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A tartalomból...

• Választási 
tájékoztató

• Önkormányzati hírek

• Kartal Díszpolgárai
2013-ban

• Egyházaink életéből

• Kartali közlekedés

• Sporthíreink

Ára: 100 Ft

Szuhanics Albert: Azon a hajnalon... (részlet)

Azon a szép napon megtörtént, mit vártunk,
szabadság virága nyílott ki minálunk.
illatát tavaszi szelek vitték messze,
térben és időben távol... végtelenbe!

Lobogjon a zászlónk, virítson kokárda,
hadd legyen sorsunknak jobbra fordulása!
Magyarok Istene, fohászunk hozzád száll,
panaszos terhével, mint egy fáradt madár...

…Azon a szép napon szorgos nyomdászkezek
tizenkét pontot és Nemzeti dalt szedtek.
Kiszabadult Táncsics, forrong a pesti nép,
múzeum lépcsőjén zeng új, tüzes beszéd!

Petőfi szavalja a Nemzeti dalát,
küldöttség is indul, nem adjuk mi alább!
Bécsnek büszke vára megremeg előttünk,
halhatatlan hősök válnak ma belőlünk!
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Az országgyűlési képviselők választását a köztársasá-
gi elnök 2014. április 6. napjára tűzte ki, ahol egyéni
képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve
nemzetiségi) szavazhatunk. A választás kitűzéséről és
arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyako-
rolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda  érte-
sítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben sze-
replő választópolgárokat  2014. február 17-ig, amely
értesítő tartalmazta a szavazókör pontos megjelölését.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat
az állandó lakóhelye (2014. 02. 07. állapot) alapján került
meghatározásra.

Magyarországon az országgyűlési választási rend-
szert az országgyűlési képviselők választásáról szóló
2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A képviselők
száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106 képviselőt
egyéni választókerületben, 93 képviselőt országos listán
lehet megválasztani.

Kartal település Pest megye 06. számú országgyű-
lési egyéni választókerületébe tartozik, melynek
székhelye Gödöllő. (Korábban 05. számú, aszódi székhe-
lyű volt.)

Kartal területén a korábbi választásokon megszokott
4 szavazókör helyett 6 működik a továbbiakban.
Az új szavazókörök sorszáma és címe:
001. számú szavazókör: Általános Iskola ebédlője 2173.

Kartal, Baross u. 115.
002. számú szavazókör: Általános Iskola tornaterme

2173. Kartal, Baross u. 115.
003. számú szavazókör: Könyvtár 2173. Kartal, Baross u.

115.
004. számú szavazókör: Általános Iskola ebédlője 2173.

Kartal, Iskola tér 1.
005. számú szavazókör: Általános Iskola  1. számú tante-

rem 2173. Kartal, Iskola tér 1.
006. számú szavazókör: Általános Iskola 5. számú tante-

rem 2173. Kartal, Iskola tér 1.
A csak települési szintű lakóhellyel rendelkező válasz-

tópolgárok az 1. számú szavazókörben szavazhatnak.
A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosz-

tását tartalmazó helyi választási irodavezetői határozatot
2013. július 22-től 15 napra a helyben szokásos módon
közzé kellett tenni, hogy az érdekelt választópolgárok
jogorvoslati jogukkal élhessenek. A határozat a
www.kartal.hu honlapon most is megtekinthető.

A szavazókörök átalakítását az indokolta, hogy egyes
szavazókörökben a választópolgárok száma meghaladta
az 1200 főt, ezzel a szavazatok megszámlálása a környék-
beli településekhez képest, a bizottsági tagok gyakorlott-
sága és gyorsasága ellenére is lassabban haladt. Az isko-
lák felújítása  pedig lehetővé tette, hogy valamennyi sza-

vazókör akadálymentes épületben legyen kijelölve.

A szavazóköri névjegyzék módosítására három
esetben van lehetőség:
1. ÁTJELENTKEZÉS
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazó-
helyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózko-
dik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. 
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a

bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodánál (HVI-nél).

• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az
állandó lakcíme szerinti HVI-nél.

A benyújtás határideje: 
a kérelemnek legkésőbb 2014. április 04. napján 16.00
óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 
Fontos változás a korábbi választásokhoz képest,
hogy a választópolgár átjelentkezés esetén is az
állandó lakcíme szerinti egyéni képviselőjelöltekre és
országos listákra szavazhat. 

2. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS
IRÁNTI KÉRELEM
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján, külföldön tartózkodik külképvise-
leti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet ter-
jeszthet elő. 
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a

bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az

állandó lakcíme szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje:
a kérelemnek legkésőbb 2014. március 29. napján 16.00
óráig kell a HVI-hez megérkeznie. A külképviseleti név-
jegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott
országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson sza-
vazhat, levélben nem,  a lakcíme szerinti szavazólapon
szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra. 

3. MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Mikor van rá lehetőség:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben
nem tud megjelenni.
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• -írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott

útján formanyomtatvány alkalmazásával annál a HVI-

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
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nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópol-
gár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik telepü-
lésen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérel-
met benyújtani).

A benyújtás határideje:
a kérelemnek legkésőbb 2014. április 04. 16.00 óráig kell
a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően – a választás nap-
ján 15.00 óráig – a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló
Bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a
választópolgár szerepel. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával.
Ettől az évtől a névjegyzékek nyomtatott formában nem

kerülnek kifüggesztésre, az érdeklődő választópolgár
kizárólag az informatikai rendszer keretében tájékozód-
hat. A betekintés csak név és lakcímadatokra terjed ki,
személyes adatok megismerésére nincs lehetőség.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül
fel, Balogh Zoltánné, - a helyi választási iroda vezetője és
Krekó Károlyné, - a helyettese készséggel állnak rendel-
kezésre (tel: 06/28-567-085). Ha kizárólag a kérelem for-
manyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a
www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen
a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál, míg a
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyúj-
tásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben kereshetik
Krekó Károlyné igazgatási ügyintézőt (tel: 28/567-085). �

ÖnKOrmÁnyZATI HíreK
Kartal Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2014. január 1-jétől 
2014. március 15-ig megtartott üléseiről

2014. jANuár 9. reNdKívüli testületi ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzatának
számlavezetését 2014. február 1-jétől a Sajóvölgye
Takarékszövetkezetre bízza.
A második napirendi pontban a Polgárőrség részére,
működési célra 350.000 Ft kifizetést engedélyezett a tes-
tület, melyet a 2013. évi költségvetés pénzmaradványá-
ból finanszíroz.
A harmadik napirendi pont témája az adósságkonszoli-
dáció második szakaszához való csatlakozás, melyet a
képviselők egyhangúan megszavaztak.
A negyedik napirend pontban a Képviselő-testület
megállapította a Reiffen Speed Kft. által bérelt
Sportbüfé bérleti díját erre az évre.

2014. Február 04. reNdes testületi ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megal-
kotta Kartal Nagyközség Önkormányzata és
Intézményeinek 2014. évi költségvetését.
A második napirendi pontban a testület jóváhagyta
Hévízgyörk 0106, 0111/2. helyrajzi számú földrészletről
és a Kartal 1001/6, 1494 helyrajzi számú földrészletről
szóló telekalakítási vázlatot. Melyre azért volt szükség,
hogy a Gödöllői Tangazdaság területe rendezve legyen.
A harmadik napirendi pontban a képviselők arról dön-
töttek, hogy 2 fő köztisztviselő részére mérlegképes
könyvelői szakképesítés megszerzésének költségeit
100%-ban támogatja. 

A bölcsődevezető kötelezően előírt szakvizsga megszer-
zésének költségeit szintén 100%-ban támogatja.
A negyedik napirend pontban határozatot hoztak a
Díszpolgári cím adományozásáról, a kitüntetést ebben az
évben a Kartali Asszonykórus kapja.
Az ötödik napirendi pontban a döntéshozók egyetértet-
tek abban, hogy az ünnepségeket, jelesebb eseményeket
meg kell örökíteni, ezért árajánlatot kérnek műsor felvé-
telre, közvetítésre a Régió Plusz Televíziótól és a Galga
Televíziótól.
A hatodik napirendi pontban a Képviselő testület az
óvodába járó ételallergiás gyermekek étkeztetésének
problémáit tárgyalta.

2013. Február 25. reNdKívüli testületi ülés
A Képviselő-testület csatlakozási szándékát adta az
újonnan magalakuló Galga-mente és Térsége Leader
Egyesület 2014–2020 közötti programozási időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi
Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének elismerésében. Képviseletével a
polgármestert bízta meg.

2014. Március 3. reNdKívüli testületi ülés
A Képviselő-testület a rendkívüli ülésen hosszasan tár-
gyalt a balesetek megelőzésével kapcsolatos teendőkről. 
A polgármester úr elmondta, hogy a zebrák felfestése
folyamatban van, a gyalogos-átkelőhelyet jelző táblát
kicserélik, az előrejelző táblát pedig pótolják. Az étte-
remnél lévő zebra világítását erősebbre cserélik. Ezeken
felül a képviselők több ötletet is hoztak magukkal, végül
a polgármestert bízták meg egy információs tábla kihe-
lyezési lehetőségének feltárásával. �
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JÁTSZÓHÁZ A KArTALI bÖLcSődÉben
A kartali bölcsőde játszóházában

hétfőnként ¾ 10-től ¾ 12-ig várunk min-
den kisgyermeket szüleikkel, nagyszüle-
ikkel együtt. Az oktatási szünetekben a
nagyobb testvéreket is szívesen látjuk. Ez
idő alatt szabadon lehet érkezni és haza-
menni, bekapcsolódni a játékba. A 4-es cso-
portszoba ad helyet a játszóháznak kis asz-
talokkal, székekkel, szőnyegekkel, ahol a
néhány hónapos apróságok és a már majd-
nem óvodás korúak számára is találunk
érdekes játékokat, könyveket, és egyéb fel-
fedeznivalót. Lehet legózni, kirakózni,
főzőcskézni, fűzőcskézni, autózni, favonat-
hoz pályát készíteni, labdázni, hintázni, kis házikóba bújni,
babázni, és még sok minden mást. Jó időben, a szabadban a
homokozót, csúszdákat, kismotorokat is használhatják a
gyerekek.

A kötetlen játék mellett 10 óra után közös foglalkozás
kezdődik. Ekkor körbeülünk a földön egy nagy színes taka-
róra a gyerekekkel, és együtt mondókázunk velük. A játé-
kot egy tündérbáb nyitja, aki sorban köszönt minden kis
résztvevőt. Vannak visszatérő kedvenceink (Gyerekek, gye-
rekek, szeretik a perecet…; Cini-cini, muzsika…; Giling-
galang, szól a harang…), amelyek szinte minden alkalom-
mal előkerülnek. A nagyobbak már várják ezeket, és kívül-
ről fújják a felnőttekkel együtt. Ebben az életkorban szíve-
sen hallgatják meg rengetegszer ugyanazokat a nekik szóló,
biztonságot és állandóságot adó rövid mondókákat, éneke-
ket. A lovagoltatás, vonatozás is nagy vidámságot szokott
okozni, főleg, amikor 10-12 kis utas zötyög együtt a szülője
ölében. (Csacsi húzza kicsi kocsit…, Sima út…, Ssh-sszh,
beh sok súly…)

Az ismert gyerekdalok mellett kevésbé ismert versikék,
énekek is előkerülnek, gyakran az adott évszakhoz, ünnep-
körhöz kötődve. Így a régebb óta járók se unják meg a
közös együttlétet, és a szülők, nagyszülők ötleteket merít-
hetnek, mivel lehet akár otthon is néhány perc vidám össze-
bújást rögtönözni a legkisebbek örömére. Gyakran ujjbá-
bokkal, kesztyűbábokkal játszunk el kis történeteket, meg-
keressük a szemüket, szájukat, megtáncoltatjuk, meghin-
táztatjuk őket. Kéz-, ujj- és lábjátékkal kísérünk néhány
mondókát. (Hüvelykujjam almafa…, Hej, laboda, laboda,
lábad ide, amoda…) Néha babzsákokkal próbálunk egyen-
súlyozni, színes labdákat gyűjtögetünk. Előkerülnek a rit-
mushangszerek is, a gyerekek csörgőket, ritmusbotot kap-
nak a kezükbe, a közös zenélés, egy-egy érdekes hangszer
hangja mindig hatalmas élmény. A földön ülős játékot egy
halkabb, lassabb dalocska, altatódal zárja, a tündérbáb
pedig elköszön a gyerekektől. Egy játszóházi alkalom sem
múlhat el úgy, hogy ne hintáztatnánk meg a gyerekeket egy
nagy textilhintában, miközben éneklünk nekik.

Rajzolni, festeni, gyurmázni is szoktunk a gyerekekkel,
előkerül a papír, színes ceruza, zsírkréta. Alapanyagunk
még a kartonpapír, a só-liszt gyurma, a termények, a gipsz-
ből öntött figurák, néha a textil, gyapjúfilc, nemez. A kéz-
műves foglalkozás részben a gyerekeknek, részben a szü-
lőknek szól. 

A legkisebbek ezekbe inkább csak egy
rövid gyurmázás erejéig kapcsolódnak
bele, a nagyobbak már szívesen és ügyesen
rajzolgatnak, festegetnek, vagdosnak gye-
rekollóval vagy ragasztgatnak képeket. A
szülők számára is jó kikapcsolódást jelent
egy-egy kisebb alkotás elkészítése. Ősszel
például terményekből, falevelekből készül-
tek játékok, karácsony előtt asztali dísz
fenyőágakból és szárazvirágokból, kará-
csonyfadíszek papírból, gipszből. Tavasszal
a húsvét és az anyák napja adják a készülő
művek témáját, nyáron főként a nyári idő-
töltések, nyaralási élmények.  

Különleges alkalmak is adódnak az év folyamán.
December elején a Mikulás látogatott el a játszóházasok-
hoz, karácsony előtt meghitt karácsonyi ünnepséget tartot-
tunk. Február végén farsangi bált rendeztünk ötletes jel-
mezekkel, színes lufikkal, girlandokkal, zenével, sütemény-
nyel.

Sokan rendszeresen eljönnek a játszóházba, kedves
közösség alakult ki a szülők között, ahová természetesen
bárki csatlakozhat! Jó alkalom ez a gyerekek számára a
többi aprósággal való ismerkedésre; a felnőttek számára
pedig egy kis közös beszélgetésre. Azok is bepillanthatnak
a bölcsőde életébe, akik gyermeküket szeretnék majd böl-
csődébe adni. 

Szeretettel várunk mindenkit!
sápi Nóra (játszóház vezető) �
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SZAKÁLLA VOLT Kender 
új mesekönyve jelent Búth Emíliának

A könyvet a liget Műhely Alapítvány adta ki, az NKA
támogatásával.

- Milyen előzményei voltak, és honnan jött a kortárs
mesekönyv ötlete? - kérdeztük a kartali írónőt. 

- Az első mese „rendelésre” íródott, a Szitakötő (a
kíváncsi gyerekek folyóirata) tematikus számába, még
2012-ben. A hívószó az ÁTVÁLTOZÁS volt, erre szüle-
tett a második, a harmadik történet is. Azután nem volt
megállás, jöttek sorban a „mesehősök”, s mind kiköve-
telte magának a saját meséjét, helyét a sorban. A
Szitakötő és a Liget (társadalmi és ökonómiai folyóirat)
2013 tavaszán grafikai pályázatot hirdetett a Liget
Műhely blogján, az illusztrációk elkészítéséhez. A 137
pályázó közül Pap Kata nyert, s ezzel nyert a könyv is.
Pap Kata szép, színeiben visszafogott képei, tökéletesen
illeszkedve a szöveg stílusához, hangulatához, segítenek
elképzelni Szakálla Volt Kendert, Baja-tenger Mérge-sok
asszonyságot, Hórihorgast, Égigérőt és a többieket.   

- Mikorra tervezi a könyvbemutatót a kiadó?
- 2014. április  26. szombat 10.30 órai kezdettel terve-

zi a könyvbemutatót a kiadó. A helyszín, a MOM
Kulturális Központ (Budapest, Csörsz utca 18). A
Szitakötő „Mit képzelsz?” című pályázatára beérkezett
gyerek-rajzokból rendezett kiállítás adja majd a hátte-
ret, az alap-hangulatot.  

A könyvbemutatóval egybekötött „játékos-délelőttre”
minden anyukás, apukás gyereket, minden gyerekes
anyukát, apukát szívesen hívnak, várnak.  

Aki kíváncsi és bele szeretne tekinteni a könyvbe, az
megteheti a következő linken:
http://ligetmuhely.blog.hu/2014/02/22/konyv_buth_emil-
ia_szakalla_volt_kender

Kiss Julianna hozzászólásával (én szívesebben
nevezném ”ajánlásával”) biztatom a meséket szerető
gyermekeket és szüleiket a könyv olvasására:

„Mindig nagyszerű érzés, amikor a kezünkben tart-
hatunk egy-egy új könyvet, amelyen még érződik a
nyomdafesték szaga. Most Búth Emília - a nyomdából a
napokban kikerült - mesés kötete fekszik az asztalomon
szakálla volt kender címmel. Gyönyörű a borító, olva-
sásra csábító és én meghatott örömmel olvasgatom eze-
ket a valós meséket, nézegetem Pap Kata nagyszerű raj-

zait, amelyek jól tükrözik a történetek lényegét. Búth
Emília környezetében minden megelevenedik - a lakás-
ban a polcokon heverő tárgyak (régi emlékek őrzői), a
kert, az udvar növényei, fái (talán még most is él egy az
égig érő fenyők közül). Igaz a tó is, a kockató. Valaha
gyerekzsivaj (kacagás, sírás) verte föl a csendet, mára
közülük többen szülők lettek.

Abban bízom, hogy ezek a csodás történetek mind-
azok szívét megérintik, akik olvassák. Elképzelem, aho-
gyan a szülő, nagyszülő vagy más felnőtt fölolvassa a
gyerekeknek és közben megbeszélik. Közösen keresik a
választ a mesék végén föltett kérdésre. Észrevétlenül
tanít, gondolkodásra serkent, beszélgetésre ösztönöz.
Rámutat arra, hogy egy-egy kifejezés hány más szóval
helyettesíthető, hogy mennyire fontos a természetre
figyelni, az évszakok hogyan hatnak a növényzetre, hogy
minden összefüggésben van egymással. Megkapó törté-
nettel mondja el hogyan fogadjuk el a másságot, önma-
gunkat, hogy sok minden nézőpont kérdése, hiszen az
azonosnak tűnő dolog - tárgy, személy - csupán látszólag
egyforma. Minden történet csodásan vall a szeretetről, a
barátságról, a törődésről ...

Köszönet a Liget Műhelynek ezért a nagyszerű kiad-
ványért, ahol a fő cél mindenkor az igényesség.

A januári folyóiratban az örökké gyötrődő, mindig
tenni akaró Levendel Júliától olvastam egy cikket, „Ezen
a barkácsolt őrhelyen” címmel - nagyon tetszett!

Muszáj idéznem az utolsó mondatrészt:  „lélegezz és
lépj nyugodtabban ...  gondolj arra, hogy ebben a liget-
ben biztosan nem tévedünk el.”

Kiss juli �



Mikulás napja alkalmából az 1.z osztály kis műsort
adott a helyi bölcsődében. Ugyanezen a napon zajlott a
hagyományosan megrendezett Mikulás kupa is. 

December elején meghirdettük a legszebb mézeska-
lácsházak versenyét, így az aulánkat egész hónapban a
behozott házikók díszítették. Mindenképp köszönet illeti
a segítő szülőket. Álljon itt a nevező gyerekek névsora:
Murguly-Volentér Árpád 1.b, Lados Péter 3.b, Keresztes
Kamilla 4.a, Baranyi Balázs, Hegyi Barnabás és Kerekes
Veronika 4.b

December elején a 3.a osztály Adáminé Tóth Zsuzsa
tanító nénivel Budapestre kirándult, ahol a nevezetessé-
gek mellett eljutottak az Uránia moziba is.

Az 2. évfolyamosoknak Kissné Soós Judit és
Bereczkiné Dóra Tünde tanítók szépolvasó versenyt
rendeztek. A helyezettek: I. Czakó Máté 2.z, II. Buzás
Hanna 2.a, III. Szabó Márton 2.a

Ha december, akkor Adventi készülődés, amelyre
minden hétfőn műsorral készült 1-1 osztály. Köszönjük
az 1.z, 2.z, 4.z osztályoknak és a tanító néniknek, Konczné
Krácser Emese, Tóthné Székely Adrien, D. Tóthné
Strausz Gabriella, Kissné Soós Judit, Geigerné Agócs
Ágnes és Labancz Erzsébet tanító néniknek.

Nem múlhat el a karácsony zsibvásár nélkül sem.
Idén is izgalommal készültek tanítványaink a nagy
napra, ahol a játékaikat csereberélhették, eladhatták.
Sok lelkes szülő sütött mézeskalácsot is, melyek eladásá-
val is aprópénzhez jutottak a gyerekek. Ezen a napon a
matematikát sajátos módon gyakorolhatták tanulóink.

December folyamán iskolánkban is élelmiszer- és
cipős doboz-gyűjtést rendezett a kartali Karitász.
Köszönjük a felajánlott adományokat!

Idén karácsonyi műsorral a 3.z és 4.z osztály készült.
Őket Hegedűsné Megyeri Andrea és Misi Ágnes tanító
nénik készítették fel. A műsort a gyerekeknek pénteken,
a szülőknek pedig előző este mutatták be. 

Szeretnénk hagyományt teremteni a Magyar
Kultúra Napján. Ez alkalomból az alsósok az aulában
Emese néni gyönyörű bemutatása után visszhangként
együtt mondták vele a Himnuszt.

Január végén logimanó verseny zajlott a 3.-4. osztá-
lyosok között, ahol a matematikai-logikai tudásukat mér-
hették össze a diákok. 

Helyezettek:
3. osztály: I. Maczkó Levente 3.b,

II. Lados Péter 3.b és Varga Gergő 3.z,
III. Ésik Petra 3.z

4.osztály: I. Dóra Gergely 4.a,
II. Kovács Menyhért 4.z, 
III. Csibi Zsófia 4.z és Príma Zsófia 4.z

A Zrínyi ilona Matematikaverseny aszódi forduló-
ján február 21-én az alsósokat 4 tanuló képviselte, akiket

Tóth Mariann kísért el. A verseny előtti szorgalmas gya-
korlás eredményes volt, mind a négyen a középmezőny-
ben végeztek. Maczkó Levente 95, Lados Péter, Dóra
Gergely 90 és Kovács Menyhért 88 pontot ért el. A pon-
tos helyezéseket később tudjuk meg. 

Januárban Labancz Erzsi néni meseíró versenyt hir-
detett. 16, jobbnál-jobb mese érkezett. Nem volt könnyű
a döntés. Minden gyerek oklevelet kapott. Az évfolyam
legjobbjainak a Gyűszűkör 1-1 bögrét ajánlott fel. A leg-
jobbak:

3. évf. I. Szőke Viktória 3.b, 
II. Rabb Regina Réka 3.b, 
III. Pozsár Leila 3.b

4. évf.:I. Csibi Zsófia 4.z, 
II. Tóth Patrik 4.a, 
III. Nagy Cintia 4.a

A kistérségi tízpróba keretein belül februárban a
játékos sportverseny került megrendezésre Aszódon. A
résztvevőket Kiss Judit készítette fel és kísérte el.

Februártól két hónapra két közhasznú segítőt kap-
tunk az alsó tagozaton. Deák Máriát és Jelencsik Fannit.
Köszönjük a sok „apró segítséget” nekik. 

Az idei farsangon piros-zöld volt a téma. A gyerekek
igyekeztek eszerint elkészíteni a jelmezeket. Reggel a
maskarás gyerekeket és tanítókat a 4.z osztály lepte meg
egy farsangi csúfolódóval és tánccal. Köszönjük nekik és
felkészítőiknek: Labancz Erzsébet és Hajdú Zsuzsanna
tanító néniknek. A nap folyamán volt tombolahúzás, tán-
cház és téltemető kiszeégetés is. Köszönetet mondunk a
szülőknek az elkészített ruhákért, a süteményekért és a
felajánlott tombolatárgyakért. Köszönet a szervezésért
Nagy Pálné és Turek Ágnes pedagógusoknak.

Februárban Konczné Krácser Emese és Bereczkiné
Dóra Tünde szervezte az 1.-2. évfolyamosak mesemon-
dó versenyét. Helyezettek:
1 osztály: I.Billinger Szabina 1.z

II. Rehorovszky Szonja 1.a
Varga Veronika 1.b 

III. Maczkó Flóra 1.z
2.osztály: I. Házi Gréta 2.v

II. Budai Beáta 2.z
III. Buzás Hanna 2.a  és  Jenei Abigél 2.v
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A 3.-4. osztályosok mesemondó versenyét Adáminé
Tóth Zsuzsa néni rendezte március 4-én a könyvtárban.
Helyezettek:
3. osztály: I.    Buzás Szonja 3.z

II.   Rabb Regina Réka 3.b
Kmety Dominik 3.z

III. Bagi Lilla Noémi 3.a
Szőke Viktória Bianka 3.b

4.osztály: I.    Keresztes Kamilla 4.a
II.  Konkoly Csenge 4.z
III. Príma Zsófia 4.z

A zsűri döntése alapján a március 28-ai kistérségi
mesemondó versenyen Domonyban Buzás Szonja és
Keresztes Kamilla képviseli iskolánkat. Nekik a
Gyűszűkör szintén 1-1 saját díszítésű bögrét ajánlott fel.

Gratulálunk a különböző versenyeken részt vevő
tanulóknak és felkészítőiknek!

Tovább folytatódik iskolánkban az italos dobozok
gyűjtése. A tavalyi nyereményből iskolánk LÜK készle-
teket és feladatlapokat vásárolt. Kérjük a kedves szülő-
ket, hogy ezután is küldjék a laposra taposott dobozo-
kat! 

tóth Mariann �
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rÖVId HíreK A KÖZSÉg KuLTurÁLIS InTÉZmÉnyeIbőL
Januárban papagáj kiállítás volt a művelődési házban.

Sok gyerek és felnőtt jött el megnézni a színes tollú
madarakat és érdeklődtek a helyes tartásukról.

Folytatódtak a színházlátogatások a József Attila
Színházban 2014. február 2-án a Kései találkozás, márci-
us 7-én az Édes fiaim és április 5-én az Úrhatnám polgár
c. darabot tekintjük majd meg. Továbbra is várjuk az
érdeklődőket!  Tavasszal ismét szeretnénk beindítani a
Bakancslista természetjáró klubot, ahová várjuk a
jelentkezőket személyesen vagy telefonon lehet informá-
ciót kérni a túrákról, amelyeken majd részt veszünk.
(Tel.:06 30 504 3615)

Az általános iskola alsó tagozatos vers-
mondó és mesemondó versenyeinek is helyet adtunk.

A könyvtár a Márai könyvtár támogatási program
keretében 200.000,- Ft értékben válogathatott könyve-
ket egy kiadói listáról és gyarapíthatta állományát. Bár
tavaly történt a kiválasztás, az olvasnivalók most érkez-
tek meg. Az óvodások és az alsótagozatos diákok rend-

szeresen látogatják
k ö n y v t á r u n k a t ,
melynek keretében a
diafilm-vetítés még
mindig örömteli
élményt jelent.

Ezoterikus esté-
ink keretében febru-
árban meghallgat-
hattuk Bencsikné
Teri ismeretterjesztő előadását az aurákról és a csakrák-
ról.

Ezoterikus klub alakul a könyvtárban, melynek az
első összejövetele: 2014. március 14-én 18.00 órától lesz.

Az ÉMÁSZ Panaszfelvételi pont 2013. októberétől
üzemel a könyvtárban. Fogadjuk és továbbítjuk az áram-
szolgáltató felé a lakossági bejelentéseket kedden-
ként:14.00-16.00 és csütörtökön 9.00-13.00 óráig.

Április 9-én 18.30-kor költészet napi megemlékezést
tartunk a könyvtárban, ahová szeretettel várunk minden
kedves kartali verskedvelő lakost! Vendégünk Dinnyés
József lesz, aki magyar költők megzenésített verseit adja
majd elő.

Köszönjük Beke Zitának, Blaubacher Jánosnak, Dóra
Tamásnak, Fodor Imolának, Herbák Irmának, Kovács
Lászlónénak, Szelei Klárinak, Tiger Juditnak a könyv-
tárnak adományozott könyveket és  Búth Emíliának a
Liget újságot.

laukó  �



„Ha az ün nep el ér ke zik éle ted ben, ak kor ün ne pelj
egé szen… S nem csak a nap tár nak van pi ros be tűs nap -
ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha tat lan ün ne pe ket is. Ilyen -
kor fe lejts el min dent, fi gyelj az ün nep re.”

Márai szavait követve mi is ünnepeltünk.
Településünk életének egyik legszebb együttlétén, 2013.
december 22-én a Falukarácsonyi ünnepség keretében
zajlott le negyedik alkalommal a Kartal díszpolgára
cím átadása, valamint két helyi, fiatal fotós kiállításá-
nak megnyitása. 2013-ban két személy érdemelte ki köz-
ségünk rangos elismerését, olyanok, akik a helyi közös-
ség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szereztek,
valamint személyüket méltóképpen állíthatjuk példaként
az utókor elé. 

Az önkormányzat elismerését díszoklevél és emlék -
plakett testesíti meg. A díszpolgári címek átadása után –
melyeket Tóth Ilkó Mihály polgármester úr adott át -,
rendezvényünk a karácsonyi összeállítással folytatódott.
A Könyves Kálmán Általános Iskola 3. és 4. z osztályos
tanulói a betlehemi jászolhoz vezető utat és a születés-
történet eseményeit elevenítették fel játékukkal, dalaik-
kal, melyet Hegedűsné Megyei Andrea és Misi Ágnes
tanított be. A helyi hagyományőrző csoportjaink:
Nefelejcs Népzenei Egyesület, az Asszonykórus
Egyesülete és a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
tagjai népi énekeikkel hirdették karácsony egyszerű tit-
kát. Nagy örömünkre szolgált, hogy a tavaly tíz éves

jubileumát ünneplő kartali
Szent Erzsébet Madárkái
kórus elfogadta felkérésün-
ket – Utschalottné Nagy
Ágnes karnagy vezetésével –,
és énekeikkel ajándékozták
meg a közönséget. A Baptista
Egyház szolgáló csoportja
verssel és énekekkel, Sőrés
Attila lelkipásztor pedig
ünnepi elmélkedéssel  világí-
tott rá karácsony üzenetére.
A műsor végén került sor a

két fiatal, kartali fotós Takács Katalin és Papp Zoltán
kiállításának megnyitójára. A fotó, is mint minden vizuá-
lis művészet átalakítja a látásunkat. Érzékeltetik a tüné-
keny világ megőrzésének szándékát, a természet szépsé-
geire, érdekességeire, a hétköznapok pillanataira hívják
fel a figyelmet. Bár karácsony ünnepe ugyancsak egy-
szer van egy évben, de a karácsonyi élet mindennapja-
inkban is megteremthetők. Hogyan? Keressük és ismer-
jük fel jelenlétének számtalan alakjában: az emberi szí-
vekben, a türelemben, figyelmességben, a békességben,
a jóindulatban. Vigyük magunkkal tovább a karácsony

fényeit, és a legszürkébb hétköznapokból is varázsoljunk
ünnepet, ha csak néhány pillanatra is!

A 2013-As év KitüNtetettjei:
dr. tankó Géza
Kartalon 1968-ig Dr. Kalász József háziorvos egyedül

látta el a betegek gyógyítását, ami a lakossági létszám
növekedése, illetve az idősödő orvos fizikai erejének
gyengülése miatt már nem ment gördülékenyen. A helyi
vezetés hozott egy határozatot, szükség lenne még egy
orvosi státuszra, és hogy könnyebben történjen az állás
betöltése, építettek egy szolgálati lakást is a részére. A
lakosság egészségügyi ellátása ez által két körzetre
módosult. Ilyen előzmények ismeretében érkezett ide
1968. október 15-én körzeti orvosnak Dr. Tankó Géza és
felesége Erzsike, aki írnokként dolgozott mellette, majd
később a kötelező számítógépes rendszer bevezetésével
is továbbvitte az adminisztrációt. 

Általános, középiskolai és egyetemi tanulmányait is
Budapesten végezte el. Édesanyjuk egyedül, egyszerű
körülmények között nevelte fel három testvérével
együtt. Szorgalmának köszönhetően 1964-ben az
Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi
Karán egyetemes orvosdoktori diplomát szerzett. 

A két év kötelező szakmai gyakorlatot a Nyíregyházi
Megyei TBC gyógyintézetben szerezte meg. 1969-ben
tette le a szakvizsgát a „tüdő-
betegségek és gümőkóros
megbetegedések”-ből.  A fia-
tal tüdőgyógyász szakorvos
hamar megtalálta a hangot a
hozzá tartozó betegekkel.  

Figyelmes, udvarias, tisz-
telettudó modorával, a lehető
legjobb orvosi működésével
hamar befogadták, ill. meg-
szerették a kartaliak. Mint
orvos mindig elérhető volt,
pedig még abban az időben éjjel-nappal, ünnepnapokon,
hétvégeken is készenlétben kellett állni. A szegényes infra -
struktúra ellenére a sárban gyalog vagy kerékpárral
kereste fel a betegeket. Nem volt ilyen technikai felsze-
reltség, mint manapság, mégis vállalta a több napig tartó
ellátást is gyógyításuk érdekében és csak nagyon indo-
kolt esetben küldte a beteget kórházba. Ha az alkalom
úgy hozta, szülést vezetett le, kisebb sebészeti beavatko-
zásokat végzett, és 1979-ig a gyermekorvosi teendőket is
elvégezte, valamint sokat helyettesített Versegen is,
ahová a kezdetekben még lovas kocsi vitte át. Az itt eltöl-
tött 45 év alatt több generációt is ellátott és ebből kifo-
lyólag már családorvosként ismerte a pácienseket és a
családtagokat. Szakmailag folyamatosan képezte magát,
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háziorvosi szakvizsgát tett, és sokan a környékből is fel-
keresték, mint jó diagnosztát. 

Tudjuk, a jó szakembert megpróbálják elcsábítani,
vele is történtek ilyen próbálkozások, de ő mindvégig hű
maradt településünkhöz a hippokratészi tanítások sze-
rint, a betegek jóléte érdekében. Emberileg is nagyon
megértő volt és ez különösen fontos egy beteg ember
számára. A közéleti tevékenységekből is részt vállalt;
1973-tól községi tanácstag, több cikluson át helyi képvi-
selő volt, majd alpolgármesteri tisztséget is betöltött
valamint hosszú ideig a helyi Vöröskereszt elnökeként is
munkálkodott. Az iskolai programokon is mindig szolgá-
latkészen biztosított orvosi felügyeletet.   A helyi válasz-
tások eredményei jól tükrözték a lakosok tiszteletét és
szeretetét, hiszen mindig a legtöbb szavazattal került be
a testületbe.  Példás családi életet élt, feleségével közö-
sen nevelték és tanítatták az időközben megszületett
három gyermeküket. 

A családcentrikus, bölcs életszemléletű nagypapa
életét 4 unokája örvendezteti meg, teszi szebbé.
Kollegialitásból is jeleskedett, a háziorvosi kollégáival
egymást kisegítve, éveken keresztül közösen látták el a
hétvégi ügyeleteket. Jó szomszédságban éltek és él
(mert már sajnos egyedül maradt) a negyedik fogorvos
szomszédjával is. 

Ezt a rendkívül hosszú, egy munkahelyen, egy falu-
ban, 45 évi kiemelkedő munkával eltöltött életutat köszö-
ni meg a képviselő-testület azzal, hogy „Kartal
Nagyközség díszpolgára” címet adományoz dr.
tankó Géza háziorvosnak, Kartal településen végzett
több évtizedes gyógyító munkájáért és a közéletben
végzett kiemelkedő munkája elismerésül.

bognár Zoltán
Néhai Bognár Zoltán 2013 májusában lett volna 50

éves. Súlyos betegsége miatt 2002. február 4-én távoznia
kellett az élők sorából. Iskolái elvégzése után karosszé-
ria-lakatos szakmát szerzett, amit több mint tíz éven át
végzett. A rendszerváltást követően egyéni vállalkozói
igazolványa kiváltásával, önállóan, saját maga épített
műhelyében foglalkozott szakmájával, majd a szülei vál-

lalkozásába is besegített,
később már át is vette a szóda-
üzemet. 1996-ban az alig kész,
gépekkel felszerelt lakatos
műhelyt otthonában kifosztot-
ták, a gépeket összeszedték és
ellopták. Zoltán ezen rettenete-
sen felháborodva, még abban az

évben  elkezdte a kartali polgárőrség megszervezését.
Ebben előnyére szolgált, hogy már abban az időben a
falu szódásaként sok embert ismert és őt is sokan ismer-
ték. Felkereste baráti körét, ismerősöket, akik aktívan
tenni akartak falunk közbiztonságáért. Segítőkészsége,
barátságos magatartása a lelkes önkéntesek toborzásá-

ban könnyebbséget jelentett. Kb. 60 fővel indult az éjsza-
kai járőrözés, hetente 2-3 alkalommal, a polgárőrök sza-
badidejüket feláldozva kezdetben saját autójukkal járták
éjszakánként Kartal utcáit, őrizték lakosaink nyugalmát
és figyelték a szórakozóhelyről hazatartó fiataljainkat.
Másfél évig saját önerőből és főleg Zoli támogatásából
működtek. A hivatalos megalapítás 1998. július 1-jére
datálódik. Az év szeptemberétől, a helyi önkormányzati
választások után már képviselőként is élvezte az ember-
ek bizalmát és így lehetősége volt a polgárőrség ügyéért
is síkra szállni. Ezután már támogatásban részesült az
országos polgárőr szervezethez csatlakozott csapat, sike-
rült külön polgárőrautót vásárolni, és az üzemanyag költ-
ség kérdése is megoldódott. Lépésről lépésre haladt a
csapat, először csupán egyen pólók nyomtatására tellett
a szűk pénzügyi keretből, majd jöttek a majálisok közös
jó hangulatú családi ebédjei, amikor a község rendezvé-
nyeit is biztosították. Zoltán kezdeményezésére évente
egyszer polgárőr bált szerveztek, melynek saját írású
műsorai, ötletei is a nevéhez kötődnek. A hajnalig tartó
derűs, csapatépítő mulatságok és a felejthetetlen humo-
ros összeállítások immár hagyományt teremtettek
Kartalon. Mindig nagy örömöt érzett, hogy sikerült lét-
rehozni és főleg fenntartani egy ilyen jól működő, össze-
tartó polgárőr gárdát.  Sajnos betegsége közbeszólt, és
már nem adatott neki több idő a közbiztonság védelme,
valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdeké-
ben végzett szolgálatra. 

A helyi közösségi védelem mellett családjáért élt és
dolgozott. Felesége, lánya, Andrea, Viktor fia, és ha fel-
nőnek, a pici fiú unokái méltón lehetnek majd büszkék
édesapjuk, nagypapájuk, értük és a község lakosaiért
végzett kitartó, önfeláldozó, hivatásként végzett munká-
jára.  Köszönet érte.

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képvi -
selő-testülete posztumusz „Kartal Nagyközség
díszpolgára” címet adományoz néhai bognár

Zoltánnak a kartali pol-
gárőrség megalakításáért,
a település közbiztonságá-
nak javításáért és a közé-
letben való részvételéért.

A díjat özvegye,
Bognárné Sőregi Erzsébet
vette át.

Gratulálunk községünk
kitüntetettjeinek és család-
tagjaiknak!

(az eseményről készült fotók megtekinthetők a
Művelődési Ház          oldalán Papp Zoltán jóvoltából)

vné �
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elő-
dök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”     (Kodály
Zoltán)

Idén huszonöt éve ünnepeljük január
22-én a magyar kultúra napját, e
napon fejezte be ugyanis – a kézirat
szerint – Kölcsey Ferenc a Himnuszt.
Az ország számos helyén emlékeztek
meg e jeles napról. 
De talán Kartalnak külön is egy szép ünnepnapja volt ez a
nap, hiszen a Kartali Asszonykórus ebből az alkalomból
vehette át a csokonai vitéz Mihály – díjat közösségi
kategóriában. A Nemzeti Színházban rendezett díjátadó
ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere mondott beszédet, majd átadta az elismeréseket
azoknak, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a kul-
túra területén. A díjátadót követően Halász János kultú -
ráért felelős államtitkár mondott pohárköszöntőt, majd
ezután kezdetét vette az első alkalommal megrendezett
nemzeti fenntartású intézmények közös gálaműsora,
melynek érdekessége az volt, hogy a fellépők nem csak

saját produkcióikkal érkeztek, de
egymás előadásában is részt vettek. A
jeles alkalomra elkísérte a csoportot
Tóth Ilkó Mihály polgármester úr és a
felesége valamint Szőke Istvánné is,
hogy osztozzanak az örömben.
De mi is ez díj, kinek adható? Ez az
emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerés. 

A csokonai vitéz Mihály – közösségi díj a nem hivatá-
sos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás,
kórus- és zeneművészet,
képző-, fotó-, film-, video
művészet, táncművészet,
valamint a hagyományőrzés,
a tárgyalkotó és előadó nép-
művészet területén működő
– hosszabb ideje kimagasló
művészeti munkát végző –
amatőr együtteseknek,
művészeti alkotó közössé-
geknek adományozható álla-
mi kitüntetés. A díjat évente,
január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján 5 együttes
vagy közösség kaphatja. A kitüntetett együttes vagy
közösség adományozást igazoló okiratot és érmet kap.
Az Asszonykórus 32 éves fennállása alatt elért eredmé-
nyei, a Galga-mente hagyományainak és a Kodály örökség
hiteles megőrzése érdekében kifejtett munkássága elis-

meréseképpen részesült a kitünte-
tésben.
Fontos feladatuknak tekintik értéke-
ink felkutatását, hogy átadhassák
tudásukat, dalszeretetüket a követ-
kező nemzedéknek. Céljuk a tradíció
megőrzése és népszerűsítése. Állan-
dó résztvevői községünk kulturális
rendezvényeinek, a nemzeti múlt
dicső eseményeit felelevenítő, rend-
szeresen megismételt évfordulós

rendezvényeken.
Számtalan rádió és televízió felvétel örökítette meg

énekeiket, melyeket a mai napig is folyamatosan közvetít
a Szent István és a Mária Rádió. Közös hangfelvételek
őrzik dalaikat Széles András citeraművésszel, Ferencz
Éva, Maczkó Mária és Budai Ilona népdalénekesekkel
valamint a Gajdos zenekarral. Önálló CD lemezük is meg-
jelent már. A szakmai megmérettetéseken, minősítéséken
eddig csak arany fokozatban részesítették a csoportot. 

Jelenlegi vezetőjük 1997 óta Valter Menyhértné, aki
odaadó munkájával, szakmai irányításával és hozzáértésé-
vel jutatta el a Kartali Asszonykórust az ország egyik, a
szakma által elismert kórusai közé.

Gratulálunk az országosan is ismert kórusnak.
Köszönjük, hogy Kartal hírnevét tovább öregbítik, és
kívánunk további szép szakmai sikereket és megbecsü-
lést.

vné  �

ÁLLAmI eLISmerÉS A KArTALI ASSZOnyKÓruSnAK
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“Nem az a lényeg, hogy egy embernek mije van, 
hanem az, hogy amije van, azzal mit tud kezdeni.”

(Bolyki Balázs)

2014. február 15-én, a betegek világnapja alkalmából
adott felejthetetlen koncertet a világ első sérült fiat-
alokból álló gospel kórusa, bolyki balázs szakmai
vezetésé vel a kartali szent erzsébet templomban.

Az üzenet, amit Bolyki Soul&Gospel Kórus és annak
sérültekből álló PA-RA-RA tagozata felénk közvetített a
hitről, a szeretetről, az elfogadásról, a nyitottságról, és az
örömről szólt. A közönség a meghatottságtól könnyezve
vastapssal köszönte meg a fantasztikus élményt. 

Köszönjük József atyának, hogy meghívta e tehet-
séggel megáldott fiatalokat közénk.

A következő sorok Horváthné Dunaveczki Leona
kórustagtól származnak, aki mellesleg vak, 3 gyermek
édesanyja és szociológus.

„Még sohasem tapasztaltam olyat a közönség részé-
ről, hogy már a koncert elején egy mély lelki érintést
kapjak, ami aztán gyógyít, felszabadít, s kihatással van
az éneklésemre. A tegnapi próbán is még átbeszéltük az
élményeinket, mindannyiunkra nagy hatással voltak az
események. Koncertet adhattunk szombaton a kartali
katolikus templomban!

Kincses ládához hasonlította Tamási József római
katolikus pap testvérünk a szombati koncertet. Bevezető
gondolataival többek között igyekezett kinyilvánítani azt
a kíváncsiságot, nyitottságot, ami akkor van az ember-
ben, amikor éppen kinyitni készül egy ilyen ládát. Vajon
mit rejt magában? Jó volt hallani, hogy minket, mint
embereket hasonlított egy-egy értékes kincshez. Nem
csak a koncert végén tett megállapítást a „teljesítmé-
nyünk alapján”, hogy hát igen, értékesek vagytok.
Hanem eleve ezzel a gondolattal kezdte, ezzel a lélekkel
fogadott bennünket. Pedig, ahogy ezt ő is kiemelte, nem
tudta elképzelni, hogy mire számíthat. Nagyon megérin-
tette a lelkemet, hogy úgy állhatok ott az emberek előtt,
úgy énekelhetek, hogy van legalább egy ember a közön-
ségből, aki kincsnek tartja a létezésemet. Persze a fejem-
ben tudom, hogy Isten szívében is kimondhatatlan érté-
kes személy vagyok, és azért nyilván a család és a baráti
kör is így gondol rám, de olyan jó érzés kívülről is halla-
ni erről. Számít valakinek, akit nem ismerek, hogy ott
vagyok, ha jelen vagyok. Sok olyan tapasztalatom volt
már az életben, amikor azt éltem meg, hogyha ott vagyok
valahol, úgy is jó, ha nem vagyok ott, úgy is jó. A közöm-
bösséggel tudok a legnehezebben mit kezdeni.

Minket ott nagyon vártak Kartalon a templomban,
nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ahogy leszálltunk

a buszról, máris érkezett a segítség a fiataloktól, hogy
elvezessenek minket, ahová menni kell. Pedig mindany-
nyiunknak, akiket vezetni kell, volt segítsége, ezt kóru-
son belül szoktuk megoldani, de mindenféleképpen
nagyon jó dolog volt, hogy így volt esély kapcsolatot
teremteni másokkal is. A vendéglátóinkkal is. Így leg-
alább találkoztak esetlegesen egy ismeretlen helyzettel,
s legközelebb már biztosan bátrabban fognak odamenni
valakihez, aki mondjuk nem lát, vagy nehezen mozog,
meg merik majd kérdezni, hogy segíthetnek-e. Az idős
embereknek is tetszhet az ismeretlen stílus?

Vastapssal kísérték végig a koncertet a hívek. Volt
olyan dal, ami alatt fel is álltak! Azt gondolná az ember,
hogy egy főként idősekből álló közönségnek nem tetsz-
het annyira, ha valaki angolul énekel, s nem a megszo-
kott stílusban. Mégis, az első ember, aki felállt, egy idős
néni volt, egy angol nyelvű dal hallatán, majd szép lassan
egyre több és több ember nyilvánította ki így a tetszését.
Felszabadultak és örültek! Legalábbis nekem ezt jelenti,
ha ilyet tapasztalok a közönség részéről. Akkor ott belül
biztosan történt valami, ami jó, amiért érdemes énekelni,
ami örökre is megmarad talán. Aznap nem voltam képes
felfogni annak a jelentősségét, hogy mi mit tudtunk adni.
Azt érzékeltem pap testvérünk záró gondolataiból, hogy
őt nagyon megérintette a koncert, mert már elkezdett
gondolkodni, hogy hogyan is adhatná tovább a hírünket.
Prédikációnak nevezte az éneklésünket, olyan prédikáci-
ónak, amire az ő pap testvéreinek, barátainak is nagy
szüksége volna. Nincs felemelőbb érzés a világon szá-
momra, ha valaki erőt merít abból, amit csinálok, amit
csinálunk közösen. Másnap reggel sírva köszöntem meg
Istennek és a körülöttem lévő embereknek, hogy megen-
gedik és segítik, hogy egy ilyen munkának a részese
lehetek. „
Forrás: http://sikerul.com/kincs-ami-van/#more-2118

vné  �

KIncS, AmI VAn
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Pál apostol korinthusbeliekhez írt első leveléből
vett igeszakaszt idéztük címként, mint az idei öku-
menikus imahét mottóját. A világ sok részén 2014.
január 18. és 25. között különböző felekezetű gyü-
lekezetek ökumenikus közösségben tartottak
istentiszteleteket, és imádkoztak a keresztények
egységéért. Az ökumenikus imahetet 1908 óta ren-
dezik meg. Községünkben is több alkalom volt a közös
imádságra, melynek zárására a katolikus templomunk és
Tamási József apátplébános adott helyet.  Az ökumené
Barthos Gergely református lelkész bevezető
gondolataival kezdődött, majd igét hirdetett Lőrincz
Csaba evangélikus lelkész, a zárógondolatait pedig Sőrés
Attila baptista lelkész tolmácsolta. Lehetőség adódott
arra, hogy elgondolkozzunk az egységről, a közösségről,
arról, miben vagyunk egyek és miben mások, különbözőek.
A közös célért való elmélkedést az aszódi Csengey Gusztáv
Általános Iskola ének-zene tagozatos gyermekkórusának
(40 angyali hang) csodálatos hangversenye - Énok Nagy
Levente karnagy vezetésével-, valamint Tóth Rita
orgonaművész és Magyarkúti Nóra énekművész előadása
tette még felemelőbbé. A házigazda kartaliak Szent
Erzsébetet ábrázoló szalmából készült népművészeti tár-

gyat adtak át a vendég lelkészeknek, melyet
Mészárosné Varjú Angyalka néni (Kartal díszpol-
gára) készített. Az istentisztelet közös hálaadó
énekkel zárult, melyet szintén Énok Nagy Levente
vezényelt. Felejthetetlen élmény és lelki ajándék
részesei voltunk. vné  �

„HÁT rÉSZeKre SZAKíTHATÓ-e KrISZTuS?”(1Kor 1,13)

„Az orvos nem magának, hanem másoknak él. “

eLHunyT KÖZSÉgünK eLSő dIpLOmÁS OrVOSA
2014. március 4-én, egy hónappal a 99.

születésnapja után elhunyt dr. Krekó józsef,
fül-orr-gégész, a balassagyarmati kórház osz-
tályvezető főorvosa, aki magáénak vallhatta
volna Balassa János szavait.

1915. február 4-én látta meg napvilágot
Kartalon, Zámbó Margit és Krekó József
egyetlen gyermekeként. Az elemi iskolát kivá-
lóan végezte falujában, majd az aszódi gimnázi-
umban érettségizett 1934-ben. Tanulmányait a
debreceni orvostudományi egyetemen folytatta. Sebészeti
gyakorló idejét a balassagyarmati kórházban,  dr.
Kenessey Albert főorvos keze alatt töltötte. 1940-ben
kapta meg orvosdoktori diplomáját, és a balassagyarmati
Mária Valéria Közkórház sebészeti osztályának állását
nyerte el.  Abban az időben az orvos kevés volt, az a mon-
dás járta: „vagy megszokik, vagy megszökik”. Már rövid
idő múlva komoly sebészeti beavatkozásokat végzett.
1941-ben fül-orr-gégészeti, 1942-ben sebészeti szakorvosi
képesítést szerzett. 1943. ápr. 1-jén tényleges katonai szol-
gálatra hívták be, addig már 1500 műtétet hajtott végre.
1955 szeptemberében nyílt meg az önálló fül-orr-gégésze-
ti osztály, melynek vezetésével bízták meg dr. Krekó
József sebészadjunktust, és itt dolgozott 1980 évi nyugál-
lományba vonulásáig. 25  éven át vezette az osztályt, ahol
a rutin műtétek mellett nagyobb gégetáji-, illetve nyaki
műtéteket is végzett. Az osztály szakmai tevékenységére
nagy hatással volt a főorvos kitűnő sebészi alapképzettsé-
ge.  Vezetése alatt több, szakmai karriert befutó kolléga
kezdte meg pályafutását. Szakmai útja alatt húszezer
különféle műtétet végzett el.

A négy évtizedes gyógyító munkájának díjai, elis-
merései:
Balassagyarmatért Emlékérem 1969,1981,1997
Munka Érdemrend bronz fokozata 1972
Nógrád Megye Perliczky János díja 1980
95.születésnapja alkalmából a Magyar
Köztársaság Kormányától Oklevelet kapott
2010

A következő részlet az 1998. januári Kisbíró
újságban jelent meg; a nyugdíjas orvos 1997-

ben, a balassagyarmati kórház centenáriumi ünnepségén
átvett kitüntetésekor, így emlékezett vissza pályakezdésé-
re: „a dékáni hivatal ajtajára kitettek egy papírt, ame-
lyen állásajánlatok voltak. Azonnal írtam Budapestre,
ahol sebészt kerestek. Néhány nappal később a főbérlőm
szólt, hogy táviratot kaptam Dr. Kenessey Albert vála-
szolt, induljak rögvest. A mai napig nem felejtem el a
találkozást: Dr. Kenessey meglátott, gyorsan felvette a fel-
öltőjét, s már vitt is a piros Skodán a vármegyeházára
Baross főispánhoz.  A főispán kezet nyújtott, majd szó
szerint a következőket mondta:  „A méltóságos úr har-
minchat jelentkező közül téged választott.” Akkor még
százhúsz ágyas volt a sebészeti osztály, amire két orvos
jutott. Ha kellett, éjjel mentem szolgálatba, akkor még szó
sem volt ügyeleti díjról. Emlékszem, első fizetésként 117
pengőt kaptam.”

Emberségét, segítőkészségét, szakmai tudását, lelkiis-
meretes munkáját nemcsak a gyarmati, hanem a kartali,
a Nógrád megyei, és a szomszédos Szlovákiából átjárt
betegei se felejtik el. Nyugodjon békében! vné  �
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Már az elmúlt évben tervbe vettük, hogy az idén, imahá-
zon kívülre is szervezünk egy közösségi alkalmat.
Tervünket március 2-án tudtuk valóra váltani. Rendkívüli
eseményünknek, a helyi Művelődési Ház adott otthont.

Rákoscsabáról érkezett szolgáló csoport, a hozzájuk
csatlakozottakkal, valamivel a húsz főt meghaladta. Lelki
vezetőjük, László Gábor baptista lelkész, a Baptista
Teológiai Akadémia főtitkára.

Az alkalom, Istent dicsőítő énekekkel vette kezdetét.
Sőrés Attila, a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora
köszöntése után, Szlepák Lajos ny. lelkész mondott evange-
lizáló verset. Újabb, dicsőítő énekekben gyönyörködhet-
tünk. Szép gesztus volt a vendég-fiatalok részéről, hogy tár-
sultak a helyiek énekszolgálatába.

A rákoscsabai lányok, mindenki számára megható, s
egyben megdöbbentő jelenetet adtak el. A jelenet; Máté
evangéliuma 25, 1-13 versek alapján a „Tíz szűzről” szóló
példázat Drámai megjelenítéssel, a jelenlévők számára,
kivétel nélkül elgondolkodtató és mindenki számára megrá-
zó élményt nyújtó volt. Ha mégis lett volna olyan a résztve-
vők között, aki egyáltalán nem hisz Istenben, sem a vele
kapcsolatos dolgokban, még arra is, bizonyára hatással volt.
Ugyanis a példázat szerint a tíz közül, csak öt ment be Isten
országába, mert a másik ötnek lámpásában nem volt olaj, s
így a Vőlegény (Jézus Krisztus) érkezésekor nem voltak
jelen. Mire olajat szereztek, már a Vőlegény a fogadására
érkezőkkel bement országába, így ők kint rekedtek.
Figyelmeztetés lényege: Időben készüljünk fel, s ha érke-
zik, készen várjuk Urunkat, Jézust!

A drámai hangvételű jelenet után, lelkipásztoruk, László
Gábor rövid, de annál tartalmasabb igei szolgálata követke-
zett, János evangéliuma 3, 1-17 versei alapján. Az Ige üze-
nete is drámai volt, mert Jézus és Nikodémusz párbeszéde
is mélyen szívünkbe hatolt. Jézus, Izráel akkori főtanítójá-
nak, figyelmét felhívta arra, hogy mindenkinek szükséges
újjászületni, amennyiben Isten országába akar jutni! Nem
elég vallásos életet élni. Úgy kell élni, ahogyan azt Jézus
elvárja, hiszen általa van üdvösségünk. A feltételeket nem
mi diktáljuk, hanem, nekünk kell komolyan venni az értünk
egykor meghalt, majd feltámadt Úr Krisztust!

Közösségi alkalmunk Agapéval ért véget. Baptisták, úgy
érezzük, hogy jól döntöttünk, amikor imaházunkon kívülre,
de mégis szent légkörbe hívtuk és fogadtuk azokat, akik
komolyan vették meghívásunkat.

Soli Deo Glória!
szlepák lajos ny. lelkipásztor, gy.vezető  �

TAVASZnyITÓ KÖZÖSSÉgI

eST A bApTISTÁKKAL
KIS egÉSZSÉgTÁr

Üdvözlök minden kedves olvasót a kikelet havában. A
természet felébred és hirdeti az örök megújulás lehetősé-
gét. Mi emberek pedig az örök fiatalságról álmodunk.
Sajnos az  öregség elkerülhetetlen a betegségek többsé-
ge a helytelen életmódunk következményei.  Az öregedés
folyamatával együtt jár, hogy az építő és a lebontó sejtek
aránya az utóbbi javára eltolódik.  A lágyszövetek, a szív-
billentyűk, a vérerek elmeszesednek. Folyamatosan elve-
szítjük a kalcium egyensúly fenntartásának képességét.
Azonban létezik egy vitamin, amelyet nagyon ritkán
emlegetünk, pedig nagyon fontos szerepet töltenek be a
fent említett problémák megelőzésében. Ez a K- vitamin,
amely egy zsírban oldódó vitamin, két formában fordul
elő: K1- (fillokinon) ami a zöld növényekben, brokkoliban,
fejes salátában, káposztában, a parajban valamint tejter-
mékekben és a májban is fellelhető. A véralvadásunkhoz
szükséges faktorok képződéséhez kellenek.   A K2-
(menakinon) amelyet a vastagbélben lévő baktériumok
termelnek. Csontjainkat a csontépítő sejtek és a csont-
bontó sejtek tartják karban. A K2-vitamin a csontlebontó
sejtek munkáját gátolja, és ezáltal a csontszerkezet sűrű-
ségének csökkenését akadályozza meg. A másik fontos
szerepe, hogy fokozza az új csontok képződését azáltal,
hogy egy fehérjét fog aktiválni, amely a csontépítő sejtek
által termelt fehérjéhez /oszteokalcin/ kapcsolódik. Ez a
fehérje fogja megkötni a kalciumot és a bélből a csontépí-
tés helyére viszi. Ha a csontépítő folyamat intenzívebb,
mint a csontbontási folyamat, akkor nincs baj. Ebben az
esetben a K-vitaminok mennyisége elegendő. Hogyha
hiányzik szervezetünkből a K2-vitamin, tehát a táplálko-
zásunk nem tartalmaz elő hasznos bio táplálékot minősé-
gileg gyenge. A bélbaktériumainkat antibiotikumos keze-
lésekkel tesszük tönkre és a normál flórát nem állítjuk
helyre az előbb utóbb a csontokban és az erek meszese-
désében is érezni fogjuk.  Ha nincs megfelelő K2-vitamin
szint a vérben, akkor a felesleges kalcium az erek falában
meszesen lerakódik, és érszűkület kialakulását hozza
létre. Az emberi szervezet érhálózata kb. 100.000 km
hosszúságú, amelynek legfőbb feladata a sejtekben törté-
nő anyagcseréknek a biztosítása. A megvastagodott
meszes érfal megrepedhet és vérrögök képződhetnek.
Ezek elzárhatják az ereket, infarktus, agyvérzés, trom-
bózis következhet be. A K2-vitamin paradox módon egy
másik fehérjét is képes aktiválni, ami a felesleges kalciu-
mot az erekből beépíti a csontokba. Így csökken a meszes
lerakódás, a vastag érfal, és a csontritkulás folyamata is
megállítódik. Mivel étrendünkben nem szerepel olyan
táplálék, amellyel a K2-vitamint tudnánk bevinni, ezért
táplálék kiegészítőkként kapszulával lehet orvosolni. A
kalcium mellett a D-vitamin, a cink és a magnézium
együttesen segíti a csontsűrűség növelését. Kinek ajánl-
ható:- érelmeszesedésben szenvedőknek, - magas vérnyo-
másúaknak, agyi és végtag keringési zavarok esetén, 40
év feletti nőknek, allergiásoknak, cukorbetegeknek,
Alzheimer betegségben lassítja a folyamatot.

A biológiai korunk a sejtek szintjén dől el. Megfelelő
hozzáállással annyit fiatalíthat magán mindenki amennyit
csak akar. A rendszeres testmozgás, az élő ételek/zöldsé-
gek/ magvak, jó esszenciális olajok mind hozzájárulnak
fittségünk megtartásához. Egészségünkre kedves mind-
nyájunknak.  dr. Molnár Mária �
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Jó évet zárt a sportcsarnok.  Több rangos hazai és
bejövő rendezvénynek adtunk helyet.  Voltak nálunk
országos rendezvények, foci bajnokságok, kézilabda
versenyek, gyermek rendezvények, ifjúsági kosárlabda
bajnokságok, floorball bajnokságok, baráti futball -
meccsek, edzőtábor és még sorolhatnám. Több csapat
hazai pályának választotta a kartali létesítményt. 

A kartal.hu/sportcsarnok cím alatt, bárki megnézheti
a csarnok kihasználtságát. A Kovács László sportc-
sarnok facebook-os oldalán, pedig nyomon követheti a
csarnokban zajló életet. Minden rendezvényről értesítést
talál! Hétköznap, 100%-os a kihasználtság, hétvégén
ritka, amikor üresen árválkodik.  

Március 8.-án egy országos karate versenyre hívtuk a
sportág kedvelőket! 

Új szoftvert kapott a sportcsarnok kijelző táblája.
Örülünk neki, hiszen ez elengedhetetlen a meccsekhez.
Nagyon sok csapat azért jön hozzánk, mert a környék-
ben egyedül álló a csarnok és a felszereltsége.  Nagyon
sokan még mindig nem tudják, nekünk ilyen kincs van a
kezünkben. 

Nagy örömünkre, márciusban kezdik telepíteni a
sportcsarnok tetejére azt a napelemes áramfejlesztőt,
amit a Kartali Önkormányzat pályázaton nyert.  Ez egy
5KW-os áramfejlesztő, ami ellátja a csarnokot és az
iskolát árammal. 

A kisiskola tornatermében működik a CAPOEIRA,
szerda és szombati napokon. Egyeztetni és érdeklődni
lehet az edzőnél. Szilágyi Attila: 06 30/3778332 Szintén
itt működik a karate edzés.  Érdeklődni lehet, minden
csütörtökön a sportcsarnokban, 16.00-17.00 ig. 

Ismét eljött a farsang ideje. A sportcsarnok hangos
volt a gyermek zsivajtól, a megszeppent és izguló nyol-
cadikosoktól és nem utolsó sorban a hozzátartozóktól,
akik kíváncsian várták a nyitó keringőt.  A gyerekek
nagyon ügyesek, és mint mindig gyönyörűek voltak! �

KOVÁcS LÁSZLÓ SpOrTcSArnOK HíreI
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Össznépi felháborodás és átgondolatlan, de jogosnak
tűnő követelőzés, majd lecsendesedő indulatok. Ez jelle-
mezte az elmúlt időszakot a közelmúltban két kartali
lakos halálát is követelő közúti baleset és annak vélt vagy
valós kiváltó okai miatt. Nagy volt mindenkiben a tenni
akarás vágya és ennek köszönhetően több száz támogató
aláírás gyűlt össze, a kartali közlekedésbiztonsági helyzet
hatékony javítását támogatandó. Az aláírásgyűjtés nem a
képviselőtestület és a polgármester úr ellen irányult.
Ezzel azt kívánták kifejezni a felhívást és az íveket alá-
írók, hogy támogatnak minden olyan kezdeményezést,
amely a tarthatatlan közlekedési helyzet megoldására
irányul és ezzel támogatni kívánták képviselőinket min-
den jobbító szándékú törekvésükben.

Megmozdult az állóvíz és hullámai magukkal hoztak jó
néhány hirtelen intézkedést: festettek zebrát, környeze-
tében felezővonalat, kihelyeztek figyelmeztető táblákat, a
meglévő gyalogátkelőhely táblák megtisztultak, lett gya-
logátkelőhely-világítás, festettek korlátot, kátyúzás
címén öntöttek némi morzsalékot néhány gödörbe és szü-
letnek még balesetmegelőző-hatékonyságot növelő ötle-
tek.

A februári balesetet követően településünk képviselői
azonnal megkezdték az egyeztetéseket a közútkezelővel,
a rendőrséggel és az ÉMÁSZ illetékeseivel. A közútkeze-
lő az útburkolati jelek festéséről azonnal intézkedett.
(Kartal teljes hosszában az útburkolati jelek festése for-
ráshiány miatt nem lett elvégezve, napirenden van és
amint rendelkezésre áll az anyagi háttér, folytatják.)
Kikerültek a gyalogátkelőhely, keresztező kerékpáros
forgalom, gyermekek az úttesten figyelmeztető táblák is,
amelyek 50-100 méterrel a veszélyes hely előtt hívják fel
az autósok figyelmét. A rendőrség is nagy erőkkel vonult
ki és sebességméréssel, videofelvételek készítésével mér-
ték fel az itt közlekedők szabálykövető magatartását vagy
éppen annak hiányát. Ennek következtében több sza-
bálysértő ellen - ahogy ők mondják - intézkedéseket foga-
natosítottak. Az ÉMÁSz szakemberei a vendéglőnél lévő
zebránál egy új, tesztelés alatt álló, de látható fényerő-
növekedést hozó világító testeket helyeztek fel. Ezek
finomhangolása, pozícionálása hamarosan megtörténik és
rövid időn belül ilyen lámpatestek kerülnek fel az iskolá-
nál lévő zebrához is. Önkormányzatunk kihelyezett az
iskolai zebránál már régóta meglévő fekete-fehérre fes-
tett korlátot a vendéglőnél lévő zebrához is, amelynek
figyelemfelhívó, sötétben némi fényvisszaverő tulajdon-
sága is van, hasonlatosan a sárga kerékpárokhoz.
Továbbá felmerült még, hogy lesz ledes világító panel,
amely a veszélyes helyre hívja fel a figyelmet a kijelölt
gyalogátkelőhelyek előtt ~50 méterre, amelynek felirata
változtatható lenne, így egyéb információkat is meg
lehetne rajtuk jeleníteni. Az út minőségromlásának meg-
állítása miatt kérelmezték, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb
teherautók csak célforgalomban hajthassanak be telepü-
lésünkre.

E történések nem az elmúlt évek, hanem az utóbbi
hónap termései. Mi történt eddig? Semmi? Vagy csak
nem tudunk róla? Némi kapkodás, jó irányba ható intéz-

kedések, majdnem tökéletes kivitelezéssel. Az út, amin
elindultunk - véleményem szerint - jó irányba viszi a falu
közlekedésbiztonsági helyzetét. Nem szabad megállni,
folytatni kell. Vannak jó és költséghatékony ötletek, ami-
ket a jelen forráshiányos időszakban ki kell(ene) használ-
ni.

A közlekedés mindhárom összetevőjét fejleszteni kell!
Az ember-jármű- környezet hármasból a járművét ki-ki
maga felelősen karban tartja. A környezetbe értendő az
út minősége, festése, megvilágítása, táblákkal és egyéb
figyelemfelhívó eszközökkel való ellátása, amelyre tör-
vény és szabvány írja elő a minimum követelményeket és
azok betartásának/betartatásának felelőseit. A harmadik
az ember, akinek képességei egyediek, tapasztalatai alap-
ján kialakul a közlekedési morálja és aszerint közlekedik.
A képességek fejleszthetők, a morál javítható oktatással,
példamutatással. Mutassunk jó példát gyermekeinknek
és képezzük őket folyamatosan, hogy ők, mint a jövő köz-
lekedői hasonló tragédiáknak ne legyenek, ne lehessenek
részesei! Felelősebb legyen hozzáállásuk a közlekedés-
hez, mint most nekünk! Ehhez pedig a szülői példamuta-
táson, az óvodai és általános iskolai közlekedésre nevelé-
sen keresztül vezet az út.

dóra tamás
Közlekedésmérnök

KArTALI KÖZLeKedÉS

TISZTeLT KArTALI LAKOSOK!

A 2014-es évben januártól-dec-
emberig papírgyűjtést szerve-
zünk az Ady Endre úti 2.sz.
óvoda javára. Az óvoda előtt
felállított konténerben folya-
matosan helyezhetik el a papír-
hulladékot. Az eddigi papír-

gyűjtések összegét az óvoda csoportszobai kiegészítő
eszközökre, karácsonyi játékokra költötte. Köszönjük
mindazoknak, akik a gyűjtésben részt vettek.

Játéksziget Óvoda gyermekei és dolgozói

A játéksziget lakóiért Óvodai Alapítvány kuratóri-
uma köszönetet mond mindazoknak, akik a 2012. évi
jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlotta
fel. Az alapítvány számlájára érkezett 267 004 Ft-ot
csoportszobai kiegészítő eszközök és tornaszerek
vásárlására fordítjuk. Hálásan köszönjük mindenki-
nek! A jövőben is köszönettel fogadjuk segítő támoga-
tásukat, felajánlásaikat!

Adószám: 18711200-1-13
számlaszám: 11742166-20119753

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma 
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KArTAL Se uTÁnpÓTLÁSneVeLő egyeSüLeT HíreI
A Kartal SE-ben folyamatosan folyik a háttérmunka, hogy
a gyermeksportolóink minél jobb körülmények között spor-
tolhassanak. 

Tavasszal újra kezdődik a Bozsik program (U7, U9, U11)
Kartal körzetben is.  Az U14-es bajnokság is elindul. 
bozsik program időpontjai
- u7 Grassroots fesztivál, u9, u11: 
2014.02.16. vasárnap Kartal U9 és U11               
2014. 04.06. vasárnap Kartal
2014. 04. 27. vasárnap Galgamácsa 
2014. 05. 17. szombat Iklad 
Sajnos nem tudjuk az összes tornát a saját pályánkon tarta-
ni a változó minőségű talaj miatt. Az U13-as csapatunknak
az első Bozsik program Gödöllőn, 2014. március 23-án lesz.
Az U14-es csapatunknak a bajnokság sorsolását még nem
készítették el. 
Március 1-jén Kartal SE Gyermeklabdarúgó napot tartot-
tunk (az újság később jelenik meg). Három korosztályban
U9, U11, és U13-as futsal teremtornákat szerveztünk.
Program: 
8.00  u11 ii. braun Papír Gyermeklabdarúgó nap 
Résztvevő csapatok: Fóti SE, Erdőkertes SE, Tura VSK,
Kartal SE „A”, Kartal SE „B”
12.00 u9 ii. száraz józsef Gyermeklabdarúgó torna 
Résztvevő csapatok: Fóti SE, Tura VSK, Heréd LC, Kartal
SE „A”, Kartal SE „B”
15.15 u13 v. tetőtechnika Kft. Gyermeklabdarúgó torna 
Résztvevő csapatok: Fóti SE, Tura VSK, Heréd LC, FC
Hatvan Kartal SE „ A”, Kartal SE „B”
A Kartal SE 2014. január 12-én Évköszöntő labdarúgó tor-
nát szervezett U9 és U11-es korosztályban. Csapataink a
következőképpen szerepeltek:
II. Kartal SE U9 „A” IV. Kartal SE U9 „B”
II. Kartal SE U11 „A” III. Kartal SE U11 „B”
Az U9-es csapatunk 2014. 02. 1-jén Gödöllőn volt a Főnix
kupán. Az előkelő II. helyet szerezték meg a tornán.
Eredményeink: 
Fóti SE-Kartal SE 0-1 G.: Pethő Erik
Kartal SE – Isaszeg BSC 3-2 G.: Czakó Milán (2),

Pethő Erik
Kartal SE-Gödöllő Főnix SE 6-0 G.: Pethő Erik(3),

Czakó Milán, Ender Gábor, öngól,
Döntő: Kartal SE –Tura VSK 1-3 G.: Pethő Erik
A csapat tagjai: Szabó Milán, Pethő Erik, Czakó Milán,
Kelemen Dávid, Gergály Tamás, Mészáros Martin, Petre
Kevin, Dóra Olivér, Pintér Gergő, Ender Gábor
edző: bognár árpád
Gratulálunk! A TAO-s pályázatból 1.500.000.- Ft-ot nyer-
tünk, amit az igazolt sportolóinkra költünk. Tréningruhát,

edzőpólót, széldzsekit és a labdarúgáshoz szükséges eszkö-
zöket vásárolunk. Beadtuk a TAO-s pályázatunkat a labda-
rúgópálya felújítására is. Ennek az elbírálását várjuk. 
A rendezvényeinkről folyamatosan a facebookon és a
www.kratosport.lapunk.hu oldalon tájékozódhatnak és néz-
hetik meg a kapcsolódó fényképeket. 

TISZTELT SPORTSZERETŐ KARTALI LAKOSOK!
AZ ADÓ 1%-a MARADJON KARTALON!

TÁMOGASSANAK MINKET 2014-BEN IS!
KArtAl se, 2173 KArtAl ráKÓcZi u.2.

AdÓsZáM: 19831394-2-13

A Kartal SE gyermeksportolói nevében köszönjük minden-
kinek, aki nekünk ajánlotta fel adója 1%-át a 2013-as
évben!Tavaly  253.000.- Ft-ot kaptunk a kedves felajánlók-
tól! Köszönjük!  2014-ben is gondoljon ránk!
HAjrá KArtAl se!

Kratofil sándor edző �

büSZKÉK VAgyunK rÁ!
„A különféle versenyeknek nem az a haszna, hogy valaki
megnyeri őket, hanem éppen az, hogy mindenki bemérhe-
ti a saját tehetségének szintjét.” Mérő László

2014. február 28. és március 2. között rendezték meg úszás
sportágban a Kecskeméti Fürdőben a Diákolimpia
Országos döntőjét. A versenyen megelőzően, országos szin-
ten mintegy 20 ezer diák indult, a kecskeméti országos
döntőbe pedig 1200 versenyző jutott tovább. Köztük a kar-
tali Könyves Kálmán Általános Iskola tanulója,
MésZárOs ANNA is, aki az I-II. korcsoportban, az 50
méteres hátúszásban ezüstérmes helyezést ért el. Saját
időeredményén javítva 36,02-vel jutott a 2. helyre. 2014.
március 8-9-én is nagyon jól szerepelt Nagyváradon.
Minden számban javított. 50 m
gyorsúszásban ideje 31,69, 3. hely; 50 m
mellen ideje 40,77, 3. hely, 50 m pillangón
ideje 34,66, 2. hely; és végül dupla öröm 50
m háton ideje 35,58, 2. hely úgy, hogy egy
héttel ezelőtt Kecskeméten is egyéni csúc-
sot úszott, és ismét sikerült ezen javítani.
Gratulálunk a szép eredményhez, és kívá-
nunk további sok sikeres sportteljesítményt!
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