Európai Uniós forrásból kerül felújításra javul a községi szolgáltatások
mennyisége és színvonala, a
a Petıfi tér Kartal településen
Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a
településkép megújítása
A Könyves Kálmán Nyugdíjas
Egyesület 2011 novemberében
pályázatot
nyújtott
be
a
Mezıgazdasági
és
Vidékfejlesztési Hivatal által
meghirdetett „Településkép megújítása” címő
pályázati kiírásra, amelyen nettó 28 989 148
forint vissza nem térítendı támogatásban
részesült. A projekt támogatási intenzitása 100%,
az Áfa elszámolható költség a pályázatban. A
projekt keretében jelentıs szereppel bíró közterület
a Petıfi tér rekonstrukciója, fejlesztése történik
meg. A projekt hozzájárul Kartal település
gazdasági és társadalmi fejlıdéshez, továbbá a
térség szempontjából fontos, meglévı gazdasági és
társadalmi igényt elégít ki. A legfontosabb
lakossági
igény
jelenleg
egy
kulturált
településközpont kialakítása, amellyel ebben a
pillanatban nem rendelkezik Kartal település.
Figyelembe véve a tervezési terület községben
elfoglalt helyét, nagyságát, a környezı épületek
adottságait, nem utolsó sorban állandónak
mondható látogatottságát a projekt alapvetı
célkitőzése
a
terület
burkolatának
és
zöldfelületének felújítása. A fejlesztés hatására

közösségi élet feltételei is javulnak,
számos találkozás, beszélgetés,
építı közösségi kezdeményezés
indul a tereken találkozó, beszélgetı lakosok között.

Önkormányzati Hírek
Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. április 1-jétıl 2013. július 15-ig megtartott
üléseirıl

2013. április 18. rendes testületi ülés
Az elsı napirendi pontban a Képviselı-testület a
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2013. év nyári
nyitva-tartását az alábbiak az alábbiak szerint állapította
meg:
- a Rákóczi úti óvoda 2013. június 14-30 között
folyamatosan nyitva,
majd 2013. július 1 - augusztus 31-ig zárva tart.
- a központi óvoda 2013. június, július, augusztus
hónapban nyitva tart.
A második napirendi pontban a testület jóváhagyta a
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát.
A harmadik napirendi pontban a képviselık
elfogadták a Gödöllıi Rendırkapitányság 2012. évben
végzett munkájáról szóló részletes beszámolót.
A negyedik napirend pontban a testület jóváhagyta a
Galga-menti Önkormányzatok Társulásának Társulási
Megállapodását.
Az ötödik napirendi pont: a Képviselı-testület
jóváhagyta a Kartal Nagyközség Önkormányzata
valamint a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
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Megállapodását a víziközmő vagyon átadás-átvételérıl,
és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A hatodik napirendi pontban a Kartal Nagyközség
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2005.(XII.15.)
sz. KT. rendeletet módosította a testület.
Az Egyebek napirendi pontban a képviselık
elfogadták bölcsıdei papírgyőjtésbıl befolyt összeg
felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Majd a testület eldöntötte, hogy a Strabag perrel
kapcsolatosan felülvizsgálati kérelemmel fordul a
Kúriához. Jóváhagyta a Játéksziget Napköziotthonos
Óvoda módosított alapító okiratát.

2013. május 06. rendes testületi ülés
A Képviselı-testület jóváhagyta az Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendeletét.
Elfogadta
a
Kartal
Nagyközség
Önkormányzatának
középés
hosszú
távú
vagyongazdálkodási tervét, és arról is határoztak, hogy
nem támogatja 2013-ban az év pedagógusa díj
kiosztását, mert az önkormányzat anyagi helyzete ezt
nem teszi lehetıvé.

2013. május 29. rendkívüli, zárt testületi ülés
A Képviselı-testület a Verseggel kötött Oktatási
Társulást 2013 július 1-ji hatállyal felbontotta, és a
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát
ennek megfelelıen módosította.
Az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel a
testület felhatalmazta a polgármestert az iskola konyha
kiszervezés lehetıségeinek feltérképezésére.
Hosszas tárgyalás után a szennyvíztisztítóval
kapcsolatosan a Képviselı-testület a következı
határozatot hozta:
„ A versegi polgármester által elıkészített
szennyvíztisztító létesítésére, mőködtetésére vonatkozó
társulási
megállapodás
tervezetet
az
alábbi
módosításokkal fogadja el:
A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal
rendelkezik. Rendezı elv, hogy a vagyon felett a két
tagönkormányzat Kartal 80%, Verseg 20% arányú
tulajdonnal, jogokkal és kötelezettségekkel bír.
A tisztító pályázati támogatással valósul meg,
amelyhez az önrészt a két önkormányzat tulajdoni
hányaduk alapján (Kartal 80%, Verseg 20%)
biztosítják. Az önerı kiváltására benyújtandó
támogatás tulajdoni hányaduk alapján illeti meg a két
önkormányzatot (Kartal 80%, Verseg 20%).
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás módosítás utáni aláírására és a
szennyvíztisztító telep megvalósítása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.”
Végül a képviselık jóváhagyták a szociális és
gyermekjóléti alapfeladatok ellátására szóló társulási
megállapodást.

2013. június 10. rendes testületi ülés
A Képviselı-testület a Játéksziget Napköziotthonos
Óvoda magasabb vezetıi, óvodavezetıi feladatainak

ellátásával a továbbiakban is Tóth Ilkó Mihálynét bízza
meg 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig, 5
éves határozott idıtartamra.
Elfogadta a Könyves Kálmán Általános Iskola alapító
okiratának módosítását, amely szerint pedagógiai
szakszolgáltató tevékenység feladat kikerül az alapító
okiratból, mert ezt a feladatot a továbbiakban a Pest
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Aszódi
Tagintézménye látja el.
A
testület
jóváhagyta,
hogy
a
Játéksziget
Napköziotthonos Óvodában a 2013/2014-es nevelési
évben 10 csoport induljon, és engedélyezte 1 fı
pedagógus asszisztens felvételét.

2013. június 17. rendkívüli, zárt testületi ülés
A rendkívüli zárt ülésen a képviselık hosszasan
tárgyalták a Bitunova Kft. által küldött, Strabag perrel
kapcsolatos anyagot, melyben 3 részletfizetési
lehetıséget ajánlottak fel a tartozás kifizetésére. Kartal
Nagyközség Önkormányzatának anyagi helyzetét
figyelembe véve, a testület nem fogadta el a
részletfizetési lehetıségeket, kérte, hogy a Bitunova Kft.
hosszabb futamidejő részletfizetési ajánlatot küldjön.

2013. június 24. rendkívüli, zárt testületi ülés
A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladék
győjtésével,
kezelésével
összefüggı
tevékenységrıl szóló 11/1997.(IV.11.) számú rendelet
módosításával kezdte meg ülését a testület. A
legalapvetıbb változás, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat már nem a helyi önkormányzat,
hanem miniszteri rendelet állapítja meg.
Ezt követıen a KLIK kérésének tett eleget a Képviselıtestület, az Aszódi Tankerületi igazgató levélben kérte az
iskola nevének módosítását, mely szerint ezután Kartali
Könyves Kálmán Általános Iskola nevet fogja viselni az
intézmény.
Végül részletesen beszéltek a képviselık a költségvetési
hiányról. Ennek kapcsán az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/1995. /II.1./
számú rendeletet módosították, és arról határoztak, hogy
a Kartal Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában
lévı valamennyi bérlakást értékesíteni kívánják.

2013. július 08. rendkívüli, zárt testületi ülés
A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola
intézményvezetıi pályázat felhívására 2 pályázat
érkezett a KLIK-hez. Elekné Kisbenedek Csilla kartali
és Balog Csaba hatvani lakos pályázott az igazgatói
állásra.
Ettıl az évtıl kezdve nem a Képviselı-testület nevezi ki
az iskola igazgatót, a testület véleményezi a pályázatokat
és javaslatát megküldi a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Aszódi Tankerületének. Az intézményvezetıt
az oktatásért felelıs miniszter bízza meg öt évre.
Balog Csaba pályázó kérésére zárt ülés keretein belül a
Képviselı-testület mindkét pályázót meghallgatta, és
ezek
után
alakította
ki
véleményét.
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Búcsú a Bölcsıdétıl
Június végén búcsúztak el a bölcsitıl azok a gyerekek, akik majd ısszel óvodába indulnak. Nem jelentett ez
tényleges búcsút, hiszen legtöbbjük velünk van addig, míg el nem kezdheti az ovit. Inkább nevezném egy
idıszak lezárásának, és egy új kezdetének. A kisgyermekeink nagyok lettek. Megmutatták szüleiknek,
nagyszüleiknek, testvéreiknek, hogy képesek közösen, egymásra figyelve elıadni egy tematikusan felépített
mősort, meghallgatni mások elıadását. Csoportonként énekelték az egy-egy évszakhoz tanult mondókákat,
dalokat, majd (Deák István segítségével) citerakísérettel „érkezett” a nyár. Végül a gondozónık a maguk
varrta tarisznyába, csomagba rejtett emlékkel búcsúztak el gyermekeiktıl. Sokunk szeme telt meg könnyel,
hiszen mélyen a szívünkbe vésıdtek azok a pillanatok, amelyekben a kisgyermekek örömében, bánatában
jelen lehettünk.

megismerkedtünk
a
leendı
A
Bölcsıdekóstolón
gyermekeinkkel és szüleikkel. A közös játék, a beszélgetés
közelebb hoztak minket egymáshoz. Bízom benne, hogy
ıszre ismét megtelik a bölcsıde, s az újabb gyerekekkel is
sok élményben lesz részünk, melyeket az újságban és a
facebook -on is nyomon követhetnek az érdeklıdık.
Fogadunk még jelentkezıket az üres férıhelyekre!
(A bölcsıdekóstolón támogatóink voltak: Braun Krisztián,
Gerhát Jánosné, Hajnáczkiné Krekó Ágnes. Köszönjük!)

Czné. Sz. É.

a kartali Játéksziget Bölcsıdében
A Huncutka Alapítvány szervezésében ingyenes ugrálóvár és arcfestés lesz
2013. augusztus 24-én, szombaton 9-12 óráig.
A gyerekeket játék közben fényképezik, mely képek a bölcsiben késıbb
megvásárolhatók
(kb. 400 Ft/db).

Jelentkezni, érdeklıdni lehet: 06-30/492-96-99
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„Kicsik voltunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk, nem felejtünk el soha.”

Kirepültek a „MOGYORÓK”

2013. május 31-én a kartali Játéksziget Napköziotthonos Óvodából is elballagtak azok a nagycsoportos
gyerekek, akik szeptembertıl már az iskolapadban tanulják a betővetést. A ”Mogyoró csoport” tagjai
búcsúztak az ovitól és egyben évzáró mősorral készültek az iskolai életre.
Sok éve hagyomány, hogy a nagycsoportosok ballagásán
szülıkkel, nagyszülıkkel, rokonokkal telik meg az óvoda udvara,
de most a virágokkal feldíszített Mővelıdési Ház volt zsúfolásig
tele. Ezen a nagy napon az apróságok csinosan felöltözve,
várakozón fürkészték, vajon eljött-e mindenki?
Nincs is meghatóbb egy óvónı számára, mint amikor elköszönnek
a nagycsoportosok az évzárón. Három-négy év során sok-sok
emléket hagynak maguk után az iskolába menık.
Most 30 leendı elsıs vett búcsút a biztonságos, gondtalan
gyermekéveket
nyújtó
intézménytıl,
mellyel
egy
visszahozhatatlan korszak zárult le életükben. De ık most még
csak
arra
koncentráltak, hogy szépen elmondják a búcsúzó
verseket, éneket, és elıadják a hagyományırzı
koreográfiát. Könnyekkel a szemükben köszönték meg
Zsiga Krisztina, Urbánné Tóth Krisztina óvónıiknek
és Benkó Gáborné Teca dajka néninek a fáradtságos
munkáját.
A mősor végén – még az idıjárás kegyes volt -, a
csoport tagjai tarisznyával az oldalukon kivonultak és a
bejáratnál elengedték a távozást jelképezı lufikat.
Kívánunk mindannyiuknak élményekben gazdag
szünidıt és szeptembertıl sikeres tanulást.
vargáné
/további képek a Mővelıdési Ház
oldalán/
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A Könyves Kálmán Általános Iskola zenei tanévzáró mősora
2013. május 10-én, a kartali Mővelıdési Házban – amint az már hagyománnyá vált -gyönyörködhettek a kedves
szülık, nagyszülık csemetéik ének-, zene- és tánctudásában. A vendégeket Bereczki Ilona az iskola igazgatónıje
köszöntötte, majd Tóthné Székely Adrienn vette át a szót, aki bekonferálta a
fellépıket. A mősort a 3. és a 4. z osztály nyitotta meg Galga-menti táncokkal.
İket a legkisebbek követték az 1. z osztály, akik gyermekjátékokat adtak elı. A
második osztályosok furulyaszóval kísérték kedvenc dalos játékaikat.
Produkciójuk után a negyedikesek dallamos ritmikai elemeket mutattak be. A
harmadikosok pásztordalokkal készültek. A két osztálynak közös szereplése is
volt, a hat legkedvesebb kánonjukat adták elı két- illetve három szólamban.
Mivel nem régen ünnepeltük anyák napját, egy meglepetés produkcióval
készültek az édesanyáknak, nagymamáknak az ünnep alkalmából.
A mősor második részében a felsı tagozatosok is bemutatkoztak. Közös mősorral
léptek fel az alsótagozatos néptáncosok és a Mővelıdési Ház Ifjúsági
néptánccsoportja. Egy valósághő vásári jelenetet láthattunk elıadásukban
somogyi tánccal főszerezve. A felsı tagozatos énekkar kedvenc kánonjaiból
válogatott, majd táncdallamokat hallhatunk a XVII. századból.
Tánccal kezdıdött a mősor és tánccal is fejezıdött be. A Mővelıdési Ház Ifjúsági
néptánc csoportja sárközi ugróssal és csárdással örvendeztette meg a közönséget.
Felkészítı tanárok voltak: Elekné Kisbenedek Csilla, Geigerné Agócs Ágnes,
Molnárné Jurinka Tünde, Tóthné Székely Adrienn, Hegedősné Megyeri Andrea,
Pechó Ferencné és Tóth-Deme Gabriella. A zenei kíséretet a kartali Nefelejcs Népzenei Egyesület és a galgagyörki
Harangvirág citerazenekar biztosította. A hangosításért Szászi Tibor volt a felelıs. A mősort Bereczki Ilona,
igazgatónı zárta le, aki köszönetét fejezte ki a résztvevıknek a színvonalas rendezvényért.
laukó
„Elbúcsúzom, de ott leszek, Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad Belılem néhány pillanat.”
/Republic/
Búcsú a 8 évtıl
Napsütés, virágokkal díszített iskola, tarisznya, tabló, izgalom, emlékek, dalok, szebbnél-szebb virágcsokrok
meghatott szülık, rokonok… mind a ballagás kellékei. Honnan származik ez a szép szokás?
A ballagás kifejezés a latin ’valetans’= búcsúzó szóból ered; a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a hallgatók a Ballag
már a vén diák… kezdető dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól.
2013. június 15-én a kartali Könyves Kálmán Általános Iskola nyolcadikos diákjai is elballagtak.
Az általános iskolai tanulmányaikat befejezı diákok nevében Bíró Boglárka köszönt el az iskola pedagógusaitól,
technikai dolgozóitól. Megköszönték tanáraiknak az irántuk tanúsított törıdést, a lelkiismeretes munkát. Kifejezték
hálájukat szüleik és hozzátartozóik iránt. Majd az iskola tanulóitól is búcsút vettek és felkötötték a búcsúszalagot az
iskola zászlójára. Sok, szép eredményt mondhatnak magukénak a tanulók. ECDL Start vizsgát szereztek, tanulmányi,
kulturális és sportversenyeken öregbítették az iskola diákjai az intézmény és a település jó hírnevét. İk valamint a
kitőnı tanulók könyv ajándékot kaptak, és kiosztásra került a Könyves emlékplakett is. Bereczki Ilona, az intézmény
igazgatója Goethe szavaival köszönt el és mutatott utat az iskola fészkébıl kirepülı végzısöknek:
"... Élni való minden élet, Csak magadnak hő maradj, Veszteség nem érhet téged, Hogyha az lész, ami vagy."
İ maga is elbúcsúzott, hiszen a következı tanévtıl már a jól
megérdemelt
nyugdíjas
éveit
tölti.
Ez a nap a búcsúzásról szólt, a nyolcadikosok talán
szomorúságot éreztek az elválás miatt, talán félnek a jövıtıl, de
innen mindent magukkal visznek, a megszerzett tudást, az
ismereteket, a kapcsolatokat. Biztos vagyok abban, hogy egy
életen át fogják emlegetni tanáraik egy-egy bölcs, humoros,
gyakran
ismételt
mondatát,
mozdulatát,
a
közös
osztálykirándulásokat és sokszor felidézik barátaik mosolyát,
szlogenjeit. Milyen igaz, az idı megszépíti a dolgokat. Ki
emlékszik már a matek dolgozatok kínjaira, a nyögvenyelı
feleletekre, az apró és nagy vitákra? A félénk, csetlı-botló
kisgyermekbıl középiskolás, gimnazista lesz, s még nagyobb feladatok állnak elıtte. Elengedik a jól ismert kezeket,
melyek nyolc évig vezették ıket, új közösségek, barátok, új ismeretek várnak rájuk.
Minden ballagó diáknak sok sikert kívánunk és kitartást az elıttük álló kihívásokhoz!
vargáné
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„Emlékszobor. Aranyló nevek rajta: mögöttük izzó, vérpiros csaták,
mögöttük sajgó, megtört életek: síró gyermekek és síró anyák…
Emlékszobor… ennyi maradt csupán…”
Sok szép ünnep van a tavasz utolsó hónapjában, Anyák napja, Pünkösd, Gyereknap, de május utolsó
vasárnapján a háborúkban elesett katonákra és áldozatokra emlékezünk. Ez a nap, a többszöri
törvénymódosítás alapján; a Magyar Hısök Emléknapja.
A hısök emlékét Kartalon is ırizzük, hiszen
éppen 20 éve annak, hogy 1993. május 31-én
felavatták az I-II. világháborús emlékmővet.
A szobor Stefanou Stefanos szobrászmővész
alkotása. Talpazatán több mint 100 elhunyt
kartali katona névsora olvasható.
Az emlékmővet az akkori váci segéd püspök,
Dr. Katona István szentelte fel. Ez az emlékmő
és a rájuk vésett nevek nem csupán azt üzenik,
hogy a hajdani viselıi „megcselekedték, amit
megkövetelt a haza”, hanem azt is üzenik, sıt
felszólítanak,
hogy
mi,
kései
utódaik
emlékezzünk! Hiszen a háború sokmilliónyi
elesett és sebesült katonát, sok százezer
hadifoglyot, özvegyet és árván maradt
gyermeket hagyott hátra maga után. Az utókornak meg kell ismernie történelmünk eseményeit, és
kötelessége méltó megemlékezés keretében leróni háláját. Így tettünk mi is, amikor 2013.május 26-án az
ünnepi szentmise után, kegyeletteljes tisztelettel adóztunk a hısök
emléke elıtt. Ünnepi mősorunkban Tóth Ilkó Mihály polgármester,
Sırés Attila, baptista lelkész, és Tamási József c. apát plébános
osztotta meg gondolatait az elesettek példájáról, áldozatvállalásáról
és a béke jelentıségérıl.
Juhász Réka szavalatával és a kartali Asszonykórus katonadalaival
együtt emlékeztünk azokra a haza nem tért testvérekre, édesapákra,
nagyapákra vagy dédapákra, akikkel talán mi személyesen nem is
találkozhattunk.
A közös imádság után nagyközségünk intézményei és a helyi
pártok képviselıi elhelyezték a kegyelet koszorúit, virágait és a
meggyújtott mécsesek lángja ma Nekik világított. Egy angol
mondás azt tartja, hogy "a világnak nincsen annyi sötétsége, amely
akár egyetlen gyertya fényét is képes lenne elnyomni."
Köszönöm a részvételt, hogy együtt emlékezhettünk. Köszönet a felkészítıknek, a hozzátartozóknak, akik
évek óta virágokkal díszítik az emlékmővet.
Urunk, add meg a feltámadás örömét mindazoknak a katonáknak, áldozatoknak,
akikre kegyelettel emlékeztünk!

vargáné
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"Emlékezzél arra, hogy lelki pecsétet kaptál: a bölcsesség és az értelem Lelkét, a tanács és az
erısség Lelkét, a tudás és a jámborság Lelkét, a szent félelem Lelkét, és ırizd meg, amit kaptál!
Bérmálás Kartalon
Egyszer mindenkinek fel kell nınie az életben, sıt a lelki életben még inkább. A keresztény ember
számára ez a bérmálás szentségének felvételét jelenti, a nagykorúságot Krisztusban. Ennek az életnek a
kezdetét tapasztalhatta meg 2013. június 2-án (Úrnapján), a kartali Szent Erzsébet templomban 27 fiatal
és 3 felnıtt, akik Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök által részesülhettek a Szentlélek ajándékában. A
szentmise kezdetén Tamási József c. apát és Tóth Ilkó Mihály polgármester úr köszöntötte Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspököt a szentmise fıcelebránsát, aki elızı nap ünnepelte 70. születésnapját.
Ez alkalomból a hívek köszöntı dalt énekeltek a nagy tiszteletnek
örvendı, szeretett püspökatyának.
A bérmálkozók már hónapok óta készültek erre a nagy eseményre,
várták a Szentlélek ajándékát, hogy életüket formálja, hitükben
megerısítse ıket és Isten családjában nagykorúvá váljanak.
Természetesen hitéletük mai fontos állomásán sem voltak egyedül,
hiszen elkísérték ıket szüleik, bérmaszüleik, rokonaik, tanáraik, velük
voltak a felkészülésüket segítı hitoktatóik, valamint az egyházközség
hívei.
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása alatt a Fıtisztelendı Püspök atya minden bérmálkozót,
személyre szóló buzdító szavakkal emlékeztetett bérma-védıszentjük példát mutató életének követésére.
Ez alatt templomunk énekkara gyönyörő, Szentlelket hívó énekeket énekelt.
A szentmise végeztével a kartali egyháztanács világi
elnöke, Vaskó János is felköszöntötte születésnapja
alkalmából Fıpásztorunkat, valamint a bérmálkozók is
megköszönték Dr. Beer Miklós püspökatyának a
bérmálás szentségének kiszolgáltatását. Püspök atya
felhívta a bérmálkozók figyelmét arra, hogy a nagy
ünnep után is tartsák meg hitüket, legyenek Krisztus
képmásai.
Kívánjuk, hogy e szentség vétele ne csak külsıség
legyen, hanem minden bérmálkozónk hasznos tagja,
kis „apostola” legyen egyházközségünknek.
Az ünnepi szentmise után még egy
szép feladat várt a püspökatyára, a
plébánia udvarán 5 hét alatt
elkészült „Mindenki parkjának”
felszentelése. Itt kerültek átadásra
az emléklapok azoknak, akik
társadalmi
munkájukkal
és
adományaikkal hozzájárultak a
park létrejöttéhez.
Püspök atyánk, mindnyájunk nagy örömére meghatóan közvetlen, kedves volt, tiszteletet és szeretetet
sugárzó arca emlékezetes marad a templomunkat zsúfoltságig megtöltı több száz hívı számára.
Nem hiába nevezik a „derő püspökének”. Meglepı pillanat volt, amikor a klérus felszentelt tagjai
felavatták a pingpongasztalt.
Kívánjuk Püspökatyánknak, hogy a Szentlélek Isten adjon sok kegyelmet mindennapjaihoz, hogy erıben
és egészségben végezze továbbra is áldásos tevékenységét a hívek nagy családjában.
vargáné
Az eseményekrıl a Régió + Televízió felvételt készített, mely a http://www.youtube.com/watch?v=BQPJFqKIAaY
oldalon is megtekinthetı.
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„Bizony, mondom nektek, ha nem változtok (tértek) meg, s nem lesztek olyanok,
mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek (Isten) országába.” Mt 18,3
Elsı káplános helyemen, a közeli Bercelen történt. Bandi bátyám és családja közvetlenül a vasárnapi
mise elıtt érkeztek meg Budapestrıl. Nagy meglepetés volt, amikor a szentmise elsı perceiben felnéztem
a kórusra, s a mellvéden ott látom ülni az alig 3 éves Mónikát. Lábacskái ott lóbálóztak, mint néhány
méterrel fölötte, a toronyban lakó harangok. Egész mise alatt alig tudtam levenni szememet róla. Aztán,
végre találkozva velük a templom elıtt meg is kérdeztem: Nem féltél ott a magasban, a kóruson? A válasz
gyermeki tömörségő visszakérdezés volt: Józsi! Hát nem láttad, hogy ott áll mögöttem apa?
A gyermeki lélek egyik legszebb erénye a bizalom. Még Jézus is bízott Atyjában, aki elküldte ıt
közénk, hogy rendet teremtsen bennünk, köztünk. Aztán az apostolok bíztak Jézusban. Három éves
nevelıdésük elég lesz ahhoz, hogy a világ végére is elmenjenek, s szavaikkal, tetteikkel megtanítsák az
emberiséget a legfontosabbra: Isten szereti ıket! És Jézus mögött ott állt a Mennyei Atya, az apostolok
mögött Jézus. Azóta is így van! Ha mögöttünk ott áll Isten, a maga szeretetével, nem érhet bennünket baj.
Ezzel a szándékkal készítettük a plébánia hátsó kertjében a „Mindenki Parkját”. Lehet itt
homokozni, csocsózni, hintázni, libikókázni, lengıtekézni, pingpongozni.
Ezen kívül le lehet ülni egy-egy padra, olvasni, vagy napozni, beszélgetni,
vagy akár borozgatni, nyársalni, bográcsozni. S mindezt a templom tornyának
árnyékában, vagy inkább fényében, a Jóistentıl arasznyira, s tılem is csak
néhány méternyire.
Most meg kellett szakítanom az írást, mert kihívtak a gyerekek,
lengıtekézzek egy kicsit velük. Tegnap mise után meghintáztattam néhány
pincurkát, délután 18-ad magammal ızpörköltet ettünk a szépen ácsolt tetı
alatt. Úgy látom, kezdik belakni a terepet kicsik, nagyok.
Az elsı pillanatoktól kezdve azt éreztem, mintha csak a vezénylı pálca
intésére vártak volna csak sokan, hogy megkezdhessék a munkát.
Szakemberek s számtalan segítıtárs öt héten keresztül dolgoztak a cél
érdekében. Néha csöpörgı, olykor zuhogó esıben. Volt, hogy tizenketten is
nyüzsögtek. Elszállítottuk a rengeteg szemetet, évtizedek alatt összegyőlt mindenfélét, elbontottunk
fölösleges falakat, s már vakolat került a házikóra, egykori ólra, új ablakok a sufnira, mosdókagyló az
egykori füstölıbe, rendes kerítés a düledezı helyére, színes gyermekrajzok a szép fehér falakra. S jöttek
az adományok, a felajánlások, az elengedések az anyagok árából, s végül a különbözı játékok. Ahol 2
hónapja még kakas kukorékolt, s néhány, a lényegrıl már majdhogynem elfeledkezı tyúkanyó kotkodált,
most gyereksereg visongat, ahol szemét, s ragadós sár volt, most kényelmes ülıhely, s asztalok sora.
Püspök atyánk jókor érkezett. A bérmálási
mise után, június 2-án meg tudtuk mutatni neki
is, mire képes a szeretet. S bár 2:0-ra megvertem
ıt rövid pingpong játékban, boldogan ment
vissza Vácra, mert ezzel a létesítménnyel az
egész Egyházmegye gazdagodott.
A szomszédos, Szt. Erzsébet kertbıl
reggeltıl estig át lehet sétálni a Mindenki
Parkjába. Lelki szemeimmel már azt látom, itt
találkoznak babakocsit toló anyukák, hogy míg
gyermekeik játszadoznak, jót beszélgessenek,
jönnek fiatalok, hogy a két pingpongasztalnál vagy a csocsónál versenyt rendezzenek, jönnek a
nyugdíjasok, hogy pihengetve emlékezzenek a múltra, de meg-megállnak községünkön átvonuló
zarándokok, biciklitúrázók, elhozzák a kartaliak a hozzájuk érkezı vendégeket, netán egy uzsonnára, s
talán egyszer még lagzi is lesz a meggyfa árnyékában.
S mindenkit óva figyel, simogat, ölelget az Isten. Mint Mónika unokahúgomat édesapja, a berceli
kóruson. Köszönet és hála a sok-sok kéznek, fáradtságnak. Isten fizesse meg!
József atya
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A KARTALI KÖNYVES KÁLMÁN NYUGDÍJAS EGYESÜLETRİL

Egyesületünk az idén, május 11-én, a kartali Faluházban, mősoros
rendezvénnyel ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
Az
ünnepségre meghívtuk, és vendégül láttuk Polgármesterünket, a
Képviselıket, Tamási József atyát, a kartali Asszonykórust, a kartali
Nefelejcs Egyesületet, valamint a turai-, bagi-, versegi-, és csobánkai
Nyugdíjas Egyesületet. A mősoron nagy sikerrel szerepeltek az
Egyesületek hagyományırzı csoportjai, és a kartali Óvoda
tánccsoportja. Szereplésüket „Emléklappal” köszöntük meg.
Egyesületünkön belül mőködı hagyományırzı csoportunk is ezen az
ünnepségen vehette át Polgármester Úrtól az
„Emléklapot”, mert sikeresen szerepelt a Szegeden
megrendezett „II. Országos Népek Tánca – Népek
Zenéje” döntıjén, ahol kiváló minısítést, Arany
érmet, és 100.000 Ft-os Utazási Utalványt nyert.
A mősor után, együtt mulattunk-táncoltunk Rada Laci
zenéjére.
Köszönjük minden Kedves Vendégünknek, és az
Érdeklıdıknek is, hogy jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
Budaváriné Margó

„Hagyományos régiók, régiók hagyománya „
„A népzene tehát a természet tüneménye. Példái annak, miként lehet legkisebb formában,
legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.”
(Bartók Béla)
A Vass Lajos Népzenei Szövetség a hagyományokhoz híven ebben az esztendıben is megrendezi a
X. Vass Lajos Népzenei Találkozót és Versenyt, a Kárpát-medencében élı valamennyi magyar, s a
határon belül élı nemzetiségi dalkörök, zenei csoportok, szóló énekesek, hangszeres szólisták számára.
A Szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és segítse a csoportok közötti kapcsolat
kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását. Az általa kiírt verseny célja: Vass Lajos szellemének
adózva – aki a televízió segítségével megénekeltette a magyar népet –, bizonyítható, hogy a népzene
napjainkban is összetartó érték.
A többszörös Arany Páva nagydíjas Kartali Asszonykórus is részt vett a 2013. július 6-án, Bogácson
megrendezett, 23. Bükkaljai Dalostalálkozón és egyben a
X. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny regionális
elıdöntıjén.
A hagyományırzı csoport Valter Menyhértné
vezetésével újból Vass Lajos Arany fokozatot ért el, s
így továbbjutottak az országos középdöntıbe.
A csoportok szakmai értékelését jeles szakemberek
végezték: Dr. Gerzanics Magdolna, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség elnökségi tagja, Életfa-díjas népzene
és néprajzkutató, valamint Dévai János, a Magyar Rádió
Népzenei Osztályának nyugalmazott osztályvezetıje.
Gratulálunk és örülünk, hogy Kartal hírnevét tovább
öregbítik!
vargáné
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Indulj el egy úton…
Hirdeti a Nefelejcs Népzenei Együttes CD-jének címadó dala. Ez az út, amelyen a hagyományırzı
csoport tizenöt évvel ezelıtt elindult, a legnemesebb kövekkel van kirakva: a népi kultúra, elıdeink
muzsikájának, szokásvilágának köveivel.
Június 29-én ünnepelték megalakulásuknak 15.
évfordulóját. Ebbıl az alkalomból egy nagyszabású
rendezvénynek adott otthont a Kartali Mővelıdési
Ház.
Tizenkét óra elıtt érkeztek a meghívott csoportok az
ország minden részérıl, sıt határainkon túlról is. Fél
óra múlva már kétszáz ember jókedvő
beszélgetésétıl visszhangzottak a nagyterem szépen
feldíszített falai.
A finom falatok után - amelynek tálalásáról az
együttes családtagjai, barátai gondoskodtak 16 órakor kezdetét vette az ünnepi mősor.
Elıször a házigazdák örvendeztették meg a nézıket a megszokott színvonalas elıadásukkal.
Majd Tóth Ilkó Mihály polgármester úr és Rehorovszky Gáborné, a Kulturális Bizottság elnökének
köszöntıje után minden csoport mősorral kedveskedett a vendéglátóknak. Életkor és elıadások
tekintetében is sokszínő, gazdag bemutatókat láthattunk és hallhattunk. Észrevétlenül repült el ez a három
óra, melynek zárásaként Deák István, a Nefelejcs Népzenei Együttes vezetıje minden csoportnak egy-egy
emléklapot és az együttes emblémájával ellátott plakettet adott át.
Ezután következett az ízletes vacsora, majd ezt követıen
a résztvevık hajnalig tartó mulatsággal vezethették le a
felgyülemlett feszültséget.
Köszönet és elismerés illeti Deák Istvánt és barátait,
hiszen minden tökéletes, jól szervezett volt, a
meghívottak elégedetten, sok élménnyel gazdagon
távoztak.
Nagyon jó volt részt venni ezen a Jubileumi Népzenei
találkozón, ahol mindenki ugyanazért a célért
szorgoskodott: a népi kultúra megbecsüléséért,
továbbéltetéséért.
Nagy szükség van napjainkban azokra az emberekre,
akik magukat nem kímélve ıszintén szívügyüknek
tekintik szőkebb és tágabb környezetük hagyományainak ápolását és továbbadását. A Nefelejcs Népzenei
Együttes ilyen tagokból áll. İk nem felejtették el, hogy a múlt értékeit megırizve lehet csak a jelenben
élni és jövıt építeni.
Andrásfalvy Bertalan szavaival kívánok az együttes minden
tagjának további sok sikert!
„… a nemzeti-népi kultúra megırzése nemcsak egy életet adó
program élménye, hanem… a magyarság fennmaradásának
egyetlen lehetısége.”
Kartal 2013. július 11.
Pechó Ferencné
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„A nyarat (...) a gyerek úgy él(i) meg, mintha elszabadulna a földtıl, az élete mintha minden évben
elkezdıdne, és aztán újra meg újra vége szakadna, és a gyerek mindig a nyarat keresi a hétköznapokban,
… a nyár az elem, a remény, ami eljön minden évben.”
Kalandtábor … ?
Ez év júliusának elsı hetében, amint immár 15 esztendeje, ismét táboroztunk. Ez volt az elsı nyár,
amikor a könyvtár és a mővelıdési ház összefogásával zajlott le a program. Örömmel nyugtáztuk, hogy
visszajáró gyerekeink csapata új tagokkal bıvült. Sajnos, az utazások és belépık költségei a szülıket
terhelték, mivel pályázni most sem volt lehetıségünk.
Eddigi tapasztalataink alapján többnyire olyan
elfoglaltságokat találtunk ki, amelyek egyaránt igénybe
veszik a velünk tartó lányok és fiúk szellemi és fizikai
teljesítıképességét. Ennek jegyében szerveztünk
akadályversenyt, játszottunk torpedót, néztünk
természetfilmet,
készítettünk
papírdenevért.
Meglátogattuk gyalogtúrával egybekötve az acsa-újlaki
kastélyt, majd a gödöllıi könyvtárat vettük célba és a
mozit sem hagytuk ki.
Kellemes kerékpározás után élvezhették a gyerekek a
fenyıharaszti kastély strandját, a kis halacskákat alig
lehetett kihúzni a vízbıl ☺.
Utolsó napunkat a csillebérci kalandparkban töltöttük. Egész héten
kegyes volt hozzánk az idıjárás, de a pénteki napra ez duplán
érvényes volt, ugyanis ahogyan felszálltunk a hegy tetején a hazafelé
tartó buszra, akkora felhıszakadás zúdult a hegyre, hogy patakokban
ömlött a víz az úton. Elmondhattuk, hogy ezt megúsztuk!
Sokat mentünk, gyalogosan, kerékpárral, busszal, vonattal és
metróval is. A kis táborozók fegyelmezetten viselkedtek, öröm volt
velük dolgozni és látni, hogy élvezik az együttlétet!
Köszönjük Urbánné Tóth Krisztinának odaadó munkáját, amellyel
sok éve már segíti nyári táborainkat, Ecseti Enikınek valamint Szabados Róbertnek és Szabados
Róbertnének, hogy elfuvarozták a lurkók csomagjait Fenyıharasztra és vissza. Szabados apukának külön
köszönet jár, amiért nem csak elszállította, hanem meg is javította az egyik lerobbant kerékpárt.
Bízunk benne, hogy senki sem bánta meg, hogy velünk tartott és jövıre újra találkozunk!

Laukó

/további fotók a Mővelıdési Ház és a Könyvtár

-ján megtekinthetık/
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Trianon, 1920. június 4.
Trianoni megemlékezésünket a hagyományokhoz híven a kartali
Szent Erzsébet-kertben terveztük megtartani az esti szentmise
után. Azonban az idıjárás is ekkor akart megemlékezni a
gyászos évfordulóról, mert estére minden elsötétedett, lehőlt a
levegı és hatalmas felhıszakadás zúdult a falura, ezért a
templomban emlékeztünk.
Emlékeztünk egy 93 évvel ezelıtti történésre, a Trianoni
békediktátumra, melynek gazdasági, etnikai következményeit,
még inkább lelki terheit az óta is hordozzuk.
Nem tudunk, nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az I.
világháborúban gyıztes hatalmak rabló és szégyenteljes
politikájának a következtében az ezeréves történelmi múlttal rendelkezı Magyarország elvesztette
területének kétharmadát, lakosságának közel kétharmadát. Ehhez fogható mértékő csonkítást egyetlen
vesztes állam sem szenvedett el. Ezt ma már az elfogulatlan nemzetközi történetírás is beismeri.
A békediktátum következtében kialakult új nemzetállami rendszer pedig éppen arra bizonyult
alkalmatlannak, amire mesterségesen létrehozták és szánták: a nagyhatalmi törekvések
feltartóztatására és az európai erıegyensúly megırzésére. Az 1930-as évektıl kezdve az egész térség
a német gazdaságtól függött. Ennek és a békeszerzıdésnek egyenes következménye volt a II.
világháború, amibıl megint csak vesztesként kerültünk ki.
A magyarság teljes joggal tartja igazságtalannak a trianoni illetve az 1947-ben helyére lépı párizsi
békeszerzıdést.
Theophile Delcassé, aki 1898 óta többször is volt francia külügyminiszter, diplomáciai tapasztalatai
vitathatatlanok, így kommentálta Trianont, már 1920-ban: „Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy
legyızték, vagy ha aláírt, késsel a torkán egy végzetes békeszerzıdést. Becstelenné válik azonban, ha
nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a
lemondás”.
Hát így viszonyuljunk mi is ehhez a kérdéshez.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyőlés 2010-ben a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánította.
VJ

„Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!”
Zsolt 33, 3
Miért kell új énekeket énekelni? Miért nem
elég, ha a régi, jól ismert énekeket énekeljük
csak?
Nem emberektıl ered az a felszólítás, hogy
énekeljetek Istennek új éneket, hanem magától
Istentıl. Az ének és a zene Istennek egyik
becses adománya, amelyet mővelni kell. Erre
remek lehetıséget adott a 2013. június 8-án,
Turán
megrendezett
Egyházmegyei
Kórustalálkozó, amely egybeesett a templom
„Magyarok Nagyasszonya” énekkarának 25
éves jubileumával. Községünket a „Szent
Erzsébet Madárkái” templomi kórusunk
képviselte, akiket éppen 10 éve „keresztelt át” az egy éve elhunyt Lukács József atya. Az Utschalottné
Nagy Ágnes karnagy által vezetett kórus repertoárjában szerepelt többek között a bérmálási szentmisén
elhangzott Jubilate Deo motetta is. A találkozó szentmisével fejezıdött be.
Köszönjük a fotót a Régió Plusz Televíziónak, aki az eseményrıl felvételt készített.
vargáné
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Kedves Olvasó!
Szaladtál már kitárt karjaival rád váró édesapádhoz? Úgy mesélték, 2-3 éves lehettem, amikor szobánkban
a kokszos kályhába kapaszkodtam, hogy el ne essek. El nem estem, de mindkét tenyeremrıl pillanatok tört
része alatt leégett a bır. Édesapám ugrott oda, s vette karjaiba a bömbölı gyereket. Ma már nyoma sincs a
sérülésnek, de ráadásul boldogság van a szívemben, mert ilyen édesapám volt. Karjait, szívét mindig kitárta
elıttem, pontosabban mind a négyünk elıtt. Július 22-28 között a brazíliai Rio de Janeiro volt a 28. Ifjúsági
Világtalálkozó helyszíne. Az ünnepi örömtıl zengı helyszín
legfontosabb vendége – Jézus után – Ferenc pápa volt. Egy
maroknyi magyar fiatal, nemzetünket képviselte. Jó volt látni
a TV képernyıjén a lobogó piros-fehér-zöld zászlót is.
Az 1,8 millió lakosú város meghatározó jelképe a város fölé
emelkedı Corcovado –hegy csúcsán álló, 30 méter magas,
kitárt karú Krisztus szobor. Hadd emlékezzem!
Pár éve, hogy az évtizedekig Paraguay-ban lelkipásztorkodó verbita
szerzetes atya, Hirt Vilmos vezetésével 18-an papok, eljutottunk
egykori mőködésének helyszínére.
Miután pedig bejártuk Paraguay jeles helyeit, elvitt bennünket
Brazíliába is egy villámlátogatásra.
Nagyon sok felé elvitt már a Szentlélek szele az elmúlt évtizedekben,
mégis, éreztem itt, ebben a városban valami olyan élmény vár rám,
amilyenben máshol aligha lehetett részem. S igazam volt. Az óceán
parti, talán a világ egyik legcsodálatosabb –persze csak Budapest után!
– városának számtalan jelentıs épülete, helyszíne van. Van azonban egy olyan pontja, amely a város szinte
minden utcájából, s világhírő tengerpartjáról, a Copacabanáról éjjel-nappal jól látható. Ez, az 1931-ben
felszentelt, 700 tonna súlyú, Megváltó Krisztus szobor. Vízszintesen kitárt karjai kereszt formájúvá
transzponálják az egész szobrot. Autóbusszal, majd néhány száz métert még gyalog tettünk meg a sokszor
felhıt karcoló szoborig. Nem tud betelni a kiránduló sem a látvánnyal, de a zarándok még kevésbé. Éreztük,
ezek a hatalmas szeretet-karok nem csak Riót, nem csak Brazíliát, de az egész világot ölelik körül.
Most ide érkeztek fiataljaink a világ tájairól. Szıke hajú északiak, fekete bırő afrikaiak, metszett szemő
ázsiaiak. Éspedig nem csak szemlélni az emberi alkotást, hanem imádni az ember alkotóját, Istenünket.
Ahogy én nem feledem édesapám ölelı karjait, melyek között a krokodilkönnyek elıbb utóbb felszáradtak,
ez a beteg világ sem szabad, hogy feledje, hol van –vagy csak lenne? – gyógyír sebeire.
Isten hozott benneteket újra itthon, Rióba eljutó magyar fiatalok. Tolmácsoljátok gyenge, beteg
testvéreiteknek az ölelı karok szeretetét!
József atya

Folytatódik a Szent Erzsébet-kert felújítása
A 2008 novemberében felszentelt Szent Erzsébet-kertben - ami szintén a közösség összefogásának egy szép
példája-, idén már történtek felújítások; a fából készült stációs képekre, a szentek szobraira, a kápolnára, a
padokra bizony már rá fért az újbóli festés, állag megóvás, hiszen az idıjárás nem kímélte az alkotásokat.
A héten egy újabb munkafolyamat kezdıdött el; a Petıfi térrıl felszedett és átadott kılapokat rakják le a
zúzott kı helyére, amivel megkönnyítik, kényelmesebbé teszik az eseményeken résztvevık közlekedését.
Remélhetıleg, még többen látogatják majd a kert rendezvényeit és tovább erısítik hitüket.
"Ugyanígy a hit is, ha tettek nem
származnak belıle, magában holt dolog."
Jakab 2,17
vargáné
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Mozzanatok a kartali Baptista Gyülekezet életébıl
2013. április 21-én tartottuk tavaszi evangelizációnkat, melyen a váci gyülekezet volt a vendégünk, Meláth
Attila kerületi elnök volt az igehirdetı. Áldásban volt részünk.

Gyülekezeti kirándulás
Az elızı évekhez hasonlóan az idén nyáron is a Baptista Gyülekezet
mozgékonyabb része együtt tölthetett egy kedves napot az Úrral és
egymással közösségben. Már elızıleg, emberileg véletlenül akadtunk rá a
számunkra ideális helyre a közeli Kisbágyonban. Egy Afrikai-Magyar
vadászmúzeum pázsitos kertjében telepedtünk le, itt tartottuk meg Sırés
Attila lelkipásztorunk vezetésével a reggeli áhítatot, ahol megköszöntük
Istenünknek ezt a lehetıséget. Majd egy történetet hallottunk, képekkel
illusztrálva Erik Liddelrıl, aki skót misszionárius-olimpikon volt. Az ı
Istenért égı élete ihlette a Tőzszekerek címő filmet, élete mindnyájunk
számára csodálatos-példaértékő, hiszen mindennél fontosabb volt számára az
Istennel való kapcsolat, a Neki való engedelmesség.
Olimpiai gyızelme után visszatért Kínába, ahol
misszionárius-tanárként tevékenykedett odaszánt szívvel. A
második világháború vége elıtt halt meg egy Japán
hadifogolytáborban, aminek gyakorlatilag ı volt a vezetıje.
Egész Skócia siratta, a kínai fogolytársai szerint: „ı volt a
legkiválóbb keresztyén.”
Élete története, ma is, Kisbágyonban is, lebilincselı volt a
hallgatók számára. Ezután sok lelki éneket énekeltünk és
vidám vetélkedı következett, ahol mindenki gyıztes lett,
hiszen gyerekek és felnıttek egyaránt lelkesen ki vették a
részüket. Mikorra végeztünk a finom ebéd is elkészült a
nagy bográcsban, a házigazda Kopka család jóvoltából.
Házigazdánk a múzeumalapító Kopka László fia, Kopka
Viktor kalauzolt minket körül a lenyőgözı vadászati
kiállításon. Mint gyakorló vadász, részletességgel beszélt a Magyarországi trófeákról, ızekrıl, szarvasokról,
vaddisznókról, muflonokról, stb. és az Erdélyben lıtt hatalmas medvérıl. A tárlat másik részébe lépve pedig, az
Afrikai szafari gazdag állatvilágát csodálhattuk meg: krokodilt, zsiráfot, varacskos disznót, impalát antilopokat. A
terem másik végében pedig a világ sok-sok tájáról összegyőjtött Bibliákat találtuk.
És akik még nem fáradtak el, tovább indulhattak Bujákra, a Sasbérci kilátóba, a mesés cserháti tájat megcsodálni.
Áldott legyen az Úr ezért a szép napért, ahogyan az egyik énekünkben énekeltük is: „Isten ezt a napot azért adta
nekünk, hogy szeressük mi egymást és dicsérjük szent Nevét.”
Sırésné Ildikó
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„Amíg csak föld lesz…”
Logikai rendszerekhez szokott értelmünk meghökken e kijelentés tartalmán. Elsı kérdés gyanánt
azonnal megfogalmazódik bennünk: meddig lesz föld? Egyáltalán véges-e a föld léte? Egyúttal, milyen
perspektívára számíthat a földön létezı bárminemő élet?
Nos, mielıtt mélyebb elemzésbe kezdenénk - egyáltalán bele kell e kezdenünk egy ilyes féle elemzésbe?
- vigasztaljon bennünket az a tény, hogy a címben levı kijelentés nem máshonnan származik, mint a
Szentírásból. A Kijelentı, maga az Örökkévaló. A kijelentés tartalmának
létjogosultsága vitathatatlan. Hiszen több évezreddel ez elıtt már rögzítésre kertült.
Napjainkban komoly kutatást végzı tudósok elıtt nem kérdés a föld létének
végessége. Csupán a föld és a földi élet végének ideje a kérdés. Sıt több mint
kérdés, TITOK az emberiség számára.
A Szentírásból vett idézet tartalmi szempontból nem arra teszi a hangsúlyt, hogy
rettegjünk, mert egyszer mindennek vége elérkezik. Ellenkezıleg: perspektivikus és
reményteljes jövıképet tárt már az ókor embere elé; íme, a megkezdett kijelentés
folytatása: „… nem szőnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és
a tél, a nappal és az éjszaka.” I. Mózes 8,22.
Isten az ı ígéretét nem vonta vissza. Évezredeken át bizonyságát adta/adja szeretetének. Bárcsak mi
emberek is ennyire komolyan vennénk Istennek, vagy embertársainknak tett ígéreteinket.
Az idén is elérkezett az aratás, az ÉLET BETAKARÍTÁSA.
Helyi Baptista Gyülekezetünkben e hó 7-én került
megrendezésre az Aratás Ünnepe, Hálaadó Istentisztelet
keretében. Igehirdetı vendégünk volt Vanyarcról Szabó
András evangélikus esperes testvérünk. A 147. Zsoltár igéi
alapján buzdított hálaadásra. Az igehirdetésben hangsúlyt
kapott az a gondolat, hogy az emberi szorgalom és igyekezet
mellett, sıt azt megelızve, jelen van Isten gondviselése.
Hiszen minden igyekezet és fáradozás önmagában kevés
lenne, ha Isten az ı áldását nem adná az emberi szorgalomra.
Az ember képtelen életet prezentálni. Már a vetés igazolja,
hogy a magban levı élet a domináns. Az elvetett mag
kicsirázva, szárba szökkenve, termést hozva, igazolja Isten teremtı és életet munkáló hatalmát, s az
ember felé kiáradó szeretetét.
Legalább ennyire fontos a lelkek mezején való munkálkodás. Jézus Urunk ezért biztat bennünket, hogy
kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ı aratásába. Bárcsak hangsúlyt kapna életünkben
lelkünk
érésének,
majd
valóságos
beérésének
szükségessége. Erre is Megváltónk tanít bennünket.”Mert
mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember
váltságdíjul a lelkéért?” Máté 16, 26.
Ünneplésünk lelki hangulatát fokozta a fiatalok lelkes ének,
- zenei szolgálata.
Örültünk evangélikus és katolikus testvéreink jelenlétének.
Kívánom, hogy e sorokat olvasó barátaim, hittestvéreim
növekedjenek és épüljenek szentséges hitükben; az anyagi
javak megszerzése mellett törekedjenek a lelki
meggazdagodásra is!
Kartal, 2013. július 20.
Szlepák Lajos ny. lelkipásztor-gyülekezetvezetı

2013. szeptember 22-én délután tartjuk hálaadó istentiszteletünket, melyen a
dunaharaszti gyülekezet lelkipásztora és szolgálócsoportja lesz közöttünk.
Szeretettel hívjuk alkalmunkra az érdeklıdıket!
Fotó: Régió + TV
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A Gödöllıi Tangazdaság Zrt. ıszi kalászos fajtabemutatóján jártunk…
Június nemcsak a ballagások, az aratás megkezdése, hanem a fajtabemutatók idıszaka is. Érdemes idıt
szakítani arra, hogy a gazdák a következı gazdasági évre történı fajtaválasztáshoz, megtekinthessék,
összehasonlíthassák a vetımagtermesztık, fajtatulajdonosok új, nemesített ıszi kalászos vetımagjait.
Nagy érdeklıdés mellett a Kartalon, a Gödöllıi Tangazdaság
Zrt. Vetımagüzemében tartották meg a bemutatót 2013. június 7én, ahol részt vettek a meghívott szakemberek, a helyi és
környékbeli gazdák is. Nagy Ádám vezérigazgató megnyitója után
Madarász István a VM Agrárközgazdasági Fıosztály
osztályvezetıje az új szabályozási rendszerrıl, a KAP (Közös
Agrárpolitika) reformról tartott tájékoztatót. Rámutatott, hogy a
2014-es átmeneti idıszakban Magyarországon marad a most
alkalmazott, úgynevezett SAPS támogatási rendszer, majd azt
követıen 2020-ig új, közvetlen EU-s támogatási rendszer lép
életbe, melynek fontos célkitőzései a következık:
• életképes élelmiszertermelés
• az ágazat ökológiai fenntarthatóságának növelése
• kiegyensúlyozott területi fejlıdés
• a mezıgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása
• fiatal gazdálkodók támogatása
• vidéki munkahelyteremtés.
Az új PPS rendszerben a legjelentısebb változás, hogy lesznek kötelezı és önkéntes elemei is.
Kiemelkedı szerepet kap a”zöldítés”, azaz a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével adható
támogatás.
Ezután Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mg-i igazgatója
táblázatokkal szemléltette a búza, kukorica, repce és a napraforgó
termelési költségeinek alakulását és a jövıbeni piaci kilátásokat.
A precíziós mezıgazdaság fogalma talán sokak számára elsı hallásra
furcsának tőnik, pedig már szinte mindennapossá váltak a mezıgazdasági
alkalmazásokban. E technika segítségével, ami munkafolyamatokat is
vezérel, idıt, energiát és pénzt megtakarítva, sokkal hatékonyabban lehet
gazdálkodni. Ezeket az alkalmazásokat Kocsmárik János, az AXIÁL Kft.
kollégája ismertette. Külön kiemelte az RTK rendszert, amely +/- 2-3 cm
pontossággal dolgozik a vetés, a sorközmővelés és a sávos talajmővelés
során. Ezután a jelenlévık megtekinthették az AXIÁL Kft. gép
bemutatóját is, akik mindhárom általuk forgalmazott traktor márkával /
Fendt, Landini, CLAAS/, valamint AGRIFAC önjáró permetezıvel,
precíziós mőtrágyaszóróval, körbálázóval, és Horsch kukorica vetıgéppel
is megjelentek.
A gépek megtekintése után a kartali K-3-as táblán kilenc
vetımagtermesztı cég képviselıi ismertették az általuk
nemesített, termesztett 40 féle árpa és búza fajták jellemzıit.
Külön kitértek a vetési idıszakra, a fagyállóságra, a
mőtrágyaigényre,
a
növényvédelemre,
sikértartalomra,
szárazságtőrésre, minıségre és a várható hozamra. A szántóföldi
prezentáció után az újdonságokra fogékony gazdákat és
termelıket finom ebédre és konzultációra invitálták.
Köszönjük a házigazdának a meghívást, a gondos kivitelezést, és
a partnerek együttmőködését.
Az eseményrıl felvételt készített a Régió + Televízió is, mely a http://www.youtube.com/watch?v=YcRixzGbcg0
oldalon, a további fotók a Mővelıdési Ház -ján tekinthetı meg
vargáné
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Sporthíreink
„A sport megtanít becsületesen gyızni vagy emelt fıvel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít.”
/ Ernest Hemingway/
Ismerekedés a tenisszel
A Kartali Tenisz Klub 2013. június 24 - július 5. közötti hétköznapokon délelıttönként megnyitotta
kapuit a tenisz iránt érdeklıdı gyermekek részére.
Az ingyenes program során a
résztvevık megismerkedhettek
a sport alapjaival (alapállás,
ütıfogás, tenyeres- és fonákütés,
szerva, pontszámítás).
Az
eszközöket, az ütıket és a
labdákat a teniszklub bocsátotta
rendelkezésükre.
Az oktatást és felügyelet a
Kratofil
kartali testnevelık,
Sándor, Kerekes Csaba, Bognár
Árpád, és a teniszklub tagjai ,
Homok József (Csüli bácsi),
Rektenwald Máté, Szászi Bálint és Szászi Benjámin biztosították, társadalmi munkában. Köszönet érte!
Varga László
Kölcsönadtuk

Teniszben az egészség!

Lados-Tóth Máté a kartali U11-es és U13-as
labdarúgócsapat játékosa, kölcsönjátékosként
vett részt az ötnapos nagypályás nemzetközi
Fragaria kupán, a szlovákiai Presovban (azaz
Eperjesen), a Testvériség SE Budapest színeiben.
Ezen a rangos, Európa Keleti régiójának
elittornájának számító tornán 7 mérkızést
játszottak, két elit csapattal illetve öt nagyon erıs
második vonalat képviselı együttessel. Csapat a
FRAGARIA CUP 2013-as versenysorozatában a
9. helyen zárta a 25 csapatos tornát. Ez a
sportrendezvény nagyban segítette a gyerekek
fejlıdését mentálisan és fizikailag egyaránt.
Gratulálunk Máténak, csak így tovább!

A Dunakeszin, 2013. június 29-éna megrendezett
Pest Megyei Korosztályos bajnokságon, a Kartali
Tenisz Klub két versenyzıje kiemelkedı
eredményt ért el. Varga Gergı az F10-es
kategóriában
elnyerte a Pest
megye
bajnoka
címet,
Szászi
Balint pedig az
F14 kategóriában
bronzérmes lett.
Gratulálunk
és,
további
szép
eredményeket
kívánunk!

Forrás és további képek:
https://hu-hu.facebook.com/testverisegse2001

Forrás: http://kratosport.lapunk.hu
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APRÓ HÍREK INNEN – ONNAN 1.
Aszódon is van már katasztrófavédelmi ırs
2013.
július
3-án
a
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
legújabb
szervezeti egysége kezdte meg mőködését
Aszódon. Az ünnepélyes átadáson elhangzott: a 18
fı által alkotott csapat célja az, hogy ellássa a
térség mentı és tőzvédelmi feladatait, szolgálva
ezzel a lakosság és a gazdasági szereplık életének
és anyagi javainak védelmét. A Karácsondi Mihály
plébános által felszentelt ırs, egy Mercedes
Rosenbauer
TLF
2000
típusú
gépjármőfecskendıvel és négy fıvel áll
készenlétben a nap 24 órájában.
Az Aszódi Katasztrófavédelmi Iroda, Aszód,
Szabadság tér 9. alatt található.
Forrás: PMKI
Adni jó –kapni jó
Ezúton mondunk ismét köszönetet az aszódi
Lakótelepi Festékboltnak, akik már több
alkalommal is segítséget nyújtottak
nagyközségünk intézményeinek és
létesítményeinek
karbantartásához,
felújítási munkálataihoz.
Ezúttal
4
vödör
mészfestéket
ajánlottak fel Bölcsıdénk festéséhez.
Községünk nevében köszönjük a
támogatást!
„… tégy valamit másokért, ha még oly
apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem
kapsz, csupán a kitüntetı érzést, hogy
megtehetted.”
(Albert Schweitzer)
2013. július 20-án, a Mindenki parkjában
gyülekeztek azok, akik tevékeny részt vállaltak a
park létrejöttében. Akár kétkezi munkájával, akár
adományával segítette „e csoda” kialakítását,

mindenképpen köszönet illeti meg İket.
Községünk nevében mi is hálánkat fejezzük ki
áldozatos munkájukért valamint Tamási József
atyának, az ötletgazdának az akadályok
leküzdéséért.
A hangulatos, nótás estet Kalcsó Tibor finom
fıztje (bográcsos csülkös köröm) tette még
emlékezetesebbé. Bizony, megnyalták mind a tíz
ujjukat, akik ettek belıle ☺ !
/további képek a Mővelıdési Ház

oldalán láthatók/

Kristóf-napi áldás
Az úton lévık védıszentje a középkor egyik
kedvelt alakja, Szent Kristóf (július 25).
Legendája szerint hatalmas termető ember volt, aki
egy remete tanácsára ingyen hordta át egy folyón
az átkelni szándékozókat. Az autók és autósok
Kristóf-napi áldását 1932-ben vezették be, azóta
is él ez a hagyomány. Kartalon most elıször,
2013. július 28-án vasárnap a 10 órakor kezdıdı
szentmise után Tamási József atya is Szt. Kristóf
oltalmát kéri az ott megjelenı közlekedési
eszközökre (autókra, motorokra, kerékpárokra) és
az utasaira.
„Élni akarok, de mások életének tiszteletben
tartása mellett”
A kartali Szent Erzsébet-kert ismét várja a mozi
szeretıket 2013. augusztus 10-én, szombaton este
20 órakor kezdıdı Albert Schweitzer, alias
Oganga, avagy Nagy Fehér Varázsló (1875–1952)
Nobel-békedíjas, német evangélikus teológus,
lelkész, filozófus, orgonamővész, tanár, orvos
életérıl szóló film vetítésére.
A Pál apostol misztikája, az Indiai gondolkodók
világszemlélete, és az Élet tisztelete címő
könyveivel vált világszerte ismertté az 1930-as
években. Mindenkit szeretettel várnak vallási
hovatartozás nélkül (a belépés ingyenes)!
Nyári étkeztetés
Pest megyében negyvenöt település részesül idén
nyáron kormányzati támogatásban a nyári
gyermekétkeztetés megoldásához.
Kartalon a tervezet szerint 30 gyermek szociális
nyári étkeztetését segíti a kormány.
A támogatást, melynek összege 580.800,- Ft, a
szociálisan legrászorultabb gyermekek kapják,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek.
Forrás: www.pestmegye.hu
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2013. 06.10 –én, a hagyományosnak mondható
KÖNYVES - nap zajlott le a helyi iskolában,
szellemi és sportvetélkedıkkel, játékokkal
főszerezve.
2013. június 19-én, a kartali Könyves Kálmán
Általános Iskola tanévzáró ünnepségen Bereczki
Ilona igazgatónı hivatalosan is lezárta a
2012/2013-as tanévet. Az évzárón részt vett Tóth
Ilkó Mihály polgármester úr valamint Tamási
József c. apát, plébános is, aki egy rövid
példabeszéddel próbált rávilágítani az élet
bölcsességeire. A Vakáció címő irodalmi-zenés
mősorral a 6. a és b osztály tanulói készültek
Pechó Ferencné Judit néni irányításával. Az éves
munkájukért a kitőnı tanulók és a kiemelkedıen
teljesítık átvehették a könyvjutalmakat.
Az intézményvezetı megköszönte Rehorovszky
Gáborné és Sárvári Miklósné munkáját, akik 40 év
után nyugdíjba vonulnak.
Kívánjuk, hogy tartalmasan, vidám hangulatban
teljék a nyári szünet, hogy szeptemberben a diákok
mindannyian együtt köszönthessék az új tanévet!
„A
hagyomány
formái
változhatnak,
de
lényege
ugyanaz marad, amíg él a nép,
amelynek lelkét kifejezi.” –írta
Kodály Zoltán 1937-ben. Tehát a hagyomány nem
magánügy, hanem közösségekben képes csak
elevenné válni. Ezt a célt tőzte ki maga elé a
Kartali Nefelejcs Népzenei Együttes is, hiszen
már több ízben is tartott alsó tagozatos iskolások
részére rendkívüli énekórát a Mővelıdési Házban.
Ezekkel a foglalkozásokkal a magyar népzene és a
hagyományaink iránti érdeklıdést szeretnék egy
kicsit elıtérbe helyezni. Vidám, jókedvő délelıttöt
töltöttek együtt 2013. június 10-én, ahol a
hangszeres bemutatón kívül bevezették a diákokat
népi kultúránk világába is.

Túrára fel!
A kartali Bakancslista Baráti
Társaság részt vett a gödöllıi
Margita 344,2" Turisztikai és
Sport Egyesület június 8-i
gödöllıi éjszakai túráján.
Nyári szünet miatt a következı
túra 2013. augusztus 11-én a Velencei hegység,
Velencei-tó környékén lesz (17 km, jó idı esetén
fürdızéssel egybekötve!)
Jelentkezni Laukó Ibolyánál lehet a 06 305043615
telefonszámon, illetve személyesen a könyvtárban
vagy a Mővelıdési Házban.

Köszönjük a könyvtárnak adományozott
könyveket Czene Mónikának,
Szabóné Roncsik Ildikónak, Kiss Juditnak,
Szıke Zsuzsannának, Bacsa Imrének,
Konkoly Margitnak, Sáfrány Zsoltnak és
Szabó Lászlónak a helytörténeti dolgozatokat.
Nagy segítség ez most nekünk ebben
az ínséges idıszakban.

2013. szeptember 21-én 19.00 órai kezdettel
A Gergı Bandája Kartalon is bemutatja
Luigi Pirandello: Az ember, az állat és az erény
címő vígjátékát, amelyre szeretettel várunk minden
kedves kartali érdeklıdıt a Mővelıdési Házba!

