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Advent idején… 

Mit is jelent az ADVENT szó? Advent, Adventus 

Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Advent 

az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés 

időszaka. Az adventi időszak mindig vasárnap kezdődik, 

mégpedig a Szent András ünnepéhez (nov. 30.) 

legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével. 

Ez egyben az egyházi év kezdete is. Négy hétből áll. 

Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresz-

tény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség,  

a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. 

vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni, ez az 

öröm vasárnapja). A legújabb kor adventi szimbóluma 

az adventi koszorú, melyen a 4 gyertya a világosságot 

jelképezi. Eredete 1840-re tehető, amikor is J. H. 

Wichern ev. lelkész imatermében felfüggesztett egy 

szekérkereket, s rajta minden nap egy gyertyával többet 

gyújtott meg, a falakat pedig fenyőgallyal díszítette. 

Később a kereket koszorúvá alakították a köréje font 

fenyőgallyakkal. 

Idén először községünkben 

is felállításra került a közös 

adventi koszorú a Petőfi 

téren. Köszönjük, hogy 

Advent első vasárnapja előtt 

egy nappal kitalált 

ötletünket Petersonné 

Kriszti és Szarvas Csaba 

együttműködve 

megvalósították. 
                                  
   
       vné 
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Bölcsődei hírek 

Örömmel tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy új 

szolgáltatás bevezetését tervezzük bölcsődénkben.  

2015 januárjától időszakos gyermekfelügyeletet 
indítunk mindazoknak, akik különböző okokból nem 

vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy néha 

szükségük lenne gyermekük napközbeni elhelyezésére. 

Mivel ehhez is elengedhetetlen a gyermek előzetes 

beszoktatása, ezért már most várjuk a jelentkezéseket. 

Az érdeklődők honlapunkon is tájékozódhatnak, de 

telefonon vagy személyesen is szívesen adunk 

felvilágosítást. (www.kartalibolcsode.uw.hu)  

Játszóházunkban továbbra is várjuk a kisgyermekes 

szülőket, nagyszülőket csemetéikkel egy kis közös 

játékra, mondókázásra, kézműveskedésre. 

Tavaly már sikeres volt, s az idén is folytatódik a 

sóterápia intézményünkben, mely 10 fős csoportok 

jelentkezése esetén külön időpontban is 

megszervezhető. 

Decemberben, a legszebb ünnepeink idején újra várjuk a 

Mikulás érkezését, majd a 2. z osztályosok és a 

Téltündér lány segíti a karácsonyra való 

ráhangolódásunkat. Ismét elkészítettük kis adventi 

asztalkáikat, s részt veszünk a Petőfi térre tervezett 

karácsonyi vásáron is, melynek bevételéből a 

játékkészletet gyarapítjuk. Ehhez járult hozzá a 

nyíregyházi Lego Manufacturing Kft. is,  

a felajánlott több karton Legó Dupló építőkocka 

által, melyért külön köszönet illeti őket. 
De köszönetet kell mondanom minden kedves szülőnek, 

hozzátartozónak, akik adományaikkal, felajánlásaikkal, 

munkájukkal vagy bármilyen módon segítik az ide járó 

gyermekek hétköznapjait és ünnepeit kellemesebbé, 

színesebbé, örömtelibbé, meghittebbé varázsolni. 

„Itt az este: giling-galang. Megszólal az esti harang. 

Szól a csengő: csingilingi. Pelyhét a tél szertehinti.” 

(Mentovics Éva: Hófehér karácsony) 

 

                    Áldott Ünnepeket Kívánok! Czné Sz. É 

 

 

 

Adventi készülődés  

a Játéksziget Óvodában 
  

A decemberi jeles napok sorában a karácsony a 

legszebb, népi és vallásos hagyományokban 

leggazdagabb ünnepünk. 

Óvodánkban is nagy hagyománya van az adventnek, a 

karácsonynak, a kis Jézus születésének. Egymás 

szeretete, az egymásra figyelés, összetartozásunk érzése 

ebben az időszakban még inkább erősödik. 

A karácsony megünneplése nem csak családi körben 

lehet meghitt, hanem az óvodában is. Természetesen  

ezt az ünnepet is hosszabb előkészület előzi meg, ami 

sok lehetőséget rejt magába. A gyerekekkel közösen 

ünneplőbe öltöztetjük a csoportszobákat – az ablakok 

üveglapjaira karácsonyi jelképeket teszünk, elkészítjük 

az asztali díszeket. Megbeszéljük az adventi koszorú 

négy gyertyájának jelentését (a hit-, a remény-, az öröm- 

a szeretet gyertyája). A legszebb pillanat, amikor a 

csoportszobában felfüggesztjük és meggyújtjuk az első 

gyertyát, közben elénekeljük az „Ég a gyertya ég” 

kezdetű dalt. Adventi naptárt készítünk, ami jelzi a 

karácsony közeledtét. Óvodánkban december 4-én, 

Borbála napján cseresznye- és orgonaágat 

rügyeztettünk, amely a karácsonyi asztal dísze lesz. 

Luca napján a gyerekek elvetik a búzát, amely 

kizöldellve szintén a karácsonyi asztal ékessége. 

Óvodánkban a mézeskalács sütése mindig nagy élmény 

a gyermekek számára. A tészta gyúrása, a formák 

kinyomása, a díszítés mind-mind a készülődés izgalmas 

pillanatait rejtik magukban. Ugyanilyen lelkesedés 

kíséri a családnak és egymásnak a meglepetés 

ajándékok készítését is. Igyekeznek tudásuk legjavát 

adni az elkészítésben és titokban tartani, hogy igazi 

meglepetés legyen. Vannak olyan csoportok is, amelyek 

a szülőkkel közös ajándékkészítő délutánokat 

szerveznek. A karácsony előtti napokban történeteket 

mesélünk a szent családról, a nagycsoportosok pedig 

csoportszobáról csoportszobára járva mondják a 

jókívánságokkal teli kotyolót. 

http://www.kartalibolcsode.uw.hu/
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A fenyőfát közösen díszítjük fel a gyerekekkel. A 

csoportokban karácsonyi zene szól – mindenütt a 

békesség, melegség, szeretet érzése lebeg. Minden 

csoport készül néhány dallal és verssel az ünnepre. A 

főszerep pedig minden évben a nagycsoportos 

gyermekeké, hiszen ők adják az ünnepi műsort. A régi 

időkre emlékezve örömmel játszanak betlehemest-, 

pásztorjátékot vagy adnak elő karácsonyi mesét. Az 

óvónők közösen énekelnek, hangszeren játszanak, 

árnyjátékot adnak elő. A karácsony ünnepe – az óvodai 

élet állandó zajos, nyüzsgő közegében – a „csend 

szigetét” teremti. Minden évben jó látni a gyermekek 

csillogó szemeit, amely bensőséges, személyes és 

kozmikus.  

 

A gyertyafényes, fenyőillatú csoportszobákba érkezik a 

Jézuska, s a gyerekek kiválaszthatják a karácsonyfa alól 

a rég várt titokzatos ajándékokat. A karácsonyfa 

gyertyái mindent betöltenek fénnyel. Kívánom, hogy a 

családi körben tartott ünnepen is ilyen fény ragyogjon. 

Kívánok a magam és az óvoda összes dolgozója 

nevében szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 

szerencsés új esztendőt mindenkinek! 

   

Kiss Andrea  

             Óvodapedagógus-pszichopedagógus 

 

 

Advent a kézműveskedés jegyében 

  A Gyűszű Kör által meghirdetett adventi koszorú és 

asztali dísz készítő versenyre beérkezett pályaműveket 

2014. november 28-án, a Művelődési Ház irodájában 

állították ki és ott került zsűrizésre is. 21 db karácsony 

dísz érkezett be a pályázatra gyerekektől és felnőttektől.     

A hangulat megteremtéséhez Rehorovszky Gáborné a 

karácsonyfán lévő csillagokról mesélt.  Majd utána a 3 

tagú zsűri Tóth Ilkó Mihályné, Szásziné Győri Éva és 

Gergely László megtekintették a kiállított műveket és 

értékelték, mialatt az alkotók és nézők finom 

süteményeket kóstolhattak. Nehéz döntés után végül 

gyerek kategóriában nem osztottak ki külön 

helyezéseket, csak kiemelt díjat adtak át Kozjár Kornél 

8. osztályos tanulónak. Felnőtt kategóriában:   

1. helyezést ért el Zatureczkiné Sebák Mónika horgolt 

koszorúja 

2. helyezett Szászikné Szelei Ildikó horgolt gömbökkel 

díszített koszorúja 

3. megosztott helyen Zsiga Krisztina és Dormányné 

Szabó Andrea mézeskalácsos és Konkoly Erika  

hímzett koszorúja osztozott 

4. helyezést Konkoly Erika asztali üvegdísze érte el. 

 

 
I. helyezett Zatureczkiné Sebák Móni koszorúja 

  A Gyűszű Kör szerény ajándékokkal jutalmazta a 

legjobb alkotásokat valamint a zsűri munkáját kartali 

motívummal díszített hűtő mágnessel honorálták.   

Mindenkinek köszönjük a részvételt és gratulálunk, mert 

mindegyik alkotás remekmű volt. Reméljük jövőre még 

többen kapnak kedvet egy kis kézműveskedéshez!  

  A pályamunkák és a rendezvény fotói megtekinthetők 

a Művelődési Ház Facebook oldalán.  

Köszönjük a Gyűszű Körnek a kezdeményezést.                      

                                                                                vné 
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ALSÓ TAGOZATOS ESEMÉNYNAPTÁR

        A tanévkezdés óta még csak pár hónap telt el, 

mégis december elejére nagyon tartalmas 

eseménynaptárt tudunk felmutatni. 

Kedves műsorral köszöntött mindenkit a 

tanévnyitón a 4.a osztály. Őket Adáminé Tóth Zsuzsa 

tanító néni készítette fel. 

Szeptemberben nagy izgalommal várták az 1-2. 

osztályban tanító pedagógusok és a tanulók az új 

generációs kísérleti tankönyvek bevezetését.  

Októberben a sportolni szerető tanulók Ikladon, 

tankerületi futóversenyen vettek részt.  

1-2.évfolyam versenyzői: Szénási Szilárd 2.b, Quarta 

Ádám 2.z, Kadlecz Martin 2.z, Rehorovszky Szonja 

2.a, Kiss Anna Napsugár 2.a, Apáti Jázmin 2.a, Szabó 

Krisztina 2.z 

3-4 évfolyam versenyzői: Kelemen Dávid 3.z, Barna 

Márk 3.z, Bara Dávid 4.a, Lados Péter 4.b, Pozsár Leila 

4.b, Lutz Vanessza 4.b, Fodor Anett 4.z. 

November elején a hagyományokhoz híven az 

elsősek ellátogattak a „régi” óvodájukba, ahol a volt 

óvó néniket és dadus néniket verssel és dallal 

köszöntötték. 

November első hetében Tök– és termény 

szépségverseny keretében rengeteg már művészinek 

mondható alkotással díszítettük az alsó tagozat auláját. 

Köszönjük minden szülőnek a munkáját! Lelkes 

terményszobrászaink, akik eredményt értek el: I. 

Murguly-Volentér Árpád 2.b, II. Horváth Balázs 1. a, 

III. Lados Péter 2.b, III. Mészáros Martin 3.z. 

November 7-én minden osztályt 1 fő 

képviselhette az Aszódi Petőfi Szavaló Versenyen, ahol 

elismerő oklevelet szerzett Rehorovszky Szonja 2.a és 

Mócsa Cintia 4.a osztályos tanuló. Tagozatunkat még 

Varga Veronika 2.b, Mészáros Janka 2.z és Rabb 

Regina 4.b tanuló és Adáminé Tóth Zsuzsa tanító néni 

képviselte.  

Novemberben a 2.z osztály Konczné Krácser 

Emese és Tóthné Székely Adrien tanító nénivel a 

Magyar Színházba látogatott el, hogy ott mélyíthesse 

irodalmi műveltségét. 

November 13-án komoly Szakmai napot 

rendezett az 1.-2. osztályos munkaközösség. 

Matematika bemutató órát tartott Turek Ágnes tanítónő 

a 2. b osztályban, ahol megmutathatta közel 50 

tankerülethez tartozó pedagógusnak a LÜK, a 

matematikai taneszközök és a kísérleti tankönyv 

használatát. A szakmai nap sikere visszacsatolást adott 

iskolánknak a magas színvonalú munkájáról. 

         November 14-én az Idősek napján a 4.z osztály 

fejezte ki tiszteletét az idősek iránt megható kis 

műsorral a Művelődési Házban, amit Hegedűsné 

Megyeri Andrea tanító néni tanított be.  

November 19-én Tankerületi Tízpróba foci 

fordulójában az I. korcsoport aranyéremmel térhetett 

haza! 

A csapat tagjai: Czakó Milán, Petre Kevin, Tóth Péter, 

Bereczki Milán, Pintér Gergő, Varga Máté, Dóra 

Marcell, Kelemen Dávid, Bubán Barnabás. 

Edző Bognár Árpád és felkészítő testnevelő tanár 

Kratofil Sándor. 

 

November 26-án a szülőknek is megmutattuk 

munkánk gyümölcsét, nyílt tanítási nap keretében, ahol 

az óvó nénik is megnézhették volt diákjaikat.  

Ezen a délutánon a 3.-4. osztályos tanulók Szépolvasó 

versenyen mérték össze olvasástechnikai fejlettségüket. 

A következő eredmények születtek: 

3. osztály: I. Házi Gréti (3. v), II. Buzás Hanna (3. a), 

III. Jeney Abigél (3. v) 

4. osztály: I. Mócsa Cintia (4. a), II. Buzás Szonja (4. 

z), II. Pataki Tímea, III. (4. z), Nagy Boglárka (4.z), III. 

Mogyoródi Rebeka (4.b) 

November 14-én és 28-án negyedikeseink és 

szüleik a felső tagozatban jártak vendégségben. Az 

érdekes élményeiket fogalmazásokban írták le a 

gyerekek. 

Október közepén ennyi program mellett még az 

egészségünkre is gondoltunk.  

Életmód napot szerveztünk. Hálásan köszönjük a 

szülőknek a felajánlásokat! 
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Jó volt belépni mindjárt reggel, mert a töklámpások 

sejtelmes, meleg fényükkel derítettek fel mindenkit. 

Még jobb volt látni, ahogyan a szülők büszkén hozták 

remekműveiket, a zöldség- és gyümölcscsodákat. 

Jóleső érzéssel hallgattuk a védőnőt, Ági nénit, 

ahogyan a 4-es lányoknak beszélt a „nagylányság” 

titkairól, a kisebbeknek a mindennapok higiéniájáról. 

Iskolarendőrünk jó humorral vezényelte tanulóinkat: 

„Rendőrautó megtekintéséhez őrmester úrnál 

jelentkezz!”Jó ismerősünk már a kutyus is, élvezetes, 

ahogyan Lados Tibor tanítgat a négylábúakkal való 

viselkedésre. A kerékpáros akadálypálya végén a jól 

teljesítők jóféle cukorkát kaptak. A 4. osztályosok 

jobbnál – jobb receptekből, életmódbeli tanácsokból 

gyűjteményt is készítettek. A legjobb mégis az volt, 

amikor a nap végén így búcsúztak: jó lenne még 

maradni! 

Már több éve hagyományosan adventkor, hétfő 

reggelenként egy-egy osztály kedveskedik egy kis 

műsorral, s az alsó tagozat együtt énekelve köszönti a 

következő gyertya meggyújtását.  

A gyerekek izgatott várakozással élik meg az 

advent időszakát, a Mikulás-délutánok, film-vetítések, a 

karácsonyi készülődések mellett a tanulás szinte 

„játék”. 

Minden nap így búcsúzunk: jó volt ma… 

Nekem pedig Kazinczy Ferenc szavai csengtek a 

fülembe:  

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” 

Kívánom, hogy karácsonyra várva éljük meg 

mindannyian a jót! 

 

Kellemes Ünnepeket kívánnak a Tanító nénik! 

Az eseményekről készült fotók a honlapunkon 

megtekinthetők. 

       Molnárné Jurinka Tünde 

 

 

 

 

2014-2019 Önkormányzati ciklus 
 

A 2014. október 12-én lezajlott helyi képviselő és 

polgármester választás ereményeképpen a 2014-2019 

ciklus képviselő-testülete és bizottságainak tagjai: 

Polgármester: Némethné Dr. Keresztes Katalin 

Alpolgármester: Oláh Klára Mária 

Képviselők:  

Bognár László 

Dr. Gyöngy Mónika 

Kalcsó Tibor 

Langa Gábor 

Oláh Klára Mária  

Peterson János 2014. dec.1-jétől Szarvas Csaba 

Szásziné Győri Éva 

Urbán Attila 

 

Művelődési és Szociális Bizottság (MSzB): 

Elnök: Dr. Gyöngy Mónika 

Tagok: 

Szásziné Győri Éva 

Bognár László 

Dormányné Szabó Andrea 

Tóthné Székely Adrien 

 

Pénzügyi Bizottság (PB): 

Elnök: Langa Gábor 

Tagok: 

Urbán Attila 

Peterson János 

Kalcsó Tibor 

Illés Lászlóné 

Szarvas Csaba 

ifj. Száraz Zoltán 

Az eltelt idő alatti testületi ülésekről szóló tájékoztatót 

a következő újság hasábjain tesszük közre valamint az 

ülésekről készült televízió felvételt megtekinthetik a 

Régió Plusz Televízió videotárában: 

https://www.youtube.com/user/regioplusztv          vné 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/regioplusztv
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Rangos elismerés Búth Emíliának 
 

"A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat,  

akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára." 

http://www.primissima.hu 
 

  A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) 2014. évi Közép-

Magyarországi Regionális Príma Díj ünnepélyes díjátadó gálaestjét 

tartották 2014.november 28-án, pénteken a királyi kastély lovardájában.  

A műsorral egybekötött estélyen hat fő részesült elismerésben, melyhez  

1-1 millió forint alapítványi támogatást is kaptak a kiválóságok.  

Az idén a Közép-Magyarországi Régió Regionális Prima Díjában részesült Rófusz Ferenc rajzfilmrendező, 

Kádas István grafikus, Kiss B. Attila operaénekes, Búth Emília költő, dr. Krasznai Magda orvos és Ungvári 

Miklós cselgáncsozó. Marjay Gyula a VOSZ KMRSZ elnöke megnyitó beszédében Márai Sándort idézte: 

 „ A művészek tiszteletre méltóak. Ők Isten 

gyermekei, akik a legnehezebb részt választották”. Az 

író gondolatai örökérvényűek, valóban ezek az 

emberek alkotásaikkal sok örömteli percet 

csempésznek az életünkbe. Valljuk be, erre mindig 

szükség volt és lesz is, tehát mindenképpen 

megérdemlik, hogy megköszönjük nekik önzetlen 

munkájukat. A díjak átadását megelőzte a kitüntetettek 

munkásságának rövid bemutatása szóban és egy 

rövidfilmben, amely ars poétikájukat hivatott 

tolmácsolni az emberek felé. A Kisbíró újság lapjain most Kartal falu egyik "gyöngyszemének" - ahogyan 

polgármesterünk nevezte - írásbeli méltatását van lehetőségünk ismertetni a kedves olvasókkal. 

Magyar irodalom kategóriában díjazott: Búth Emília 

  Emília 1954-ben született Gödöllőn. Megjelent könyvei: Felemás 

1995, Madárlátta 1997, Papírkaland 2000, Biccentő Gilice és 

Cérnapocok 2008, Szakálla volt kender 2014. 1998-tól publikál a 

Ligetben. Verseit közölte a Mozgó Világ, a Céh, a Végeken, a 

Hölgyvilág, a Reformátusok Lapja, az Események, az Irodalmi 

Füzetek, a Kartali Kisbíró Kalendáriumai. Nyirkáiból, melyek 

fekete-fehér, színes papírokból "nyirkált", ragasztott (kollázs-, 

montázs-szerű) papírképek, Hatvanban, Fóton, Kartalon, 

Gyöngyöshalászin rendeztek kiállításokat.  

Díjai:1987 Események plakett, életmű-díj. 1995 

Tempefői-díj, 2012 Kartal Nagyközség Díszpolgára.  

  Búth Emília díjának átvételét követően Némethné 

dr. Keresztes Katalin köszönte meg író és költőnőnk 

nevében a színvonalas elismerést. A kitüntetettek és a 

jelenlévő vendégek tiszteletére az előző években 

díjazott művészek, előadók nyújtottak feledhetetlen 

perceket változatos műsorszámaikkal. Az átadásokat 

követően Demján Sándor úr a VOSZ ügyvezető 

elnöke záró gondolataiban kifejtette az elismerések 

fontosságát, a művészek, sportolók, tudomány jeles 

képviselőinek kiemelt szerepét rohanó világunkban.  

   

http://www.primissima.hu/
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   Szeretnénk köszönetet mondani a kartali származású Szelei Klárának, a VOSZ-KMRSZ elnökségi tagjának, 

 aki felhívta figyelmünket a lehetőségre, hogy falunkból is ajánlhatunk alkotókat erre a neves díjra, és anyagilag  

is segített hozzájárulni a rendezvény létrejöttéhez. 

   Valamint köszönjük a Kartali Mezőgazdasági Szövetkezetnek, Urbán Imre elnöknek a rendezvény támogatását, 

ezzel a nemes gesztussal képviselte Kartalt a szponzorok körében. 

  Gratulálunk Búth Emíliának és kívánunk Neki erőt, egészséget és sok-sok ihletteli percet, hogy még hosszú ideig 

megajándékozhasson bennünket tehetsége gyöngyszemeivel! 

A díj átadásról a Régió Plusz TV felvételt készített, amelyet majd megtekinthetnek a televízió adásában, illetve a 

honlapján http://www.regioplusztv.hu/ a video tárban.  Fotó: Diósi Imre, Gusztáv Balázs és a Régió Plusz TV. 

További fotók a www.kartal.hu és a facebook oldalon megtalálhatók.      

Laukó 

 

 

„Örömöm sokszorozódjék 
a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.  

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, 

cselekedni, hogy mindennek javára legyél.  

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 
(Weöres Sándor: A teljesség felé) 

 
 

A dísz-teremben, az ünnepi hangulatban, nem mertem elfogadni a felkínált mikrofont. Most az ott el nem 

hangzottak helyett próbálok pár mondatban köszönetet mondani MINDENKINEK, aki közvetve, közvetlen 

szereplője, részese, része, elindítója, megvalósítója, „háttere”, ennek a díjnak!   

KÖSZÖNÖK minden testi, lelki, erkölcsi, rokoni, baráti, anyagi segítséget, támogatást!  

Köszönöm Szelei Klárinak, hogy eszébe jutottam, hogy az általános iskolai korunktól eltelt pár évtized alatt  

sem felejtett el, s hogy a díj kapcsán is gondolt rám. 

Köszönöm a kartali könyvtár dolgozóinak, hogy jelöltek, beneveztek a díjra.  

Köszönöm Keresztes Katinak, hogy elkísért Gödöllőre, s hogy csendes, higgadt jelenlétével lelki-támaszt  

nyújtott, frappáns, (rögtönzött) pár köszönő-mondatával (a színpadon) kisegített. 

Köszönöm Laukó Ibolyának, Búth Viktóriának, akik jöttek, vittek, elkísértek és végig- tolmácsolták nekem az 

ünnepi műsort.  

…rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök… - erkölcsi, anyagi támogatók, kartaliak és mások… senkit nem 

szeretnék kihagyni! Mind-mind ott voltak, voltatok velem lélekben…    

                                                                                                                           Búth Emília 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.regioplusztv.hu/
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Az új és a hagyomány ötvözete 
avagy Falunap és Népzenei Találkozó Kartalon 

 

  

  2014. szeptember 13-án két rendezvényre invitáltuk 

meg községünk apraját-nagyját; egy új 

kezdeményezésre és a több éven keresztül 

megrendezett népzenei találkozóra. Az első kartali  

Falunap futóversennyel indult, három kategóriában; 

óvodások, iskolások és felnőttek részére különböző 

útvonalakon.  Bár nagyon esőre állt az idő, a 

résztvevőket ez nem akadályozta meg az indulásban. A 

Petőfi téren Tóth Ilkó Mihály polgármester úr megnyitó 

beszéde után került sor a FUTAKARTAL verseny 

eredményhirdetésére, ahol átadta a díjakat.  

Ezután kezdődött el a helyi fellépők színes kavalkádja, 

hiszen az óvodai gyermekjátéktól kezdve mesemondás 

(Házi Gréti), néptánc (Rozmaring Ifjúsági 

néptánccsoport), akrobatikus tánc (Kristályház 

Happiness tánccsoportja), kangoo bemutató (Gerhát 

Petra), hastánc (Mezei Judit és Tamás Andrea), népi 

ének (Bereczki Márta), hegedűszóló (Varga Péter), 

bűvészkedés (Varga Kristóf) volt hallható és látható. 

Időközben a felhők közül kibújtak az őszi melengető 

napsugarak is, támogatva szabadtéri rendezvényünket. 

Párhuzamos programként kézműves foglalkozásokon 

(óvoda, iskola, Gyűszűkör, Mészárosné Varjú 

Angyalka szalmafonása, tojáspatkolás), Angyalka néni 

népművészeti kiállításán (postai óvodában) és az Ecsédi 

Csillagösvény Íjászklub bemutatóján vehettek részt a 

fiatalok és felnőttek egyaránt.  A Gyűszűkör által első 

alkalommal meghirdetett lekvárfőző versenyre több 

mint harmincan neveztek be és ezek közül választotta 

ki a legízletesebbet a férfiakból álló zsűri.  Az első 

helyezést Szarvasné M. Erzsébet üstben főzött 

szilvalekvárja érdemelte ki.  A gólyalábas Hórihorgas 

Hujákolók érdekes gyermekműsora után Sári Szabolcs 

trombitajátéka zárta a délelőtti programot, mely után 

sajnos az egyre gyülekező felhőkből eleredt az eső.  

  Ez meghatározta és megváltoztatta a délutáni 

Népzenei Találkozó helyszínét és lebonyolítását. Amíg 

a kedves kartali közönség a főtéren kapcsolódott ki, az 

idő alatt folyamatosan érkeztek határainkon innen – és 

túlról a meghívott hagyományőrző csoportok.  Ez a 

találkozó kettős ünnepnek adott színteret, hiszen 

egyben méltó alkalom volt arra is, hogy a 2010-ben 

alapított Kartal Nagyközség Díszpolgára cím átadásra 

került. Az önkormányzat erkölcsi elismerését idén a 

Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas Kartali 

Asszonykórus érdemelte ki, aki a Kodály örökséget 

méltón ápolja és terjeszti határok nélkül.   

Bár ennek a nagy és örömteli eseménynek nem lehetett 

mindenki tanúja (sajnos), mert egyszerűen vendégeink 

nem fértek be a Művelődési Házba. Rendezvényünket 

megtisztelte Vécsey László országgyűlési képviselő, 

Karácsondi Mihály bagi plébános atya és a szakma 

jeles képviselői:  

Dr. Gerzanics Magdolna Magyar örökség-díjas 

népzenekutató, újságíró, Budai Ilona Magyar Örökség- 

és Életfa-díjas népdalénekes, tanár és Rozgonyi 

Krisztina a KÓTA népzenei munkatársa is.  

Az ünnepséget egy népdal feldolgozással nyitotta meg 

Szlepákné Jámbor Hajnalka, Szlepák Zsolt és Sári 

Szabolcs. Ezután Karácsondi Mihály atyával közösen 

adtunk hálát, hiszen mindig van miért köszönetet 

mondanunk. Misi atya külön kiemelte, hogy büszke 

arra, hogy ő is falunk szülötte és szívesen jött a „32 

éves fiatalok” ünnepére, hiszen „Boldog a nép, amely 

tud ünnepelni…” 

  Az ünnepeltek rövid beköszöntő éneke után, 

községünk polgármestere átadta a címmel járó plakettet 

az Asszonykórus vezetőjének, Valter Menyhértnének és 

a tagoknak a díszpolgári okleveleket „ a helyi 

hagyományaink és értékeink megőrzése érdekében 

végzett munkája elismeréséül”. Szívből jövő köszöntőt 

hallottunk a Dr. Gerzanics Magdolnától, a Vass Lajos 

Népzenei Szövetség vezetőségének képviselőjétől az 

ARANYPÁVA NAGYDÍJ átadásakor.  A köszöntők 

sorába beállt Vécsey László országgyűlési képviselő, a 

„régi barát” Budai Ilona és a helyi Szent Erzsébet 

Madárkái egyházi kórus képviselői is.  A 32. évfordulót 

nemcsak a dalosok, hanem ahogy egy nagycsaládban 

illik, vendégeikkel a bogácsi-, bükkábrányi-, 

hévízgyörki-, herédi-, vecsési-, isaszegi-, lőrinci-, 

nyitragesztei-, pogrányi-, és a helyi 

hagyományőrzőkkel együtt ünnepelték. Akár a népzene 

ünnepének is nevezhetnénk ezt a műsort, hiszen élővé 

vált a hagyomány, népdalkincsünk az énekesek ajkán. 

Ugyanis Kodály szavait idézve: „Addig van nép, míg 

dala van."   
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  A különböző tájegységekről valamint Zoboraljáról 

hozott szebbnél-szebb dalok, felmelegítették a 

hallgatók szívét és jókedvet eredményeztek, amely a 

közös esti mulatásban csak tovább fokozódott. 

  Az egész napos bemutatkozót Kvaka Andrea énekes 

zárta, aki színvonalas műsorával a színpadra csalogatta 

a fiatal generációt is.  

 

Most pedig hagyományunkhoz híven bemutatjuk a díszpolgári címet kiérdemlő csoport érdemeit, szakmai sikereit, 

munkásságát.  

  A Kartali Asszonykórus 1982-ben alakult újjá,  

a Vass Lajos Szövetség és a KÓTA tagja és már 

egy éve egyesületi formában tevékenykednek. 

Megtartották népszokásainkat, melyeket a 

mindennapi életükben is alkalmaznak és 

megőrizték eredeti népviseletünket. Felismerték a 

hagyomány, a népdal összetartó, közösségépítő 

erejét, amely mindig átsegít a nehézségeken. 

Műsoraikat elsősorban Kartal és a Galga-mente 

népdalaiból állítják össze, de szívesen nyúlnak 

más tájegység dalaihoz is. A kórus tagjai egyházi 

énekeikkel mindig színesítik az egyházi 

ünnepeket és immár állandó szereplői az Egyháznépénekes találkozóknak, valamint helyi kulturális 

rendezvényeinknek. Felélesztették a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó betlehemest, a farsangi bálokat, a 

lakodalmast, a búzaszentelést és vőfélyversenyeket is. Műsoraikról a szakma bírálói elismeréssel nyilatkoznak, 

szereplésük alkalmával példaként állítják a többi csoport elé (öltözet, műsor összeállítás, előadásmód stb.). 

  Számtalan rádió- és televízió-felvétel örökítette meg énekeiket, melyeket a mai napig is folyamatosan közvetít a 

Szent István és a Mária Rádió. Közös hangfelvételek őrzik dalaikat Széles András citeraművésszel, Maczkó Mária, 

Budai Ilona és a tavaly elhunyt Ferencz Éva népdalénekesekkel, valamint a Gajdos zenekarral.  

2011-ben jelent meg önálló CD lemezük „Nagykartali torony, de messzire ellátszik…” címmel. 

  A megmérettetéseken, minősítéseken eddig csak arany fokozatban részesítették a csoportot, ezek közül emelnék  

ki néhány rangosabb elismerést: 

 1992-ben Vass Lajos emlékplakett tulajdonosai lehettek 

 a népi hagyományok megőrzéséért 1993-ban vehették át a Vankóné Dudás Juli-díjat   

 2001-ben Csömörön érdemelték ki először az ARANY PÁVA Díjat, melyet azóta meghétszereztek 

 2002-ben a helyi önkormányzat „Kartal Közművelődéséért” díjban részesítette a kórust 

 2003-ban Pest megye Önkormányzata „Pest Megye Művészetéért” díjat adományozott a csoportnak 

 a Vass Lajos Nagydíjat 2004 óta ötször érdemelték ki 

 2005 decemberében a Budapesti Zeneakadémián elismert zeneszerzők, karnagyok, kórusok között 

szólították színpadra a Kartali Asszonykórust, ahol a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége  

„KÓTA- DÍJ”-ban részesítette őket 

 2006-ban Bagon a Horváth Mihály (Portörő) emlékére alapított díjat ítélték oda a néphagyományok 

ápolása terén végzett csoportos kiemelkedő munkájukért 

 2007 áprilisában Budapesten díszoklevéllel és jutalommal részesítették a csoportot “Vass Lajos 

születésének 80. évfordulója alkalmából, a Népzene iránti odaadó elkötelezettséggel végzett 

hagyományőrző és értékmentő tevékenysége elismeréseként”  

 ugyancsak 2007-ben érdemelték ki először az Aranypáva Nagydíjat, melyet a KÓTA Népzenei 

Szakbizottsága 2005-ben alapított az Aranypáva díjat elért csoportok és szólisták részére; ezt a szakmai 

fokozatot azóta hatszor ítélték oda munkájuk elismeréseként 

 2009-ben Egerben a “Ködellik a Mátra” Országos Fesztiválon a csoport a Fesztivál Kiemelt Nívódíját 

nyerte el 

 2010 januárjában a KÓTA-tól meghívást kaptak a Magyar Kultúra Napja Alkalmából rendezett  

Ünnepi Kórushangversenyre a Néprajzi Múzeumba 

 szintén 2010-ben Mezőkövesden a Vass Lajos Népzenei Verseny országos középdöntőjén Vass Lajos 

Kiemelt Arany fokozatot kaptak a szakmai zsűritől 

 2011 / 12-ben a KÓTA és a Tradíció Alapítvány különdíját vehették át 
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 2013-ban az Egri Népzenei Gála és Aranypáva Nagydíjas Versenyen Aranypáva Nagydíjat és még 

ugyanabban az évben Vésztőn Sípos András emlékdíjat nyertek el 

 2014 januárjában a Nemzeti Színházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díjátadó 

ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át az állami elismeréseket azoknak, akik 

kiemelkedő tevékenységet végeztek a kultúra területén 

 ezt a magas rangú kitüntetést, a Csokonai Vitéz Mihály – alkotódíjat, közösségi kategóriában a Kartali 

Asszonykórus vehette át, amely a hagyományőrzés és előadó népművészet területén működő, hosszabb 

ideje kimagasló művészeti munkát végző, a nem hivatásos, amatőr egyéni alkotóknak és csoportoknak 

adományozható állami kitüntetés 

 

  A több mint 3 évtized munkássága alatt többször kaptak meghívást Erdélybe, Szlovákiába, Ukrajnába, 

Horvátországba, két alkalommal Olaszországban is énekeltek: Padovában a Szent Antal Bazilikában, illetve 

Velencén a Szent György-szigeti Bazilikában. Már az ország számtalan településén bemutatkoztak, minden 

meghívást szívesen viszonoznak, ezzel is ápolva a baráti kapcsolatokat. Ez által megismertetik községünk 

hagyományait, öregbítik Kartal hírnevét, bizonyításképpen hogy a zene nem ismer határokat. Hiszem, hogy ezek  

a felejthetetlen közös élmények életükben meghatározó szerepet töltöttek be.  

 

  Jelenlegi vezetőjük 17 éve Valter Menyhértné, aki a mai napig is aktívan munkálkodik, odaadó munkájával, 

szakmai irányításával és hozzáértésével jutatta el a Kartali Asszonykórust az ország egyik, a szakma által elismert 

kórusai közé. A Kartali Asszonykórus méltó a díj elnyerésére, mind színpadi megjelenésben, mozgásban, tiszta 

hangzásban. Tevékenységük példamutató.  

  Azt hiszem, magukénak vallhatják Lajtha László népzenekutató gondolatát:  

„ A népzene nem csak egy lepréselt virág, hanem élet is.” 

További sok-sok sikert kívánunk a nagyszerű énekeseknek, maradjanak ilyen jókedvűek, daloljanak sokat és 

szolgáljanak például más dalosoknak is, az összetartás és a szép eredmények megtartásában.  

 

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET MONDANI MINDAZOKNAK, AKIK TÁMOGATÁSUKKAL, 

MUNKÁJUKKAL VAGY EGYÉB MÓDON HOZZÁJÁRULTAK  

PROGRAMUNK MEGRENDEZÉSÉHEZ: 

Kartal Nagyközség Önkormányzata 

HFC-Network Kft. Budapest 

Gödöllői Tangazdaság Zrt. Kartal 

Kartali Mezőgazdasági Szövetkezet 

Braun Papírbolt 

AD-ROB Kft. 

Friss Kenyér Bt. 

Hús-Profil Kft. 

Hajnáczkiné Krekó Ágnes 

Deák Péter 

Szásziné Győri Éva 

Bereczki László 

László Tiborné 

Gergely László 

Scsuka Attila - MOL kút 

Szarvas Csaba 

Peterson János 

Oláh Klára, 

ifj. Száraz Zoltán 

Kovács Róbert 

Langa Gábor 

Illés Lászlóné 

Dr. Gyöngy Mónika 

Urbán Attila, Kassa István 

 

Valamint köszönjük a Falunapon fellépők díjmentes műsorát, Papp Zolinak, Szásziné Győri Évának és Tantó 

Viktornénak a fotózást, Szászi Tibornak és Gergely Lászlónak a hangosítást, Bognár József és csapatának a 

technikai munkálatokat, Szabó Istvánnak az állandó fuvarozást, a konyhai dolgozók finom ebédjét, a Könyves 

Kálmán Általános Iskola és a Játéksziget Óvoda dolgozóinak segítségét, László Tibornénak  a gyönyörű 

virágkompozíciót, a polgárőrség és a további önkéntes segítők munkáját és a sütemény felajánlásokat.  
Erre a napra mottóul szolgálhatott gróf Széchenyi István híres, összefogásra buzdító gondolata –  

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen". 

 

/az eseményeket a Régió Plusz Televízió rögzítette, a fotókat pedig megtekinthetik a Művelődési Ház facebook 

oldalán valamint a www.kartal.hu oldalon is/ 

                                                                                                 vné
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„ Az ősz haj előtt kelj fel, legyél figyelmes az idős ember személye iránt…” 

Ismét együtt köszöntöttük Kartal szépkorú Lakosait 

1981 óta – amikor is az ENSZ október elsejét az Idősek 

Világnapjának jelölte ki – a világban sok helyen, így 

Kartalon is már nem először köszöntöttük ebből az 

alkalomból községünk idős lakosait.  Ez a nap az idős 

emberekről, az ő tiszteletükről szól, amely magában 

foglalja az elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 

és hálánkat. Társadalmunknak ők is hasznos tagjaik és 

mindannyiunknak szüksége van élettapasztalataikra és 

bölcsességükre. 2014. november 14-én Kartal 

Nagyközség Önkormányzata és a Művelődési Ház 

invitálta meg a helyi időskorúakat, hogy ünnepi 

műsorral és szerény ajándékkal kedveskedjünk nekik, 

melyet az Önkormányzat és a Vöröskereszt (Gáspárné 

Csókás Rita) biztosított. Némethné Dr. Keresztes 

Katalin, polgármesterünk ünnepi beszédében külön 

köszöntötte községünk legidősebb lakosát, a 95 éves 

Bratkovics Jánosné született Jakus Máriát, aki sajnos 

egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni.  

A műsorban résztvevők a Játéksziget 

Napköziotthonos Óvoda Süni csoportjának tagjai 

(felkészítők Deákné Kiss Katalin és Antal Brigitta) 

versekkel és énekkel, a Könyves Kálmán Általános 

Iskola 4. z osztály 11 tanulója komplett zenés-irodalmi 

műsorral (felkészítő Hegedűsné Megyeri Andrea), a 

Művelődési Ház Rozmaring néptánccsoportja Pechó 

Ferencné vezetésével Dél-alföldi ugróssal és csárdással 

próbálta elfeledtetni az élet nehézségeit. A vidámság, a 

humor jegyében meghallgathatták „Egy nyugdíjas férfi 

panaszai”-t Szarvas Csaba és egy székely mesét 

Rehorovszky Gáborné előadásában. Meghívott 

vendégünk Zsuzsa Mihály Aranykoszorús operett- és 

nótaénekes előadó volt, aki már nem először 

szórakoztatta és énekeltette meg a kedves közönséget.   

Műsorunk befejeztével voltak, akik vidáman, egyesek 

pedig elérzékenyülve köszönték meg, hogy egy ilyen 

kellemes estét tudtak együtt tölteni. Örültünk, hogy 

eljöttek, s reméljük az elkövetkező években is 

találkozhatunk. Addig is jó egészséget és sok szeretet 

kívánunk szeretteik körében és ne feledjék: 

“Adják meg minden napnak az esélyt, hogy életük 

legszebb napja legyen!” 

- hiszen minden nap egy ajándék. 

 

vné 
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„Meghasadt az égbolt, mert egy 

nép azt mondta: Elég volt”. 

Boldogok az égiek, mert az angyalok kórusa 

kapott egy tisztalelkű énekest! 
 

  Márai Sándor sorait idézve valóban 1956. október  

23-án e hazában is meghasadt az égbolt, mert 

mindenkinek mindenből elege lett. Egy kicsi, sokat 

szenvedett nemzet adott értelmet és jelentőséget az 

egyik legnagyobb isteni és emberi adománynak, a 

Szabadságnak. Ez a nap az elnyomás elleni hősi 

küzdelemre és a szabadság szeretetére emlékeztet 

minket. Önök közül talán többen is személyesen 

megtapasztalták, átélték e történelmi eseményeket  

vagy annak hatásait. Amikor egyre jobban fogynak 

a tanúk, a túlélők, annál fontosabbá válik a közös 

emlékezés. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

58. évfordulóján mi is együtt emlékeztünk a 

Művelődési Házban a szabadság hőseire, akik életüket 

adták a mi jövőnkért, 

egy jobb életért.   

Némethné Dr. Keresztes 

Katalin polgármester 

asszony ünnepi megem-

lékezésében és a  

Könyves Kálmán 

Általános Iskola 6.a 

osztályos diákjai 

valamint  a felső tagozatos énekkar irodalmi-zenés 

összeállításával felidéztük a történelmi pillanatokat,az 

önfeláldozó tetteket. Köszönjük a felkészítő tanárok: 

Bognár László és Kissné Zilahi Anikó munkáját. 

  Soha ne feledjük hát az ötvennyolc évvel ezelőtti  

bátor emberek példáját, emlékezzünk a hozzánk 

hasonló egyszerű emberekre, hiszen ők sem születtek 

hősöknek, hanem azzá váltak… 

Mára fennen lehet hirdetni:  

„Gloria victis!” – „Dicsőség a legyőzötteknek!”                   

                                                    vné 

 

  2014. november 29-én ismét egy 

Kartal Díszpolgára címet viselő 

személytől, Hajdú Pálné 

született: Béki Ilonától vettünk 

végső búcsút, akit az égiek 65 

évesen szólítottak magukhoz.    

Végakarata szerint az általa oly 

nagyon szeretett kartali 

népviseletben indult utolsó földi útjára, hogy a mennyei 

kórusban elfoglalja helyét.  

  A temetési szertartáson Némethné Dr. Keresztes 

Katalin, községünk polgármestere mondott búcsú 

beszédet és a szinte családtagnak számító kartali 

Asszonykórus Kodály Esti dalával köszönt el a 

váratlanul elhunyt tagjától.  

  Részlet a búcsúbeszédből: 

Ilonka Kartalon szegény paraszti család gyermekeként 

született. Fiatal korában Budapestre járt az építőiparba 

dolgozni, ami egészségét felőrölte, korán 

leszázalékolták, rokkant nyugdíjas lett. Férje fiatalon 

meghalt, és Ilona a 6 gyermekét egyedül nevelte fel 

sok-sok munkával, küzdelemmel. 

23 évvel ezelőtt lett a Kartali Asszonykórus tagja. 

Gondjai mellett szívesen vett részt a kórus munkájában, 

szívén viselte a népi hagyományok ápolását. A 

közösség aktív tagja volt, minden feladatban elsőként 

vállalt részt. A próbákról soha nem hiányzott, csak 

betegsége gátolta.  

Az Asszonykórus eredményeinek elérésében az ő 

munkáját is elismerjük. Arany minősítések, Arany Páva 

díjak, Aranypáva nagydíjak, kiemelt nagydíjak, 

Csokonai Vitéz Mihály alkotódíj és 2014. szeptember 

13-án az Asszonykórus tagjaként Kartal Díszpolgára 

lett. Sok gondja mellett én személy szerint mindig 

mosolyt láttam az arcán. A mosoly és az éneklés 

feledtette vele talán élete nehézségeit. 

Ilonkát soha nem feledjük el, ha rá gondolunk, a 

mosolya, a kedvessége jut majd eszünkbe. Úgy 

érezzük, még élhetett volna még, hiszen nem volt idős. 

De a Jóisten valószínűleg a betegségéből adódó további 

fájdalmaktól akarta őt megkímélni. 

  Ha Ilonka még szólni tudna hozzánk, talán Tóth 

Árpád alábbi sorait mondaná nekünk: Csak ennyi 

„Isten veled, Vigasztaljanak méltóbb, zengőbb versek, 

Isten veled, Vigasztaljanak zengőbb, szebb szerelmek, 

Isten veled, Nézd, fény ragyog a gyönyörű világon, 

Csak ennyi, lásd, Hogy én eltűntem és hiányzom.” 
 

Igen eltűnt és hiányozni fog a jelenléte, de szívünkben 

és Kartal település történetében örökké élni fog. Kartal 

Nagyközség Önkormányzata és valamennyiünk 

nevében kívánom: Nyugodjon békében! 
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In memoriam Herczeg Jánosné 
2014. szeptember 12-én kísértük utolsó földi útjára Olgi nénit 

 
 Minden másodpercben kigyúl egy csillag az égen, 

minden másodpercben új emberi lélek születik a 

világra. Új fény gyullad ki: egy csillag, mely lehet, hogy 

majd különösen szépen világít, de mindenképpen soha 

nem látott, saját színképe van. Új lény csókolja meg a 

földet - talán lángészt, talán szépséget sugárzón testet 

ölt az, amit még soha nem láttunk. Egy emberben sem 

ismétlődhet, másik, és ő sem ölthet testet soha többé 

másban! Minden új lény - üstökös, amely az 

örökkévalóság folyamán csak egyszer érinti a földi 

pályát; hogy egy rövid pillanatra vakító fénnyel 

villanjon fel a két sötét örökkévalóság között. 

 

 Herczegh Jánosné, Bócz Olga csillaga 77 évvel 

ezelőtt gyúlt ki egy budapesti 

család otthonában.  

18 évesen érkezett pesti 

lányként e kis faluba, hogy 

tanítóként kezdje meg életét. 

És szépen lassan itt eresztett 

gyökeret igazi kartalivá vált. 

Itt ismerte meg élete párját, 

János bácsit, akivel gyönyörű, 

tartalmas életet éltek. Itt nevelte fel 

két gyermekét Katalint és Attilát. Olgi néni életét a 

családja és a munkája töltötte ki. Fáradhatatlansága, 

munkaszeretete, munkabírása utolérhetetlen és 

példaértékű volt mindenki számára. Helytállt a 

családban és az iskolában mindig minden helyzetben. 

Sokan közülünk az ő szerető gondoskodása mellett 

léptük át az iskola kapuját. Ma is hallom bátorító 

szavait, amelyek kis elsősként még most is a fülembe 

csengenek. Rengeteg gyermeket tanított a betűvetésre, a 

számok ismeretére és tanítványai közül mindenki 

megállta helyét a világban és jó példája nyomán 

néhányan még kollégái is lehettünk.  De talán senki 

nincs a faluban, aki ne ismerné, akár mint tanító nénit, 

vagy igazgató nénit, vagy a nyugdíjasklub alapító tagját 

és vezetőjét. 

  Egy falu veszítette el személyében egy tekintélyes, 

lelkiismeretes, önfeláldozó, mindig fáradhatatlanul 

aktív példaképét. Nyugdíjba vonulásáig az iskola volt 

az élete, mindig türelemmel, szeretettel tanítgatta a 

keze alatt cseperedő gyerekeket.  Minden szülővel 

baráti kapcsolatban állt, igyekezett megismerni az 

életüket, jó tanácsokkal látta el őket. Igazgató 

helyettesként, majd igazgatóként a legnagyobb jó 

szándékkal építette a kollegák közösségét, átadta 

tudását a fiataloknak, segítette őket, hogy jó 

pedagógusok legyenek. A haragot sosem ismerte.  

 

 

Mindig azt mondta: „Nagy az én kötényem zsebe. 

Kihullik belőle minden.” 

Minden nap tiszta lappal indult. Örök fáradhatatlan 

volt. Elsőként érkezett és utolsóként ment el az 

iskolából. Kék biciklijével rótta a kilométereket a két 

iskola között.  Ha kellett hű társa, János bácsi vitte 

autóval, hogy a feladatait maradéktalanul elvégezhesse. 

Férje halála után még az autóvezetést is megtanulta, 

hogy semmi ne akadályozza munkáját. Még a 

számítógép kezelésébe is belekóstolgatott, jó példát 

mutatva a nyugdíjasoknak, hogy semmi sem lehetetlen. 

  Nyugdíjba vonulása után sem tette le a lantot. 

Folytatta a nyugdíjas klubban és a hagyományőrzés 

területén a munkát, szinte az utolsó leheletéig. A 

közélet állandó szereplőjeként, harcos szelleme, 

kitartása a jó cél érdekében letörhetetlen volt. Rengeteg 

energiát fektetett Kartal monográfiájának 

szerkesztésébe is. Így született meg a „Fejezetek Kartal 

történetéből” című 2004-ben kiadott könyv, mellyel 

bizonyította, hogy ez a falu a számára a szülőhelyével 

egyenértékű. 

  Méltán kapta meg a Magyar Kultúra Lovagja (2009) 

és Kartal Nagyközség Díszpolgára (2011) címet, 

munkája és közéleti tevékenységéért.  

  Hosszú szenvedés után elengedte a feléje nyújtott 

kezeket, s végleg eltávozott szerettei köréből a nagy 

lokálpatrióta és pedagógus mindenki Olgi nénije. 

Minden másodpercben meghal egy ember itt a földön. 

Kialszik egy fény, ami soha többé fel nem lobban, egy 

csillag, amely különösen szépen világított, de 

mindenképpen soha nem látott saját színképe volt. Egy 

élőlény, aki talán lángészt, talán jóságot sugárzott maga 

körül, elhagyja a földet, az, akit csak egyszer látunk, a 

hússá-vérré vált csoda nincs többé. Egy emberben sem 

ismétlődhet meg a másik, és ő sem ismétlődhet meg 

soha többé másban. Minden új lény üstökös, amely az 

örökkévalóság folyamán csak egyszer érinti a földet...   

kérészéletű ragyogó útja egyetlen felvillanás fény és 

sötétség kettős örökkévalósága között. 

Herczegh Jánosné, Bócz Olga is hasznossá tette magát 

e felvillanásban, ez alatt az alig …77…. esztendő alatt. 

A föld gazdagabb lett általa anélkül, hogy ezt neki 

tulajdoníthatnánk. Egy volt a sok névtelen közül, 

akinek egy szorgos munkásélet volt az egyetlen 

ismertetője. 

A volt tanítványok, a volt kollégák, az iskola 

pedagógusai és összes dolgozója, valamint községünk 

lakosai nevében búcsúzunk tőled Olgi néni! Abban a 

hitben, hogy életed nem volt hiábavaló, nyomot hagytál 

mindnyájunkban. Aki ismert soha nem felejt el. 

                                       Rehorovszky Gáborné 
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A Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház életéből 

     Ismét Péntek Esti Beszélgetések 

  Három estre látogathattak el az érdeklődők, az elmúlt 

néhány hónapban. Szeptember végén, dr. Ferencziné 

Szőke Zsuzsa 
vezetésével tehettünk egy 

kirándulást oda, ahová 

sokan egész életünkben 

nem juthatunk el. Kínába 

és belső Mongóliába 

kalauzolt el bennünket, 

repülőn, vonaton és 

gyalog.  Az út kalandos 

volt és tanulságos. Minél 

közelebb jutottunk Mongóliához, annál biztosabbak 

lehettünk abban, hogy ilyen távoli utazás egészségügyi 

kockázatát csak jelentős mennyiségű jó hazai pálinka 

gyógyászati alkalmazásával lehet csökkenteni.  

Az utazás felügyelettel történt, bár erről a kalandorok 

csak akkor értesültek, amikor belső Mongóliában a 

kínai titkosszolgálat letartóztatta őket. Láthattuk a Góbi 

sivatagot, jártunk a kínai nagy falnál, részesei lehettünk 

jurtában tartott Mongol discónak, szóval ízelítőt 

kaptunk ebből a puritán, nomád, ázsiai kultúrából.  

  A következő este vendégeit, egy kolostorból hívtam 

meg. Kismaroson, a falu fölötti részen élnek és dol-

goznak a Ciszterci Nővérek.  

A csodálatos panorámájú dombtetőre épült monostor 

tizenhét különböző korú elhivatott hölgy otthonául, 

munkahelyéül szolgál.  A rend alapeszméje az Evan-

gélium és Szent Benedek Regulája szerinti élet. Kissé 

meglepődtek, amikor meghallották a kérésemet, hogy 

látogassanak el hozzánk és beszéljenek arról, hogyan 

élik az életüket, miben nyilvánul meg a szerzetesi élet, 

vannak e követőik és egyáltalán ki vállalja manapság 

ezt az életet. Minden döntést közösen hoznak, úgyhogy 

néhány nap elteltével értesítettek arról, hogy eljönnek. 

Rendkívüli estének lehettünk résztvevői. A nővérek 

öten érkeztek hangszereikkel és egy kölcsön autóval.  

 

 

 

A meghitt és bensőséges hangulatot, időnként 

hárfajátékkal 

és humorral 

színezték.  

Életüket nem 

komor rideg 

cellák sötét 

magányában 

töltik, bár a 

lecsendesedés 

és ima része az 

életüknek, 

inkább meleg 

szerető odafigyeléssel, képességeiknek megfelelő 

munkával töltik napjaikat. Méhészettel, lekvárkészí-

téssel, egészítik ki az adományokat, amiből fenntartják 

magukat. Orvosi rendelőt üzemeltetnek, ahol mozgás-

szervi betegségeket gyógyítanak, önkéntes adományért. 

Bárkit szívesen fogadnak, nem kérdik, mit kapnak 

cserébe. A szabadidőt kosárlabdázással, kirándulással, 

zenéléssel töltik, és mindent szeretettel és humorral 

fűszereznek. Pompás estének lehettünk részesei, azt 

éreztem a Nővérek is élvezték a beszélgetést.  

   A rákövetkező hétvégére, a legendás képességű 

sportoló, Balczó András jött el. Az öttusa máig leg-

eredményesebb spor-

tolója mára betöltötte a 

76.életévét, de kitűnő 

kondícióban, végig 

állva beszélte el élete 

legfontosabb tanulsá-

gait. Elmondta, gyerek-

korában a legnagyobb 

célként azt tűzte ki, 

hogy egyszer világ-

bajnok lesz. Kitartóan 

küzdött érte, majd 

amikor már a tizenegyedik világbajnoki aranyérmét is 

megszerezte, tudatosult benne, hogy valami még 

mindig hiányzik az életéből. Akkor értette meg, hogy a 

siker nem azonos a boldogsággal.  

Mára a hit szükségességének felismerésére buzdít, 

ebbéli misszióját teljesíti mindenütt és ennek szentelve 

boldog megelégedettséggel éli az életét. Hangulatos, 

vidám anekdotákkal fűszerezett estében részesített 

bennünket, amelynek végén a hallgatók autogramokat 

kaptak.  

Invitálok mindenkit, ötleteivel, észrevételeivel járuljon 

hozzá, hogy további értékes estékkel gyarapodhassunk.

       

      Tázló 
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Télapó itt van… 

„Piros a kabátja, puttonya nagy,  

könnyesre csípi két szemét a fagy.  

Vagy talán boldogság könnye lehet? 

Mert érzi, szeretik a gyermekek ...” 

 

 

Szuhanics Albert verse jól illusztrálja azt a vasárnapi 

hangulatot, amikor 2014. november 30-án a kartali 

Művelődési Házba is megérkezett a Télapó és Barátai. 

A zenés, interaktív előadás bohócokkal, lufi 

hajtogatással, gyermektánccal fűszerezve szórakoztatta 

a picurokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Nagy 

élmény volt a várakozó, kíváncsi kicsiknek, amikor a 

Télapótól átvették az édességet és ölébe ülve 

fényképezkedhettek. Jó volt látni a meghatódott 

gyerkőcök csillogó szemeit, bár akadt köztük, akik 

megszeppentek és eltörött a mécses, de a bohócok 

gyorsan orvosolták a helyzetet. Télapónak és társainak 

nagy örömöt szereztek a feléjük áradó 

gyermekmosolyok és simogatások.  Köszönjük a 

Mesevilág Bongó Penny társaságnak ezt a felejthetetlen 

délutáni műsort.    vné 

 

Színházi előadás Kartalon 
 

2014.november 8-a estéjén egy fergeteges előadásban 

volt részünk. A Turai Komédiások játszották  

A miniszter félrelép c. darabot, amelyet ugyan már 

láthattunk filmen is vagy esetleg más társulatok előa-

dásában, ám az élményt, amelyet helybe hoztak nekünk 

ezek a nagyszerű amatőr színészek, nem cserélhetjük 

fel semmivel. Sajnálhatja, aki nem tartott velünk, mert 

így lemaradt néhány óra felhőtlen kikapcsolódásról! 

Köszönjük a turai színjátszóknak és további sikeres 

munkát kívánunk nekik!  

 

           Színházlátogatások Budapesten 
 

A József Attila Színházban 2014.október 31-én  

a Mici néni két élete c. retro vígjátékot, november  

15-én Tamási Áron: Csalóka szivárvány c. bemutatóját 

tekintettük meg. 

A RAM Colosseumban november 28-án pedig az  

1x3 néha 4 avagy Egyszerháromnéhanégy c. darabot 

élvezhettük. Jövőre folytatódnak a buszos színházi 

„túrák”, kérem, figyeljék a kihelyezett plakátokon, 

illetve a Facebookon a Könyvtár és Művelődési Ház 

hirdetéseit! 

 

Könyvtári hírek 
 

A Márai könyvtártámogató programban intézményünk 

85.000,- Ft-os könyvtámogatásban részesült. Nagyon 

örültünk neki, hiszen a szűkös anyagi helyzet miatt 

alig-alig jutott könyvbeszerzésre az idei évben. 

Könyvadományokat többször is kaptunk a lakosságtól, 

szeretnénk nyilvánosan is megköszönni jótékony 

gesztusukat: Palencsár Szilviának, Czebe Erikának, 

Lados Nikolettnek, Kovács Istvánnak, Lados Annának, 

Szabadosné Kosik Tímeának, Ráczné Sárvári 

Ágnesnek, Tas Lászlónak, Madarasi Bélának, Jóniné 

Kalcsó Zsuzsának, Kende Gabinak és Kissné Bozány 

Zsuzsannának az újságot. 
                                                                  Laukó 

 

Nyár volt, nyár… 
 

  Nagyszerű dolognak tartom, hogy Kartalon egyre 

szaporodnak a nyári táborok. Vannak olyanok, amelyek 

már évtizedek óta és mások, amelyek nem olyan régen 

működnek, de ez mindenképpen jó a gyerekeknek és a 

szülőknek is, akik biztos helyen tudhatják csemetéiket a 

foglalkozások időtartama alatt. 

  Az utóbbi évek igényeihez igazodva 2014 nyarán is 

nyüzsgős tábort szerveztünk. Programjainkkal 

igyekeztünk 

nemcsak 

lefoglalni, de 

sok-sok élményt 

is nyújtani a kis 

táborozóknak. 

Szem előtt 

tartva a fiatalok 

szellemi és 

mozgásigényét 

állítottuk össze a heti „menetrendet”: izgulhattak 
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akadályversenyen, kézműveskedhettek, majd 

találkozhattak Búth Emília kartali költőnővel, akivel 

origamit is hajtogattak. 

Vonatoztunk Gödöllőre, 

ahol moziban jártunk és 

kerékpároztunk 

Fenyőharasztra az érett 

kalászok között vezető 

földúton egész napos 

strandolásra. 

Bekukkanthattunk a 

bűvészet rejtelmeibe 

Varga Kristóf amatőr 

bűvész által és 

megismerkedhettünk a 

tűzoltók felelősségteljes és 

áldozatos munkájával az aszódi telephelyükön. 

Az utolsó napon ízelítőt kaptunk a Liszt Ferenc 

repülőtér életéből, láttuk le- és felszállni a „nagy 

madarakat.” Délután egy megajátszótéren a Tarzan 

Parkban 

tombolhatták 

ki magukat az 

egy hétre 

kölcsönkapott 

lányaink és 

fiaink. 

Köszönjük 

mindenkinek, 

aki segítséget 

nyújtott a 

gyerekek táboroztatásához, a szülőknek, akik élelmet, 

gyümölcsöt és üdítőitalokat hoztak, a névtelen 

adományozónknak a pénzbeli hozzájárulást, az egyik 

nagyszülőnek a kisegítő buszt!         Külön köszönjük 

Urbánné Tóth Krisztinának, Varga Brigittának és 

Urbán Anikónak segítőkész munkáját! Bízunk benne, 

hogy jövőre ismét találkozunk!                                                                                     

 
(További képek az intézmény facebook oldalán) 

 
A könyvtár és a művelődési ház dolgozói nevében Laukó 

   

      

      Boszorkányok márpedig vannak! 
 

  A Gyűszű Kör idén 3. 

alkalommal rendezte meg, immár 

hagyománnyá váló ingyenes 

nyári táborát! Könyves Kálmán 

mondotta, boszorkányok 

márpedig nincsenek! De mi 

bebizonyítottuk az ellenkezőjét! 

Sikerült összetoboroznunk közel 

negyven boszorkány leányt és fiút 

és elindult a kaland... 

Szelídítettünk (értsd úgy, varrtunk) fekete macskát, 

pom-pom baglyot kócoltunk és gyártottunk boszorkány 

seprűket is! Szedtünk sárkány ellen sárkányfüvet, majd 

mágikus képpé szőttük össze! Egy éjszaka a sejtelmes 

hold fényében előmerészkedtek a banyák, zombik és 

egyéb rémisztő figurák, majd velőtrázó sikolyok 

közepette próbára tették a táborozók bátorságát! Aztán 

a boszitanoncok seprűtúrája Fenyőharasztra vezetett, 

ahol egész nap a hasunkat süttettük, persze csak a vérre 

menő vízi csaták szüneteiben! A hetet a tábortűz zárta, 

ahol természetesen elégett az utolsó kartali boszorkány 

is (úgyhogy ne is keressétek többet)!  A tábor nem 

jöhetett volna létre a sok jóakaratú ember nélkül. 

Anyagi támogatást nyújtottak: Rehorovszky Gáborné 

(Molesz), Bognár László, Kiss László és Szőke 

Julianna, Braun Krisztián, Pethő Zoltán (AZA-ker) 

Kartali Önkormányzat, Kiemelt támogatónk volt 

Tulipán Attila (Háztartási vegyi bolt a temető mellett). 

Segítőink voltak: Bognár Árpád, Bognár József, Hegyi 

Csaba, Láng Éva, Nagy Péter, Strausz Attila és Ágnes, 

Szarvas Csaba és Erzsike, Tóth Ádám és Varga Kristóf. 

A Gyűszű Kör tagjai: Konkoly Erika, Rehorovszky 

Gáborné Molesz, Bognárné Oláh Edit, Hegyiné Dudok 

Szilvia, Zatureczkiné Sebák Mónika, Kissné Gódor 

Zsuzsanna, Kissné Gódor Hajnalka. Köszönjük a 

támogatást mindenkinek! Jövőre is várjuk a gyerekeket 

a táborba!                                                      Kissné G. Hajni
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A KÖNYVES KÁLMÁN NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI 

 
  Az év folyamán 9 kedves meghívásnak tettünk eleget 

(Budapest, Sülysáp, Tura, Bag, Aszód, Kartal, Verseg, 

Kálló, Herencsény), ahol kartali népviseletbe öltözve, 

népdalcsokorral, néptánccal és versmondással 

szerepeltünk sikeresen. Budapesten a Hagyományok 

Háza előadásain 3 alkalommal voltunk. A Budapesti 

Operettszínház-, a József Attila Színház-, és a Madách 

Színház előadásait összesen 13 alkalommal látogattuk 

meg. 

  Hálás köszönetet mondok Mindazoknak, akik 

anyagi támogatást nyújtottak Egyesületünknek! 

Rendezvényeink megszervezéséhez, a vendéglátáshoz, 

illetve a vendégszerepléseink helyszínére történő 

utazásainkhoz igen sok pénzre volt szükségünk, melyet 

önerőből nem tudtunk volna teljes egészében 

előteremteni.  

    A 2014. II. félév jelentősebb eseményeiről röviden: 

Herencsényi Polgármester Asszony meghívására, idén 

is részt vettünk a 2014. július 5-i „Herencsényi Palóc 

Kereszt Búcsú és Falunap” rendezvényen, ahol Kartal 

nagyközséget képviselve, népviseletbe öltözve, 

népdalcsokorral és néptánccal mi is szerepeltünk. 

2014. július 15-től 21-ig Cserkeszőlőn nyaraltunk 19 

fővel, az „Életet az Éveknek” Nyugdíjasklubok 

Országos Szövetsége ajánlásával. Régóta vágytunk már 

egy közös nyaralásra, most végre sikerült.  

A gyógyüdülésen és orvosi kezeléseken kívül, a 

„Cserke Vitéz Napok” esemény jóvoltából számos  

rendezvényt és koncertet láthattunk. Az idő kellemes 

volt, remekül éreztük magunkat. 

2014.08.09. Sülysápon vendégszerepeltünk a VIII. 

Tápió menti Régiói Találkozón.  

2014. 08. 16. A Versegi Nyugdíjas Egyesület 13. 

szülinapi ünnepségén vendégeskedtünk. 

2014.08.23. A Turai Nyugdíjas Egyesület 25. éves 

tagsága ünnepségén szerepeltünk. 

2014.09.13. A Kartali Asszonykórus 32. évfordulóján, 

a Népzenei Találkozón vettünk részt.                                                                                           

2014.09.17. Budapesten az „Életet az Éveknek” 

Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége által rendezett  

„KI MIT TUD” gála műsorán nyújtott szereplésünkért 

„KIVÁLÓ” minősítést kaptunk. 

Karácsonyi dalcsokorral és verssel mi is készülünk a 

december 20-i községi Karácsonyi Ünnepségre.  

 

 

Minden kedves Honfitársamnak 

ÁLDOTT KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNOK! 

 

Budavári Pálné   

Könyves K. Nyugdíjas Egyesület                
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Események a Kartali Asszonykórus 

Egyesület életében 

 2014. aug.10-én, immár rendszeres résztvevőként a 

Jászberényi KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége) által rendezett szentmisén és 

találkozón vettek részt 

 szeptember 11-én, megalakulásuk 32. 

évfordulójának alkalmából rendezett Népzenei 

Találkozó keretében vehették át a kórustagok a 

Kartal Nagyközség Díszpolgára címet 

 szeptember 27-én Tamási József atya invitálására 

Tószegen, a Szent Mihály búcsú és szentmise aktív 

részesei lehettek  

 október 4 –én, Vésztőre utaztak a Sípos András 

dalversenyre, ahol már másodszor érték el az 1. 

helyezést 

 november 8 -án Budapesten, a X. 

Vass Lajos Népzenei Verseny 

Kárpát-medencei döntőjén Vass 

Lajos Nagydíj fokozatot 

érdemeltek ki előadásukkal  

 november 15-én a 10 éves jubileumukat ünneplő 

Bükkábrányi Népdalkört köszöntötték énekeikkel 

 november 22-én Egerben a Regionális Nemzetközi 

Népzenei Fesztiválon az Aranypávás gála 

hangversenyen szerepeltek nagy sikerrel 

 november 29-én szomorú esemény részesei voltak, 

végső búcsút vettek elhunyt csoporttársuktól Hajdú 

Pálné Ica nénitől.           
vné 

 

EGYHÁZAINK ÉLETÉBŐL 

 
BAPTISTA GYÜLEKEZET MISSZIÓS HÍREI 

 
2014. augusztus 31-én Hálaadó Ünnepélyt 

tartottunk Hévízgyörkön. 

Hangulatos, sőt, áldásos alkalom volt, amikor a kis 

létszámú gyülekezetbe Kartalról átmentünk, hogy 

együtt adjunk hálát Istenünknek megtartó és áldó 

kegyelméért. 

Vendég igehirdetőnk id. Révész Lajos ny. lelkipásztor 

volt, aki kora ellenére, fiatalos lendülettel és lelkesen 

szólta közöttünk az Isten üzenetét. Az igehirdetést, 

tartalmas és építő ének-zene, valamint versmondó és 

bizonyságtevő szolgálatok követték. 

Szeptember 21-én, helyi gyülekezetünk Hálaadó 

Ünnepélyére került sor. 

Vendégünk Lados István volt, a Mátraszőlős-Pásztó 

gyülekezetek lelkipásztora. Lelkes és jól felkészült 

szolgáló csoport kísérte el. A vendég szolgálattevők 

lelki programját bővítette gyülekezetünk ifjúsága. 

Örömünkre szolgált, hogy községünkből más 

felekezetűek is voltak jelen, akik - mondásuk szerint - 

lelki élményben részesültek, amint mi magunk is.   

Szeptember 28-án, kettős Jubileumi Ünnepélyre 

került sor.  

Horváth Árpád és felesége Kiss Terézia 

házasságkötésük 50. évfordulójára emlékezhettünk 

Isten iránti hálával, hogy ilyen hosszú időn át áldotta és 

gazdagította házasságukat. A családi nagy eseményre 

korábbi időpontban került sor. Áldja és őrizze Istenünk 

ez után is testvéreink házasságát. 

Az istentisztelet keretén belül még köszönthettünk két 

jubilálót: Szlepák Lajosné Ádány Róza 

bemerítkezésének 50., majd Sőrés Attiláné Serestyén 

Ildikó bemerítkezésének 30. évfordulója alkalmából 

köszöntöttük testvéreinket igével és virággal.  

Isten és a gyülekezet iránti hűségük példaértékű a 

fiatalok számára is. 
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Október 19-én Családi Napot tartottunk. 

Vendégünk volt Varga György lelkipásztor. Délelőtti 

előadásában gazdag tanítást kaptunk házasságban élők, 

de házasság előttiek és házasság után lévő özvegyek is. 

Pasztorál-pszichológia témakörét teljes mértékben a 

Szentírásra építve, illetve abból építkezve merítette. 

Délután hasznos tanácsokat kaptunk Szülők, a 

gyermekneveléshez.  

Akik jelen voltunk remeknek, s egyben időszerűnek 

tartottuk az előadásokat. 

   

Jelzett időszakban, ezek az események gazdagítottak 

bennünket és azokat is, akik alkalmainkat megtisztelve 

részt vettek közösségünk ünnepélyes eseményein. 

                                                                        

Szlepák Lajos 

ny. lelkipásztor-gyülekezetvezető        

                                                                                         

Most advent van. Mécsemben új olajjal 

Az Araráton állok. Figyelek. 

Nincs ennél nagyobb és fontosabb 

Dolgom most még, hisz zártak az egek. 

Most advent van. De karácsonyra várok! 

Advent után karácsony lesz, hiszem. 

Most csend honol szívemnek rejtekében, 

De benne fénylő adventom viszem. 
 

…Most még a csend, az ünnepek előtti 

Nagy némaság zárja körül el Őt, 

De virágos pompában látok én már 

Minden hóval, faggyal fedett tetőt. 

Adventi hit tanít szeretni, tűrni, 

Várni, segítni itt mindenkinek, 

Ezzel tudom hirdetni hangos szóval: 

- Jön Krisztusod! Készítsd Néki szíved! - 

 

                  (részlet Kárász Izabella verséből) 
 

A KATOLIKUS EGYHÁZ 

ESEMÉNYEIBŐL 

„Tegyetek jót mindenkivel” 

Pál apostol lelkesítő szavaival került 

átadásra a  Szent Erzsébet díj 

 

A Váci Egyházmegye területéről 29 karitászcsoport 

részvételével 2014. október 11-én tartották meg a 

Karitász találkozót. Ennek keretében a szentmise végén 

került átadásra a Váci Egyházmegyében kiemelkedő 

segítő munkát végző 5 fő karitász önkéntes részére a 

Szent Erzsébet díj.  

Az elismerést átvevők között Szent Erzsébet díjban 

részesült Pethő Józsefné, a kartali karitászcsoport 

vezetője is. Bár még rövid idő telt el a megalakulásuk 

óta - idén 2 évesek -, tevékeny, sikeres ciklust 

tudhatnak maguk mögött, melyet ez a díj is méltán 

jellemez. Vállalt feladataik között a nyári 

gyermektáborok szervezése és lebonyolítása, időszakos 

ruhagyűjtés- és osztás, lelki napok szervezése, tartós 

élelmiszergyűjtés – és osztás, hátrányos helyzetűek és a 

bajba jutottak megsegítése, karácsonyi cipős doboz 

akció szerepel, valamint részt vettek és vesznek idén is 

az "Egy millió csillag a szegényekért” programban. Az 

állandó tagok is folyamatosan bővülnek az indulás óta 

és persze vannak mindig segítők, pártolók. Tavaly már 

„megkeresztelkedtek” és Tamási József atyának 

köszönhetően immár Szent Erzsébet 

karitászcsoportként tevékenykednek, a példaképük 

nyomát követve. Ez a karitatív munka egy küldetés, 

amely sok időt, energiát és szeretet igényel a 

mindennapokban. 

 

Gratulálunk Marikának a díjhoz, további sok sikert 

kívánunk céljaik megvalósításához.          vné 

 

“Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az 

ember másokon segít, egyben önmagán is segít.” 

(Ralph Waldo Emerson) 
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Az ének az megmozdítja a lelkünket 
 

2014. október 11-én, a kartali Szent Erzsébet 

templomban az aszódi Csengey Gusztáv Általános 

Iskola KICSINYEK KÓRUSA (már másodszor), 

valamint az 

aszódi 

STELLARIA 

MEDIA 

NŐIKAR adott 

felejthetetlen 

koncertet Tóth 

Rita orgona-

művész és 

Murányi Anita (ének) közreműködésével. A karnagy 

Énok-Nagy Levente volt. Kellemes meglepetés volt, 

hogy a női kar tagjai közt felfedezhettünk  kartali 

énekest is, név 

szerint Kelemen 

Csillát.  A hang-

verseny végén 

Tamási József 

atya jövő évre 

szóló gyerek 

falinaptárral lepte 

meg  az angyal-

hangú fellépőket, akik utánunk a budapesti Szervita téri 

templomba készültek fellépésre. Köszönjük Józsi 

atyának a szervezést és a lehetőséget, hogy ilyen zenei-

lelki élményben lehetett részünk.   

       vné 

Galgás Sportnap volt Kartalon 

  Egy kedves ismerősöm ihlette azt a gondolatot, hogy 
egyszer Kartalon rendezzünk meg egy Galga-menti 
Ifjúsági Találkozót, ami a hagyományoktól eltérően 
sportot és izgalmat hoz a környéken élő keresztény 
fiatalok életébe.  
  El is kezdtük szervezni a Sportnapot az Ifjúsági 

hittanosokkal, és segítő kezek sokaságával karöltve 

2014. október 11-én a községünkbe látogattak az ifjak 
Bagról, Boldogról, Gödöllőről, Hatvanból, Szadáról, 
Pécelről és természetesen Kartalról. A napot Tamási 
József plébánosunk lélekemelő szentmiséjével kezdtük, 
amit az Ifjúság gitárosai és a Szent Erzsébet Madárkái 
énekkar tettek emlékezetesebbé dalaikkal. 
  A szentmisét követően egy előadást hallgattunk meg. 
A Kovács László Sportcsarnokba átsétálva a résztvevők 
beszélgethettek az előadás témájáról. A Sportcsarnok-
ba érve a résztvevőket már nagyon finom, ínycsiklan-
dozó szendvicsek várták, amiket a helyi Karitász tagok 
készítettek áldozatos munkájukkal. A hívektől kapott 
illatozó süteményektől roskadoztak az asztalok.  
A köszöntő után egy fergeteges hangulatú bemele-
gítést tartott Szarvasné Erzsébet.  A vidám hangulat 
felforrósodott és jöhetett a csapatok megmérkőzése. 

Volt labdarúgás, kosárlabda és röplabda. Aki pedig a 
sportolás helyett inkább kézműveskedésre vágyott, 
annak lehetősége adódott karkötőt fonni, tea filterből 
hajtogatni vagy drukkolni és szurkolni a csapatoknak. 
Fiúk-lányok vegyesen, egy csapatként küzdöttek fej-fej 
mellett. A mérkőzések folyamatosan zajlottak, és egyre 
több beszélgetés, ismerkedés kerekedett a nap végére. 
A délutánt az eredményhirdetés zárta. A fiatalok egy 

igazán izgalmas 
nap végén, 
élményekben 
gazdagon 
térhettek haza.  
A rengeteg pozitív 
visszajelzésekből 
bizton állítom, 

hogy a kartali vendégszeretet növelte jó hírét. A nap 
folyamán végigkísért minket a Régió Plusz Tv, akik a 
nap eseményeit a Porta című műsorukban mutatták 
be.   
  Hálát adok Istennek, hogy létrejöhetett ez a nap, és 
annak hogy ennyi segítő szándékú és jó érzésű ember 
támogatott minket! Hálámat és köszönetemet 
szeretném kifejezni mindazok felé, akik részt vettek a 
rendezvény támogatásában, megszervezésében, 
lebonyolításában!   
                                                                              Tóth Márta 



21 
 

      

   Hatvani esperesi kerületi lelkinap a Kartali Szent Erzsébet Karitászcsoport szervezésében 

 

A Kartali Szent Erzsébet karitászcsoport tagjai 2014. szeptember 6-án, községünkben szervezték meg  a Hatvani 

esperesi kerület lelkinapját.  A szervezés során nagy megpróbáltatás elé kerültünk; már kész volt a program és a 

meghívók is el voltak küldve mindenkinek, amikor Atyánk, Tamási József szívinfarktust kapott és kórházba 

került. Amikor hazajött elmondta, hogy neki most el kell mennie Balatonfüredre 3 hétre szanatóriumba, így nem 

tud részt venni az esperesi kerület lelkinapján. Bíztatott bennünket, hogy 

csak szervezzük tovább és kérjünk meg a kerületi papokat, hogy 

mondjanak lelki beszédeket. Minden másképp alakult, mint ahogy 

terveztük, de nem adtuk fel. Községünk büszkélkedhet, mert 3 papot adott 

az egyháznak és abból kettő épp ebben a kerületben szolgál. Ezért úgy 

hívtuk meg őket, hogy haza kell jönniük, mert Ők lesznek a házigazdák 

Atyánk helyett. Jött is mind a kettő, és amiben tudtak segítettek, már a 

szervezésnél is. Végül az esperesi kerületből 40 fő érkezett. Meghívtuk a 

Diósjenői Karitászcsoportot is; ők 9-en jöttek el, így 49 vendégünk volt, 

továbbá 4 atya: Palya János atya Turáról, Karácsondi Mihály atya Bagról, 

Gyurkovics István atya Aszódról és Miklusiak Kristóf SDS. atya 

Galgahévízről. A lelkinapon részt vett dr. Gyurcsán Csabáné, a Váci 

Egyházmegyei Karitász igazgatója, valamint Tóth Ilkó Mihály akkori 

polgármester úr is. 

  A gyülekező és a regisztráció után 10 órakor szentmisével kezdődött a 

program. A szentmisét 3 pap celebrálta, a negyedik gyóntatott. A szentmisén 

Palya János turai plébános, aki Kartal szülöttje nagyon tartalmas szent 

beszédet mondott a Karitászról. 11órától a csoportok beszámolója volt a 

munkájukról, majd közösen megebédeltünk. Délután az ifisek táncot adtak 

elő, majd a Hévízgyörki csoportból Pintér Andrásné mondott el egy szép 

verset; továbbá egyik Premontrei diákunk - Bíró Boglárka mondott el egy 

mesét. Ezt követően Karácsondi Mihály atya, aki szintén községünk 

szülöttje és bagi plébános, tartott beszédet a szeretetről és a karitászról. 

Kovács Dani 8-ik osztályos diákunk elkápráztató bűvészkedése után 15 

órakor keresztutat végeztünk a Szent Erzsébet kertben, majd Klamár Zoltán néprajzkutató, muzeológus (az aszódi 

karitász csoport vezetőjének a férje) vetített egy filmet a Zarándoklatokról. 

Programunk litániával zárult. 

  Az esperes kerületből az Aszódiak, a Bagiak, a Galgahévíziek, a Hatvan 

belvárosiak, a Hévízgyörkiek és a Turaiak jöttek el és vettek részt velünk ezen a 

felejthetetlen napon. Mindenki sok tapasztalatot szerzett a másik csoporttól, 

valamint lelki feltöltődést az atyáktól. Reméljük, lelki napunk hagyománnyá válik 

az esperesi kerületben és minden évben újra találkozunk. A jövőben szeretnénk 

meghívni egy másik kerületből is egy-egy csoportot. 

Köszönjük az adományokat mindenkinek, aki bármivel segített, hogy jól sikerüljön ez a nap, mint minden 

megmozdulás, amit eddig szerveztünk. Segítség és adomány nélkül mi sem tudnánk segíteni. A mottónk: 

"Segítsen, hogy segíthessünk!   

Pethő Józsefné, a Kartali Szent Erzsébet Karitász csoport vezetője 

http://caritas.vaciegyhazmegye.hu/hirek/106/Hatvani-esperesi-keruleti-lelkinap-a-Kartali-Szent-Erzsebet-Karitaszcsoport-szervezeseben.html
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Kommunikációs tréning Vácott  

A kommunikáció információcsere, az emberi élet 

szükségszerű velejárója. 

A Váci Egyházmegyei Karitász és a Katolikus Karitász 

2014. szeptember 

utolsó hétvégéjén (27-

28-án) kommunikációs 

tré-ninget szervezett 

Zöldy Pál vezetésével.  

A képzésen a karitász-

csoportok önkéntesei 

és vezetői vettek részt, 

többek között a kartali 

csoportot Tóth Márta 

és Varga Brigitta 

képviselte. A 

kommuni-kációs alapképzés témáit kiscsoportos 

beszélgetésekkel és gyakorlati feladatokkal értelmeztük 

és mélyítettük el.  A gyakorlati feladatok közül 

mindenkinek a közösen megrajzolt kép adta a 

legnagyobb élményt. Ebben rajzolódott ki számunkra 

legjobban, hogy milyen fontos a karitász-csoport 

minden tagjának együtt dolgozni a jó cél érdekében. 

Megértettük, hogy minden tag egyformán értékes, mert 

mindenki tud hozzátenni valamit ahhoz, hogy végül az 

eredmény kerek egész legyen. Vasárnap délután - 

élményekkel, tapasztalatokkal, új ismeretekkel 

gazdagodva tértünk haza a képzésről, amelyek a 

mindennapi karitász munkánk átgondolására és még 

pontosabb, odaadóbb végzésére ösztönöztek bennünket. 

forrás: http://caritas.vaciegyhazmegye.hu 

------------------------------------------------------------------ 

„Isten tegye teljessé a jót, 

amit megkezdett benned.” 
 

2014. június 22-én, az Úrnapi szentmise keretében 

köszöntötték Tamási József apát-plébánost pappá 

szentelésének 40. évfordulóján a kartali Szent 

Erzsébet templomban.  Elsőként Vaskó János, az 

egyházközség világi elnöke mondott  köszöntőt, majd a 

ministránsok képviselője, a Máriás lányok,  a Kartali 

Asszonykórus énekkel és virágkosárral, a Szent 

Erzsébet Madárkái kórus vezetője, Utschalottné Nagy 

Ágnes szárnyaló madárkákat és sasokat jelképező 

asztali díszt adott át, a Rózsafüzér Társulat nevében 

Konkolyné Karácsondi Maris néni üdvözölte az Atyát,  

majd a helyi Karitász vezetője, Pethőné Konkoly 

Marika egy Szent Erzsébetet ábrázoló intarziás fatálat 

ajándékozott József atyának . Az ifisek közül Varga 

Eszter zárta a köszöntők sorát.  Másnap a hívek is 

elkísérték Józsi atyát a Váci Székesegyházba, ahol a 11 

egykori váci egyházmegyés pap mutatta be közösen a 

hálaadó szentmisét, abból az alkalomból, hogy 40 évvel 

ezelőtt tettek örök fogadalmat Istennek. A jubilánsok 

között volt még Kiss László atya is, aki 1974-75-ben 

Kartalon volt káplán.  

Arra kérjük a Mindenhatót, adjon továbbra is sok 

kegyelmet, egészséget és munkabírást József atya 

további áldásos szolgálatához, mindannyiunk lelki 

örömére és gazdagodására. Ad multos annos! 

 vné 

Karitász tábor a Mindenki Parkjában 

2014. június 23-27 között tartottuk meg a Karitász 

táborunkat. Egy héten keresztül  56 

gyerek, a pedagógusok, ifisek, konyhai 

segítők  közel  85-90-en  töltöttük meg 

a „Mindenki Parkját” napról- napra. 

Felsorolni is hosszú lenne azoknak a 

neveit, akik támogatták, segítették 

táborunk sikeres megrendezését. 

Először is köszönjük a gyerekeknek, 

hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek egy hétre 

hozzánk, ugyancsak köszönjük a szülőknek, hogy ránk 

              

                 Fotó: Péter Tiborné      (Váci Székesegyház) 

http://caritas.vaciegyhazmegye.hu/
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bízták gyerekeiket. Köszönet még a pedagógusoknak, 

az ifiseknek, a konyhai  segítőknek az egész 

heti  munkájukért! Köszönjük előző 

polgármesterünknek, Tóth Ilkó Mihálynak az 

ebédtámogatást; a Lázár lovas parknak, hogy 

beengedték gyerekeinket és állat simogatást, lovas 

bemutatót tartottak nekik. A meghívott vendégeinknek, 

akik kézműves foglalkozásokat vezettek; József 

atyának a záró 

misét és hogy 

befogadott 

bennünket 

ismét a 

parkba! 

Hálásak 

vagyunk a 

szülőknek, 

nagyszülőknek 

hogy  egész 

héten át elláttak minket minden finomsággal, volt sok-

sok gyümölcsünk, pogácsánk, lángosunk-sajtos- 

tejfölös, kenyér lángos, sajtos perec, túró fánk, 

palacsinta és nagyon sok lekvár. A gyerekeknek a 

lekváros kenyér volt a sláger . 

Köszönet tehát mindenkinek, aki bármivel  hozzájárult, 

hogy ez az egy hét jól és tartalmasan teljen el! 

Pethőné K. Mária 

Kartali siker 

Az ELTE franciatanár mesterszakos 

hallgatója franciaországi módszertani 

továbbképzésen vett részt 

- erről faggattuk Urbán Anikót, leendő francianyelv 

tanárt, akinek gratulálunk a szép sikerhez, melyet 

remélhetőleg eredményesen felhasználhat pedagógusi 

pályafutása során. 

Hogyan sikerült kijutnod Franciaországba? 
 

Nagy örömömre és meglepetésemre megnyertem a 

budapesti Francia Intézet által, egy franciatanároknak 

meghirdetett versenyt, melyre az egyetemen a 

módszertan tanárunk hívta fel a figyelmem. Már 

hónapokkal a pályázat kiírása előtt eldöntöttem, hogy 

nevezni fogok, mert még sosem vettem részt hasonló 

versenyen, és gondoltam, ez egy nagyon jó tapasztalat 

lesz.  

Milyen pályamunkával lehetett a versenyre nevezni? 

Pályamunkaként autentikus dokumentumokhoz  

(pl.: rövidfilmek, filmrészletek, dalok stb.) készített 

feladatokat és tanári segédleteket kellett készítenünk. 

Én a „L’ecsó” című animációs filmből választottam egy 

részletet és ahhoz készítettem feladatokat. Az elején 

nem tűnt nehéznek a munka, sőt még élveztem is, 

hiszen egy számomra kedves meséből használtam fel 

egy részletet, viszont nagyon át kellett gondolni minden 

egyes feladatot. A diákok részére készített feladatlapot 

könnyebb volt elkészíteni, mint a tanári segédletet, 

hiszen abban mindent pontosan és precízen kellett leírni 

azért, hogy valóban vezesse és segítse a tanárt. Emellett 

rengeteg kritériumot figyelembe kellett venni. Meg 

kellett határoznunk, hogy milyen nyelvi szinten, 

mennyi idő alatt oldható meg, mely tanulói 

kompetenciákat fejleszti a feladatlapunk és mely 

korcsoportnak ajánljuk az elkészült munkánkat. 

Volt esetleg valaki, aki segített a munkában? 

Igen. Aki szerette volna, az elküldhette az általa 

késznek gondolt munkát 1 hónappal a verseny leadási 

határideje előtt egy számára ismeretlen franciatanárnak, 

egy „pártfogónak”, aki pontról-pontra leírta, hogy mit 

gondol a munkáról és hogyan lehetne még javítani 

rajta. Nekem is egy „tutor” segített véglegesíteni, aki 

nagyon hasznos építő jellegű kritikával látott el. Ezúton 

is nagyon köszönöm neki a segítséget. 

Mikor derült ki, mi volt a nyeremény és mit szóltál 

hozzá, számítottál rá? 
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2 hónappal a pályázat leadási határideje után derült ki, 

hogy én nyertem a pályázatot. Először el sem akartam 

hinni, hogy én nyertem meg egy országos versenyt, 

mert egyáltalán nem számítottam rá. A célom ezzel a 

pályázattal az volt, hogy ha jól sikerül, a munkám 

felkerül az ELTE által franciául tanulóknak készített 

honlapra, a franciaoktatas.hu-ra, ami publikációnak 

számít a készítőnek. Tulajdonképpen 

tananyagfejlesztésnek is nevezhetnénk. Egy e-mailből 

tudtam meg, hogy nyertem egy két hetes pedagógiai és 

egyben módszer-tani képzést a franciaországi Royan-

ban található CAREL nyelviskolában és az ott 

tartózkodáshoz szükséges ösztöndíjat is. 

Franciaország melyik részén található ez a város? 

A város, ahol voltam az Atlanti-óceán partján található, 

közel Bordeaux-hoz, tehát inkább az ország déli részén. 

Gyönyörű és hangulatos kisváros, amely híres a 

vendégszeretetéről és egzotikus konyhájáról.  

Mesélj a nyelviskoláról!  

A CAREL egy nemzetközi nyelviskola, amely a város 

szívében található. Itt mindenféle nemzetiség 

megfordul, aki angolt, németet, spanyolt vagy franciát 

szeretne tanulni. Nyelvvizsgákra való felkészítést és 

tanároknak szóló továbbképzéseket is indítanak 

általában 1 hónapos időtartammal. Sőt nemcsak 

személyesen, hanem személyre szabottan, távoktatás 

keretein belül is el lehet végezni a képzéseket. Sőt még 

külön rádiójuk is van, ahol minden náluk megforduló 

nemzetiség zenéjét játsszák. Az itt tanító tanárok mind 

anyanyelviek azért, hogy még inkább segítsék a 

nyelvek elsajátítását. 

Hogyan zajlott le a képzésetek? 

A képzést fantasztikusnak tartom. Két héten át nagyon 

jól felkészült és tapasztalt tanároktól tanulhattunk. 

Számomra mindenképpen hasznos volt, mert rengeteg 

praktikus tanáccsal láttak el minket a francia nyelv és 

kultúra tanításával kapcsolatban. Minden nap reggel 9-

től délután 4-5-ig voltak óráink. A tanárok lényegében 

a saját tapasztalataikat osztották meg velünk. 

Különböző technikákat tanultunk arra, hogy hogyan 

lehet a diákok kiejtési hibáit kijavítani, hogyan lehet 

igazán dinamikusan vezetni egy órát és egy csoportot, 

hogyan lehet zeneszámokat, rövidfilmeket esetleg 

különböző videókat felhasználni az órákon, mivel lehet 

érdekesebbé tenni a nyelvtan és az írásgyakorlatokat.  

Lényegében megtanultuk, hogy hogyan lehet a francia 

órákat érdekesebbé és izgalmasabbá tenni a diákok 

számára és nem utolsó sorban magunk számára is. A 

műhelymunkák mellett részt vehettünk képzőművészeti 

előadásokon és különböző tankönyvkiadók mutatták be 

nekünk az újabbnál-újabb kiadású nyelvkönyveiket, 

melyekből kaphattunk ingyen példányokat is. 

Hol voltál elszállásolva? 

 

Egy kis garzonlakásban egy Erasmus Rezidenciának 

nevezett panelházban, ahová főként az Erasmus 

programmal érkezett tanulókat helyezik el.  

Ha már ott tartózkodtál megkóstoltad a helyi 

különlegességeket, hiszen a franciák híresek a 

konyhájukról? 

A helyi ételekről nagyon sokat lehetne mesélni. Az 

egyik helyi különlegesség a főtt fekete kagyló, mely 

náluk minden család ebédlőasztalán megtalálható és 

főként sült krumplival tálalják. Bevallom, még sosem 

kóstoltam kagylót, mert mindig idegenkedtem tőle, de 

nagyon pozitív tapasztalattal gazdagodtam, mivel ez 

egy nagyon finom étel, a májkrémhez tudnám 

hasonlítani az ízét. A másik egy helyi ital, amit 

megkóstoltam, amit úgy hívnak ”pineau”. Ez egy 

nagyon finom és üdítő regionális francia aperitif, mely 

must és konyak elegyéből jön létre.  

Gondolom fölösleges megkérdeznem, hogy érezted 

magad? 

Nagyon jól éreztem magam. Azt tudom mondani, hogy 

szinte mindent megtettek azért, hogy jól érezzük 

magunkat a kint tartózkodásunk alatt. Különböző 

programokat szerveztek nekünk. Volt nyársalós este 

bulival, kirándulás a környék felfedezése céljából, 

hajókázás az óceánon és múzeumlátogatás is. Ezen 

kívül, nagy szerencsénk volt, mert júliusban a város is 

szervez különböző szabadtéri programokat kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt: komoly zenei koncerteket 

tűzijátékkal, bábelőadásokat és vidámparkot 

gyerekeknek.  

Ha tehetném, mindenképpen visszamennék. 

Mindenkinek ajánlom, hogy pályázzon külföldi 

ösztöndíjakra, mert én is egy életre szóló felejthetetlen 

élménnyel lettem gazdagabb. 

Köszönjük, hogy megosztottad velünk élményeidet. 

      vné 
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KARTAL SE UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ EGYESÜLET HÍREI

  Balczó András könyvében olvastam: a tehetség önmagában 

mit sem ér. Ezt már sokszor tapasztaltam. De nálunk 

Kartalon nem csak tehetséges, hanem tenni akaró, nagy 

akarattal megáldott sportemberek is vannak szép számmal. 

Most az ő eredményeiket foglaltam össze.  

  A 2014/2015-ös évben véget ért az őszi Bozsik program. 

Körzetünkhöz tartozott az Aszód FC, a Bagi TC ’96, az 

Iklad KFC, az Isaszeg Bázis SC, a Galgagyörki SE és 

természetesen a Kartal SE. Az előbb említett csapatok 

gyermeksportolóinak szerveztük a tornákat. Egyesületünk 

játékosai szépen helyt álltak, és sokat fejlődtek.  

Az alközponti válogatott keretbe (2002-ben születettek) 

négy játékost adtunk. Kalmár Endre, Bencsik Áron, Juhász 

Máté és Csóré Dominik képviselte zöld-sárga színeinket. 

Nekik gratulálunk, és minden támogatónknak köszönjük a 

segítségét!  

  A tankerületi (iskolai) teremtornákon is főleg csapatunk 

játékosai játszottak. Kivétel azok a játékosok, akik szintén 

Kartalról indultak. Név szerint: Sóss Balázs és Kovács 

Márton ők az Újpest FC játékosai, Dóra Gergely a Gödöllői 

SK, Lados-Tóth Máté és Simák Tamás a Testvériség SE 

játékosai. Az I. korcsoportban az I. helyet hoztuk el, a II. 

korcsoportban 5. lett csapatunk. A III. és IV. korcsoportos 

csapataink lapzárta után játszanak.  A diákolimpia is lapzárta 

után kezdődik.  

  Ebben az évben rendeztük meg az I. Balatoni Ottó 

gyermeklabdarúg

ó és öregfiúk 

emléktornát 

(vándorkupa). 

November 15-én 

volt egy 

esztendeje, hogy 

Balatoni Ottó 

(Kartal 

Ifjúságáért 

Alapítvány 

alapító tagja, településünk aktív tagja és a  sportolók 

patrónusa) elhunyt. Az ő tiszteletére játszottak a játékosok. 

Köszönjük Némethné dr. Keresztes Katalinnak, Kartal 

Nagyközség Önkormányzatának és a Balatoni család 

támogatását! Mindkét korosztály tagjai vándorkupát, 

különdíjat vehettek át a családtól. A gyerekek csokoládét, 

gyümölcsöt és baseball sapkát kaptak ajándékba. Az U13-as 

korosztályban a legjobb futsal játékos Gohér Levente, a 

felnőtteknél a legjobb játékos Juhász Jácint lett. A fotók a 

Facebookon, a Kartal SE csoportban megtekinthetők.  

A gyermektorna végeredménye: 

1. Tura VSK 

2. Kartal SE „ A” 

3. Fóti SE 

4. Kartal SE „B” 

Az öregfiúk torna végeredménye: 

1. OTTÓKA (Kartal) 

2. Urbán Csaba és barátai (Kartal) 

3. Red Bulls (Hatvan) 

 

  Csapataink kapusait immár lassan egy éve kapusedző segíti 

fejlődésükben. A Kartal SE, az FC Hatvan és az Ukrán 

utánpótlás válogatott korábbi kapusa, Nagy Igor fejleszti 

képességeiket, szemmel láthatóan nagy sikerrel. 

Gyermekcsapa

taink a téli 

időszakban 

sem maradnak 

tétlenek. 

Diákolimpiák, 

és egyesületi 

tornák követik 

egymást. U9-

U10-es 

csapatunk 

Törökbálinton, később Debrecenben méreti meg magát egy 

nemzetközi tornán, ahol a Dinamo Kijev utánpótlás csapata 

is jelen lesz.  

  Több mint hetven játékossal dolgozunk, négy edzővel. 

Csapataink folyamatosan fejlődnek. Az előrelépésnek csak 

infrastrukturális hátráltatói vannak. Pályánk állapota 

kívánnivalót hagy maga után, nagyon ránk férne egy 

műfüves pálya. A környéken Hatvanban három kispálya, 

Gödöllőn két nagypálya segíti a gyermeklabdarúgókat. 

Kartal az MLSZ Bozsik programjában körzet központi 

szerepet tölt be. Ez az egyesület megérett arra, hogy legyen 

egy műfüves pályája. Önerőből sajnos nem megy. Aki 

segíteni tud, kérjük, jelezze!  

  2014. november 21-én, a Nagyközségi Könyvtárban Balczó 

András – a Nemzet Sportolója, háromszoros olimpiai bajnok 

- volt a Péntek esti beszélgetések vendége, ahol a 

sportsikereiről és a hit erejéről beszélt. 

  Mi a Kartal SE edzői, vezetői és a gyerekek hiszünk abban, 

hogy felépülhet egy szebb létesítmény. Szerintem rajtunk 

múlik a legkevésbé. HAJRÁ KARTAL SE! 

 

Kratofil Sándor 

Kartal SE edző 

Bozsik program körzetvezető 
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