
Bízunk támogatásukban és fáradozásukban, lelkesedésüket elõre is köszönjük!


