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A tartalomból...
• Új bölcsõde Kartalon
• 14 év Kartal szolgálatában
• „Az Úr irgalmát örökké éneklem“
• Interjú Dankó Lászlóval

Kartal Nagyközség 
Önkormányzata és a

Mûvelõdési Ház tisztelettel meghívja Önt a

"Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány"

javára rendezett

JÓTÉKONYSÁGI ESTÜNKRE,
az Aszódi Szakorvosi Rendelõintézet

mûködése érdekében

2012. április 28-án 
(szombaton) 18 órára

a kartali Mûvelõdési Házba.

Támogatói jegyek a helyszínen és azt megelõzõen az
Önkormányzat intézményeiben is megvásárolhatók.

Kérjük, Önök is támogassák e karitatív
kezdeményezést!

A fellépõk:  
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda néptánc csoport-
ja, Könyves Kálmán Általános Iskola tanulói, Mûvelõ-
dési Ház Ifjúsági Néptánc csoportja, Varga Péter,
Gulyásné Bereczki Márti, Tóth-Deme Gabriella, Reho-
rovszky Gáborné, Tóth Ilkó Zsuzsanna és a Kristály
Ház Musical csoportja, Kartali Asszonykórus, Köny-
ves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, Kartali Nefelejcs
Népzenei Együttes és Kulturális Közhasznú Egyesü-
let és a kartali Polgárõrség színjátszói

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Kartal Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját
a  kartali sportcsarnok 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉGÉRE,
amely egykori volt válogatott 
kézilabdázónk tiszteletére

KOVÁCS LÁSZLÓ
SPORTCSARNOK

nevet veszi fel.

Az idõpont: 2012. május 26. 10 óra
Az ünnepélyes avatás után változatos

sportprogramokkal várjuk Önöket, melyrõl
a késõbbiek során a plakátokról, Kartal
honlapjáról, és a Régió Plusz Televízió

képújságáról tájékozódhatnak.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és 
sportszeretõ kartali lakost!

Meghívó



Közel 200 millió forintból,
passzívház közeli energiataka-
rékos formában épült meg az
új bölcsõde. 48 bölcsõdés szá-
mára készült el a legmoder-
nebb építészeti megoldásokat
tartalmazó intézmény, ami
egyben 13 új munkahelyet

jelent a nagyközségben. A napkollektorral, padlófûtéssel,
hatalmas kerttel rendelkezõ
bölcsõde érdekessége, hogy a
falain kartali népmûvészeti
motívumok láthatóak. 

Az átadó ünnepségen Szûcs
Lajos, Pest megye elnöke
hangsúlyozta, hogy a vidéki
települések megújulása lesz a
motorja az ország fejlõdésé-
nek. Kartal jó példával jár

elõl, hiszen a bölcsõde a
következõ generációk szá-
mára, azaz a jövõnek épült.
Tóth Ilkó Mihály polgár-
mester megköszönte a 7000
lakosú nagyközség minden
lakójának a türelmet és a
segítséget az építkezés

alatt, aminek eredménye lett a minden igényt kielégítõ
bölcsõde.

Forrás:
http://www.pestmegye.hu/hirek/uj-bolcsode-kartalon

(az eseményrõl készült további képek megtalálhatók a
www.kartal.hu honlapon)
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ÚJ BÖLCSÕDE KARTALON
2012. március 23.

KÖNYVES KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA RÖVID HÍREI

 

 

 

Január 20-án, pénteken
megtartottuk a Magyar
Kultúra Napja alkalmából,
ünnepi mûsorunkat. A sze-
replõk Hartó Erika, Kiss
Natália, Péter Judit, Péter
Tímea, Tomis Klaudia és
Zatureczki Melánia voltak.

Az ünnepi megemlékezést osztályfõnökük, Hegedûs Lajos
tanár úr állította össze. Vendégünk volt Valter Menyhértné
Margó néni, aki 14 évig vezette a Mûvelõdési Házat. Ez al-
kalommal búcsúztunk tõle, megköszöntük az eddigi munká-
ját. Visszaemlékeztünk az elmúlt években szervezett ünne-
pekre, ünnepélyekre, színházi elõadásokra, sok színes prog-
ramra, táborokra, elõadásokra, amelyek gyermekeink és
szüleink kellemes idõtöltését, mûvelõdését, szórakozását
szolgálták. Ezúton is kívánunk neki örömteli, békés nyugdí-
jas éveket és jó egészséget.
Legnagyobb örömünkre a
Gödöllõi Tangazdaság Zrt.
négy darab számítógéppel
lepte meg iskolánkat. A gé-
pek az informatika teremben
kerültek elhelyezésre és a
gyerekek rendelkezésére áll-
nak. Köszönet Dankó László
integrátornak, aki tanulóinkra gondolt, amikor helyet kere-
sett a számítógépeknek.

ÚJRA  LESZ 
SALAKOS FUTÓPÁLYA

Kartal Nagyközség
Önkormányzata 100
méter hosszú salakos
futópályát alakít ki a
Könyves Kálmán Ál-
talános Iskola sport-
csarnoka mögött. Az
aszfaltos pálya és a fu-
tópálya között távol-

ugró gödör kialakítása is folyamatban van. A sportcsarnok
névadó ünnepségével egyidejûleg szeretnék átadni, ezzel is
biztosítva a szabadban tartható testnevelés órák lehetõsé-
gét és a tanulók egészséges fejlõdését. Ezekhez a munkála-
tokhoz az önkormányzat társadalmi munkát nem vett
igénybe.

SZELLEMI DIÁKOLIMPIA 
A MEGYEHÁZÁN

Általános- és középiskolás diákok mérték össze erejüket a
szellemi olimpia megyei döntõjében.

Kik szereztek Magyarországnak aranyérmet az 1948-as
londoni olimpián; ki vitte elõször a magyar zászlót az olim-
piák történetében; mi-
lyen sportágban szer-
zett érmet Goldoványi
Béla? Tegye a szívére a
kezét, kedves olvasó, Ön
tudná a választ a fenti
kérdésekre? Ugyanis a
Dr. Mezõ Ferenc Szelle-
mi Diákolimpián a ver-
senyzõknek ezekre a
kérdésekre is válaszolniuk kellett. A diákok felkészültségét
jól jelzi, hogy mindegyik korcsoportban nagy verseny ala-
kult ki az iskolák között, melyeket 4 fõs csapatok képvisel-
tek. A Pest Megye Önkormányzata által szervezett verse-
nyen a zsûrit Schwarz Mária válogatott kosárlabdázó ve-
zette, de a diákok találkozhattak Babály László, moszkvai
olimpikon, atlétával is.
A III-IV. korcsoport döntõjének végeredménye:
1. Kartal, Könyves Kálmán Általános Iskola 
A csapat tagjai: Végh Gabriella, Juhász Réka, Urbán
Bence, Kassai Attila, Bíró Boglárka, Mogyorósi Fanni 
Felkészítõ testnevelõ tanár: Kratofil Sándor. A gyõztes
csapatok az országos döntõn képviselik Pest megyét. Gratu-
lálunk a résztvevõknek! Forrás: www.pestmegye.hu
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Valter Menyhértné Margó néni ez évjanuárjától
megérdemelt nyugdíjas éveit tölti egy igen hosszú és
munkával teli út befejezéseként.

14 éven át vezette a kartali Mûvelõdési Házat. Éle-
tének ezt megelõzõ részében szülõfalujában Versegen
volt pedagógus, ahol a tanítás mellett is a gyerekek
szabadidõs tevékenységének a mûvelõdésnek az elkö-
telezett napszámosa volt. Sorsa mégis úgy hozta, hogy
visszatérjen gyökereihez /szülei kartali származásúak/
és 1997-tõl az Asszonykórus vezetõje lett, majd egy év
múlva 1998 március 1-tõl a Mûvelõdési Ház igazgató-
ja.

A népdalok szeretete, az éneklés énektanárként
mindig a szíve csücske volt, így az Asszonykórus biz-
tos kezekben, jó úton volt az ismertség felé. Tanította
õket, szerepléseiket szervezte, minõsítõ versenyekre
készített fel, ahol egyre nívósabb díjakat nyertek el. A
legjobb kórusok közt vannak számon tartva. Az
Aranypáva díj többszörös tulajdonosai. Margó idõt,
energiát nem sajnálva, ha kellett szombaton vagy ép-
pen vasárnap vitte õket fellépésekre, minõsítõkre,
egyengette a siker felé vezetõ útjukat, ami a mai napig
folyamatosan tart. Ebben az évben készülnek fennál-
lásuk 30. évfordulójának megünneplésére.

De nemcsak a felnõtteket vezette, hanem pedagó-
gusvénájának köszönhetõen a legifjabb nemzedéket
az általános iskolásokat is csoportba toborozta és népi
játékokra, népdalok szeretetére nevelte, okította.

Lelkes munkájának köszönhetõen lassan benépesült
a ház is. Csoportok adták egymásnak a kilincset az
óvodáson át egészen a nyugdíjas korosztályig. Mûköd-
tek a szakkörök, játszóház, nyugdíjasklub, zumba,
hipp-hopp, vásárok és még sorolhatnám a programo-
kat. A számítógéppel becsalogatta a fiatalokat.
Nyaranta kézmûves táborokkal segítette a gyerekek
hasznos idõtöltését, budapesti színházlátogatásokat
szervezett, még külföldi nyaralások megszervezésére
is volt energiája..

A községi ünnepélyek színvonalas megrendezése is
az õ munkáját dicsérte. Felkutatta a tehetséges kartali
embereket. Elindította a Kartaliak a Kartaliaknak
mûsort, ami hagyománnyá vált az évek folyamán. Ki-
állításokat rendezett, mûvészeket, színészeket, írókat
hívott meg jeles napokra, rendezvényekre, bálokat
szervezett, hogy beinvitálja a falu lakóit a házba. Élõ,
aktív kapcsolatban volt az intézményekkel és vezetõik-
kel, hívta a pedagógusokat, lehetõséget adott minden-
kinek, aki szerepléssel vagy munkával segítette Kartal
közmûvelõdésének fejlõdését. Pályázatokkal próbált

javítani a ház anyagi helyzetén. Egy ilyen nyertes pá-
lyázattal egy jobb minõségû hangtechnikával lett gaz-
dagabb az épület. Nem volt könnyû feladata. A 14 év
alatt voltak buktatók és sikerek, támogatók és ellenlá-
basok, dicséretek és kemény kritikák, de lendülete és
tettvágya nem hagyta el, kitartott hosszú éveken át.
De ne feledkezzünk meg férjérõl, segítõtársáról
Menyus bácsiról, aki hûségesen hozta-vitte autóval,
támogatta munkája végzése közben.

Aktív élete itt még nem fejezõdött be, csak kevesebb
lett. Az Asszonykórus vezetését és hírüket továbbiak-
ban is viszi és bízunk benne, hogy a Kartalon töltött
évek marasztalják még sokáig.

Megköszönöm kitartó és tartalmas munkáját a Pol-
gármester a Képviselõtestület a KOS bizottság és a
magam nevében. Kívánok egészséget, erõt, boldog
nyugdíjas éveket.

Rehorovszky Gáborné

14 év Kartal mûvelõdésének
szolgálatában

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy Kartal
Nagyközség Önkormányzatának a 2012 évben

megtartott 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 

HIVATALOS JEGYZÕKÖNYVEI
megtekinthetõk a www. kartal.hu honlapon.

„Szabadságharc lett belõle,
Odaveszett  sok  élet ...
A hõsökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének.”

(Szepsy Eleonóra: Márc. 15.)

2012. március 15-én, napsütéses tavaszi idõben emlé-
keztünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharc
kezdetének 164. évfordulójáról. Tóth Ilkó Mihály pol-
gármester úr beszédében felidézte a történelmi pilla-
natokat és kiemelte a szabadság fontosságát. Köszön-
jük a Játéksziget Napközi Otthonos Óvoda Mogyoró
csoportjának, a Könyves Kálmán Általános Iskola 2. z
osztályának, a felsõ tagozatos énekkarnak és felkészí-
tõiknek, az Asszonykórusnak és a helyi Nyugdíjas
Egyesület hagyományõrzõ csoportjának, hogy éneke-
ikkel és verseikkel színesítették ünnepi mûsorunkat. A
megemlékezés végén az intézmények, pártok és civil
szervezetek képviselõi elhelyezték a tisztelet virágait a
Petõfi szobornál. 
Köszönjük mindazok segítségét, akik a lebonyolítás-
ban részt vettek.

(az eseményrõl készült fotók megtalálhatók a
www.kartal.hu honlapon) 

(vné)



„Az a civilizáció, amelyik elhidegül a tudományától és
mûvészetétõl, vagyis a kultúrájától, az pusztulásra van
ítélve. Az életét adja föl, elsorvad, elpusztul atombom-

bák nélkül is.”  /Bay Zoltán/

Riport a Mûvelõdési Ház
megbízott vezetõjével

Mondj valamit magadról!
Laukó Ibolya vagyok, 1979-tõl élek Kartalon, a könyvtá-
rat 15 éve vezetem, 2012. január 1-tõl pedig a Mûvelõdé-
si Ház megbízott vezetõje lettem.
Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hi-
szen azzal keresem kenyerem, amit szeretek és közel áll
hozzám. 

Egészen pontosan, mi is a dolgod?
Feladataim közé tartozik a könyvtár vezetése, ezen belül
az eMagyarország pont mûködtetése, a mûvelõdési ház
vezetésével járó folyamatos feladatok, programok, nyári
táborok szervezése, pályázatok írása és kivitelezése, a
Kisbíró újság felelõs szerkesztése, a Kalendárium meg-
jelentetése és természetesen mindkét intézmény képvi-
selete. Hamarosan a könyvtár honlapján kívül – ahol
megtalálható az eddig megjelent összes Kisbíró újság - a
mi feladatunk lesz a falu honlapjának a szerkesztése is,
amit örömmel vállalunk. Ezt a szerteágazó munkát lelkes
és szorgalmas kolléganõim Varga Lászlóné, Lõrinczi
Andrea könyvtárosok és Varga Józsefné mûvelõdésszer-
vezõ segítségével szándékozom legjobb tudásom szerint
ellátni.

Miért volt szükség a változtatásokra?
Ez év januárjától mindkét intézmény életében változás
következett be. Takarékossági szempontokból az Önkor-
mányzat Polgármestere és Képviselõ-testülete úgy dön-
tött, hogy átköltözteti a könyvtárat az egyébként is már
nagyon leromlott állapotú Arany János utcai házból az is-
kola három tantermes épületébe. Ez nemes döntés volt
vezetõink részérõl, akik azon voltak, hogy egyik intéz-
mény se kelljen megszüntetni, a mai nehéz gazdasági
helyzetben sem! Köszönet érte!

Gondolom nem volt egyszerû a költözés…
Két termet és egy kisebb helyiséget a könyvtár, egyet
pedig a mûvelõdési ház foglalt el. Három hét folyamatos
munkába került a könyvek átköltöztetése. Szeretném
megköszönni Gergely László alpolgármester úr áldoza-
tos munkáját, aki a költözést napi szinten figyelemmel
kísérte és segítette munkánkat. Köszönet illeti a polgár-
mesteri hivatal mûszaki vezetõjét, Blaubacher Jánost, a
hivatal dolgozóit Lakatos Dezsõt, Lakatos Józsefet és
Szabó Istvánt, akik aktívan segédkeztek a polcok átalakí-
tásában és elhelyezésében és a közhasznú munkásokat,
akik nélkül bizony lassabban és nehezebben haladt volna
a több, mint 24.000 db-os állomány átköltöztetése.
Hálásak vagyunk az iskola vezetésének, Bereczki Ilona
igazgató asszonynak, a pedagógusoknak, a szülõknek és
a gyerekeknek, akik támogatták a testület döntését az-
zal, hogy átadták tantermeiket a kultúra színtereinek.

Mára már belaktuk az épületet, nem gyõzünk gyönyör-
ködni a megújult, szép környezetünkben. Látogatóink is
ugyanezt érzik, mert rácsodálkoznak az õket fogadó kel-
lemes látványra. Ugyan a mûvelõdési ház csoportjai ele-
inte egy kissé idegenkedtek a számukra új helyüktõl, de
azt látom, hogy mostanra már megkedvelték a tágas,
napfényes helyiséget. A tánccsoportok elhelyezésével
akadtak gondok a nagyobb helyigények miatt, de vezetõ-
ik és az iskola segítõkész hozzáállásával ezek is megol-
dódtak. Az Õ megértésükért is köszönettel tartozom!

Én úgy tudom, hogy nem teljesen zárta be kapuit a Mû-
velõdési Ház…
Természetesen, a nagy rendezvények megtartása a Mû-
velõdési Ház eredeti épületében történt és történik, arra
az idõre felfûtöttük az épületet. Tavasszal ismét a régi
házban folytatódik a kulturális élet. Így próbáltunk taka-
rékoskodni ezekben a nehéz idõkben.
Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik
munkánkban támogattak, sajnos felsorolni nem tudom
személy szerint azt a sok-sok nevet! 

Végezetül mit üzensz az Olvasóknak?
Kérem a kedves kartaliakat, hogy továbbra is támogas-
sák a falu kulturális életét azzal, hogy részt vesznek kez-
deményezéseinkben, rendezvényeinken!
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„Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, mihelyt
elkészül, az élethez áll.

Minden jó mû egy-egy szabadságharcos. Légy hû
magadhoz, olyanokat alkoss, ne fogja halál!”

(Illyés Gyula: Ars Poetica)

A Nagyközségi Könyvtár és a Mûvelõdési Ház versíró
versenyt hirdetett meg „ Így verselünk mi ” szlogen-
nel. A beérkezett pályamûveket Búth Emília kartali
költõnõ véleményezte. A fiatal költõjelöltek a könyv-
tárban megtartott Költészet napi megemlékezésen ve-
hették át szerény ajándékunkat és Emília által szer-
kesztett „Rendhagyó oklevelet”. A mûsort az általános
iskola versmondó versenyén elért helyezettek szavala-
tai – Soós Kiara, Rapcsák Pál, Nagy Márton, Bíró
Boglárka és Kovács Izabella –  valamint Hegedûsné
Megyeri Andrea furulyán elõadott zenemûvei színesí-
tették.
Akik a verseket írták:
Általános iskolai tanulók: Mészáros Anna 3.z,
Makovínyi Tamás 4.b, Bagyin Márk János 4.b, Lengyel
Viktória 4. z , Nagy Viktória 4.a, Csucsi Áron 4.a , Kár-
páti Zoltán Márk 4.a, Soós Kiara 4.z, Samu Bence 4.b,
Nagy Márton 4.b, Bíró Ádám 5.b , Szlucska Dóra 5.b,
Török Katalin Renáta 7.c , és Szõke Petra 7.c (Evangé-
likus Gimn., Aszód).  14-20 éves korig:  Tóth Adrienn és
a 20 év feletti korcsoportban: Kõrösi László 
Az irodalmi alkotások és a rendezvényrõl készült fotók
a Nagyközségi Könyvtár honlapján megtekinthetõk.      
Köszönjük Deák Józsefnek, Elek Flórának a Könyv-
tár részére  ajándékba adott könyveket, valamint
Mezeiné Dobó Klárának az újságokat.

(Laukó I.)
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† Lukács József címzetes apát, cím-
zetes esperes, és plébános 1948. március 9-én
született Boldogon. 1947-ben, az akkor 21 éves
édesapját a villám halálra sújtotta, és ekkor
már az édesanyja a szíve alatt hordozta õt. A
villámcsapás József atya egészségére is hatás-
sal volt. Egyszerû, becsületes, dolgos, vallásos
családból származott. Gyerekkorát a szülõfa-
lujában élte le. Eleven, csintalan, játékos gye-
rek volt, aki tanulni nem különösebben szere-
tett, viszont rengeteget olvasott. Még iskolás
sem volt, amikor a bátyjával együtt naponta
járt ministrálni. A papi hivatás gondolata már kiskorában
felmerült és egyre jobban érett benne az elhatározás. A
gimnáziumot Esztergomban végezte a ferenceseknél. Von-
zotta a szerzetesi élet is, de nem akart tanár lenni. Papnö-
vendéknek a váci püspöknél jelentkezett, akkor már a test-
vére, András, másodéves papnövendék volt. Tanulmányait
az egri Hittudományi Fõiskolán végezte. 1971. június 20-án
szentelte fel papnak a váci székesegyházban dr. Bánk József
érsekpüspök.
Újmisés jelmondatának egy zsoltáridézetet választott. „ Te
vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent ér-
nem!” Hogy miért? Így nyilatkozott errõl: „Isten hívott és
én csak az õ kegyelmébõl tudok megmaradni és soha nem
bízhatom csak a saját erõmben.  Visszatekintve az elmúlt
40 évre, igaznak bizonyult ez az idézet -  a Jó Isten soha
nem hagyott el, sokszor voltam nehéz helyzetben.”
Állomáshelyei:
1971-1972 Dunakeszi- fõplébánia egy évig kápláni állás,
1972-1974 Kartal, 1974-1975 Szolnok- Szentlélek Plébánia,
1975-1977 Tiszakécske, 1977-1986 Kecskemét-Fõplébánia,
1986-2012 Kartal plébánosa. 1991 óta párhuzamosan
Versegen is ellátta a lelkipásztori teendõket.
A lelki és hitéleti tevékenysége mellett több jelentõs beru-
házás is megvalósult egyházközségünkben.
1989-ben a templom szinte duplájára bõvült. Kívül-belül tel-
jes felújítás, tetõcserével, toronysisak rögzítéssel. Utána
padfûtés, talajvíz-mentesítés, teljes villanyfelújítás, újra
belsõ festés, teljesen új orgona építése. A plébánia teljes
belsõ és külsõ felújítása, nyílászárók, villanyszerelés, fûtés
modernizálása, a falak külsõ szigetelése. A kántorház reno-
válása.
Fõbb események az életében:

1993 Pünkösdhétfõ – a Háborúk áldozatainak emlék-
mû felszentelése,ekkor született meg az a    dön-
tés, hogy ezentúl Pünkösd hétfõjén az esti szent-
misével együtt tartjuk a Hõsök napját

1994 a régi temetõben (Ady Endre utca és Császár ut-
ca ölelésében) az Emlékkereszt megáldása

1996 Keszthelyi Ferenc, akkori megyéspüspök elis-
merésként megadta a címzetes esperesi kineve-
zését, ebben az évben tartotta ezüstmiséjét (25
éves)

1997 Szentháromság- szobor felújítása
2000 Milleneumi zászló megáldása, a templomi új or-

gona felszentelése
2002 Pethõ Gábor pappá szentelése, és elsõ miséje

Kartalon
2002 Szent Korona-ünnepség, Muszély Viktor atya

vasmiséje (65 éves)

2003 az egyház kórusát „Szent Erzsébet Ma-
dárkái” névre keresztelte

2005  Faluzászló és címer felszentelése
2006  a felújított Mária iskola megáldása
2008  a Szent Erzsébet kert átadása-felszente-

lése, Palya János ezüstmiséje
2010  Templomok Kórus Találkozója
2011  kettõs jubileum: pappá szentelésének 40.

évfordulója, Kartalon végzett 25 éves pa-
pi szolgálata, melyért Kartal Díszpolgá-
ra címet adományozott részére Kartal
Község Képviselõ-testülete

2012  címzetes apát kinevezése

József atya nyitott volt keresztény értékeink átörökítését
szolgáló rendezvényekre is. A község közéletébõl is kivette
részét. Pünkösd hétfõjén együtt emlékeztünk a háborúk el-
esett hõseire, Szent István király ünnepén szentmise kere-
tében áldotta meg az új kenyeret, és örömmel celebrálta a
Népzenei Találkozók megnyitó szentmiséjét.
József atya életét, szolgálatát az Úristen iránti teljes oda-
adás jellemezte. Lelkiségét Õ maga így határozta meg:
„ A gyöngék közt gyönge, a gyerekek közt gyermek, a fiata-
lok közt tüzes ifjú lelkületû, a betegek közt, mint magam is
beteg, és az élet küzdelmei közt odaállni segítõtársként,
mint magam is küszködõ ember.”
1996-ban így nyilatkozott: „Istenünk irgalmas jóságát
mindörökké éneklem.” – „Anyám méhétõl kezdve életem
minden megpróbáltatásában, küzdelmében és a betegségek
mellett is csak egy éltet: Istenünk irgalmas jósága. Õt aka-
rom egész életemben szolgálni, hirdetni és dicsérni. Arra
törekszem, hogy ne az én személyem legyen a fontos, ha-
nem Jézus Krisztus, aki mindenkinek szeretõ, irgalmas
Üdvözítõje. Õt akarom hirdetni. Hozzá közelebb vinni min-
denkit és így szolgálni az emberek teljesebb, boldogabb éle-
tét.”
Egy bölcs mondás jutott eszembe, hogy csupán vendégek
vagyunk ezen a földön, s kinek-kinek sorsára van bízva,
meddig tart a „vendégség”. Csak a tisztelet hangján szólha-
tunk arról, hogy az emberi teljesítõ képesség határáig el-
menve testi erõtlenségében is ott állt az oltárnál és bemu-
tatta a szentmisét mindaddig, amíg a betegség egészen ágy-
nak nem döntötte. Betegségében sem csüggedt, türelemmel
viselte keresztjét. Szeretett volna még élni, szolgálni még
Istennek, de fizikai ereje mindinkább elhagyta õt. Köszön-
jük a több mint 25 éves plébánosi tevékenységét. 
Jó emlékét megõrizzük és kérjük a Jó Istent, hogy az örök
boldog életben részesítse õt! (vné)   

A leírtak hitelességét bizonyítja maga a temetés is. Hiszen
ez március 14-én, munkanapon volt délelõtt, mégis rengete-
gen voltunk. A gyászmisére a templom kicsinek bizonyult, a
környékét is ki kellett hangosítani. Nemcsak kartaliak, ha-
nem a környezõ településekrõl, ill. korábbi állomáshelyeirõl
is érkeztek gyászolók. A gyászmisét dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök celebrálta, további 76 paptársa jelenlétében.
A búcsúbeszédet Karácsondi Mihály atya mondta, a köz-
ség nevében a polgármester, a kartali és versegi egyházköz-
ségek nevében pedig a kartali egyházközség világi elnöke
búcsúzott. (Vaskó J.)

(A Régió Plusz Televízió jóvoltából készült fotók a
www.kartal.hu oldalon tekinthetõk meg) 

„Az Úr irgalmát örökké éneklem”  /Zsolt 89,2/
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Az interjú apropója:  a Gödöllõi  Tangazdaság ZRT 4 db szá-
mítógépet ajándékozott a Könyves Kálmán Általános Iskolá-
nak, melyet Dankó László adott  át.

– Kinek a fejében született meg az ötlet, hogy a helyi iskolá-
nak adományozzák a számítógépeket?
A Gödöllõi Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója Nagy Ádám úr
úgy döntött, hogy bizonyos számítógépek lekerülnek a mi pa-
lettánkról, és ezeket a gépeket, a kartali önkormányzattal való
rendkívül jó kapcsolatot figyelembe véve az iskola  rendelkezé-
sére bocsájtjuk. Az Õ pozitív hozzáállásának köszönhetõen va-
lósulhatott meg ez az adományozás. Tudni kell hozzá, hogy én
a Gödöllõi Tangazdaság Zrt részérõl, mint összekötõ mûköd-
tem az önkormányzattal. Minden esetben a jegyzõnõvel, Balogh Zoltánnéval
tartottam a kapcsolatot, és természetesen a polgármester urakkal : Tóth Ilkó
Mihállyal valamint  Kovács Lászlóval is, de a fõösszekötõ  minden esetben  a
Jegyzõ Asszony volt. Nagyon korrektül járt el mindig, ha kérése volt felénk,
akkor mi amiben  tudtunk közremûködtünk. Nagyon sok közös rendezvé-
nyünk volt: gondolok itt a régebbi három napos Majálisokra,  vagy a Népze-
nei Találkozókra , melyekhez nagyon szép összeggel járultunk hozzá. A jelen-
legi vezérigazgató Úr Nagy Ádám változatlanul fenn szeretné tartani ezt a jó
viszonyt.  Miután  a gödöllõi Tangazdaság Zrt. hosszú távra rendezkedett be
Kartalon, ezért ezt a gyümölcsözõ együttmûködést szeretnénk Kartallal to-
vább építeni. Én magam is ezen a területen tevékenykedtem. Ezúton szeret-
ném megragadni az alkalmat, hogy bejelentsem, hogy 2012. február 29-én 37
éves munkaviszony után nyugállományba vonulok.

- Ön sokat tett a jó kapcsolat fenntartásáért. Várható ez a közeljövõben is?
Igen, hiszen Nagy Ádám vezérigazgató úr nagyon ambiciózus közgazdász,
rendkívüli energiával bíró, emberséges  fiatalember, aki törekszik a Kartal
Nagyközséggel való jó kapcsolat fenntartására és igyekszik  a céget is sike-
resen mûködtetni. Jelenleg a gazdaság stabil alapokon álló üzem, olyannyira,
hogy a dolgozók bérkompenzációját rendezte, akkor amikor a mezõgazda-
ságban mûködõ cégek 90 %-a nem tudta ezt megtenni. Annyira egymásra
vagyunk utalva, hogy ez természetes dolog. Tudva lévõ hogy én érdekvédõ va-
gyok, ez azt jelenti, hogy nagyon sok szervezetben tevékenykedem. 1990 óta
az Európai Szociális Dialógus Bizottságnak tagja vagyok. Brüsszelben, Amsz-
terdamban, Bécsben, Londonban és  nagyon sok helyen megfordultam. A
több mint 100 éves MEDOSZ Szövetségnek  hosszú ideig voltam az elnöke
és társadalmi  funkciót is töltöttem be. Nemrég (február 17-én) egy nagyon
kellemes meglepetésben részesültem az elõbb említett szövetség jóvoltából.
Ennek a szervezetnek egyedül egy ember lehet örökös tagja, és azt a kitün-
tetõ címet én kaptam meg. 

- Gratulálunk ! Mivel érdemelte ezt ki?
34 éves szakszervezeti tisztségviselõként hazai és nemzetközi viszonylatban
is sokat tettem annak érdekében, hogy ez a szervezet sikeresen mûködjön és
tevékenykedjen. Jelenleg is tagja vagyok sok apparátusnak, melyekrõl nyug-
díjba vonulásom után természetesen lemondok.  Több funkciót is betöltök: 
- a Vidékfejlesztési Minisztérium Monitoring Bizottságának, 
- a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének,
- a MEDOSZ Szövetség Országos Választmányának ,
és az  Ágazati Párbeszéd Bizottság ( a mezõgazdasági területen) tagjaként

dolgozom illetve, az I. számú Régió elnökeként, amely magában foglalja Bu-
dapest- Pest megye és  Nógrád megye területét. Ezekben  a tevékenységek-
ben egy-egy tisztséghez adódóan kb. évente 3 -5 megjelenésre van szükség,
vagy pedig írásos dokumentumot küldenek meg, és azokat kell véleményez-
nem. A nyugdíjazásomat követõen is hetente egyszer ki fogok járni, hogy az
utódaimat - akik átveszik a sokrétû feladataimat-,  maximálisan segítsem. A
Budapesten rendezett tanácskozásokon is részt veszek majd, hogy elõsegít-
sem ezt az érdekvédelmi munkát.  Ezek olyan pozíciók, ahol sokat kell tenni
társadalmi munkában.

- Mi volt a feladata?
A szakszervezetek nemzetközi tevékenysége a munkavállalói pozíciók erõsí-

tését, a nemzeti érdekek képviseletét szolgálják valamint a
kapcsolatok ápolását és bõvítését. Az EU-s országok nagy ré-
szében (London, Berlin, Brüsszel, Prága, Luxemburg, Bologna)
igen magas szinten képviseltem a mezõgazdasági munkáso-
kat, melyben egy tolmács segített. Én terjesztettem elõ a ma-
gyar mezõgazdasági munkavállalók álláspontját az EU-s or-
szágoknak. Vázoltam milyen változásokon ment át az ország,
hogyan alakul a magyar mezõgazdaság helyzete. Legnagyobb
elõadásomat Amszterdamban tartottam: A magyar mezõgaz-
daság helyzete a munkavállalók szemszögébõl címmel. Az
Európai Unióba való belépésünk elõtt évente több alkalommal
bevontak minket (2004-ig) többféle nemzetközi megbeszélés-

be, ahol képviseltük a munkavállalók érdekeit. Azóta csökkent a kiutazások
száma a rendszer átalakulása miatt, évente egy lehetõség finanszírozott az
állam részérõl. Az új átalakult rendszerben az ágazati párbeszéd bizottságok
keretein belül kapnak egy keretösszeget, és abból kell gazdálkodni. A szûkö-
sebb anyagi fedezet következtében már kevesebb alkalom nyílik a külföldi
részvételre. Nemzetközi munkavégzésünk keretében kiemelt fontosságot tu-
lajdonítottunk a partnerszakszervezetekkel közös projektek megpályázására,
elnyerésére és sikeres megvalósítására.

- Hogyan látja a napjainkban a mezõgazdaság helyzetét?
Abban az esetben, ha a magyar mezõgazdaság az alaptevékenységgel foglal-
kozik, lásd: növénytermesztés, állattenyésztés-tejtermelés), akkor az EU és
magyar támogatások figyelembevételével virágozni, fejlõdni fog. Nagyon nagy
lehetõségek elõtt állunk! Jelenleg az EU költségvetésének a 48-50% közötti
része a 27 ország  mezõgazdaságának a támogatására fordítódik. Ezt sajnos
2013-tól csökkenteni szeretnének. Ott ahol bizonyos olyan résztevékenysé-
gek is vannak, ami nem ezeket a fõterületeket fedi le, vagy ahol a termõföld
adottságai (aranykorona érték) gyengék, ott biztosan nehéz lesz lábon ma-
radni. Itt ki kell emelnem, hogy országos szinten 2011. egyik legjobb éve volt
a gödöllõi Tangazdaság Zrt-nek. Nagyon jó terméseredményeket értünk el, és
a felvásárló ár is kedvezõ volt. Amióta itt dolgozom, jellemzõ, hogy rendkívül
jó szakemberek dolgoznak, de az utánpótlással gondok lesznek.  A képzett fi-
atal szakmunkásokból  pl:. mg-i  gépszerelõbõl hiány van.  Régebben Gödöl-
lõn és Hatvanban is volt szakmunkás képzés, de jelenleg nincs. Ha ez a szak-
munkás gárda nyugdíjba megy, akkor komoly ûr marad utánuk, és a felada-
tainkat csak bérmunka igénybevételével tudjuk ellátni. Áthidaló megoldás,
hogy azok a cégek, ahonnan vásároljuk a korszerû gépeket (traktor, kombájn,
bálázó) képzéseket tartanak a gépek üzemeltetetésével kapcsolatban, de
ezek javítását már csak a szakszervizek végezhetik. Problémát jelenthet még
a  2013-ban átalakuló támogatási rendszer is.

- Honnan indult az élete?
Turán születtem, munkáscsaládban. Szüleim Budapestre jártak dolgozni, és
így a nagymamám nevelt fel. Gyakorló római katolikus vallású vagyok, és
gyerekként már minden hétköznap a ½ 6-kor kezdõdõ misén,  vasárnap pe-
dig a nagymisén ministráltam. Fantasztikus nagymamám volt, aki imádta a
virágokat ápolni és én mindig segítettem neki, vizet húztam a kútból, locsol-
tam, az árkokat takarítottam.  Talán ez a gyerekkori élmény is befolyásolta a
föld szeretetét. De a mérföldkõ az életemben a feleségem volt. 1973-ban is-
merkedtem meg vele, és az õ jóvoltából kerültem 1975. február 1-jén a mos-
tani cég jogelõdjéhez. Itt volt a fordulópont, akkor orientálódtam a mezõgaz-
daság felé.  Akkor a gépesítés vezetõje voltam, majd 1990-tõl üzemigazgató,
a késõbbiekben logisztikai igazgató, jelenleg pedig integrátorként dolgoztam.
Életem nagy adománya, hogy van egy csodálatos feleségem, és egy csodás
lányom, aki egy tehetséges, mûszaki beállítottságú fiúunokával áldott meg.

- Elmondhatja, hogy Ön egy boldog ember! Öröm hallani, hogy vannak ilyen
emberek, akik mind a szakmai munkásságukkal, mind pedig családi életük-
kel elégedettek!
Tökéletesen fogalmazott!

-Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és további tevékeny életet és jó
egészséget kívánunk Önnek!

Adni sokkal jobb, mint kapni Interjú Dankó László integrátorral
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„A TEGNAP VILÁGA“ címû 
elõadássorozat

A hely szûke miatt, csak néhány érdekesség az eddigi három elõadásból:
(Kartal Honlapján /www.kartal.hu/ megtalálhatóak a képek és a további elõ-
adások idõpontjai)

A Gyûszû kör elindított egy elõadássorozatot, melynek keretében Kartalt
szeretnék megismertetni az érdeklõdõkkel. Elõadóknak köztünk élõ embere-
ket kértek fel.
A témák felvezetését Laukó Ibolya a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár közös
vezetõje kezdte, és minden alkalommal finom süti-vacsora zárta, amit a Gyû-
szû kör lelkes fiatal anyukái készítettek. Konkoly Erika (a Gyûszû kör nevé-
ben) minden elõadónak ajándékkal is kedveskedett. 
Bognár László elõadásából megtudtuk, hogy a Kartal szó „sasmadarat” je-
lent, a település története a honfoglaláskor kezdõdött, elsõ középkori írásos
említése 1263-ból való.
Régi épületeink nyomokban ma is fellelhetõek: a mai Kastélykert panzió he-
lyén álló egykori bolt, kocsma – a háború elõtti kastély - épületrésze ma is
megvan. A régi Kalász-féle rendelõ szociális lakás lett, de áll még a Baross
utcában a „Hangya szövetkezet” és a mögötte lévõ „levente otthon”, mûvelõ-
dési ház is, ami kb. 1930-ban épült … 
Kartal Magyarország Galga-menti kistérségének palóc lakta területén van-
tudtuk meg Hegedûsné Megyeri Andrea elõadásából. A fékötõ, a számos al-
sószoknya, a színes felsõszoknya, a pruszlik, a kötény, a hímzett zsebkendõ
mind-mind a „népviselet” része.  Vannak jellegzetes helyi ételek, mint példá-
ul a herõce, a tõtés, a ganca és a pampuska. Palóc hangtani jellemzõk, példá-
ul a nyílt „á” ejtése (áblák), az í-zés (mírges), az „l” kihagyására (fõd), és a rö-
vidülés (tehen) már leginkább csak az idõsebb kartaliakra jellemzõ. (Bár elõ-
fordulhat, hogy annyira hozzászoktunk, hogy észre se vesszük, ha gyermeke-
ink is így beszélnek…)
Régi néphagyomány Kartalon a húsvéti Körmenet. Régen a templom köze-
lében négy „sátrat” állítottak, melyekbe bekerültek a tiszta szobák faláról le-
vett szentképek is- tudtuk meg id. Bognár Lászlóné Mancika nénitõl. A fe-
hér függönyöket, terítõket, lepedõket -amikkel a sátrakat díszítették- még
kézzel mosták, faszenes vasalóval vasalták…
De nem csak vallási oldala volt a húsvéti népszokásoknak, hanem a családi
kötelékek erõsítésében is fontos szerepet játszott. Húsvét hétfõn a kakasku-
korékolás már mindenkit talpon talált, mert korán reggel kezdetét vette a lo-
csolkodás. Kezdetben még nem volt kölni, a fiúk maguk gyártották a szagos
vizet szappan segítségével- mesélte Petróczi Zoltánné Sárika néni. Délelõtt
fõként a fiataloké volt a fõszerep, délután már egész családok indultak útnak,
hogy a rokonokat meglátogassák. A böjti idõszak után mindenkinek jól estek
a finom vendégmarasztaló ételek. (Kalács, sonka, tojás…) Jó volt együtt len-
ni. 
Ezt a kora tavaszi idõszakot, a remény, a megtisztulás érzete is áthatotta. Bi-
zakodva tekintettek a jövõbe. Remélem, ma sincs ez másként…                      

Szásziné Gyõri Éva

2012. március 30-án "Húsvéti hagy-
ományok, és szokások" címmel tartott
elõadásunk keretében került sor az
"IDE GYERE NYUSZI!" címû kéz-
imunka pályázatra beérkezett alkotá-
sok kiállítása és zsûrizése, melyen a
következõ  szoros eredmények szület-
tek: 

Egyéni gyerek kategóriában: 
1. Zatureczki Cintia
2. Nagy Márton
3. Deák Eszter
Egyéni felnõtt kategóriában:
1. Péter Istvánné
2. Szászikné Szelei Ildikó
3. Zatureczkiné Sebák Mónika
Csoportos kategóriában:
1. Agyagozó szakkör- Kartal
2. Kézimunka szakkör-Kartal
3. Koli lányok 7.- Aszód Kollégisták
A közönség szavazata alapján: 
Homok Erzsébet - felnõtt és 
Bartos Bianka - gyerek közönségdíjat
kapott.

A zsûri tagjait – Rehorovszky Gábor-
né, Gergely László és Braun Krisz-
tián – nehéz feladat elé állították a
pályamûvek beküldõi, hiszen nagyon
kreatív, színvonalas anyaggal pályáz-
tak.
A díjazásban nagy segítséget nyújtot-
tak a támogatók, akiknek külön
köszönet jár: Braun Papírbolt, Kalcsó
Tibor, Pethõ Zoltán, Bencsik Aurél,
Konkoly Erika és a Gyûszûkör tagjai.
Gratulálunk a nyerteseknek és köszön-
jük a sok ötletes munkát! Reméljük,
jövõre nagyobb érdeklõdésre talál  fel-
hívásunk a gyerekek körében is. Az
újság terjedelme sajnos nem teszi
lehetõvé a fotók bemutatását, de a
www.kartal.hu honlapon az érdeklõdõk
megtekinthetik.     (vné)

"Eljött a szép húsvét
reggele, Feltámadásunk

édes ünnepe."

 

A következõ Kisbíró újság  lapzárta
idõpontja: július 13.
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A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány fõbb bevételei az
Önök jóvoltából az alábbiak szerint alakultak:
2011:

- 340.300.- Bankszámlára történt kisebb összegû be-
fizetésekbõl

- 510.000.- Aszód jótékonysági délután
- 300.000.- Iklad jótékonysági délután
- 130.000.- Iklad Evangélikus Egyház gyûjtésébõl
- 190.000.- Galgahévíz jótékonysági est

2012:
- 250.000.- Hévízgyörk jótékonysági est
- 306.000.- Domony jótékonysági rendezvény

Köszönjük a fent felsorolt települések vezetõinek, hogy vál-
lalták a rendezvény megszervezését, lebonyolítását és lako-
sainak felkérését a támogatásra!
Ilyen jelentõséggel bír a természetben felajánlott juttatás:

- A rendelõintézet betegvárójának festése-mázolása
- A világítótestek cseréje a folyosókon
- A tetõcserepek szükség szerinti cseréje, a tetõk ja-

vítása, mint a Tüdõgondozón, mint a Rendelõinté-
zeten

- A vízvezeték rendszer szakaszos javítása, a meleg-
víz ellátás optimalizálása

A festést Tégen Gábor szobafestõ szervezte meg felkérve
néhány szobafestõ kollégát, akit névszerint az alábbiak:
Gregus István, Gács Kálmán, Majoros János, Majoros
Péter, Urr László, Kaspár Krisztián, Kovacsik Balázs. A
festési munkák díja összesen 400.000.- forint lett volna. A
festéshez szükséges anyagokat biztosította Péter Lajosné
festékbolt (lakótelep), Búzás János Vörpi üzlet, Márta
Árpád, Deko festék diszkont, Vaigel Zoltné Galgafesték
96 Kft, Langa Gábor Verseg Tüzép. Anyagköltség hozzá-
járulásuk fejenként 20.000.- forint érték. A festés utáni ta-
karítási munkákban jelentõs szerepet vállalt Németh Tibor
Kartalról. Tóth József Kartalról a tetõk javításával, ács-
munkával 250.000.- Ft értékben támogatott, Bodó Gyula
Kartalról a vízvezeték szereléssel 30.000.- Ft értékben segí-
tette meg a Rendelõintézetet. Deli József Bagról a villany-
szerelési munkákkal és az ahhoz szükséges anyag biztosítá-
sával szintén jelentõsen támogatta az intézetünket és ezen
keresztül Önöket. Az elvégzett munka értéke 220.000.- Ft. 
A természetbeni felajánlásoknak köszönhetõen az alapít-

vány rendelkezésére álló pénze elég volt a – régen aktuális-
sá vált – várótermi padok cseréjére, az ANTSZ elõírásainak
megfelelõen a textil függönyök kiváltására. Legközelebbi
tervünk a betegmosdók rendbetétele. A késõbbiekben is
örömmel vesszük felajánlásaikat, legyen az pénz, szakipari
vagy segédmunka, beépíthetõ anyag. Minden változás, amit
már most is látható a betegek komfortját javítja, az ellátás
színvonalát emeli, Önöknek az Önök pénzébõl hajtjuk vég-
re. Az alapítvány kuratóriuma ebben a folyamatban csak
közvetítõi szerepet tölt be. 
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formá-
ban is a pozitív változások mellé állt és állni fog! 
Az alapítvány kuratóriuma és a rendelõintézet összes
dolgozója nevében köszönjük mindenki segítõ támoga-
tását!

Az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt betegeink, 
támogatóink!

Ökumenikus Istentisztelet

2012.02.26-án a zsú-
folásig megtelt kar-
tali Baptista imaház-
ban Ökumenikus Is-
tentiszteletre gyûl-
tünk össze, a Január-
ban megtartott
Hévízgyörki imahét
záró alkalmaként.
Több éves hagyomány ez, melyet mindig örömmel vá-
runk, hiszen ilyenkor a négy felekezet tagjai lélekben
összeforrhatunk. 
A 2012. évi ökumenikus imahét gondolatait lengyel ke-
resztyén testvérek szerkesztették, vezérgondolata:
Krisztus formálja életünket. Az Istentiszteletet, a négy
felekezet köszöntõmondataival nyitotta meg Sõrés Attila
helyi Baptista lelkipásztor, köszöntve az egybegyûlteket,
a béke jelével /kézfogással/ pedig egymást köszönthették
a jelenlévõk, hiszen Krisztusban összetartozunk. Szlepák
Lajos nyugalmazott Baptista lelkipásztor verssel szol-
gált közöttünk, Lindákné János Zsuzsa hévízgyörki
Evangélikus lelkésznõ zsoltárverssel és imádsággal szol-
gált. Barthos Gergely református lelkész az igehirdetés
szolgálatát végezte, János evangéliuma 21:15-17 igék
alapján. Péter apostol, aki egykor megtagadta Krisztust,
új lehetõséget kap, megvallja szeretetét Jézus Krisztus
felé. Az igén keresztül nem csak Péter átformálása tör-
tént, hanem hiszem, hogy sokunk szívét formálta az Úr,
Krisztus szeretete. Karácsondi Mihály településünk
szülötte, római katolikus plébános a hitvallást és az
imádságot vezette. Alkalmunk szeretetvendégséggel zá-
rult.
Mai zavaros és bizonytalan világunkban egyedül Jézus
Krisztusnál találhatunk békességet, megoldást az éle-
tünk kérdéseire, hiszen Õ ma is él és képes rá, hogy meg-
változtassa bárki életét!

Sõrés Attila Baptista lelkész

Régió Plusz Televízió felvétele

Tisztelt Kartali Lakosok!

A Képviselõ-testület tavaly módosította az
avar és a kerti hulladék égetésérõl szóló 

rendeletet, mely szerint 2011. október 1-jétõl

hetente egyszer, csak HÉTFÕN lehet
kerti hulladékot meggyújtani! 



Mûvészet, tisztelet, hitelesség
2012. február 11-én Könyvbemutató 

a Ladócsy Mûterem- Galériában

A jó ötletek megvalósítására akkor is törekedni kell, ha
nehéz. Visszanézve frissiben persze még erõsek a nehéz-
ségek kontúrjai, de ezekrõl, és a jövõrõl szeretettel és lel-

kesedéssel beszélt há-
zigazdánk. 
Belevágott és jó ma-
gyarhoz méltón meg-
csinálta. Nem magá-
nak, nem magát, ha-
nem bárkibõl, elsõ-
ként a falunk szülöt-
teibõl, a szikrákat, a
tehetségeket mutatja

be nekünk. Mert sokakban van tehetség sokféle. S ha ve-
zetik elsõ lépéseit, bátorítják, támogatják, a többi a kitar-
tás, szorgalom dolga. Trianon. A téma nehéz. Mindannyi-
an hordozzuk emlékét, következményeit. Reálisan nézni
a közelmúlt meghatározó eseményét. Talán legjobb tör-
ténészi szemlélettel megmutatni írói érzéseket, útkere-
séseket. S ehhez szikra dr. Péterfi Gáborban a falunkból
származó történelemtanárban (és történész) volt, aki tíz
éves kutatómunkáját tette le elénk, s Homoki Gáborral,
aszódi kollégájával adott hozzá irodalmi hátteret, elme-
sélve az anyag összegyûjtésének és kiadásának történe-
tét is. Megtelt a kiállító terem, s a végén kötetlen beszél-
getéssel záródó délután kellemes hangulatát, s akinek
felkeltette érdeklõdését a dr. Péterfi Gábor:  „Szabó De-
zsõ és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai néze-
tei“ kötetet vihettük haza.    

(Herczeg Attila)   

Irodalmi turmix 
Galkó Balázs színmûvésszel

Szombaton délután egy kellemes másfél órát töltöttünk
el a Ladócsy Galériában nevezhetjük akár rendhagyó
irodalomórának Galkó Balázs színész, elõadómûvésszel.
A színészvilág igen sokoldalú tagja, aki színházi szereplé-
sein túl a szinkronizálásban, Tv-filmek rendezõjeként, al-
ternatív mûvészként, szabad-úszóként, a Mûvészetek
Völgye mûvészeti vezetõjeként, az egyik legtöbb verset
tudó színészként ismerheti a nagyközönség.
A könyvek, írók, költõk iránti szeretete, elkötelezettsége
ihlette talán a nyelvtani szójátéknak is beillõ címadást:
Könyvelõ, Könyvel õ, Könyve lõ, 
Könyv elõ. Egy kosárnyi könyvvel érkezett, melyben
versek, regények, novellák igen vegyes palettáját mutat-
ták. Volt itt Shakespeare, József Attila, Örkény, Orbán
Ottó, Jancsó.  

Nagy várakozással néztem, hallgattam, hogyan lehet eb-
bõl a vegyes kínálatból csemegézni? De Galkó mûvész úr
egyéni, szókimondó stílusával
betekintést nyújtott bárme-
lyik irodalmi alkotásba, felol-
vasott, olvasott a sorok kö-
zött. Élményeivel, élettapasz-
talatával fûszerezte, elemez-
te, magyarázta a mûveket.
Majd versekkel gyönyörköd-
tetett, magasba emelt, míg a
következõ pillanatban a hét-
köznapok a mai élõ írók mû-
veibõl mazsolázott, mesélt,
ide-oda cikázott.
Szinte észrevétlenül szaladt el az idõ! Megmutatta a
könyv legyen az irodalom bármely irányzatából való, ér-
téket képvisel, egy új világba kalauzol ismereteket
nyújt,elgondolkoztat ,gondolatokat ébreszt,véleményt
formál.  Csak a sorok mögé kell látni, átérezni, empati-
kusnak lenni, és szeretni kell a könyvet. Te is élmények
részese lehetsz, ha olvasol

(Rehorovszky Gáborné)   
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Jekken Péter felvétele  

Olvasói levél

Így kerültem a csapatba
A Mûvelõdési házban mûködik egy agyagozó szakkör, ami
szerdánként 18-ig tart. Utána egybõl jön a hip-hop. Általá-
ban az agyagozókkal csak nézni szoktuk õket kívülrõl, de
egyszer bementünk és a teremben maradtunk. Már min-
denki elment, és amikor anyukám hazavitte az unokatesó-
mat, Esztit akkor nekem sikerült kikönyörögnöm, hogy
addig maradhassak. Amint anyu megjött vinni akart haza,
de rábeszéltem, hogy edzhessek velük. Odamentünk egy
fiúhoz (most már tudom, hogy a neve Jimmy) megkérdezni,
hogy beállhatok-e? Megengedték, és akkor a banda tagja
lettem. Az elsõ edzésen csak erõsítettünk, de a továbbiakon
már táncoltunk break-et. Kiderült, hogy Glonda Gyuri a
táncvezetõ. Õ is és a többiek is nagyon kedvesek voltak ve-
lem. Különösen megörültem annak, amikor megtudtam az
egyik srácról, hogy az unokatesóm. Nem sokkal késõbb egy
egész napos jótékonysági rendezvényt szerveztek a fiúk,
amin már én is részt vehettem. Sztárvendégek is voltak,
egy olyan fiú, aki a szájával zenélt, meg egy profi breakes.
Anyuék is megnézték és nagyon jól szórakoztak. Az egész
nap tök raj volt!!! A szüleimnek annyira tetszett, hogy az
agyagozó kör évzáró bulijára is meghívtak minket, ahol
szintén nagy sikert arattunk. 
Remélem, hogy sokáig járhatok még ide!!
Ui: Megjegyzem, az edzések full ingyenesek!!!

Nagy Márton alias: ,, B-boy Marcika’’ (4.b)



Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj meg azzal, ami
vagy, hanem törekedj azzá lenni, ami lehetnél!

Iskolai sport
Ebben az iskolai évben az ISK keretein belül szivacskézilabda, le-
ány és fiú labdarúgás és tollaslabda, sportágakra van lehetõségük
a tanulóknak. A foglalkozásokon kívül a kistérségben kialakított és
a diákolimpiai versenyrendszer keretein belül ki is próbálhatják a
tehetségüket. A tehetség a hozott eredményekben is megmutatko-
zik. Már eljutottunk odáig, hogy nemcsak a kistérségben, hanem a
megyében és országosan is nagyon jó híre van iskolánknak. Hála
az általunk rendezett versenyeknek és a sportoló gyerekek által
hozott eredményeknek. 
Az elsõ félévben a következõ versenyeket rendeztük:
Kistérségi teremlabdarúgó verseny III. és IV. korcsoportban, Kis-
pályás floorball leány és fiú országos selejtezõ IV. korcsoportban,
Futsal diákolimpia körzeti verseny III. és IV. korcsoportban, Láb-
tenisz pest megyei döntõ
Kiemelkedõ eredményeink:
Dabas, pest megyei duatlon döntõ:
Egyéni: 2. Mészáros Anna, 4. Lados Tóth Máté
Csapat: II. korcsoportos fiú csapat: Lados Tóth Máté, Kerekes Be-
nedek, Simák Tamás. 
Hatvan, heves megyei duatlon döntõ:1. Mészáros Anna
Iklad, kistérségi mezei futóverseny:
II. korcsoport egyéni fiú: 1. hely Szenti Dominik
II. korcsoport leány csapat 2. hely: Krekó Karolina, Mészáros
Anna, Saska Klaudia, Krekó Klaudia
II. korcsoport fiú csapat 2. hely: Szenti Dominik, Lados Tóth Má-
té, Simák Tamás, Csóré Dominik, Kerekes Benedek, Adi Endre
III.korcsoport fiú csapat: 2. hely: Vati Gábor, Sóss Balázs, Bozsik
Gergõ, Kalcsó Péter, Kovács Márton
IV. korcsoport leány csapat: 3. hely: Pozsár Stefánia, Horváth
Anett, Horváth Adrienn
IV. korcsoport fiú csapat: 2. hely: Petényi Krisztián, Deák Mihály,
Lados Kristóf, Szabó Tamás, Bõcs Patrik
Egyéni dobogós helyezések, felsõ tagozat: 2. Vati Gábor,2. Pozsár
Stefánia, 2. Petényi Krisztián
Balassagyarmat, duatlon országos döntõ: Korcsoportonként
kb. 150 sportoló indult. Csapatban minden megyébõl két csapat
indult. 17. Mészáros Anna, 14. II. korcsoportos fiú csapat: Lados
Tóth Máté, Kerekes Benedek, Simák Tamás, Csóré Dominik 
Százhalombatta, pest megyei úszó diákolimpia döntõ: 1. Mé-
száros Anna I. kcs. 50m gyors,
3. Mészáros Anna I.  kcs. 50m hát
Budapest, Mezõ Ferenc szellemi diákolimpia pest megyei dön-
tõ: 1.Könyves Kálmán Általános Iskola szellemi csapata:
Juhász Réka, Végh Gabriella, Urbán Bence, Kassai Attila, Bíró
Boglárka, Mogyorósi Fanni 
Budapest, Mezõ Ferenc szellemi diákolimpia országos elõdön-
tõ: 7. Könyves Kálmán Általános Iskola szellemi csapata: Juhász
Réka, Végh Gabriella, Urbán Bence, Kassai Attila, Bíró Boglárka, 
Aszód, kistérségi játékos sportverseny: 4. Könyves Kálmán Álta-
lános Iskola csapata: 
Keresztes Kamilla, Jónás Mercédesz, Dóra Gergely, Magony Pé-
ter, Kerekes Veronika, Saska Klaudia, Krekó Karolina, Csóré
Dominik, Ruszka Adrián, Bencsik Áron, Lados-Tóth Máté, Krekó
Klaudia, Bartók Kornélia
Székesfehérvár, országos úszó diákolimpia döntõ
13. Mészáros Anna I. kcs. 50m gyors 
Aszód, kistérségi teremlabdarúgás II. kcs. 3. hely, Kartal, kistér-
ségi teremlabdarúgás III. kcs. 3. hely

Kartal, körzeti futsal IV. kcs. 1. hely, Dunakeszi, megyei terüle-
ti futsal 2. hely
Kartal, kispályás floorball országos selejtezõ, fiú IV. kcs. 1.
hely
Kartal, kispályás floorball országos selejtezõ, leány IV. kcs. 2. hely,
Budapest, kispályás floorball országos elõdöntõ, IV. kcs. fiú 5. hely,
Budapest, kispályás floorball országos elõdöntõ IV. korcsoport le-
ány 5. hely
Szeretném kiemelni, hogy Pest megyében azokhoz az iskolákhoz
tartozunk, akik a legtöbb versenyen vesznek részt. A Magyar Di-
áksport Szövetség statisztikát vezet errõl. De nemcsak a statiszti-
kában vagyunk jók, hanem a sportban is, hiszen láthatják, hogy
hét országos versenyre jutottak be iskolánk sportolói, és rengeteg
jó eredménnyel járulunk hozzá iskolánk és településünk Kartal
hírnevének öregbítéséhez. 
Fontosnak tartom elmondani, hogy iskolánk egyik legeredménye-
sebb sportolója Mészáros Anna úszó, aki ebben a tanévben, két
sportágban, duatlonban (futás-kerékpározás-futás) és úszásban is
országos döntõbe tudott kerülni, és tavaly a Zimske Carolije, Som-
bor nemzetközi úszóversenyen 50m gyorsúszásban és 50m hát-
úszásban is a II. helyen végzett. Anna harmadik osztályos, és a
BVSC-Zugló igazolt versenyzõje. Annak a klubnak a sportolója,
aki a magyar úszósportnak nemrég olyan klasszist nevelt ki, mint
a háromszoros magyar bajnok, Szingapúrban kétszeres olimpiai
bajnok 19 éves Kapás Boglárka, akinek London már a második
olimpiája lesz. Más is észrevette rajtunk - testnevelõ tanárokon -
kívül is, hogy Anna komoly reményekkel vág neki egy sportolói
karrier kezdetének. Ahhoz, hogy tervei megvalósuljanak, nagy ál-
dozatokat kell hozni neki is és családjának is. Ehhez többen is se-
gítségére siettek. Sportolónkat Braun Krisztián, a BRAUN
PAPÍR-KARTAL tulajdonosa támogatja (www.braunpapir.hu). Az
egyéni támogatón kívül Kartal Nagyközség Önkormányzatának
Kulturális Oktatási és Sport bizottsága és a Kartal Ifjúságáért
Alapítvány is segíti. Köszönjük mindenkinek a segítséget.
Jelenleg heti hat edzéssel készül az elõtte álló hazai és nemzetkö-
zi versenyekre. Anna jelenleg kilenc éves. Nagy esélye van rá,
hogy válogatott úszó, akár olimpikon is legyen. Meg kell még em-
líteni, hogy az iskolai akadályokat is nagyszerûen veszi. Eddig
minden évben kitûnõ eredménnyel végzett. Minden gyermek elé
nyugodtan lehet pozitív példaként állítani. Kívánunk neki renge-
teg sportsikert, váljanak valóra álmai. 
Kérem, ha idejük engedi, látogassanak el a www.kratosport.
lapunk.hu oldalra ahol iskolánk és településünk gyermeksport éle-
tét, több ezer fényképet tekinthet meg. Hajrá Könyves! Hajrá
Kartal!

Kratofil Sándor
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Ulti-hírek
Az Ulti Klub Aszódon megrendezett évzáró vacsoráján
hirdették ki a 2011 évi ulti verseny végeredményét. 
Az éves szinten 25 fordulóból álló versenyen kartali la-
kosok is küzdenek a gyõzelemért, illetve a helyezésekért
járó pontokért. Az egyfordulós versenyeknek a kartali
Mûvelõdési Ház is már többször helyet biztosított.
Minden évben az elsõ nyolc helyezett részesül díjazásban,
melyek közt településünk két lakosa is szerepel:
2. helyen       Urbán Mihály végzett 100 ponttal
4. helyezést   Karácsondi Ferenc ért el 73 ponttal .
Ezúton is gratulálunk a szép eredményekhez és további
sok sikert kívánunk!             (forrás: Aszódi Tükör)
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Felelõs szerkesztõ: Laukó Ibolya • Olvasószerkesztõ: Varga Józsefné
Tördelõszerkesztõ: Liptai Gabriella • Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában Aszódon

Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. Tel.: 06-28-437-241 
E-mail: muvhaz.kartal@invitel.hu

NE DOBJA KI!
A feleslegessé vált hímzéshez,

kötéshez, és horgoláshoz
használható fonalakat

szívesen fogadjuk ajándékba, illetve
jutányos áron is átvennénk. 
Elõre is köszönjük: a  kartali

Mûvelõdési Házban mûködõ Gyûszû
kör.   Tel: 06 20 317 6917

A JÁTÉKSZIGET LAKÓIÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a 2010. évi jövedele-
madójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. Az alapítvány számlájára
érkezett 520 126 Ft-ot csoportszobai kiegészítõ bútorokra és udvari
játékok vásárlására fordítjuk. Hálásan köszönjük mindenkinek! A
jövõben is köszönettel fogadjuk segítõ támogatásukat, felajánlásaikat!

Adószám: 18711200-1-13
Számlaszám: OTP BANK 1174216620119753

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik a március
23- április 10-ig tartó papírgyûjtésben részt vettek!  Szeptember
második hetében is tervezünk egy újabb gyûjtési akciót. Ne dobják ki
a papírhulladékot, kérjük szóljanak ismerõseiknek és rokonaiknak is!  

Játéksziget Óvoda gyermekei, szülei, dolgozói

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani a Játéksziget Óvoda gyermekeinek
szülei és dolgozói nevében, a kartali Polgárõrség tagjainak, a papír-
gyûjtés idõszakában kapott segítségért. Napközben-éjszaka felü-
gyelték az óvoda elõtt kihelyezett konténereket. Már nem elõször
támogatják sikeres kezdeményezésünket. Korábban a gyûjtésben,
szállításban, pakolásban is segítséget nyújtottak. Ezúton is köszönjük
az eddigi önzetlen segítségüket!

 

KEDVES KARTALI
LAKOSOK!

Mellékkereseti lehetõséget ajánlok
az otthon lévõ kismamák, nyugdíja-
sok stb. lakosok számára. Aki

szódát szeretne árulni, lerakatot nyitni lakásán,
kérem, értesítsen a következõ telefonszámon:

06-30-398-2626
Tisztelettel: Bognár Zoltánné szikvízkészítõ

MINDEN
DISZKONT

ÁRON!
Kartal, 

Rákóczi út 73.

- homlokzati  festékek
- hõszigetelõ rendszerek
- lábazatfestékek
- lazúrok (kerítéslazúr 10l = 5690 Ft)
- zománcok
- színes beltéri falfestékek 
- rozetták, - díszlécek, - álmennyezetek 

350-690 Ft/m2 
- bordûrök, - tapéták, - faltetoválások
- háztartási cikkek, - tisztítószerek, - virágok

(selyemvirág 300-700 Ft/csokor, kültéri virágok)

VÁSÁRLÓINKAT SZERETETTEL VÁRJUK!

H-P 6-18, Sz 6-12, V 8-12

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA

KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823

www.bagband.hu 
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04 Akkreditációs lajstromszám: 1245

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

özv. VARJÚ JÁNOSNÉ
szül: BENCSIK ANGYALKA 

90 éves korában,
2012. február 8-án végleg eltávozott

közülünk.  Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerették és ismerték drága Édesanyánkat és
Nagymamánkat, és utolsó földi útjára elkísérték, fájdal-

munkban osztoztak. Fájó szívvel búcsúzik Tõle 7 gyermeke,
21 unokája, 24 dédunokája és 2 ükunokája 

(Huczka Tibike Aszódról és Koricsánszky Emma 
Angliából)    Gyászoló család


