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Szabó László: Január
Január ugyan
a Boldogasszony Hava,
de annyira
a súlyos fogadalmaké,
amelyek mind jóra epednek,
a magunkban hurcolt vágyaké,
amelyek
a megújulás akaratából
születnek!

Megérnek valaha? ...
Talán…
De évet csak
így szabad kezdeni!
Bizakodván akkor is,
Ha nem sikerül semmi,
Mert a Jót akarni kell,
Hisz az értelmes élet
csak erre "rímel".

Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi munkájáról
és a 2013. évi változásokról
Tisztelt Lakosság!
A Kartal Nagyközségi Képviselõ-testület 2012. évben 24 ülést
tartott, 11 rendeletet alkotott és 53 határozatot hozott. A Képviselõ-testület összetételében változás történt, Dr. Keresztes Katalin
képviselõ lemondása miatt a következõ legtöbb szavazatot elért
Kalcsó Tibor képviselõvel egészült ki. A testület bizottságaiban is
változás történt, Kalcsó Tibor mindhárom bizottságban vállalt
munkát, Barabás Tamás Kulturális, Oktatási, Sport Bizottsági tag
lemondott, a testület a korábban állandó meghívottként résztvevõ
Szelei Józsefnét és Tóth Lajosnét választotta tagoknak a KOS Bizottságba. A Szociális és Egészségügyi Bizottságban, valamint a
Pénzügyi Bizottságban nem történt változás.
A gazdálkodás során az Önkormányzat elsõdleges feladata az
volt, hogy a gazdasági stabilitást mind az önkormányzat, mind az
intézmények tekintetében megõrizze. A bevételi források növelésére sajnos gyakorlatilag semmilyen lehetõségünk nem volt, mert
a településen élõk emberek további terheit nem lehet növelni. A
mûködési pénzeszközátadásokon belül a KOS Bizottság és a Képviselõ-testület határozata értelmében 630 ezer forint támogatást
kapott a Polgárõrség, illetve 23 ezer forinttal támogattak egy sportoló kislányt.
2012-ben a korábbi években megszokott, jelentõsebb beruházásunk nem volt, most fejeztük be a bölcsõde építését, amely még
51.048 eFt kiadást jelentett, valamint a polgármesteri hivatal udvarán garázst és mûhelyt építettünk, amelynek 2,1 millió Ft volt a
bekerülési összege. A 2. óvoda és gyermekjóléti szolgálat épülete
elõtti parkoló megépítése 360 ezer Ft-ba került. A könyvtár új

épületbe történõ átköltözése miatti felújítás 640 ezer Ft-ba került.
Jelentõs értéket sikerült megteremteni az elmúlt évben is a közfoglalkoztatás keretében. 47 fõt foglalkoztattunk 2, 3, 5, 7 hónapos
idõtartamokban. Itt kell megemlíteni, hogy a korábbi közvetlen
vezetõjük, Blaubacher János 2012. december 31-tõl a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti.
A gazdálkodásunkat rendkívül megnehezítette a magas lakossági tartozás is, amely különösen a szemétszállítási díjban jelentkezett. Az adófizetési morál bár romlott, de még mindig jónak tekinthetõ.
A hulladékszállító közszolgáltató kintlévõségei továbbra is köztartozásnak minõsülnek, azonban a díjhátralék adók módjára történõ behajtását a települési önkormányzattól a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal veszi át. Lényeges változás tehát, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelõ díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított kése-
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delmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozásnak minõsülnek. 2013. január 1-tõl a NAV
intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében.
A 2013. évi költségvetési koncepció készítésekor rengeteg bizonytalanság merült fel, az önkormányzati feladat ellátási rendszer és a finanszírozás is alapjaiban megváltozik, új finanszírozási
struktúra kerül kialakításra.
Az ágazatban az önkormányzatok fõ feladata az óvodai ellátás, a
településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb. lesz, amely
ellátásához az állam több elemû támogatással járul hozzá.
A 2013-as évben a közigazgatásban és a közoktatásban is jelentõs változások lesznek, kialakították a járási hivatalokat és az általános iskolák fenntartásáról a továbbiakban az állam gondoskodik.
Szerencsére sikerült „kilobbiznunk”, hogy ne a gödöllõi, hanem az
aszódi járáshoz tartozzon a Galga-mente, amely a lakossági ügyintézés szempontjából kedvezõbb. A Pest megyei 6. sz. választókerületben három országgyûlési képviselõ van jelenleg a parlamentben, akik sokat tettek azért, hogy Aszód újra járási székhely legyen: Vécsey László, Tóth Gábor és Obreczán Ferenc. Természetesen a polgármesteri hivatalban is lehet ügyet intézni, a nálunk maradó hatáskörök tekintetében a megszokott ügyfélfogadási idõben,
a járási ügysegédnél pedig a járási hivatalvezetõ által megállapított ügyfélfogadási idõben, aki a hét meghatározott napjain Kartalon lesz.
A 2013. év másik újdonsága az általános iskolánk állami fenntartásba vétele. Az iskolák 2013. január 1-jétõl átkerülnek a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) fennhatósága
alá, azonban, míg a központ a szakmai irányítás szempontjából
minden iskolát átvesz, a technikai és infrastrukturális mûködtetés
egyes önkormányzatok hatáskörében maradhat. A január elsejével életbe lépõ szabályozás értelmében a 3000 lélekszám alatti települések önkormányzataitól a KIK a szakmai irányítás mellett a
mûködtetéssel járó feladatokat és ezek költségét is átvállalja. Az
ennél nagyobb lélekszámú településeknél pedig az önkormányzat
hatáskörében maradnak. Az állami fenntartásba vételkor a pedagógusoknak és a diákoknak nem kell érzékelniük a felsõbb szinteken zajló változtatásokat. Az iskolaigazgatók, intézményvezetõk
helyzetére azonban ez nem vonatkozik. Bár kinevezésük megmarad, hatáskörük némileg átalakul, a jövõben lényegesen több idejük jut elsõdleges feladatukra, a szakmai munka irányítására. A
napi munkafolyamatokban, a feladatkijelölésben nem lesz változás, ezek továbbra is az igazgatók hatáskörébe tartoznak majd,
ahogyan szintén megmarad a tantestülettel szembeni munkáltatói
jogkörük, azonban azzal a kivétellel, hogy a pedagógusok kinevezése és felmentése – bár az intézményvezetõk javaslata alapján
születnek majd a döntések – a KIK-hez kerül át.
2013. január 1-tõl megszüntettük a Kartal-Verseg települések
közötti közoktatási intézményfenntartó társulást, mert a versegi
iskola fenntartását és üzemeltetését az állam látja el, az óvoda
fenntartásáról pedig az önkormányzat kíván a jövõben gondoskodni.
Kartal nagyközség polgármestereként örülök annak, hogy hatékony, jól mûködõ, a község életét érintõ kérdésekben együtt gondolkodó, kompromisszumokra kész testület élén állhatok.
A Nagyközségi Önkormányzat nevében ezúton köszönöm meg a
munkánkat segítõ civil szervezetek, egyesületek tevékenységét és
a támogatók felajánlásait.
Minden kartali lakosnak kívánom, hogy a 2013-as év hozzon az
életébe sok örömöt, erõt a nehézségek elviselésére és hozza el
mindannyiunk életébe a biztonságot és a várt megújulást.
„Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen
mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint különhaladva bárki
is eljuthatna.“ Shakespeare idézetével kívánok községünk minden lakójának áldott új évet!
Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Önko rmányzati Hírek
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. október 1-jétõl 2012. december 31-ig megtartott üléseirõl
2012. október 3. rendkívüli testületi ülés
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy az úgynevezett Kocka-tó területét a tulajdonostól bérbe kéri legalább 50 évre, szabadidõ és sport célra.
A következõkben a képviselõk jóváhagyták Aszód Járási Hivatal kialakítása megnevezéssel készült megállapodást, hozzájárultak a Kartal Nagyközségi Önkormányzat
tulajdonában lévõ Szirom utcai lakások bérbeadásához, elfogadták az Aszódi Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció módosított munkaanyagát, melyet
a felújított szociális és gyermekjóléti létesítmények helyszíneinek változása és az új
fejlesztési célok miatt kellett módosítani. Végül a testület tagjai arról határoztak,
hogy idén is, mint eddig minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
2012. november 20. rendkívüli testületi ülés
A Képviselõ-testület ezen az ülésen készfizetõ kezességet vállalt a kartali Könyves
Kálmán Nyugdíjas Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél igényelt hiteléhez.
A Nyugdíjas Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló Petõfi teret újítja fel pályázati pénzbõl. A Nyugdíjas Egyesület a Leader pályázaton mintegy 40 millió Ft-ot
nyert, amely utófinanszírozott, ezért van szükség a hitel felvételére.
2012. december 06. rendes testületi ülés
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület a 1/2011.(III.15.) sz. költségvetési
rendeletét módosította.
A második napirendi pontban a testület elfogadta a Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2012. év 3/4 éves költségvetési helyzetérõl szóló tájékoztatót.
A harmadik napirendi pontban a képviselõk a 2013. évi költségvetési koncepciót
fogadták el, és hozzájárultak ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a kitétellel, hogy a költségvetés
elkészítéséig
– az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell
keresniük a bevételek emelési lehetõségeit,
– fel kell készülni az állami fenntartásba kerülõ a közoktatási intézmények
és a területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendõk zavartalan
lebonyolítására,
– ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek
ellátásának legmegfelelõbb szervezeti kereteit, formáit,
– a többletfeladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetõleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a mûködést
és a kötelezõ feladatok ellátását.
A negyedik napirend pontban a képviselõk a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatra jelentkezõk közül 9 hallgatót egyenlõ
arányban támogatnak a 2013-as évben 10 hónapon keresztül 3.000 Ft mértékben.
Az „A” típusú Ösztöndíjpályázatra jelentkezõk közül 4 hallgatót nem támogat,
mert a családban az egy fõre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000 Ft), egy hallgatót pedig, azért nem támogat, mert határidõn
túl nyújtotta be pályázatát.
Az ötödik napirendi pont: a testület Kartal Nagyközségi Bölcsõde alapító okiratában a következõket módosította:
A költségvetési szerv neve: Kartal Nagyközségi Bölcsode helyett Játéksziget Bölcsõde,
Mûködési köre: Kartal Nagyközség közigazgatási területe helyett Magyarország
közigazgatási területe,
Férõhelyek száma:40 fõ helyett 48 fõ lett.
A hatodik napirendi pontban a képviselõk hozzájárultak a Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrejött intézményfenntartói társulás társulási megállapodásának módosításához.
A hetedik napirendi pontban a Képviselõ-testület elfogadta a Kartal Nagyközségi
Önkormányzat 2013. évi belsõ ellenõrzési tervét. Az önkormányzatnál az ÁFA bevallások, míg a bölcsõdében a tanügy-igazgatási folyamatok kerülnek ellenõrzésre.
A nyolcadik napirendi pontban a Képviselõ-testület a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggõ intézmény átadás-átvételrõl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást fogadta el és felhatalmazta Tóth Ilkó Mihály polgármestert a megállapodás aláírására.
A kilencedik napirendi pontban a képviselõk megalkották a Bölcsõde gondozási
díj megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet.
A tizedik napirendi pont: a testület arról határozott, hogy Versegi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodást 2013. január 1-ji hatállyal felmondja.
Az Egyebek napirendi pontban a képviselõk Mihály Zsolt kérelmére a Sportbüfé
bérleti díját 2013. április 30-ig 50%-kal csökkentették. Végül meghatároztak a
közmeghallgatás idõpontját és napirendjét.
A nyílt ülést követõen a Képviselõ-testület zárt ülést is tartott, melyen Nagy János
kartali lakos fellebbezését tárgyalta.
2012. december 20. rendkívüli testületi ülés
A rendkívüli ülésen a képviselõk a bölcsõde gondozási díjáról szóló 13/2012.(XII.
31.) számú rendeletet módosították. A bölcsõdei gondozásért fizetendõ megállapított intézményi gondozási díj egységesen 250 Ft/nap/fõ, a díjat február 1-jétõl
kell fizetni.
A Képviselõ-testület megállapította 2013-as évre a szemétszállítási díjat, összege
29.600 Ft/120 l kuka/év, mely díjszabás addig van érvényben, míg az Energia Hivatal más, követendõ díjszabást nem határoz.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ASZÓDI JÁRÁSI HIVATAL MÛKÖDÉSÉRÕL
Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Állampolgárok!
Magyarország Kormánya az 1299/2011. (IX.1.) Korm. határozattal
döntött a járások kialakításáról, melynek értelmében a megyei kormányhivatal kirendeltségeként járási hivatalok mûködnek 2013. január 1-tõl. A járási hivatalok létrehozásának célja az államigazgatás
olcsóbbá, hatékonyabbá tétele, az ügyintézés egyszerûsítése az állampolgárok és a hatóságok számára. Hosszú távú cél az integrált
ügyfélszolgálati irodák kiépítése, ahol az állampolgárok ügyeik nagy
részét egy ügyintézési helyszínen intézhetik, ügyfélbarát nyitva tartással.
Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg.
2013. január 1-tõl a járási hivatal ügyintézési helyszíne
a következõ: Aszód, Szabadság tér 9.
2013. január 1-jétõl a járási hivatal szakigazgatási szerveként
mûködõ járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzõi és a városi
gyámhivatali feladat- és hatáskörök.
A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal
kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a
szülõi felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.
A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzõi hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat
képviselõ-testülete a döntéshozó szerv. Ezen ügyekben tehát továbbra is a Polgármesteri Hivatalhoz fordulhatnak.
A járási hivatal hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal (idõskorúak járadéka, alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegû
ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggõ feladatok (pl. temetõengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és
földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes
táv hõ-, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek.
Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étõl már a Pest Megyei Kormányhivatal járt el, 2013. január 1-jétõl a járási hivatalhoz
került.
Az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendelettel módosított az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. §
alapján „…a járásszékhely települési önkormányzat jegyzõjének illetékessége a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.
(VIII. 13.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.”
Fentiek értelmében Aszód Város Jegyzõje illetékes Kartal településen építésügyi hatósági jogkörben eljárni.

Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási
Hivatal Ügyfélfogadási rend
Hétfõ
Szerda
Péntek
GYÁMHIVATAL
Hétfõ
Szerda

7.30-12.00
7.30-12.00
7.30-12.00

12.30-16.00
12.30-16.00

8.00-12.00
8.00-12.00

12.30-16.00
12.30-16.00

OKMÁNYIRODA – Tel: 06(28)500-660, 500-665
Hétfõ
8.00-12.00
13.00-15.00,15.30-17.30
Kedd
8.00-12.00
Délutáni ügyfélfogadás
internetes bejelentkezés
alapján
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek
8.00-12.00

Hull a hó és hózik…

Itt a tél, esik a hó, és bizony többen fogják a fejüket a hólapátolás
miatt. Sokan azt gondolják, hogy mindenki magáért tartozik felelõsséggel: vigyázzon, figyeljen oda, amikor a járdán közlekedik.
Úgy vélik, ha a csúszós úton elesik, és mondjuk, eltöri a lábát, akkor ezért senki nem vonható felelõsségre. Pedig nem így van. Felmerül a kérdés, hogy a nem megfelelõ csúszásmentesítés a tulajdonos büntetõjogi felelõsségét felveti-e? A válasz egyértelmû igen.
Valamennyi helyi önkormányzat rendeletben írja elõ, hogy az adott
településen ingatlantulajdonnal rendelkezõ köteles eltakarítani a
havat az ingatlan elõtti járdaszakaszról, illetve azt csúszásmentes
állapotban tartani. Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestület 11/1997/IV.11./KT. Rendelet Téli síkossággal összefüggõ
feladatok 14. § -a a www.kartal.hu honlapon részletesen elolvasható.
Tehát a lényeg, hogy a havat a tulajdonosnak kell eltakarítania az
ingatlanja elõtti járdaszakaszról, vagy gondoskodni kell arról, hogy
azt valaki helyette megtegye, mivel adott esetben súlyos következményei lehetnek mulasztásának és köteles a keletkezett kárt megtéríteni. Persze a hólapátolás egyben egy jó kis reggeli vagy esti
testmozgás, még munka után is jó esik.
vné
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Akikre büszkék vagyunk…
2012. november 24-én, immár 3. alkalommal
teremtettünk hagyományt, hogy KARTALIAK A
KARTALIAKNAK rendezvényünkkel egybekötve
köszönthettük azokat az Ünnepelteket, akik példaként szolgálhatnak a jelen és az utókor számára. A „KARTAL NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” megtisztelõ címet tavaly két személynek adtuk át, hogy ezzel is elismerjük és megköszönjük
községünk érdekében, hírnevének öregbítésében
kifejtett tevékenységüket. Az ünnepélyes átadást
a településünkön mûködõ csoportok és tehetséges fiatalok mûsora is színesítette, valamint a két
díjazott tiszteletére rendezett munkásságukat tükrözõ kiállítás is megtekinthetõ volt (még jelenleg is látható).
Kartal Nagyközség Képviselõ-testülete Kartal Nagyközség Díszpolgára
címet adományozott Búth Emíliának, irodalmi munkásságáért és egyedi
képzõmûvészeti tevékenységéért.
Búth Emília gimnáziumi tanulmányai után képesítés nélkül tanított iskolánk
alsó tagozatán, majd betegsége következtében sorsa új fordulatot vett, de a
gyerekekkel való foglalkozás, a „tanítás”, valahogy mégis mindig fontos része volt az életének. Az 1990-es években tagja volt a Kartali Kisbíró és a
Kartali Kalendárium „szerkesztõségének”. Részt vett az akkori Mûvelõdési
Ház életében és ünnepi készülõdéseiben.
Gondolatait már diákkorában is papírra vetette, elsõ próbálkozásai az
aszódi és környékbeli diáklapokban jelentek meg. Nagyobb nyilvánosság elé
csak 1984-ben került, ekkor mutatta be õt Liptay Katalin a Magyar Rádió Társalgó címû irodalmi folyóiratában. Több versét is megzenésítette Gryllus Vilmos. Verseit közölte a Mozgó Világ, a Céh, a Végeken, a Hölgyvilág, a Reformátusok Lapja, az Események, az Irodalmi Füzetek, különbözõ antalógiák és
a Kartali Kisbíró Kalendáriumai. Jelenleg is munkatársa a 2008-ban indult
Szitakötõ címû kíváncsi gyerekeknek szánt, határon innen és túl is ismert,
pedagógiai programmal összekötött irodalmi, ökológiai folyóiratnak. Költeményei a mai napig olvashatók a Liget Mûhely és a Szitakötõ blogján. 1991-ben
Szakáll Antal székesfehérvári szobrászmûvész mûvészeti díjat ajánlott fel
azon sclerosis multiplexes betegek számára, akik munkájukkal, teljesítményükkel példát adnak arról, hogy a betegség okozta nehézség ellenére is lehet alkotni. Ezt a díjat és a vele járó bronz plakettet abban az évben Búth Emíliának ítélték oda az életmûvéért.
1994-ben a FAOSZ - Magyar Írók Országos Szövetsége országos és nemzetközi irodalmi pályázatán második helyezést ért el, felnõtt vers kategóriában.
1995-ben jelent meg Fele-más címû verseskötete, mely részben a barátok
összefogásának, valamint a Kartaliak Érdekvédelmi Köre és a helyi önkormányzat támogatásának is köszönhetõen a kartali Mûvelõdési Ház kiadásában, az akkori vezetõ, Lászlóné Herr Piroska segítségével. Ugyanebben az évben Tempefõi-díjban, majd 2005-ben Kartal Jövõjéért Díjban részesült. Idõközben felfedezte magának a „nyirkát”, a fekete-fehér és színes papírlapokból készült, ragasztott montázsokat, melyeket az ország több pontján is kiállítottak már. 1997-ben látott napvilágot a színes nyirkáival illusztrált, gyerekverseket tartalmazó kötete, a Madárlátta, Lázár Ervin ajánlásával. Ugyanebben az évben papírképei, hónapsoroló versei felhasználásával a Magyar
Karitász falinaptárt adott ki.
2000 karácsonyára került a könyvesboltok polcaira a Papírkaland címû,
színes nyirkáival illusztrált, családi verses kötete, Horgas Béla ajánlásával.
2008-ban az ünnepi könyvhétre jelent meg a Biccentõ Gilice és Cérnapocok címû mesekönyve, melynek a bemutatóján vendégünk volt a kiadó személyében, Nagy Bandó András és Szûcs Édua illusztrátor is.
Búth Emíliától a sors elvette a mozgást és a külsõ látást, cserébe viszont
belsõ látása egyre élesebb lett és fogékonyabb lett a hétköznapok apró szépségeire. Tehetséget, meséket, verseket, kézügyességet, fekete-fehér és színes rajzokat kapott az élettõl. Könyveit olvasva, alkotásait nézegetve eszünkbe sem jutna, hogy azok egy kerekes székes, gyengénlátó ember mûvei. És
talán számára ez a legnagyobb elismerés.

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kartal Nagyközség Díszpolgára címet adományozott Székely Józsefnek
Kartal közoktatásáért és a közösségi élet jelentõs eseményeinek képi megörökítéséért.
Székely József Porrogszentkirályon született
kisparaszti családban. Miután családja kettészakadt; édesanyjával és nagyszüleivel élt, akik
következetes szigorral, de szívbõl jövõ szeretettel nevelték. Általános iskolai tanulmánya után
Csurgón tanult a református gimnáziumban,
majd a kitûnõ érettségi eredmények birtokában
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemre jelentkezett,
magyar-történelem szakra, mert középiskolai tanár szeretett volna lenni.
A jelentkezését azonban átirányították a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
budapesti Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karára. A gyakorlati fél évet az ATE
Gödöllõi Állami Gazdaságok Központjának nagygombosi, valamint kartali kerületében töltötte el, többek között komlót is telepített Fenyõharaszton. Ezután
tanulmányait megszakította és 1961-ben fél évet szaktanítóként tanított
Bagon az Általános Iskolában, majd 1963 tavaszán áthívták a kartali általános
iskolába matematikát, biológiát és kertészeti gyakorlatokat tanítani, illetve helyettesíteni. Közben 1966-ban a szegedi Tanárképzõ Fõiskolán mûszaki tanár
záróvizsgát tett le. Javaslatára és az akkori iskolavezetés felkérésére 1970
szeptemberétõl fontos tanulmányi-képzési célkitûzés szerepelt az iskola
programjában, nevezetesen a politechnikai oktatás megszervezése és bevezetése, melynek célja a jól hasznosítható praktikus ismeretek nyújtásával
megalapozni az életrevaló felkészülést. E tervek megvalósításában nagy segítség volt az 1971-ben felépült új iskola (a felsõ tagozat), melyben többek
között külön leány- és külön jól felszerelt fiú technika-mûszaki tanterem is kialakításra került. Székely tanár úr elõször kertészeti gyakorlatokat tanított az
iskola oktatókertjében, a mai gyermek- és körzeti orvosi rendelõ helyén, majd
ez kibõvült a fiúk mûszaki-technikai képzésével. Néhány áldozatkész pedagógussal együtt több, mint 10 tanévben rendszeresen elkísérték a felsõtagozatos tanulókat a helyi mozi filmvetítéseire. Elsõsorban történelmi és ifjúsági filmeket hozattak ki számukra, melyek emlékezetes élményt jelentettek. 1965-tõl új feladatkörrel bõvült munkássága, Herczeg János tanár kollégától átvette a fotó-szakkör szervezõi-vezetõi feladatait. 1993 õszéig avatta
be a fényképezés elméleti és gyakorlati munkálatainak titkaiba az érdeklõdõ
fiataljainkat. Már abban az idõben komoly felszereltségû labor, fényképezõgépek és filmfelvevõ állt a rendelkezésükre, ami az igényes hobbit segítette.
A szakkörös diákok megtanulták a filmhívás és képnagyítás technikáját, mindenki elõhívhatta saját filmjeit és papírképeit. 28 éven át lelkesen, odaadóan, idõt és fáradtságot nem kímélve irányította a fotószakkör tagjait, adta át
tapasztalatait fiúknak-lányoknak, felnõtteknek egyaránt. Községünk társadalmi eseményeit, iskolánk és a fiatalok életének számos pillanatát örökítették
meg, de sajnos a több száz felvételbõl, diaképbõl nagyon sok megsemmisült
vagy eltûnt. Terveink szerint, szeretnénk a múltból megmaradt képi örökséget archiválni és digitalizálni, hiszen községünk életét, történelmét idézi fel.
Tisztelettel köszönjük, hogy egy küzdelmes idõszakban 30 éven keresztül
lelkiismeretesen tanította, terelgette községünk fiataljait, és tartalmas közösségi életet teremtett.
Õszinte elismeréssel gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újonnan
avatott díszpolgároknak és családtagjaiknak, hiszen eredményeikkel, életmûvükkel értéket teremtenek, közvetítenek, illetve adnak tovább. Hiszen ahogy
Öveges József piarista szerzetes, tanárember mondta:
„Az alkotó ember elõtt végtelen a tér. De ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is minden ismeret még gyönyörûbbé teszi elõttünk a világot.”
Az eseményrõl készült fotók a www.kartal.hu honlapon, a Régió Plusz Televízió által készített felvétel a http://www.youtube.com/user/regioplusztv oldalon megtekinthetõ.
vné
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"Varázspálcám illeg-billeg…"

Játékos foglalkozások a kartali bölcsõdében
Szerda délelõttönként egy szép, tágas,
világos, meleg csoportszoba ad otthont a
kartali bölcsõde játszóházának. Néhány
hónapostól óvodás
korig várjuk a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. Az oktatási
szünetekben a nagyobb testvérek is eljöhetnek kipróbálni a bölcsõde játékait. Kiskonyha és kellékei, golyóvezetõk, labdák, autók, babák, fajátékok, kirakók, építõkészletek, készségfejlesztõk, zsírkréta- és színesceruza-készlet, kinti csúszda és sok minden más érdekes dolog található itt. Fél 10-tõl fél 12-ig szabadon játszhatnak, rajzolhatnak, ismerkedhetnek egymással a csöppségek. 10 órától körbe ülünk egy kis éneklésre, mondókázásra, ölbeli játékra, bábjátékkal kísért rövid mesére. A gyerekek ritmushangszereket is kézbe vehetnek (rumbatök, ritmusfa, száncsengõ, kopogtató, triangulum), ezekkel zenélhetnek a dalokra, versekre. Kéz- és ujjbábok, babzsákok, szivacstéglák, színes labdák teszik változatosabbá a közös játékot. A kicsik
kedvence a textilbõl varrt hinta, amelyben minden bátor jelentkezõt meghintáztatnak a felnõttek.
Ezután kezdõdik a kézmûves foglalkozás, ekkor adódik alkalom a gyur-

mázásra, festésre, csirizzel ragasztásra. A nagyobbak gyerekollóval is
dolgozhatnak. A szülõk segítségével papírból, termésekbõl, só-liszt gyurmából és egyéb anyagokból készülnek díszek, apró alkotások.
A dalok, versek és a kézmûveskedés témája is az adott évszakhoz és
ünnepkörhöz kötõdik. Õsszel énekeltük a Lipem-lopom a szõlõt és a
Dombon törik a diót, meséltünk a diófát kopogtató harkályról, az õszi galagonyabokorról, a téli álomra készülõdõ sündisznócskáról és mókusról,
Márton-napi ludakról. Papírsárkányt, csuhévirágot, dióhajót, gesztenyeemberkét, tökfigurát, kis mécsest készítettünk. Az adventi idõszakban az
ünnepre készülõdve sütõs-fõzõs mondókákat játszottunk el, Mikulás-dalokra csörgõztünk, tekergett a hideg szél, szólt a száncsengõ, hullott a
hó. A bölcsõde dolgozói kedves bábjátékkal és szép díszlettel lepték meg
a gyerekeket Mikulás napján. Fenyõágakból, szárazvirágból és kis karácsonyi díszekbõl asztaldísz lett, papírból Mikulás-csizma, Luca-napi búzát ültettünk, csomagolópapírt festettünk, mézeskalács madárkának
szárnyat hajtogattunk, varázslatos hópihéket festettünk világoskékre. Az
elkövetkezendõ tavaszi és nyári hónapok is számos alkalmat nyújtanak
a kicsikkel való közös tevékenykedésre, vidám együttlétekre.
A mondókázós és kézmûves foglalkozásokra nem kötelezõ odaülni,
ezek alatt is szabadon lehet játszani a terem másik felében levõ többi játékkal. A játszóház ideje alatt érkezni és hazamenni is bármikor lehet. A
részvétel díja 300 Ft. Minden gyermeket, szülõt és nagyszülõt szeretettel
várunk!
Sápi Nóra
a Játszóház vezetõje

„Szobám sarkában a békesség fája
zöld ruháján sok ezernyi szín,
alatta fénylõ melegségben
a gyermeki világ játszani hív.”

A Játéksziget Lakóiért
Óvodai Alapítvány

(Gyenes István: Karácsonyfa)

Kuratóriuma köszönetet mond, mindazoknak, akik a
2011. évi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak
ajánlotta fel. Az alapítvány számlájára 416 246 Ft
érkezett. A 2009-2010. évi SZJA felajánlásai összegét,
mely 1 019 673 Ft volt, udvari játékokra, tornaszerekre
csoportszobai kiegészítõ bútorokra fordítottuk.
Köszönjük mindenkinek! A jövõben is szívesen fogadjuk segítõ támogatásukat, felajánlásaikat.

Mivel az óvoda anyagi lehetõségei korlátozottak, az ilyen idõszakban
bármilyen segítség reménykeltõ. Az Önök ajándéka is nagyon fontos
és óriási segítség, hiszen a karácsony a szeretet ünnepe. Az öröm és
a meglepetés akkor ért minket, amikor arról értesültünk, hogy ki így, ki,
úgy ha tud, segít, mert segíteni akar. Vannak! És ez önmagában nagy
szó! Ezt a jó érzést volt szerencsénk megtapasztalni, átélni. Karácsony
elõtt – ahogy már a múlt évben is-, az Önök hozzájárulásával a Játéksziget Lakóiért Óvodai Alapítvány az idén támogatta óvodánkat, így
Önök is közremûködtek a gyermekek megajándékozásában. A támogatásukkal megvalósíthattuk mindazoknak a karácsonyi játékoknak a
megvásárlását, melyek szebbé és boldogabbá varázsolták az ünnepet
és a gyermekek óvodában töltött mindennapjait. A segítségükkel az
ünnep egyik legszebb pillanata és élménye volt a gyermekek örömét
látni. A megcsillanó tekintetek, a mosoly és a csodálkozás látványa az
arcokon, ahogy izgatottan csomagolják ki, veszik birtokukba a játékokat. Mindenrõl megfeledkezve, elmélyednek a játékok varázslatos világában. A Játéksziget Napköziotthonos Óvoda gyermekei és dolgozói
nevében ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget:
Hajnáczkiné Krekó Ágnes (vállalkozó), Bárány Róbert (ADROB Kft.)
és Langa Gábor (Verseg Tüzép Kft.) 50-50.000 Ft-ot ajánlottak fel az
Alapítványnak, amelybõl társasjátékok és könyvek lettek vásárolva a
csoportok számára. Regõci József és Kelcz Ferenc (mindketten
SIMBA Kft.) játékokat adományoztak a 2. sz. óvodának. Reméljük és
bízunk benne, hogy ennek a nemes ügynek lesznek még követõi, hogy
a kartali óvodásoknak minél több meglepetésben lehessen részük.
Gregus Istvánné és Péter Zoltánné óvónõk

Adószám: 18711200-1-13
Számlaszám: OTP BANK11742166 20119753
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Tisztelt Kartali Lakosok!
2013. január 2-tõl március 31-ig papírgyûjtést szervezünk az Ady Endre úti
2. sz. óvoda javára.
Az óvoda elõtt felállított konténerbe
helyezhetik el a papírhulladékot. Az eddigi papírgyûjtések összegét
az óvoda udvari játékra költötte. Köszönjük mindazoknak, akik a
gyûjtésben részt vettek és hozzájárultak a gyermekek játékainak
bõvítéséhez.
Játéksziget Óvoda gyermekei és dolgozói
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"Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét."
Nincs még egy olyan születésnap,
amelyre két évezred múltán is olyan sokan és olyan örömteli ünnepélyességgel
emlékeznének évrõl évre, mint Jézus
születésére. Az egész földkerekségen
megtelnek a templomok, de nem csak
ott, hanem közösségekben, a média világában is zeng a Jézus születésén örvendezõ ének. Így tettünk mi is, kartali
lakosok, hisz hagyományainkhoz híven
együtt ünnepeltünk Falukarácsonyi rendezvényünkön a Mûvelõdési Házban, Advent 4. vasárnapjának elõestéjén. A fellépõk mind tartalmas gondolatokkal színesítették programunkat és ünneplõbe öltöztetett lelkünk számára megteremtették a megható hangulatot. Az Ave Maria nyitóének és a gyermekdalok a Kristályház
mûsorában hangzottak el Tóth Ilkó Zsuzsanna vezetésével. A Könyves
Kálmán Általános Iskola 4. b osztályának elõadásában Adventi köszöntõt majd a betlehemi és azt megelõzõ eseményeket felelevenítõ pásztorjátékot láthattunk Hegedûsné Megyeri Andrea pedagógus felkészítésével. Településünk három hagyományõrzõ csoportja pedig versben,
énekben és zenében szólaltatta meg karácsony örömteli misztériumát.
Egyházaink vezetõi Tamási József apátplébános és Sõrés Attila lelkipásztor pedig -mivel személyesen nem tudtak jelen lenni-, köszöntõ
soraikat eljuttatták a rendezvény szervezõinek, és azok felolvasásra kerültek. Reméljük, hogy ünnepi mûsorunk nem rekedt meg az ünneplés
külsõségeiben, hanem egy kicsit lélekben is megtisztultunk, és erõt
kaptunk a „továbbiakhoz”. Ugyanis karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbólumrendszerrel, hisz a remény, az újjászületés, az örömet
hozó fény és a szeretet érkezik meg világunkba. De a rohanó, stresszel
teli világunkban valóban felfedezzük és megtapasztaljuk ezeket? Mert
sajnos a 21. század embere számára a karácsony jelentése átalakult és

kimerül abban, hogy fenyõfát vásárolunk, halat, bejglit készítünk, és persze
ajándékokat veszünk. Azután érkezik az
újév, megyünk tovább a megszokott kerékvágásban, jönnek a gondok, és jólrosszul megoldjuk õket. De marad-e valami karácsony igazi titkából az ünnepek utáni hétköznapokra? Vagy eltûnik
az is, mint a díszeitõl megfosztott karácsonyfa? Ez az ünnep sajnos sokak
számára csak egy napig tart, pedig Jézus nem csupán egy napra jön.
Tolnay Klári színmûvésznõ egyszer így panaszkodott egy nyilatkozatában: „… Azon töprengek, hogy az a sok család Európában és a keresztény világban valóban ünnepli-e, amirõl ez az este szól. Sajnos,
már régóta karácsony szent ünnepébõl „perzsavásárt” csináltak, ajándékozási versenyt. Abban reménykedem, hogy lassacskán visszatér
karácsony eredeti tartalma: egymás szeretete a jézusi szeretet jegyében.“
Mert a szeretettel megteremtõdik az egymás iránti türelem, tisztelet
és a másik megértésének szándéka. És mindez jótékonyan hat vissza
ránk is, hiszen a szeretet az egyetlen kincs ugyanis, mely akkor is növekszik, ha pazaroljuk, és nem lehet pénzért megvenni. Próbáljunk meg
kedves szóval, mosollyal közeledni egymáshoz.
„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra - s ez segít majd, hogy
kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.” (Teréz anya)
vné
(a rendezvény fotói a www.kartal.hu oldalon, a Régió Plusz Televízió által készített felvétel, valamint a karácsonyi éjféli szentmise a
http://www.youtube.com/user/regioplusztv oldalon tekinthetõ meg)

Gyermek karácsony a Baptista imaházban

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az évek múlásával, már hagyománnyá vált a Baptista
Gyülekezetben, karácsony
közelében megtartott Gyermek-karácsonyi Istentisztelet. Erre az alkalomra a településrõl is kapnak meghívást gyerekek, úgy tapasztaljuk, örömmel szívesen
jönnek a kis résztvevõk és
megtöltik az imaházat. Az elmúlt karácsonykor is így történt, Sõrés
Attila lelkipásztor egy megragadó történettel üdvözölte a kis vendégeket. A tóalmási Bibliaiskola Ép kéz-báb csoportja érkezett a gyerekekhez, vidám, mozgalmas mûsorukba bevonták a jelenlévõket.
Az evangélium üzenete szólt a rajzos történeten, az énekeken, a bábozáson és a játékokon keresztül. A történet izgalmas és tanulságos volt minden résztvevõ számára, hogy az igazi, a legfontosabb
és legnagyobb ajándék mindannyiunk számára maga Jézus Krisztus. De mivel az Úr Jézus szereti a gyermekeket, a lelki üzeneten túl
kaphattak ajándékot is a kis jelenlévõk az orgoványi Örömhír Alapítvány munkatársai jóvoltából. Köszönet illet minden támogatót,
segítõt, a szeretetvendégség körül szorgoskodót, de legfõképpen
hála illeti a mi Istenünket, aki megáldotta egész ünnepünket, aki
nem akarja, hogy szükséget lásson egy sem az övéi közül, aki
megtartotta életünket és megérhettük a 2013-as esztendõt.
Ezúton kívánunk minden olvasónak Istentõl megáldott Boldog Új
Évet!
Sõrés Melinda

Kartal község lakóinak nevében szeretnénk köszönetet
mondani Izmán Sándor (Bocskai utca) helyi lakosnak, a
falunak ajándékozott fenyõfáért, valamint a Gyûszûkörnek a
karácsonyi díszek elkészítéséért és a fa felöltöztetéséért.

„Sokféle öröm van, sok minden boldoggá tehet, de
a legnagyobb kétségkívül az,
amikor tudatosan jót tehetünk” /Böjte Csaba atya/
Így tett Kozma Tamás a kartali székhelyû Gödöllõi Tangazdaság Zrt. kereskedelmi- és beszerzési
Igazgatója is 2012. december 21én, amikor átadta az általa képviselt
cég adományát Tóth Ilkó Mihály
polgármester úrnak.
A cég fõ profiljának egyike a gyümölcstermesztés; 323 hektáron
gondozzák a meggyet, szilvát, kajszibarackot és cseresznyét érlelõ
fákat, melynek termését különféle
módon dolgozzák fel. Ebbõl most 500 üveg tartósítószer-mentes befõtt és
200 üveg magas gyümölcstartalmú lekvár gazdagítja községünk oktatási
intézményeinek élelmiszerkészletét, melyek gyermekeink étkezését teszik
majd változatossá. Köszönjük a felajánlást és további eredményes munkát kívánunk!
vné
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Mi történt a falu kulturális
intézményeiben 2012-ben?
A tavalyi év kedvezõ fordulattal indult a könyvtár életében, mert
végre elhagyhattuk réges-régen kinõtt”otthonunkat” és egy tágasabb,
szebb felújított épületben folytathatjuk munkánkat. A költözés által lehetõségünk adódott új bútorokra pályázni, így kényelmesebb környezetben fogadhatjuk kedves látogatóinkat.
Igyekeztünk rendszeressé tenni az óvodai, iskolás csoportok látogatását. Ebben segítségünkre voltak mindkét intézmény vezetõi és
dolgozói.
Egyéb rendezvényeink voltak: Költészet napi megemlékezés, versíró pályázattal egybeszõve. Nyári tábor gyerekeknek. Õsszel pedig
egy asztrológiai elõadás.
A Márai könyvtártámogató program által 400.000,- Ft értékû kötettel gyarapodott az állományunk és az érdekeltségnövelõ pályázat 51
ezer Ft-jából is vásárolhattunk könyveket.
Az olvasók által a könyvtárnak ajándékozott kötetek – válogatás
után – felkerültek a polcokra.
Bízunk benne, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben az idei évben is lehetõségünk nyílik különbözõ pályázatok beadására, mert az
egyre soványabb költségvetésbõl sajnos nagyon nehéz gazdálkodni
és a látogatók új olvasmányokra vonatkozó igényeit kielégíteni.
A mûvelõdési ház irodája is költözéssel kezdte az évet, de maga az
intézmény változatlanul mûködött egész évben, a téli idõszakban a
rendezvények idejére felfûtötték az épületet, egyébként csak temperáló fûtés történik a rendszer és a ház védelme érdekében.
Rendezvényeink voltak: Nemzeti ünnepeink, jótékonysági est az
Aszódi Szakorvosi Rendelõintézet javára, pedagógusnap, kézmûves
tábor, népzenei találkozó kiállítással egybekötve, Idõsek napja,
Kartaliak a kartaliaknak a díszpolgári cím adományozásával, a Mozgáskorlátozottak karácsonya és a Falukarácsony.
Szakkörök: ifjúsági néptánc, kézmûves, Gyûszû kör és a Kartali
Asszonykórus. A Hipp-hopp tánccsoport , amely sajnos a vezetõ elköltözése után megszûnt.
Ünnepségeinken tevékenyen részt vesznek még a Könyves Kálmán
Nyugdíjas Egyesület és a Kartali Nefelejcs Népzenei Egyesület tagjai.
Vásáraink folyamatosan elégítették ki a lakosság igényeit. Ezen kívül voltak termékbemutatók és véradások.
Az ifjúsági klub szervezése sajnos érdeklõdés híján abbamaradt.
Terveinkben szerepelt a Turai Komédiások egy elõadása, ez áttevõdik
az idei évre.
Az érdekeltségnövelõ támogatás összegébõl (96 ezer Ft) projektort
és vetítõvásznat vásároltunk.
Mindkét intézménynek jó az együttmûködése az Önkormányzattal
és intézményeivel.
Szeretném megköszönni mindazoknak a pozitív hozzáállását, akik
akár munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítették egész éves
tevékenységünket, illetve rendezvényeink megvalósítását.
Laukó

„Az elõdök kultúrája egykettõre
elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)
Január 22-ét – Himnuszunk születése napját – legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor fõhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkrõl, arról, amely
megkülönböztet bennünket más népektõl. Ez a MAGYAR KULTÚRA,
melynek napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1823. január 22-én Kölcsey Ferencbõl egyetlen nap alatt szakadt ki a nemzet
megmaradásáért Istenhez intézett fohász. Kölcsey mûve elõtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az, Ah,
hol vagy magyarok tündöklõ csillaga kezdetû ének, míg a református
magyarságé a 90. Zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétõl fogva) volt.
Több kísérlet is történt Himnuszunk megváltoztatására. Felkérték Kodály Zoltánt, hogy írjon másikat, de Õ ezt mondta: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz. Ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem
lehet”. Illyés Gyulát is felszólították, hogy írjon egy új Himnusz szöveget, ám Illyés ennyit válaszolt csupán: „meg van az már írva”. Így aztán nemzeti szimbólumunk megmaradt, amelyet minden magyar ember elérzékenyülve és mélységes, szent áhítattal énekel és hallgat.
Egy anekdotikus feljegyzésben az idõs Erkel Ferenc így emlékezett
vissza nemzeti imádságunk megzenésítésének a pillanataira:
„Csend van. Ülök és gondolkodok. Hát hogy is kellene ezt a Himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget, olvasom. Megint gondolkodom. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsõ
mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított, azt mondta: fiam,
amikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava
jusson eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendültek az
én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat szállt meg. A kezem a zongorára teszem, és hang hang után olvad, egy óra sem telik belé, és
megvan a Himnuszunk.“
A kultúra nemcsak tudást és mûveltséget hordoz, hanem erkölcsöt
is, és egyben az embereket összekötõ szellemi erõ. Akkor válik igazi
ünneppé, ha át tudjuk gondolni, mi módon kell felelõsséggel bánnunk
a ránk hagyott kulturális örökséggel. Meg kell õriznünk ezt az örökséget, és át is kell adnunk az utánunk következõ nemzedéknek. Mindannyiunk érdeke, hogy ifjúságunk az iskolákban magába szívja a magyar kultúra és mûvelõdés alapjait, még akkor is, ha sokszor halljuk,
hogy a kultúra nem kifizetõdõ, nem hoz hasznot!
Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre,
amelyeket az évszázadok alatt sikerült megõrizni. Kérjük tehát nemzeti imánkkal Isten áldását nemzetünkre, országunkra, szûkebb és tágabb pátriánkra.
vné

FELHÍVÁS!
A Mûvelõdési ház már megkezdte a Kartal múltját feltáró képi örökséget archiválni és digitalizálni, hiszen községünk és ezen belül az itt élõkön
keresztül is a régmúlt egy-egy pillanatát, töredékét, történelmét idézik fel a megsárgult fotók vagy esetleg ritka dokumentumok. Az összegyûjtött
anyagból kiállítást, albumot és DVD-t szeretnénk készíteni.Kérjük Önöket, hogy ha a családi fotógyûjteményekben, a fiókok mélyén olyan képeket, iratokat találnak, amelyek falunk épületeit, jellegzetes eseményeket, hagyományokat jelenítenek meg -vagy ahhoz kapcsolódnak-, és szívesen látnának ebben a gyûjteményben, azt jutassák el a címünkre. A szkennelés, feldolgozás után természetesen mindenki visszakapja a tulajdonát képezõ tárgyakat. Kérjük, segítsék munkánkat, elõre is köszönjük.
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Kedves Keresztény (keresztyén) Testvérek!
Elõzõ szolgálati helyemen, Tiszaföldvár térségében nagyon komolyan vettük a keresztények egységért való törekvést, az un. ökumenizmust. Ott mind a három történelmi felekezet (református,
evangélikus, katolikus) komoly létszámban élt. Szinte minden
család vegyes volt. Éppen ezért (is) jártak kevesen templomba,
nem tudván könnyen eldönteni, hogy melyikbe menjenek egy-egy
vasárnapon. Szívügyünk kellett, hogy legyen a januári ökumenikus
istentiszteletek sora. Minden nap más templomban jöttünk össze,
s mindig egy másik közösség lelkipásztora volt az igehirdetõ. Olykor távolabbról is hívtunk szolgálattevõt. Katolikus templomainkban nem egyszer még református, evangélikus püspök is szolgált.
Itt most lejelentkeztem a kedves baptista, református, evangélikus
testvéreknél, miszerint mi katolikusok is szeretnénk aktívan részt
venni az Imahéten. Egyelõre csak az biztos, hogy a hét utolsó napján, 26-án, szombaton 17 órakor a kartali katolikus templomba
várjuk a testvér-felekezetek híveit és pásztorait. Az igehirdetõ
Lõrincz Csaba, aszódi evangélikus lelkész lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

részére a megöregedett és javíthatatlan fénymásolót újra cseréltük. Templomunkban az énekek szövegét szeretnénk kivetíteni,
hogy könnyebb legyen a bekapcsolódás. A templom bõvítése óta
fennálló hibákat, beázásokat minél hamarabb ki kell küszöbölni. A
Szent Erzsébet-kertet szilárd burkolattal lenne jó ellátni, hogy a
közlekedés, könnyebb legyen. A plébánia hátsó kertjében kikapcsolódásra alkalmas helyet szeretnék kiépíttetni. Pihenõhely,
ping-pong asztal, homokozó, stb. állna rendelkezésére a gyerekeknek, fiataloknak, idõsebbeknek. Mindezen tervek megvalósításához kérem imádságukat, segítségüket, elõre is megköszönve!
Ne felejtsük el, Hamvazószerdával befejezõdik a Farsang és megkezdõdik a Nagyböjt. Addig mulatozzunk, bálozzunk, aztán kezdjünk készülni Húsvét megünneplésére!
Szép napokat, belsõ békében, szeretetben megélt vasárnapokat
és hétköznapokat kívánva:
József atya

HÁZSZENTELÉSEK!
A Vízkeresztkor – január 6-án – ünnepelt napkeleti bölcsek Betlehembe érkezésének emlékére nagyon régi hagyomány, otthonaink,
házak, lakások megszentelése, újraszentelése ebben az idõben,
jan. 6. és Hamvazószerda (az idén febr. 13.) között. Békesség e
háznak és minden lakójának! – e szavakkal köszöntjük egymást.
Rövid szentírási szakasz meghallgatása után imádkozunk az ott
élõk boldogságáért, hálát adva mindenért amit a családtagok
egymáson keresztül, de a Jóistentõl kapnak, s az erõért, mellyel a
megpróbáltatásokat el tudják fogadni. Végül a Vízkeresztkor a
templomban megszentelt vízzel meghintjük az otthont, s befejezõ
áldásban részesül a család minden jelenlévõ, vagy távolabb élõ
tagja. Szeretettel várom a meghívásokat!

A Bonum TV az elsõ magyar nyelvû katolikus, pártoktól és gazdasági köröktõl független televízió csatorna, amely 2010. augusztus 15-én jött létre. A televízió küldetése katolikus misszió,
hogy minél szélesebb körben terjessze a keresztény egyház útmutatását. Jelenleg még csak interneten és egy szûk körben
kábelen látható a mûsoruk. Tájékoztatásuk szerint, folynak a
tárgyalások a kábelszolgáltatókkal, hogy szélesebb körben is
fogható legyen az adás. 2012. november elsejétõl Tamási József atya a BonumTV új programigazgatójaként is tevékenykedik, melyhez szívbõl gratulálunk és kívánjuk, hogy sikerüljön
a sok „jót” továbbadni és közvetíteni a nézõk felé. A televízió
programjai közt szereplõ Napi útravalót, azaz József atya ún.
„Szerdai gondolatait” a Régió Plusz Televízió is átveszi, és a
hétvégi mûsorai közt már rendszeresen láthatóak, hallhatóak.
Ez segítséget jelent mindazoknak, akik nem rendelkeznek, számítógéppel vagy csak egyszerûen jobban szeretik a televízió által közvetített mûsort. A beszélgetés anyaga teljes terjedelemben elolvasható a www.bonumtv.hu oldalon vagy megtekinthetõ a http://www.youtube.com/bonumtv-n.
vné

BETEGEK VILÁGNAPJA! FEBRUÁR 11.
1858-ban ezen a napon kezdõdött a franciaországi Lourdes-ban
az a Mária-jelenés sorozat, melynek eredményeként az egykori
kis falucska a világ egyik legnagyobb zarándokhelyévé lett. Egy
nemzetközi orvosi bizottság foglalkozik a rendkívüli, sokszor csodálatos gyógyulások kivizsgálásával. Ami azonban a gyógyulásoknál is fontosabb, a lélekben való megerõsödések sora, s nem
utolsó sorban a világegyházzal való találkozás lehetõsége. A zarándokok felejthetetlen élményben részesülnek a Szûz Márián keresztül Jézussal való csodálatos találkozásoknak köszönhetõen.
Azt tervezem, hogy az idei évfordulón, febr. 11-én, hétfõn, a 17 órakor kezdõdõ szentmise után a templomban megtekintünk egy kb.
fél órás úti-filmet, melyet néhány éve készítettem, egyik lourdesi
zarándokutamon. Közben elbeszélem, milyen élményben, élményekben volt részem nekem magamnak is. Jöjjenek, lélekben zarándokoljunk Lourdes-ba!
TERVEINK:
2013-ban szeretnénk néhány tervünket megvalósítani. Plébániánk

József atya új szerepkörben



Jubiláns házasok ünnepeltek
2012. december 30-án, Szent Család vasárnapján ünnepi szentmise keretében a katolikus Egyházközség köszöntötte azokat a Kartalon élõ jubiláns házaspárokat, akik jelentkeztek erre a hálaadó
szentmisére. Tamási József atya szentbeszédében a Szent Család
példáján keresztül rámutatott a házasság és a családi közösség
értékére, kiemelve a kölcsönös szeretetet, tiszteletet és hûséget. A
házaspárok ezután ünnepélyesen megújították házassági ígéreteiket, amit 10, 20, 25, 30, …. 50 éve tettek egymásnak.
vné
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Az igazi bajnokok a célt látják maguk elõtt,
nem pedig az akadályokat…
Alig vettük észre, és már vége az õszi gyermeksport küzdelmeknek.
Iskolai és az egyesületi versenyeken is becsülettel helyt álltunk.
Tizenhét sportolónk jutott be a duatlon diákolimpia országos döntõbe, amit Szekszárdon rendeztek. Sajnos nem tudtunk teljes létszámmal részt venni a versenyen. Versenyzõink a következõk voltak:
Saska Klaudia, Bíró Ádám, Kerekes Benedek, Pintér Krisztián, Vati
Gábor, Sõregi Bence, Lados Kristóf, Széles József és Bihari Rita. A
kistérségi labdarúgó bajnokságon I. kcs-os csapatunk 3. helyezést
ért el. A kistérségi futsal bajnokságon III. és IV. kcs-os csapatunk 2.
lett. Felkészítõ testnevelõ tanárok: Kerekes Csaba és Kratofil Sándor
Országos floorball selejtezõt rendeztünk Kartalon a III. kcs-os fiúknak
és IV. kcs-os lányoknak sportcsarnokunkban. Lányaink és fiaink is a
negyedik helyet szerezték meg. Felkészítõk: Kerekes Csaba, Kratofil
Sándor
A IV. kcs-os futsal diákolimpia területi döntõjében a 2. lett csapatunk.
Felkészítõ: Kerekes Csaba.
Gyermek kézilabda csapatunk edzésekkel és edzõmérkõzésekkel készül a tavaszi diákolimpiára és a kistérségi kézilabda megmérettetésekre. Csapatunk tagjai: Barna Cintia, Bencsik Áron, Bencsik Lilla,
Bíró Ádám, Hajdú Dávid, Jelencsik Kristóf, Juhász Flórián, Kaszás
Barbara, Kaszás Gábor, Kerekes Benedek, Lados-Tóth Máté, Mátyási Fanni, Rónai Ákos, Sinkó Gergõ, Szabó Erik, Szõke Ádám, Urbán
Anna, Urbán Eszter, Végh Bálint, Végh Gabriella. Felkészítõ edzõ:
Kiss Judit
Nagykõrösön az asztalitenisz pest megyei diákolimpiai döntõn Kovács Márton az elõkelõ 3. helyezést érte el, Szászi Bálint 6. lett.
Decemberben alsó és felsõ tagozaton minden sportolni vágyó gyermek részt vett a hagyományos Mikulás kupa rendezvény sorozaton.
Mindenki nagyon jól érzete magát.
Köszönjük a szülõk segítségét az iskolai sportban!
Iskolánk és településünk úszó reménysége Mészáros Anna legutóbbi
kiemelkedõ eredményei a következõk voltak:
II. Matrica Kupa Százhalombatta - Kiss László Sportuszoda
Nõi 50m hátúszás: 2. Mészáros Anna 2003 BVSC-Zugló 0:41,10
Nõi 50m gyorsúszás: 2. Mészáros Anna 2003 BVSC-Zugló 0:34,57
Nõi 50m pillangóúszás: 2. Mészáros Anna 2003 BVSC-Zugló 0:41,07
VIII. Finis Cikluszáró Felmérõ Nemzetközi Úszóverseny, Budapest
Nõi hátúszás 50m 3. Mészáros Anna 2003 BVSC-Zugló 0:40,53
A 2012-es évben az 2003-ban született leányok közül az ORSZÁGOS
LEN pontversenyben Anna az elõkelõ 4. helyen végzett. Csak így tovább! Annát a Braun Papír Kartal támogatja!
A Bozsik programban, Kartal körzetben 170 gyerek sportolt az õszi
idényben. A Kartal SE-vel a programban jól szerepeltünk, az U-13-as
bajnokságban nagyon sok tapasztalatot gyûjtöttünk.
Csapataink a következõk voltak:
U7: Czakó Milán, Kelemen Dávid, Urbán Anna, Maczkó Flóra, Pethõ Erik
U9: Végh Bálint (kapus), Bara Dávid, Bencsik Dávid, Dóra Gergely,
Dóra Olivér, Fodor Norbert, Lados Péter, Maczkó Levente, Szabó Dávid, Szekér Sándor, Varga Gergõ
Felkészítõ edzõ: Bognár Árpád
U11: Bognár János (kapus), Bagyin Milán, Bankhardt Bertold,
Bencsik Áron, Csóré Dominik, Jelencsik Kristóf, Juhász Máté, Kalmár Endre, Kelemen Norbert, Lados-Tóth Máté, Sághy Mátyás,
Romhányi Levente

U13: Bagyin Márk (kapus), Bognár János (kapus), Simák Tamás
(csapatkapitány), Pintér Krisztián, Hatala Dávid, Bagyin Milán,
Bankhardt Bertold, Bencsik Áron, Csóré Dominik, Jelencsik Kristóf,
Juhász Máté, Kalmár Endre, Kelemen Norbert, Lados-Tóth Máté,
Bencsik Lilla, Bihari Rita, Mátyási Fanni, Németh Gábor.
Felkészítõ edzõ: Kratofil Sándor
A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei elnökségének évadzáró
ünnepségén megköszönték a Kartal SE munkáját a Bozsik programban és a Grund programban egyaránt. Dóra Marcell a Grund Program
legfiatalabbjaként ajándékcsomagot vehetett át Várhidi Péter volt szövetségi kapitánytól. Kratofil Sándor a Kartal SE edzõje a programban
való segítségéért vehetett át ajándékcsomagot. Úgy gondolom, ezzel
többek között a Kartal SE utánpótlás nevelõ munkáját ismerték el,
ami mindannyiunknak megtisztelõ.
A Kartal SE elsõszámú célja, hogy hosszú távú gyermeklabdarúgó
koncepciót alakítson ki.
Ennek több lépése volt és lesz. A 2013-as évben részt veszünk a látványsportágak támogatási pályázatán (társasági adó). Arra kérek
minden kedves sportszeretõ kartali embert, hogy akinek tudomása
van olyan cégrõl, aki a kartali gyermek sportolókat szívesen támogatná a társasági adójával, jelentkezzen Urbán Gábornál a Kartal SE elnökénél, továbbá szeretném megkérni a településen élõket, hogy akinek szimpatikus a munkánk, 2013-ban támogassa adója 1%-ával
egyesületünket!

KARTAL SE
2173 KARTAL, RÁKÓCZI U.2.
ADÓSZÁM: 19831394
Köszönjük a szülõknek a rengeteg segítséget, hiszen nélkülük nem
tudnánk mûködni! A sportolók szállítását teljes mértékben õk vállalták, és a gyerekek sportfelszerelését is õk mosták ki. Mint már több
éve, ebben az évben sem kaptunk pénzbeli támogatást senkitõl, de
sokan segítettek munkánkban.
A Kartal SE támogatói között voltak ebben az évben a következõk:
Polgármesteri Hivatal Kartal, Lados Zoltán (TETÕTECHNIKA KFT. KARTAL), Mihály Zsolt (GUMISZERVÍZ, SPORT BÜFÉ KARTAL), Dr.
Gyöngy Mónika (ÜGYVÉD KARTAL), Tóth János (GAZDABOLT KARTAL), Braun Krisztián (BRAUN PAPÍR KARTAL), Péter Balázs (KARTAL), Babály László (KARTAL). Köszönjük nekik.
Az év végét mind a Kartal SE, mind a település sportos lakosai sportos „évzáróval” zártuk. Babály László szervezésében december 19én a Kovács László Sportcsarnokban vendégünk volt a VÁCI NKSE
és a SIÓFOK KC nõi NB I-es kézilabda csapata és a MAGYAG OLIMPIKONOK, SZTÁRSPORTOLÓK CSAPATA. Jó hangulatban telt el ez a
sport ünnep Kartalon. A részleteket a www.kratosport.lapunk.hu oldalon olvashatják, ill. nézhetik meg a képeket.
Zárszóként pedig mindenkinek szeretnék SPORTOS, BOLDOG ÚJ
ÉVET kívánni!

2013. január

Kratofil Sándor
testnevelõ tanár
KOS bizottság külsõs tagja
Magyar Edzõk Társaságának tagja
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KARTALI KISBÍRÓ

JELES NAPJAINK
január 1.

január 2.
január 6.

január 13.
január 18.
január 22.
január 27.
február 2.

február 3.

február 4.
február 11.

február 13.

február 25.
március 8.
március 15.
március 22.

ÚJÉV - e nap az ókori Rómában a Julius Caesar nevéhez fûzõdõ naptárreform (Julianus-naptár) bevezetésével (Kr. e. 45-tõl) került évkezdõ nappá
A BÉKE VILÁGNAPJA - 1968 óta VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük
JÉZUS NEVE NAPJA - „Jézus nevére minden térd
meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a földalattiaké.” (Fil 2, 10)
VÍZKERESZT (háromkirályok, Jézus gyermekkora, elsõ
csodája a kánai menyegzõn)
a MAGYAR SZENT KORONA 1978-ban, 35 éve került
haza
Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart a FARSANG idõszaka
URUNK MEGKERESZTELÉSE a Jordán folyóban - „Ez
az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.“
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT - IV. Béla királyunk leánya, Szent Erzsébet unokahúga. Az önfegyelmezés és
keresztény szeretet példaképe
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását
A HOLOCAUST NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA 2006 óta
GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY, arra emlékezünk, hogy Szûz Mária Jézus születése után negyven
nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban
SZENT BALÁZS püspök és vértanú – az örményországi Szebaszte városának volt a püspöke a IV. században. A börtönben megmentette egy gyermek életét, aki
halszálkát nyelt› balázs-áldás
RÁKELLENES VILÁGNAP – 2000-ben nyilvánította világnappá a párizsi elsõ világkongresszus
A BETEGEK VILÁGNAPJA - 1992. II. János Pál
kezdeményezésére. 1858-ban ezen a napon jelent meg
a Szûzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban. A világnap célja, hogy „Isten egész
népe kellõ figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse
elõ a szenvedés megértését.”
HAMVAZÓSZERDA – a Húsvétot megelõzõ negyven
napos nagyböjt (bûnbánati idõszak) elsõ napja. „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA 2000. június 13-án elfogadott határozat alapján

NEMZETKÖZI NÕNAP
EGY GYÕZTES FORRADALOM - 1848
A VÍZ VILÁGNAPJA - az ENSZ 1992-ben döntött
Dublinban, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bolygónk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan
március 24. VIRÁGVASÁRNAP - Jézus szamáron való diadalmas
jeruzsálemi bevonulása
március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY - Isten Fiának
Mária szûzi méhében történt fogantatásának ünnepe
március 28. NAGYCSÜTÖRTÖK - az utolsó vacsora napja, amikor
Jézus a Getsemáne-kertben búcsút vett tanítványaitól
és felkészült az áldozatra
március 29. NAGYPÉNTEK - Jézus Krisztus kereszthalála
március 30. NAGYSZOMBAT – az Egyház Krisztus sírjánál idõzik,
szenvedésérõl és haláláról elmélkedik
március 31. HÚSVÉT - a Megváltó feltámadása, a böjt vége

ÉRETTSÉGI ÉS NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTÕ NYELVTANFOLYAMOK
INDULNAK ASZÓDON

MÁRCIUSTÓL - JÚNIUS
VÉGÉIG
A DÉLUTÁNI ILLETVE AZ ESTI
ÓRÁKBAN
maximum 4 - 5 fõs csoportokban

TANFOLYAM
TÍPUSA
Középfokú
nyelvvizsga
felkészítõ

ÓRASZÁM

ÁR*

Megjegyzés

heti
2 x 90
perc

50.000 Ft
/fõ
(700 Ft/óra)

Az ár 3 részletben
fizetendõ
ÚJ!!! Diákoknak
5.000 Forint
kedvezmény!

Érettségi
felkészítõ
Középhaladó

heti
2 x 90
perc

50.000 Ft
/fõ
(700 Ft/óra)

Az ár 3 részletben
fizetendõ
ÚJ!!! Diákoknak
5.000 Forint
kedvezmény!

Kezdõ

heti
2 x 60
perc

40.000 Ft
/fõ
(600 Ft/óra)

Az ár 2 részletben
fizetendõ
ÚJ!!! Diákoknak
5.000 Forint
kedvezmény!

*Az ár tartalmazza a tandíjat a tanfolyam teljes hosszára, illetve a tananyagot.

Jelentkezési határidõ: 2013.március 01.

KURIS BARBARA • 06 /30 - 9 849 - 622

Ebtulajdonosok figyelmébe!



2013. január 1-jétõl hatályos a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, amely elõírja, hogy a négy hónaposnál
idõsebb ebek csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatók. A szakminisztérium közlése
szerint az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló törvény kimondja, hogy a chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a chip és a beültetés
díját, valamint a regisztrációt az országos eb-adatbázisba. A kutyachipet az
állatorvos ülteti be kedvencünkbe, a nemzetközileg elfogadott testrészre, a
kutya nyakának bal oldalára, a lapocka közelébe. A chipet rejtõ, szövetbarát kapszula mérete egy rizsszem méretével megegyezõ eszköz, amit az állat bõre alá ültetnek be egy nagy injekciós tûhöz hasonló szerkezettel. A
chip kapszula sem energiaforrást, sem mozgó alkatrészt nem tartalmaz,
így a meghibásodása kizárható; mindössze egy antenna és egy mikrochip
van benne. A chipet kivenni nem lehet, csak speciális, indokolt esetben.
Amennyiben valaki kóbor kutyát talál, az ebet állatorvoshoz kell vinni, vagy
az állatvédõ szervezeteknek bejelentést tenni; így az illetékesek ellenõrizni
tudják, hogy a kutyában van-e chip. Õk egy 15 jegyû azonosítót tudnak leolvasni a chipbõl, vagyis magát az azonosítót, amire aztán a központi nyilvántartásban rákeresve adatvédelmi okokból kizárólag õk, illetve egyes önkormányzatok elérhetik a chipes kutyák gazdáinak elérhetõségeit; így az elveszett kutyák hazajutása biztosított.
A jogszabály bevezetése után a jegyzõ és az állategészségügyi hatóság ellenõrzi, hogy a beültetés megtörtént-e. A jogszabály elõírja, hogy minden állatorvosnak ellenõriznie kell a kutyákban a chipet, amit ha nem talál, fel kell
ajánlania a beültetés lehetõségét a gazdinak. A gazdik jó, ha igyekeznek bepótolni a késedelmet, mert január elsõ napjától állat-egészségügyi szabálysértést követ el az, aki kötelezettségét elmulasztotta.
Forrás: internet
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