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PedagógusnaP alkalmából

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
/Nagy László/
Június van és a diákok vagy leendő iskolások már a nyári szünidő pihentető vagy
kalandra vágyó gondolataival játszanak.
De június első vasárnapján a figyelmük
egy kicsit jobban az óvónőjük, tanáruk
felé fordul, megállnak egy pillanatra,
hogy köszöntsék Őket egy-egy szál
virággal, egy kedves mosollyal vagy csak
egy egyszerű kimondott szóval: „köszönöm”. Ez a nap 1951 óta ünnep: pedagógusnap. A Földön (remélem) sokan tisztelettel gondolunk vissza tanárainkra és
hálát érzünk azok iránt, akik megérintették a lelkünket. Akinek szerencséje van,
tanulmányai során legalább egyszer
találkozik egy olyan pedagógussal, aki
valamit megmozdít benne, aki olyat
mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a diák egész életét
meghatározza. Egy idő után már nem
emlékszünk a geometriai összefüggésekre, a kémiai képletekre, de a tanár egyegy jellegzetes mozdulata, egy szóhasz-

nálata, egy mondata még most is megelevenedik emlékünkben. A pedagógusok nem könnyű feladatra vállalkoztak
és vállalkoznak ma is, talán Gyergyai
Albert sorai fejezik ki legjobban e hivatás összetettségét:
„A tanári pálya minden más pályánál
tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s
mint a Nílus termékeny vize, túlárad
saját partjain. A jó tanár nem csak
pedagógus, hanem kertész, filozófus,
lélekbúvár, művész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását közvetíti
- bár ez sem kevés - hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a
tapasztalás közé.”
Így, a tanév végeztével a község nevében
megköszönöm gyermekgondozóink, óvónőink, dadusaink, pedagógusaink és az
oktatás-nevelés valamennyi munkatársának gyermekeink érdekében végzett
áldozatos munkáját és végtelen türelmét. Tudjuk az oktatás-nevelés közös
munka, ahol a társadalom, a család és a
pedagógus csak együtt tudja betölteni
feladatát. Kívánom, hogy e nagy csapat
minden tagja egymást segítve tudja teljesíteni ráháruló feladatát, közös
ügyünk, gyermekeink jövője érdekében.
A közelgő nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést, a következő tanévre szakmai
munkájukhoz sok sikert, kedves, szorgalmas tanítványokat és mindehhez jó
egészséget
kívánok
mindenkinek.
Legyenek Lámpások!

Pedagógusnap alkalmából a Könyves
Kálmán Általános Iskola intézményvezetőjének döntése alapján emléklapot kapott a „jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért”: DIan IStVÁnné, Labancz
ErzSébEt és nagy MELInDa
ILona pedagógusok.
Pedagógusnap alkalmából szintén
emléklapot kapott az aszódi tankerülettől SzÁSzIné győrI éVa, a bagi
arany János Általános Iskola és
alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, községünk képviselő-testületének
tagja.
Ez alkalomból Kartal nagyközség
Önkormányzata községünk oktatásiés nevelési intézményeiben dolgozó
valamennyi munkatársát, munkájuk
elismeréseképpen jutalomban részesítette.
Községünk nevében gratulálok az elismeréshez és további sikeres életutat
kívánok!
Tóth Ilkó Mihály polgármester

A tartalomból...

• Interjú T.I.M. polgármesterrel
• Búth Emília könyvbemutatója
• Kulturális rendezvényeink
• Interjú Sári Szabolccsal

• GATE kalászos fajtabemutatója
• Egyházaink híreiből
• Sportesemények
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megkérdeztük...
Lassan végéhez közeledik a 2010-2014 közötti önkormányzati választási ciklus. Polgármester Úr az elmúlt
6 évben, a 2008. decemberi, időközi választások óta tölti
be ezt a nem mindig hálás, de megtisztelő posztot.
Anyagi okok miatt az elmúlt 4 évben nem voltak televíziós közvetítések a testületi ülésekről, ezért a Kisbíró
újság hasábjain szeretném, ha Polgármester Úr tájékoztatást adna erről az időszakról.
Milyen szervezeti változások történtek községünk és az
intézmények életében?
Ebben az időszakban, 2012-ben adtuk át a bölcsődét. A
közigazgatásban 2013. január 1-jétől újra létrejött és
működésbe lépett az aszódi Járási Hivatal, így a Galgamentét sikerült egybetartani. 2012-ben iskolánk pedagógusait át kellett adni a Klebelsberg Intézményfenntartó számára, viszont a fenntartás, üzemeltetés
költségei továbbra is az önkormányzatot terhelik. Erre
az önkormányzatnak nem volt külön anyagi fedezete és
2013-ban állami támogatást sem kaptunk rá. Ilyen körülmények között kellett nekivágni a 2013-as évnek, ami igazából a változások éve volt. Felmerült az iskolai konyha
kiszervezése is; működtetésére vállalkozókat akartunk
megpályáztatni, de végül az mellett döntöttünk, hogy
továbbra is maradnak, viszont így 4 dolgozót el kellett
bocsátanunk. Munkaviszonyuk, természetesen, végkielégítéssel és 6 hónapra járó felmentési idő kifizetésével
szűnt meg. Így viszont 350 diákra 4 fő maradt az étkeztetési feladatok ellátására, s a hiányzó létszámot a közmunkaprogram segítségével, hölgyekkel pótoltuk. Ezáltal
már a 6-7 fős konyhai személyzettel megfelelően tovább
tudtak működni. A takarékosság jegyében a nyugdíjba
vonult alkalmazottaink helyére nem vettünk fel újakat,
hanem a közfoglalkoztatottak közül integráltunk a konyhára, és a takarítási feladatok ellátására.
Több jogszabályi változás is történt, ez hogyan érintette
az önkormányzat működését?
Jelentős változás, hogy a Járási Hivatal az államigazgatási feladatoknak közel felét vette át az önkormányzattól,
pl. a gyámügyi, egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos,
illetve az építésügyi feladatokat. A gazdálkodási környezetben bekövetkezett újdonság, hogy az intézmények
gazdálkodását külön könyveljük. Ez azt jelenti, hogy
eddig az utalványozó minden esetben a polgármester
volt, most viszont az egyes intézmények vezetője lett. Az
intézmények önállóan dolgoznak, de pénzügyileg
az önkormányzathoz vannak csatolva. Be is kellett vezetni egy szigorú intézkedést, hogy vásárlás esetén mindig
kötelező volt a polgármester engedélye. Ezzel a megszorítással próbáltuk megoldani, hogy az intézményeket a

nehéz körülmények ellenére is működtetni tudjuk. A
2008-as zárszámadásnál 150 millió mínusszal indultunk, s
ott volt még a 4 millió svájci frank alapú hitel is, melyből
közel 120 millió forintot már befizettünk. A jelenlegi kormány két részletben átvállalta tőlünk ezt a hatalmas terhet, ami nemcsak minket, hanem minden önkormányzatot tönkre tett volna. Közben volt egy nagyon kecsegtető
fejlesztési próbálkozásunk is, egy francia cég két
ütemben 2 db 5000 m²-es csarnok építését tervezte, mely
komoly munkalehetőséget teremtett volna községünkben. A szükséges földterületet belterületbe is vontuk, de
sajnos az akkori bankunk vezetői a nagy hitelállomány
miatt nem biztosították a 23 millió forintos bankgaranciát az önkormányzatunknak, s ez lehetetlenné tette a
további tárgyalásokat a francia befektetőkkel. Hiába
érveltünk azzal, hogy a 8 hónap alatt megépülő üzemből
közel 100 millió forintos iparűzési adóbevételünk származna. A kockázatelemzők továbbra is azt javasolták a
bank vezetőségének, hogy ne adjanak Kartalnak bankgaranciát. A személytelen ügyintézés, a hozzáállásuk, a
sorozatos tárgyalások és a döntési kompetenciák hiánya,
valamint a bankgaranciát elutasító levél mind arra ösztönzött minket, hogy számlavezető pénzintézetet váltsunk. Ez közel másfél év huzavona után sikerült is, s amikor az állam átvette a kötvényállományt, akkor volt csak
hajlandó átengedni a nagybank. Így a döntésünk alapján
sokkal jobb kondíciókkal a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetjük a számláinkat, és közvetlenül a bagi
kirendeltséggel állunk kapcsolatban.

A gazdálkodás szempontjából milyen pozitív vagy negatív állami döntések befolyásolják az önkormányzat
pénzügyi helyzetét?
A 2013-as év úgy indult, hogy az új önkormányzati törvény jelentősen megváltoztatta az önkormányzatok feladat- és hatáskörét, majd ennek folyományaként a költségvetési törvény alapvetően átalakította a helyi önkormányzatok támogatásának rendszerét is. A feladatok
átrendeződésével párhuzamosan a finanszírozási rendszer is átalakult, feladatfinanszírozás került bevezetésre. Az új rendszerben az állam kizárólag a kötelező feladatokat finanszírozza, az ún. „önként vállalt” feladatok
finanszírozásához az önkormányzatoknak saját maguknak kell előteremteniük a forrásokat. Ennek a támogatásnak a legfőbb szempontja a takarékos gazdálkodás.
Ebből kifolyólag a normatív támogatási rendszerhez
képest 320 millióval kevesebb támogatást kapott településünk. Másik gondunk a gazdasági válság hatása: a kartali vállalkozók 60%-a az építőiparban, 20%-a a fuvarozásban tevékenykedett, s mivel mindkét területen recesszió tapasztalható, ennek következtében az iparűzési

2014. június

KISBÍRÓ

3

adó mint bevételi forrásunk is nagymértékben csökkent.
Számottevő tétel még a helyi adók közül a gépjárműadó
60%-ának elvonása, ami szintén jelentős bevételkiesés.
Ezek a tényezők mind válságossá tették az önkormányzat
működését, forráshiányosak lettünk. Az első félévet
nagyon nehezen húztuk ki a szigorítások ellenére is,
hiszen volt, amikor 8-10 hónapos lemaradásban voltunk a
fizetésteljesítésekkel a kereskedők felé. Bizony további
türelemre volt szükségük, és meg kellett győzni őket,
hogy biztosan kapunk állami támogatást, a kormány
nem fog cserbenhagyni minket. Ezt Tállai államtitkár úr
többször is bejelentette, hogy a kormány azon dolgozik,
hogy a nehéz helyzetbe került önkormányzatokat kihúzza
a bajból. Két ÖnHIKI-vel (önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatása) is kisegítettek már minket, mely nagyban megkönnyítette helyzetünket, a forráshiány így is közel 40 millió volt. Ettől
függetlenül több ingatlant is értékesítenünk kellett
ahhoz, hogy az intézményeinket működtetni tudtuk. Ezt
sem a dolgozók, sem az oktatási intézményekben lévő
gyerekek nem vették észre, de mi tudjuk, hogy mekkora
erőfeszítéseket kellett tenni ahhoz, hogy minden intézményünket megtarthassuk. Egyetlen egy helyen történt
összevonás, mégpedig a Könyvtár és a Művelődési Ház
esetében, de alapvetően a Művelődési Házat nem zártuk
be, a rendezvények, az árusítások idején üzemeltetjük.
Köszönet illeti meg a jelenlegi kormányt, hogy átvállalta
tőlünk ezt az óriási, 4 millió svájci frank alapú kötvényt,
ami az árfolyam-növekedés következtében 920 millió Ft
körüli tőkealapot képezett, és még erre jött volna a
kamattartozás. Bár nehezen, de túléltük a 2013-as évet.
Mik voltak a legfontosabb fejlesztések ez időszak alatt?
Amióta polgármester vagyok történt fejlődés, annak ellenére, hogy ki kellett választani azokat a beruházásokat,
amikhez nagyon kevés önerőre volt szükség. 2009-ben
elkészült a Rákóczi úti 3. sz. óvoda tetőtere, és abban az
évben nyertük meg az új polgármesteri hivatal építésére a 90 millió forint pályázati pénzt. A beruházás 110
millióba került és közel 170 nm²-rel növekedett meg a teljesen új épület. Másik nagy projektünkhöz 190 millió Ftot nyertünk, amely az új bölcsőde megvalósítását szolgálta. Magyarország egyik legmodernebb és esztétikailag is az egyik legszebb bölcsődéjét adtuk át 2012-ben,
ahol minden rendelkezésre áll: a játékoktól, a felszereltségtől kezdve a szakember gárdáig. Csak olyanokat foglalkoztatunk, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, és jelenleg is az előírt képzésekben részesülnek a
kreditpontokért. Ebben az évben megtörtént a központi
óvoda (Ady E. u.) és az alsó tagozatos iskola komplett
akadálymentesítése is (lifttel ellátva), melyek költsége
30-30 millió forint volt. Többéves huzavona után sikerült
uniós forrásból a Petőfi tér felújítása, amelyhez a kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület volt a pályázatbenyújtó, s így 100%-os támogatást élvezhetett. Az egye-

sület az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, és mivel ez a pályázat utófinanszírozott volt,
erre az időszakra a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől
vettünk fel 36 millió forintos áthidaló hitelt. A beruházás
végszámláját kifizettük, és amikor az MVH 1,5 hónapon
belül elbírálta és hiánymentesen átvette a felújított településközpontot, megkaptuk a pénzt, melyből vissza is
fizettük a hitelt a takaréknak. Ennek az összegnek a
kamatát, 960 ezer Ft-ot, az önkormányzat viselte.
Gyakorlatilag a 36 milliós fejlesztésünk 960 ezer Ft-ba
került. A legutóbbi beruházásunk pedig most fejeződött
be, június 11-én volt a műszaki átadása-átvétele a felső
tagozatos iskola tetőszerkezetén kialakított 50 kW-os
napelemes rendszernek, amely az iskola és a sportcsarnok villamosenergia-felhasználását csökkenti, illetve biztosítja. Ez szintén 100%-os támogatottságú volt.
A polgármesteri hivatalban milyen felújítási, karbantartási munkálatokra volt lehetőség?
Amikor idekerültem a hivatal udvara minősíthetetlen
állapotban volt. Fokozatosan kezdtünk a takarításhoz.
Volt egy düledező épület, amelynek szomszédjában egy
lakott családi ház áll, és aminek a hátsó fala életveszélyes
volt. Félő volt, hogy a hátsó fal a szomszédok felé dől és
balesetet okoz, ezért ez lebontásra került. Megépítésre
került egy kb. 200 m²-es raktár-garázs-műhely épületegyüttes, ami 70%-os készenléti állapotban van. Ehhez
felhasználtuk a lebontott épületek elemeit, valamint
egyéb használt építési anyagokat. A közfoglalkoztatottak
által végzett munka járulékos költségeit az állam 100%ban finanszírozta. A még szükséges, hiányzó anyagokra
2,6 millió forintot költöttünk. Volt olyan időszak, amikor
60 közfoglalkoztatott állt a rendelkezésünkre, és ők tették szebbé falunk füves területeit, a buszmegállókat takarították, illetve az intézmények nyári karbantartási munkálatait, javításait (festés, asztalosmunka stb.) is ők
végezték külsős vállalkozók helyett. Így az intézmények
költségvetésében a karbantartási munkálatokra előirányzott költségek csökkentek, ezek átcsoportosításra kerültek az üzemeltetéshez. Ezek mind szerepet játszottak
abban, hogy a rezsiköltséget 10% alá tudjuk csökkenteni.
Már második éve, hogy közel 2,5 hektáron zöldség- és
burgonyatermesztéssel is foglalkozunk, melyet szintén
a közfoglalkoztatási program keretében oldunk meg. A
megtermelt konyhakerti növényeket az oktatási intézmények konyhái kapják meg felhasználásra, és ennek következtében szintén megtakarítást érünk el. Ezeket az
összegeket az ottani dolgozók bérére tudjuk fordítani,
mert erre nem kapunk állami támogatást. Szintén a közfoglalkoztatottakkal végeztetjük el minden évben az
önkormányzati utak karbantartását, az árkok-, illetve a
falun kereszt irányba húzódó vízelvezető árok tisztítását is. Meg kell említenem, hogy a Gödöllői Tangazdaság
Zrt. helyi vezetésével nagyon jó kapcsolatunk van, és
amióta ők helyreállították a Csonka-fánál lévő övárkot –
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ami elvezeti a Magyalosról lezúduló vizet –, azóta nem
fenyegeti veszély a Dobó, a Bocskai és a Császár utca
lakóit. Ez több évben is komoly probléma volt. Hasonló
gond jelentkezett a Kun és a Lehel utcában is, ahol közel
1m 20 cm magas volt a talajvíz. Ezt egy 400 méteres szakaszon dréncsöves rendszerrel visszaszorítottuk 2,5 m
mélyre, és a Kocka-tóba vezetjük bele.
Melyek azok a tervezett fejlesztések, amelyek nem kerültek megvalósításra?
Mint már említettem a francia beruházás közel 150
főnek biztosított volna munkalehetőséget helyben, és ez
sajnos nem valósult meg a fentebb említett okok miatt.
De bízunk benne, hogy mivel a terület már adott, és folyamatosan jelentkeznek befektetők, hamarosan találunk
olyat, aki az 5,6 ha-t hasznosan felhasználja és ezáltal
munkahelyet is teremt.
A másik a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Ez
egy több éves megoldatlan feladat. 2003-ban már büntetést róttak ki a kartali önkormányzatra, illetve az üzemeltető Víziközmű Kft.-re. 2009-ben történt is egyeztetés, ahol ígéretet kellett tenni Kartal és Verseg polgármesterének arra, hogy beadunk egy rekonstrukciós
pályázatot. Igazából Verseg nem igazán állt a beruházás
ügye mellé, és már a következő évben mindkét önkormányzat ellen bírósági tárgyalás folyt környezetszennyezés indokával. Ha a lakosok megnézik a víz- és csatornadíj számlájukat, az utolsó sorban láthatják feltüntetve a
környezetszennyezési díjat: 36,- Ft/ m³. Ezt a terhet szeretnénk minél előbb levenni a lakosság válláról. Ezért
nem várva a versegi önkormányzat döntésére, a kartali
képviselő-testület új tervet készítetett. Az új pályázat
bekerült az Energia KHT-hez, akik gyakorlatilag szakértették a benyújtott anyagot, illetve előírták a hiánypótlást, amit már beadtunk. Tudomásunk szerint felterjesztették az irányító hatósághoz pozitív elbírálásra. Bekerült
a kiemelt projektek közé, melynek a fedezetét a kormány
biztosítja. Sajnos 2013-ban kimerült a forrás, és most azt
várjuk, hogy a meg nem valósult uniós pályázatok beruházási alapját újraosszák, s ebből közel 600 milliót kiutaljanak a fejlesztésre. Amennyiben ebből a forrásból sem
jutunk hozzá, akkor a 2014-2020 közötti új uniós pályázati pénzből biztosítanak rá keretet.
Bízunk benne, hogy rövid időn belül megépül, és eltűnik a
számláról ez a költség, hiszen ez nem falu lakosainak a
hibájából következett be. Annak idején egy olyan tavas
tisztító rendszert építettek meg rosszul, melyben a négy
évszakos Magyarországot alapul véve a mikroorganizmusok 6° C alatt nem működnek. Szakértők véleménye szerint nem lehet úgy helyre hozni, hogy üzemképes legyen.
Most egy teljesen új, modern, dán rendszerű szennyvíztisztító telep terveit vettük alapul. Nádudvari József tervezőmérnök telepei nemcsak hazánkban, hanem egész
Európában tökéletesen működnek. A telep ugyanazon a
területen (Versegen) fog létrejönni, és még a két tó is

megmaradhat, ami a kitisztítás után más célokra is felhasználható.
Térjünk rá a közvéleményt foglalkoztató kérdésekre.
Elsőnek talán községünk főútjának állapotára és a közlekedésbiztonságra. Mint ismeretes az elmúlt időszakban sajnos 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset is
történt. Várható-e a közeljövőben útfelújítás?
Egyeztető tárgyalások folytak az érintett hatóságokkal
és a szolgáltatókkal. El is indult egy pozitív folyamat. A
közútkezelő mindkét gyalogosátkelőnél kihelyezte a
hiányzó közlekedési táblákat, az önkormányzat pedig festett korlátokat szerelt fel. Az ÉMÁSZ a Baross és
az Iskola utcai kereszteződésénél (a felső tagozatos iskolánál) már felszerelte az új, magasabb fényű ledes lámpatestet, amely ötször nagyobb fényerőt biztosít a láthatóság szempontjából. Az alsó tagozatos iskola előtti zebránál ez most júniusban fog megtörténni – az áramszolgáltató ígérete szerint. Kezdeményezésünkre az önkormányzat megvásárolt 300 db fényvisszaverő karszalagot, amit a szentmise végén József atya támogatásával a
helyi polgárőrség vezetői osztottak ki a biztonságosabb
esti közlekedés érdekében. A közútkezelő felfestette
mindkét zebra előtt, ill. után 50-50 méterre a felezővonalat is. Az utolsó információm szerint június vége felé
elindul a 2109-es út, azaz a falunkon keresztül vezető főút
javítása is. Sajnos, nem a teljes aszfaltozásról van szó,
hanem a több m²-es felületek felvágásáról és ezek újrapótlásáról. Bízunk benne, hogy a közútkezelő megfelelő
minőségben végzi el a munkát. Útjaink állapotáról egy
többoldalas, fotókkal alátámasztott beadványt írtunk a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatójának, aki válaszában sajnálatát fejezte ki, hogy jelenleg
nincs betervezve a komplett felújítás, viszont Aszódtól
kezdve teljes hosszban felfestik majd a felezővonalat.
Az útpadkák legréderezésére /föld gyalulása/, azért volt
szükség hogy a felszínen mozgó víz elvezethetővé váljon.
Tudom, hogy ez nagyon sok helyen azzal járt, hogy az
árkok felét beterítette a föld. Annak idején ígéretet tettem erre vonatkozólag, hogy ki fogjuk tisztíttatni, de
akkor nem volt hozzá munkaerőnk, most már viszont rendelkezésre állnak a közfoglalkoztatottak, és amint végeznek a konyhakert művelésével, azt pótolni fogjuk.
Hogy áll az önkormányzati ingatlanok értékesítése?
A tulajdonunkban álló ingatlanokból hamarosan több is
értékesíthetővé válik, ami annak köszönhető, hogy a
Lehel úton a víz- és csatornahálózat tervezése megtörtént és engedélyezés alatt áll. Az utca lakói által befizetett
hozzájárulás és az önkormányzat támogatása által
a DAKÖV Kft.-vel közösen 500 m hosszan kiépítésre
kerül a teljes közmű hálózat. Az áramhálózat már kiépült,
a gázvezeték 70%-os készültségű.
Két nagyobb ingatlan került új tulajdonoshoz, mégpedig
az orvosi lakások és a rendelők. Erre azért volt szükség,
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hogy talpon maradjunk. Mivel ezeket a rendelőket a praxisjog alapján csak erre a célra lehet felhasználni, a képviselő-testület úgy döntött, hogy felkínálja megvételre.
Továbbá értékesítettük a Zrínyi utcában lévő, romos állapotú, volt tűzoltószertárt is. A lakópark 3 lakásából az
egyik szerződéskötés alatt áll, a másik kettőt albérleti
jogviszonyban használják.
A valamikor nagy sikereket látott sportpálya milyen
változásokon ment át?
Elég sok vád ért, hogy elhanyagolt a pályánk. Ez az állapot nem az én ciklusom alatt következett be, s már sokat
javítottunk rajta. A pálya füvét folyamatosan nyírják és
hengerezik. A Kartal SE 60-70 leigazolt labdarúgója, az
ovisoktól a 14 éves korosztályig tökéletesen tudja használni. Felnőtt csapatunk sajnos még nincs. Mivel az egyesület a bozsik Program (utánpótlásképző) résztvevői, és
annak egyik központja is vagyunk, ezért feltétlenül szükséges a jól karbantartott, megfelelő minőségű pálya. A
hátsó salakpálya is megújul, mégpedig Kalcsó Tibor
jóvoltából, aki gyomirtást végzett és most kerül a talaj
feltárcsázásra. A helyi TSZ elnök segítségével pedig teljes egészében kitisztították a terepet, majd utána egy 7
tonnás hengerrel újra használhatóvá válik. Az öltözők
még 2006 környékén felújításra kerültek. A Sportkör 5
millió Ft-ot nyert eszközvásárlásra, melyhez az önrészt
az önkormányzat és a támogatók hozzájárulása biztosítja.
Ez teszi majd lehetővé a kútfúrást az öntözéshez, valamint számítógép és olyan eszközök, sportfelszerelések
beszerzését, ami a Bozsik Programhoz alkalmazkodik.
Sajnos a kartali fiatalok romboló, kulturálatlan viselkedése már többször is gondot okozott. Szomorú dolog, hogy
kialakult két csapat a településen, akik nemcsak az utcanévtáblákat törik, hanem a sportpályán is rongálnak,
annak ellenére, hogy a kapuk zártak. Sokszor a foglalkozások megkezdése előtt „csúnya eszközök”-et szednek
össze az edzők és a pedagógusok a kiskorú fiatalok biztonsága érdekében. A polgárőrök is próbálják kideríteni
és a rendőrség bevonásával elkapni ezeket az illetőket,
hogy a felelősségre vonást és a megfelelő büntetést ne
ússzák meg. Így volt ez azokkal a fiatalokkal is, akik egy
élő földkábelt vágtak le. Csak a szerencsének köszönhető,
hogy nem történt haláleset. A rendőrségi beavatkozás
következményeként ez az ügy bírósági szakaszban van.
Ehhez kapcsolódva településünk biztonsága érdekében
pályáztunk egy 12 térfigyelő kamerás rendszerre, mely
által Kartal be-, kivezető útjait és a földutak forgalmát is
ellenőrizni és figyelni tudnánk. Ez a rendszer interneten
keresztül működik, nem kell hozzá külön megfigyelő központ kiépítése, s ez által a polgárőrök felváltva, éjszakánként is felügyelhetnek. Ezek a kamerák olyan látószöggel
és pontossággal rendelkeznek, hogy felismerik a járművek rendszámát is.

követelésünk? Fizetett már Verseg önkormányzata?
Elsőfokon a bíróság egy szakértőt bízott meg a költségek
jogos felosztásával kapcsolatban. Kiderült, hogy ez a
szakérő alkalmatlan volt feladatának elvégzésére, és
ezért mindkét település elutasította a „szakértő” véleményét és új szakember bevonását kérte. Az új vélemény a
kartali önkormányzat mellett szól.
2010 decemberéig 52 milliós tőketartozás halmozódott fel
a versegiek részéről, valamint a 2011–2012. dec. 31-ig
tartó időszakra sem fizettek még, ami kb. 30 millió Ft,
tehát együttesen 82 millió Ft-os tartozásról van szó.
Amennyiben az első ütemet a bíróság Kartal javára ítéli
meg, csak utána lehet majd beadni a második ütemre
szóló igényünket, de természetesen Versegnek jogában
áll fellebbezni. Mire döntés születik, az még egy többéves, hosszadalmas ügymenet lesz.
Van még egy áthúzódó és hátrányos perünk, a STRABAG- per. Jelenleg milyen stádiumban vagyunk?
Ezt a pert örököltük 2007-ből, ahol egy 40 milliós állami
támogatást az állam visszavont különböző okok miatt, de
természetesen jogosan. A Császár utca aszfaltozásának
minőségét az akkori képviselő-testület megkifogásolta,
teljes joggal. A Legfelsőbb Bíróság az első fokon eljáró
bíróság szakértőjének a véleményét elfogadta, holott
több alkalommal is kértük e személy leváltását, mert
magához az aszfaltozáshoz nem kompetens. Több szakértő céget is felkértünk az útburkolat minőségének vizsgálatára, akik egyértelműen bizonyították, hogy nem éri
el az előírt átlag 4 cm-es vastagságot. Ez a teher nagymértékben sújtja az önkormányzatot, éves szinten 30 millió forintot kell kifizetnünk. Tavaly kifizettük a 3,5 millió
kamattartozást, és jelenleg havonta 2 millió 444 ezer Ftot törlesztünk. Idén és még jövőre is feltétlen szükségünk
van az állam támogatására, hogy ebből, a nem általunk
kreált csapdából kikerüljünk. Milyen jó lenne, ha ezt a
jelentős összeget községünk fejlesztésére fordíthatnánk.
Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, és további
sikeres munkát kívánok községünk lakóinak érdekében!
vné

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN

Hogy áll a versegi társulás következtében keletkezett
2014. június

Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245
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Önkormányzati hírek
Kartal nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. március 15-től 2014. május 31-ig
megtartott üléseiről
2014. MÁrcIuS 17. rEnDKíVüLI tEStüLEtI üLéS
A Képviselő-testület a rendkívüli ülésén megválasztotta a
választásokhoz szükséges szavazatszámláló bizottságokat. Jóváhagyta a Nagyközségi Könyvtár, Művelődési
Ház, és a Játéksziget Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát, melyek már a belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályokat is tartalmazzák.
2014. MÁrcIuS 26. rEnDKíVüLI tEStüLEtI üLéS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Játéksziget Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, amit szintén a
belső ellenőrzésre vonatokozó szabályok miatt kellett
kiegészíteni.
A második napirendi pontban a testület a rendezési
terv módosításával kapcsolatosan kapott tájékoztatást, a
szakhatóságok megküldték véleményüket, kifogásuk
nem volt, tehát folytatódhat a Tangazdaság területére a
rendezési terv módosítása.
A harmadik napirendi pontban a képviselők Gódor
Ferenc r. alezredessel beszélték át a Gödöllői
Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót. Az alezredes úr kiemelte, hogy Kartalon a
bűncselekmények száma: 47, ennek a fele vagyon elleni,
ez kevesebb, mint előző évben. Kapitányság szinten az
egyik legkevesebb a lakosság számához viszonyítva:
8,37/1000 lakos. Elmondja, hogy bűncselekmények elkövetői nem helyi lakosok, hanem környékbeliek. Arról is
tájékoztatást ad, hogy körzeti megbízott székhelyének
kialakítása van folyamatban, a körzeti megbízott csak
Kartalon és Versegen látna el szolgálatot, függetlenül a
járőrszolgálattól.
A negyedik napirend pontban arról döntött a Képviselőtestület, hogy tulajdonában álló Kartal belterület 1623/19
hrsz., 715 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant eladja Maczkó János Kartal, Kun u.
19. szám alatti lakos részére 2.000.000 Ft vételáron.
2013. ÁPrILIS 29. rEnDES tEStüLEtI üLéS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadását.
A második napirendi pontban a testület elfogadta az
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.

A harmadik napirendi pontban az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosítására került sor, mert
a szakfeladatokat át kellett alakítani kormányzati funkció
kódokra.
A negyedik napirend pontban új szavazatszámláló
bizottsági tagot választott a testület, mert 1 fő nem vállalta az ezzel járó feladatokat.
Az ötödik napirendi pontban a döntéshozók elfogadták
a Bölcsőde kérelmét az időszakos gyermekfelügyelet
megszervezésére. E szerint Játéksziget Bölcsőde napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít Kartalon és a környező településen élő családok számára, melynek térítési
díja:
Fél nap:
1000 Ft + étkezés
Egész nap:
2000 Ft + étkezés
Beszoktatási idő alatt: (1-2 hét) 200 Ft/nap + étkezés
Diétás étkezést igénylő gyermekek esetében az étkezési
díj nem kerül felszámításra, mert ilyen étkezést nem tud
biztosítani a bölcsőde.
a hatodik napirendi pontban a Képviselő testület a
Régió Plusz Televíziót bízta meg a rendezvények felvételével és azok közvetítésével, eseti megbízás alapján, a
megküldött árajánlat szerint.
2014. MÁJuS 29. rEnDKíVüLI tEStüLEtI üLéS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület Kartal
Nagyközség hatályos településrendezési eszközeinek
módosításáról tárgyalt, ami a rendezési terv módosításának része.
A második napirendi pont témája Hajdú Erika lakásvásárlási kérelme.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület
elfogadta a 2013.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A negyedik napirend pontban a testület a Játéksziget
Bölcsőde ellenőrzéséről szóló beszámolót fogadta el. Az
ellenőrzés célja volt, hogy a szolgáltató tevékenység a
jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e. A vizsgálat összefoglaló
megállapítása az volt, hogy a bölcsőde működése megfelel a működési engedélyben foglaltaknak és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Az ötödik napirendi pontban a bagi körfogalom építéséről hallgathatott meg tájékoztatót a Képviselő-testület.

A következő szám megjelenése
2014. szeptemberében
várható.
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a játéksziget bÖlcsőde hírei
„Kis fürj mondja:
„Pitypalatty, Szép tavasz, nyár, itt ne hagyj!”
Gyerek mondja:
„Ott kinn jobb, Nádparipám, hopp, hopp, hopp!”
(Pósa Lajos: Tavaszkor)
A tavasz ismét felpezsdítette életünket. Az első meleg
napsugarak már megengedték, hogy hosszabb időt tölthessünk az udvaron. Elővettük a motorokat, s hatalmas
verseny kezdődött, ami azóta is tart. A legnagyobb öröm
akkor volt, mikor a homokozóról is lekerült a fedél, s kezdődhetett a „munka”, épülhetett a homokvár. A bölcsisek
nagyon szeretnek az udvaron játszani. Kipróbálhatják
magukat, erejüket, hangjukat. Futkároznak, csúszdáznak, mászókáznak… A kerítésen át figyelik az elhaladó
traktorokat, kukásautót, nagyobb gépeket, s a különleges hangot adó árusító autókat. (Tavaly nyáron még egy
dinnyét is kaptak ajándékba!)
A tavasz nagyon sok csodálatos ünnepet is ajándékozott nekünk. Nemzeti ünnepünkre zászlót készítettek a
gyerekek, a húsvéti nyuszikat pedig a fűben kereshettük.
A fiúk sok szép locsoló verssel is megörvendeztettek
minket és a lányokat. Erre az időszakra esett idén a
Bölcsődék Napja is, amikor tanulmányi kiránduláson
vehettünk részt munkatársaimmal a vácrátóti Botanikus
Kertben.

Anyák napjára minden gyermek maga készítette ajándékkal lepte meg anyukáját, nagymamáját. A nagyobbacskák bábműsorral is kedveskedtek. Bár a
kellékeket nem mindenki vette fel a kezére, a
mesét egytől-egyig mindenki megtanulta, s kedve szerint
vehetett részt a játékban, vagy választhatott szerepet
magának.
A tavasz csattanója a május, a gyermekek hónapja.
Ekkorra tartogattuk a legtöbb meglepetést. Elsőként,
régi barátunk a Tavasz Tündér látogatott meg minket.
Újabb verseket, énekeket, mesét hallhattunk tőle.

Elhozta hangszereit, melyeket természetesen ki is próbáltunk, s még egy közös táncra is meghívott minket.
A következő meglepetést Kovács Attila és Dezső bácsi
szerezték, amikor kedvenceiket, két lovat, kecske mamát
és kisgidáit, s egy tucat kis kacsát hoztak el udvarunkba.
Állatot simogatni mindig nagy élmény, még ma is emlegetjük!

Végül, de nem utolsó sorban egy hatalmas traktor
érkezett hozzánk Ács László és Meggyes László jóvoltából. A vagány fiúk szájtátva nézték, ahogy a lányok megelőzik őket a „traktorvezetésben”. Kis idő múlva persze
ők is csatlakoztak, de nagy sláger volt az óriás traktor
kerék is.

A sok élmény mellett persze munka is folyik! Egy
rövid, vidám műsorral készülünk a jelképes évzáróra,
mely nagyon sok próbát igényel ezzel a korosztállyal. De
ez legyen meglepetés!
Az új nevelési évre készülve megtartottuk a beiratkozást. Néhány férőhelyünk még van, lehet bátran jelentkezni! Szeptembertől pedig lehetőség lesz időszakos
gyermekfelügyelet igénybevételére is. Ennek részleteiről, díjáról a bölcsődében lehet érdeklődni.
A továbbiakban mindenkinek élményekben gazdag,
pihentető nyarat kívánunk!
Czakóné
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tavaszi és nyári hírek az alsó tagozaton
Az iskola alsó tagozatán a tavasz is
rendkívül mozgalmasan telt. A község
március15-ei ünnepségére a 4.a osztály
készült ünnepi műsorral. Őket tanítójuk,
Tóth Mariann készítette fel.

A hónap során a 4. évfolyamosok színházban jártak Gödöllőn, ahol Huckleberry
Finn kalandjain szórakozhattak.
Áprilisban felkerült az internetre a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny rangsora
is. A négy induló közül hárman is szép
eredménnyel végeztek. A legsikeresebb
Maczkó Levente (3.b) volt, ő 38.helyezést
ért el az 500 induló közül. Jeleskedett még
Dóra Gergely (4.a),aki 65. és Kovács
Menyhért (4.z), aki 85. lett.
A hónap folyamán zajlott a gyerekek
Hungarofit felmérése, amely 12 perces
futásból és erőnléti gyakorlatokból állt.
Minden gyerek igyekezett jó teljesítményt
nyújtani.
A május hónap az édesanyáké, ezért
minden osztály meglepetéssel készült számukra. De ebben a hónapban került megrendezésre a hagyományos énektagozatos
gálaműsor is, ahol a tagozatos osztályok
bemutatják, mit tanultak év közben. A csilingelő gyermekhangok, a gyönyörű furulyamuzsikák és a ritmusos táncok sok tapsot kaptak azon az estén. Köszönet a felkészítő tanítóknak: Molnárné Jurinka
Tündének, Geigerné Agócs Ágnesnek,
Hegedűsné Megyeri Andreának és Hajdu
Zsuzsannának, valamint a felügyelő kollégáknak is.
Május 24-én volt Búth Emília könyvbemutatója a könyvtárban. Néhány 2.z-s
gyermek bájos versekkel köszöntötte a falu
költőnőjét. Őket Kissné Soós Judit készítette fel.
A tavasz folyamán kerültek megrendezésre a kistérségi versenyek is. Március 28án Domonyban mesemondó versenyen jártunk. Az iskolát minden évfolyamról a legügyesebb
mesemondók
képviselték:
Billinger Szabina 1.z, Budai Beáta 2.z,
Buzás Szonja 3.z és Keresztes Kamilla 4.a
osztályos tanulók. A legsikeresebb közülük

Buzás Szonja 3.b volt, aki II. helyezést, és
Billinger Szabina, aki 3. helyezést ért el.
Felkészítőjük Hegedűsné Megyeri Andrea,
ill. Konczné Krácser Emese voltak.
Áprilisban zajlott a kistérségi szavalóverseny, ahol Rehorovszki Szonja 1.z és
Rabb Regina Réka 3.b indult, és Szonjának
az előkelő 2. helyet sikerült megszereznie
az 1-2.osztályosok között. Kísérője Kiss
Judit volt.
Május 22-én Hegedűsné Megyeri
Andrea Hévízgyörkre, kistérségi népdaléneklési versenyre vitt néhány jó hangú
énekest: Buzás Szonját 3.z, Nagy Lilit 3.z
és Szitás Patríciát 4.z. Ebben a tanévben
még szorosabbra fűztük a kapcsolatot az
óvodával különböző programok formájában. Márciusban a leendő elsős tanító
nénik (Bereczkiné Dóra Tünde, Geigerné
Agócs Ágnes és Kissné Soós Judit) a vezetőinkkel együtt ellátogattak az óvodába,
ahol elbeszélgettek az óvónőkkel az iskolába készülő ovis gyermekekről. Március 20án nyílt tanítási napot tartottunk az iskolában. A nagycsoportos gyermekek szülei
tanórákat látogattak a 2.a és 2.z osztályokban – magyar, matematika, ének-zene és
angol órát -, megismerkedhettek a leendő
tanító nénikkel. Március 27-én az iskola
vezetősége az elsős tanító nénikkel és az
egyházak hitoktatóival, vezetőivel együtt
szülői értekezletet tartottak a szeptemberben első osztályt kezdő gyermekek szüleinek. Itt a szülők tájékoztatást hallhattak az
iskolai életről, az iskolaérettségről, megismerhették az első osztályos tanszerlistát,
választ kaphattak néhány felmerült kérdésre is. Április közepén a tanító nénik foglalkozások keretében meglátogatták az oviban a nagycsoportosokat, az óvó néniket.
Másnap a nagycsoportos ovisok az óvó
nénikkel együtt jöttek el hozzánk ismerkedni az iskolával, az osztálytermekkel,
tanító nénikkel. Egy kis ízelítőt szerezhettek a 2.a és a 2.z életéből is. Köszönjük az
óvó néniknek, tanító néniknek, hogy fontosnak érzik mindannyian az óvodából
iskolába érkező gyermekeink érdekében
tartott megbeszéléseket, közös programokat.

Véget értek az év végi felmérések, és
fellélegezhet minden gyerek, hogy a legnehezebb dolgozatokon is túl van. Az utolsó
napok osztálykirándulásokkal és kicsit szabadabb programokkal teltek.
Gyereknap alkalmából a Talamba ütősegyüttes lepett meg minket egy szuper
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koncerttel, és osztályonként részt vehettünk egy kutyás és egy bűn- és balesetmegelőzésről szóló bemutatón Lados Tibor
jóvoltából. Az utolsó előtti napon Könyves
nap és rendhagyó énekóra a Nefelejcs
együttessel várt még ránk. Nagyon jól
érezte magát mindenki! Köszönet érte minden közreműködőnek! Aztán az utolsó tanítási napon elbúcsúztak a 4.-es diákjaink az
alsós tanító néniktől.
A hosszú tanév és az évzáró után pedig
kezdődhet a V a K Á c I Ó !
tóth Mariann

regionális ifjúsági
néptánctalálkozó gödön
„ A néphagyomány tart meg minket
magyarnak…”
/Győrffy István/
2014.május 24-én tizennégy ifjú táncos
és néhány szülő várta izgatottan, hogy
végre elinduljon kisbuszunk Gödre, a
Regionális néptánctalálkozóra.
Egy csodálatos, színes napot töltöttek
együtt a megye legkülönbözőbb korosztályú táncosai a Feneketlen-tó partján.
Mi egy vásári jelenettel készültünk,
amelyet somogyi ugrós motívumokkal
fűszereztünk. Egy kicsit fájlaltuk, hogy
forgószínpadszerűen követték egymást
a bemutatók, és kevés néző tekintette
meg az előadásokat.
A színpad egész nap dobogott a táncos
lábaktól. Láthattunk turai lakodalmast,
somogyi, szatmári, dél-alföldi, sárközi,
bagi táncokat. A lábak művészetét óriásbáb-bemutatók és mesemondások tarkították. Igazi csemegét jelentett az idei
Fölszállott a páva ének kategóriájának
nyertese: Kacsó Hanga Borbála fellépése.
A tó partján pedig mindenki kedvére
válogathatott az érdekes programokból.
A legkisebbeket leginkább a lovaglás,
illetve a kézműves foglalkozás hozta
lázba, az idősebbekkel pedig tettünk egy
kisebb túrát a környéken, és gyönyörködtünk a Duna-part varázslatos szépségében.
Az idő gyorsan repült, és már újra a
buszon ültünk, de már hazafelé tartottunk. Összességében egy könnyed,
vidám nap volt mögöttünk.
Pechó Ferencné
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hősÖk naPja

„Reménytelen időben, márciusi esőben,
Zenebona támadt Pesten, Magyarország szívében.”
/Csanádi Gyula/
Mi is ilyen zord, szeles időjárásban gyűltünk össze 2014.
március 15-én Kartal központjában a kettős ünnepre. A
magyar történelem legszebb és egyben legismertebb fejezete, az 1848-as forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából, valamint a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett „Településkép
megújítása” című pályázat által felújított Petőfi tér felavatására- felszentelésére. tóth Ilkó Mihály polgármester úr
téravató beszédében
kiemelte
a
helyi
Könyves
Kálmán
Nyugdíjas Egyesület
és Herczeg Jánosné
szerepét a megvalósított projektben, amely
önrész nélkül, teljesen
a pályázati pénzből
került finanszírozásra.
tamási József c.apát
plébános, megáldotta
és felszentelte felújított
közterünk miliőjét majd közösen átvágták az erő-hűségreményt jelképező nemzeti színű szalagot. 1860 óta nemzeti ünnepként emlékezünk az 1848-as forradalom eseményeire. Mi is ünnepi műsorral emlékeztünk a ’48-as ifjakra,
akikre hősként tekintett Európa, amikor e kicsiny, de erős
nép példát mutatott. Széchenyi István azt írta: „Az ember
annyit ér, amennyit használ.” 1848 hősei kimondhatatlanul
sokat használtak a hazának. Nekünk, akik ezen a környéken élünk, talán még többet jelent ez a nap. Többet, mégpedig egy ember révén, akit Petőfinek (eredetileg
Petrovicsnak) hívtak, aki a nép gyermekeként született és
a forradalom jelképévé vált. Talán a fiatalabb generációból
kevesen tudják, hogy az édesapja, Petrovics István, Kartal
szülötte, mészáros mester volt, és a Petőfi tér jobb oldalán
állt a házuk. Ezáltal még közelebb áll hozzánk. Köszönjük
a műsorban szereplőknek, a felkészítőiknek - a Játéksziget
napköziotthonos Óvoda Margaréta csoportja, a
Könyves Kálmán Általános Iskola 4.a osztálya, a
Könyves Kálmán nyugdíjas Egyesület hagyományőrző
csoportja és Sári Szabolcs -, hogy méltó módon tiszteleghettünk a ’48-49-ben lezajlott események és a hősök előtt.
Műsorunk végezetéül községünk intézményei, civil szervezetei és a pártok képviselői elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit Petőfi Sándor szobránál.
/Az eseményről a Régió Plusz Tv készített felvételt,
amely a www.youtube.com oldalon, a fényképek pedig a
Művelődési Ház facebook oldalán tekinthetők meg/
vné

„Gyújts gyertyát a sír felett
Hajtsd le némán fejedet
Hőseinkért mondj imát
Lobogjon a gyertyaláng.”
Május utolsó vasárnapján emlékeztünk meg mindazon
hős magyar katonákról, akik hányatott történelmünk során
életüket, vérüket áldozták a haza szabadságáért, a nemzet
fennmaradásáért, értünk.
Egy percet sem gondolkodva, semmit sem mérlegelve
Szinte nincs olyan magyar család, mely ne gyászolná a harcokban elesett vagy áldozatul esett hozzátartozóját. A megemlékezésre az időjárás szeszélyessége miatt a Szent
Erzsébet templomban került sor. 2014. május 25-én este, a
szentmise után tóth Ilkó Mihály községünk polgármestere ünnepi beszédében kiemelte azt a három törvényt,
amelyben országunk vezetői a magyar hősökre való emlékezés örök kötelezettségét mondták ki. Először 1917-ben,
az első világégés idején iktatták törvénybe „a hazáért
küzdő hősök emlékének megörökítését.” Majd az egységesített időpont 1924-ben következett be, miszerint a törvény
május utolsó vasárnapját a Hősök Emlékünnepévé nyilvánította és később kiterjesztették az 1938 után elesettekre
is. 2001-ben ismét törvény erősítette meg a hagyományt, az
emlékezést eleinkre, akik rendületlenül álltak helyt a történelem viharában. Ennek értelmében emlékezünk „az
elmúlt ezredév magyar hőseire”, és azokra a névtelen
hősökre is, akik Szent István óta áldozatot hoztak a hazáért.
Sőrés attila baptista lelkipásztor megemlékezésében hálával adózott elődeink bátor tetteiért és utat mutatott hogyan
legyünk mi „hétköznapi hősök”. Majd ezután a Kartali
asszonykórus tagjai énekeltek azokról, akik példamutatásukkal áldozatot hoztak értünk. A betétdalt Kozjár Kornél
szólaltatta meg furulyán. A szentmisét celebráló Magyari
Péter plébános atyával együtt imádkoztunk azokért „akik
megcselekedték, amit megkövetelt a haza”. Valamint azokért is, akiknek csak az emlékezés, az imádság és a szívükben a mérhetetlen fájdalom maradt jussul. Imáinkban megköszöntük Istennek, hogy mi békében élhetünk, hiszen a
béke, nem más mint egyfajta kegyelem. Az áldás után kivonultunk a Hősök emlékművéhez, ahol a megemlékezők
valamint a hozzátartozók elhelyezték a kegyelet virágait és
mécsest gyújtottak.
Köszönjük mindazok munkáját, akik évről évre hozzájárulnak, hogy méltóképpen emlékezhessünk, hiszen a hősök
áldozata csak akkor nyer értelmet, ha soha de soha nem
feledjük el azt.
vné
/További képek megtekinthetők
a Művelődési Ház facebook oldalán/
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kÖnyvbemutató 2014. május 23-án
Ültünk és vártunk. Így kezdődnek a jó történetek? Akkor
még nem tudtuk, csak ültünk és
vártunk, Búth Emília, a Szakálla
volt kender című könyv szerzője,
és én, a művészettörténész, ezúttal inkább avatott olvasó, aki a
könyvről beszélni fog. Ültünk és
vártunk, néztem a falra kiakasztott nyirkákat – azokat a
csipkefinom, színes és fekete-fehér papírkivágásokat,
amelyeket az írónő többek között korábbi könyveinek
illusztrálására készített –, és közben arra gondoltam,
vajon egy ilyen meleg, szinte kora nyári péntek délutánon hányan lesznek kíváncsiak egy könyvbemutatóra,
vannak-e annyian az olvasni szerető, a meséket kedvelő
emberek, hogy megtöltsék a művelődési ház előadótermét.
Amikor
a
szervezők elkezdték előhordani a
pótszékeket,
megnyugodtam.
És még akkor is
érkeztek jó néhányan, amikor a
könyvtár vezetője, Laukó Ibolya
néhány kedves
szóval megnyitotta az eseményt. Először az Oly jó a nyár… kezdetű
középkori dallam csendült fel Bereczki Márta avatott tolmácsolásában, majd Erdőfi Boglárka, Kiss Réka és Dobó
Bíbor mondott el egyet-egyet Búth Emília verseiből,
amelyek korábban a Szitakötő folyóiratban jelentek meg.
A három fiatal hölgy szépen, elfogódottság nélkül szavalt, remek produkciójuk Kissné Sós Judit felkészítő
tanárnő munkáját dicséri. A versek után a Házasodik a
tücsök… kezdetű dalt hallhattuk, ismét Bereczki Márta
előadásában.
Ekkor jött az Áramszünet. Szerencsére így, nagy „Á”val – ez ugyanis a mese címe, amelyet felolvastam a
kötetből. A történet főszereplője Pamut, a vakon született lány, aki az ujjaival lát, és aki a szoba sarkában ülve
köt. Barátai az asztalnál dominóznak, de amikor kialszik
a villany, és sötét borul a szobára, Pamut az egyetlen, aki
segíteni tud: a teljes sötétségben is tökéletesen tájékozódva behozza a lámpát, megnyugtatva ezzel barátait,
azután visszaül a sarokba, és tovább köt, egy sima, egy
fordított… nem nagy dolog. Hogy mennyire nagy dolog,
amit Pamut csinál, azt a mese után néhány kíváncsi hallgató ki is próbálhatta. A vállalkozó szellemű gyerekek
szemét bekötöttük, az iskolások kezébe fakocka került,
két oldalukon egy-egy bevésett betű, ezek közül kellett
tapintással megtalálni az egyiket, a kisebbek pedig hétköznapi apróságokat: gombot, üveggolyót, parafa dugót
forgattak ujjaik között. Aki eltalálta, mi az, egy verses-

nyirkás könyvjelzőt kapott (az írónő ajándéka), no meg
egy szelet csokoládét – érdekes módon ennek felismerése ment a leggyorsabban. De hátra volt még a neheze: az
„utolsó próbán” bekötött szemmel, tapogatózva botorkált vissza mindenki a helyére, ahol végre levehette az
arcát takaró kendőt, és megkönnyebbülten felsóhajthatott: „Még hogy
nem
nagy
dolog…”
Igazán szerencse, hogy minden
sötétben botladozó vándort várt
valaki a széksorok
között, aki útmutatásával, kinyújtott kezével segített neki célba
érni. Ez a segítségnyújtás,
az
önzetlen jóság az, amely a kötet meséit is áthatja, és
amely az Igazán Jó Mese egyik jellemzője. A lelkes hallgatóság segítségével összegyűjtöttük az Igazán Jó
Mesék minden ismertetőjegyét, és tanultunk valami újat
is: az idősebb generáció képviselőitől megtudtuk, mi az
az egyik mesében előforduló pruszlik és trincike (de a
berzsennyel megfogtam őket is – elő a szótárakat). Átlebegtek a színen mobiltelefont javító aranyhalak és internetező tündérek, illetve Csillagszemű Tetrisz és Enter
király is, és bár a mesék gazdagságának illusztrálásához
legalább a könyv felét fel kellett volna olvasnom, úgy
érzem, sikerült egy keveset visszaadnom a kötet magával
ragadó varázsvilágából.
A könyvbemutató befejezéseként Búth Emília Tárt
karokkal című versének megzenésített változatát hallgathattuk meg, amelyet Bereczki Márta Schubert
Pisztráng ötösének dallamára énekelt el. Az utolsó hang
is elhalt. Ültünk és vártunk. Azután elindult a dedikáltatók rohama, az írónő (miután eltávolítottam az öléből
édesdeden alvó kisebbik lányomat,) mosolyogva osztogatta az ajánlásokat, a vidáman szedelődzködő közönségre pillantva pedig megállapítottam: azt hiszem, ez egy jó
történet volt. Majdnem annyira jó, mintha Emília írta
volna.
Asztalos Réka
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Péntek esti beszélgetések életről-halálról
Ezoterikus körnek indult, de ez lett belőle
Régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy hogy mások
hogyan vélekednek a racionális világ határain túlmutató
dolgokról. Van, aki marhaság felkiáltással komolytalannak titulálja mindazt, ami a tudomány eszközeivel pontosan nem azonosítható, és van, aki esküszik, hogy a földönkívüliek márpedig közöttünk vannak. Vannak óvatos
duhajok, akik feltéve, de nem megengedve vesznek
figyelembe minden ezoterikus kinyilatkoztatást, és van,
aki állás interjú előtt asztrológust, vagy kártyavetőt
keres fel. Mindenki habitusának, intellektusának, és hitrendszerének megfelelően áll ezekhez a kérdésekhez.
Abban viszont biztos vagyok, hogy valamilyen összefüggésben mindenkit utolérnek, és előbb vagy utóbb igyekszünk kialakítani a saját álláspontunkat. Mai viszonylatban, ezek már nem tabu témák, így ha valakit érdekel,
csak győzze elolvasni a számtalan UFO, EZOTÉRIA,
ELIXÍR magazinokat, a könyvesboltok polcai pedig roskadoznak az efféle irodalomtól. Úgy gondolom, talán
mások is osztják a véleményemet, hogy korunk szabadelvűsége, a vallások sokszínűsége, a morál gyengülése
teszik összességükben azt, hogy egyre több teret nyer ez
a terület.
Őseink, rendre megalkották a saját teremtésmítoszukat, majd ennek megfelelően azt a hit rendszert, ami
mentén az erkölcs, az emberiség egymáshoz való viszonya kialakult.
Immánuel Kant szerint, ahogy a csillagok felettem, úgy az erkölcsi törvény bennem úgy
ragyog. Mára ez a ragyogás kissé megkopott, vagy legalábbis a hangsúly eltolódott. Törvényekkel igyekszünk,
kívülről korlátokat szabni tetteinknek, ahelyett, hogy
egy hitrendszert elfogadva belülről ne akarjunk olyat,
ami másoknak árt. A tízparancsolat, vagy a BTK.
Politikusok, közszereplők, média sztárok, mind tükrözik
azt a kort, amiben a mindent lehet, ami nem tilos elve
uralkodik. Ha egy politikus szájából az hangzik el, hogy
ami morálisan nem állja meg a helyét, az jogilag még
lehet tiszta, akkor ez a mondat jogosan veti fel a fejétől
büdös a hal analógiáját? Egy dolgot biztosra veszek, azt,
hogy a saját lelkiismeretével mindenkinek szembesülnie
kell. Erre a bajra nincs gyógyszer. A pszichiáterek, pszichológusok, küzdenek azért, hogy megbillent lelki egyensúlyt, nyugtatókkal, stressz
oldókkal, az agyfunkciókat
befolyásoló gyógyszerekkel
segítsék
helyreállítani.
Ideig, óráig, talán javulhat
az állapot, de erkölcsi tartás
nélkül, és erkölcs hit nélkül,
nem létezhet, és ameddig ez
hiányzik, addig a lelki békére
sem számíthatunk. Ezek a
gondolatok sarkalltak arra, hogy létre hozzak egy beszélgető kört, ahol első vendégként, radics Péter beszélt
arról a zarándokútról, amelyet a Szent-Jakab útként,
vagy az El caminó néven ismerhettünk. Sokan akkor

vágnak bele egy ilyen 800 kilométeres gyalogtúrába,
amikor válaszút elé érkeztek, vagy meghoztak egy olyan
nehéz döntést, ami után szükségesnek érzik a lelki újjászületést. Beszélni róla, és megtapasztalni, ég és föld a
különbség. A zarándokúton haladva, szimbolikusan a
földi életutunkat járjuk végig, gyerekkortól az életvégig.
Spirituális élmény, részben felfedezni azt a nagycsaládot,
ahová utunkon, mint zarándokot befogadnak, részben
felismerni azt, hogy milyen „csodák” történnek az életünkben. Csak az út van, és Te mondta Péter, és ebbe a
zarándoklatba feloldódik a lélek. Kiderül, hogy van élet
Tv és Rádió nélkül is, kiderül, hogy a „véletlen” találkozások mind értünk vannak. A kívánságok teljesülnek, hát
jól gondoljuk meg, hogy mit kívánunk. Azt mesélte, hogy
egy útszakaszt szeretett volna lerövidíteni, és átvágott
egy hegyen. A mászás kimerítő volt, a nap tűzött, és a
palack víz, amivel elindult rég elfogyott. olyan szomjas
volt, mint még soha. A sziklás hegyoldalon olyan esélytelennek látszott forrást találni, hogy elkeseredésében azt
gondolta. Ha vizet találok, hinni fogom, hogy van Isten.
Hát igen, elég Hollywoodinak tűnik, de perceken belül
talált egy forrást. Képekkel illusztrálva mesélte az átélt
élményeket, 800 kilométert tettünk meg vele két óra
alatt. Köszönet érte.

Másik vendégünk bolyki László volt, aki arról
beszélt, hogyan élte a hívő keresztyén életét és szembesült azzal, hogy úgy gondolkodunk a „Jó Istenről” mint
egy joviális szerető nagypapiról, aki ha megtartjuk a
keresztyén életmód szabályait, akkor cserébe biztonságos, gazdag, és egészséges életet ad. Ez a felismerés,
valamint azok a tapasztalások, amelyeken át újra kellett
értelmeznie a vallási alapjait, késztették arra, hogy megírja Kegyelem és kalmárszellem című könyvét.
Elmesélte mekkora fricska volt átélnie azt, hogy fiatal
házasként, az a kis parasztház, amit baráti kölcsönből
vásárolt, és adott otthont számukra, azon a napon, amikor az utolsó fillért is visszafizette összedőlt. Ráadásul, a
romok tetején az a gyermekrajz hevert, ami fölé a fia azt
írta HÁZI ÁLDÁS!
Elgondolkodtató és értékes gondolatok hangzottak el,
neki is hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívásomat.
Remélem, hogy az érdeklődők, akik eljöttek szintén
élvezték ezt az estét.
Az elhangzottakkal, vagy a jövőben tervezendő
témákkal kapcsolatban az észrevételeket, véleményeket
és javaslatokat kérem, hogy írjátok meg a tazlo.laszlo@gmail.com email címre.
Tázló László
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megjelent a sári szabolcs sePtet
kartal blues c. lemez, erről faggattuk…
Sári Szabolcs neve nem ismeretlen a kartaliak számára. A
Művelődési Ház felkérésére műsoraival mindig szívesen
lépett–lép fel és színesíti rendezvényeinket, sőt 2007-ben
barátaival együtt egy komolyzenei hangversenyt is adott.
Nemrégiben jelent meg zenekarának első CD-je, amelynek – mondhatnám – ő a főkolomposa, hiszen két népdalfeldolgozástól eltekintve saját, illetve másokkal közös
szerzeményei hallhatók a bemutatkozó albumon.
Hogyan jött létre a zenekar, és
miért választottad ezt a címet?
Gyerekkorom óta voltak próbálkozásaim a zeneszerzés irányában, bár, ahogy Bródy János is
tartja magáról, én inkább dalszerző, mint zeneszerző vagyok.
Akkor, a kezdetek kezdetén
körülbelül 6-8 saját dalt tudhattam magaménak, és ez időszakosan a mai napig bővül, ahogy az
élet hozza. A zenekar azért jött létre, hogy ezeket a számokat eljátszuk, a Septet 2010 decemberében próbált először.
Barátaimat felkeresve, akkori bőgősünk javaslatára –
miszerint: Csináljunk egy jazz-zenekart! –alapítottam a csapatot, ami egy évig Sextet-ként /6 fő/, majd Septet-ként
/Hétfő:-)/ működött, és maradt is ez a felállás. Olyan embereket kerestem magam mellé, akiknek a játékában megfogott valami. A körülbelül tíz év alatt megismert emberek
közül kerültek ki ezek a zenésztársak, hasonló beállítottsággal, és tettvággyal, mint én. Ezek az emberek szó nélkül
jöttek próbálni úgy, hogy akkoriban még elég kevés fizetős
bulink volt. Büszkén mondhatom, hogy ez változóban van:
mostanra rendszeresen vannak hangversenyeink, és egyegy fesztiválon is vendégeskedünk. 2012-ben felvettük első
lemezünk anyagát, mely az egyik legjobban sikerült számunkról kapta a címét: Kartal Blues. Ez tiszteletadás is
egyben annak a köz(ös)ségnek, ahová harmincegy évig tartoztam. A zenekarban játszó emberek listája a különböző
posztokon így alakult:
Trombita:
Sári Szabolcs
Ének:
Brezánszky Ágnes
Szaxofon:
Szabó Ádám
Zongora:
Oláh Dezső - 2010. december – 2011. október
Antal Gábor - zongora 2011. október –
Nagybőgő:
Heigl László
2010. december – 2014. szeptember
Molnár Péter
Kartal Blues lemez vendége
Miskolczi Márk 2014. szeptember –
Dobfelszerelés: Szankovics Sándor
2010. december – 2012. április
Adamecz József Kartal
Blues lemez vendége
Czirják Tamás 2013. szeptember –

Mint pályakezdő zenekar máris nagyon szép sikert értetek
el, hiszen a csapat idén jelentkezett a Talentométer tehetségkutatójára, az ifjú zenekaroknak szóló megmérettetésre
jazz / kísérleti kategóriában, és bejutottak az elődöntőbe,
amely az A38 hajón volt. Ennek kapcsán május 8-án, a
Petőfi Rádió Egész úton c. műsorában is kaptatok bemutatkozási lehetőséget a nyilvánosság előtt. Ez már pozitív
előremutatás és biztatás a megkezdett úton. Téged mi vonzott a jazz felé, hiszen ennek a stílusnak a gyökerei az afroamerikai zenei hagyományokban lelhetők fel?
1996-ban felvételt nyertem a
Weiner Leó konzervatóriumba,
ahol rengeteg új hatás ért főleg
a többi „rezes” iskolatárstól.
Ezek közé az új, inspiráló, lelkesítő ismeretek közé tartozott
a jazz is. Először olyan trombitásokkal és csapatokkal ismerkedtem meg mint Bill Chase,
aki olyan magasan és hangosan
tudott trombitálni a ’60-as, ’70es években, Amerikában, mint itthon szinte senki.
Csatlakozott a névsorhoz a hihetetlen technikával rendelkező Arturo Sandoval. Aztán később megismerkedtem Chet
Baker játékával, aki rendkívül lírai hangvételben trombitál,
és szebbnél szebb dallamok jutnak az eszébe. Aztán jött
Clark Terry, aki zsonglőrködik a trombitán, és mégis rendkívül dallamosan játszik. Ezektől az előadóktól megszerzett
felvételeket aztán rongyosra hallgattam. A középiskolában a 4. osztály felé írtam egy nagyon egyszerű számot,
amit gyakran játszottam a gyakorlóban. Kezdeti improvizációkba is belementem, a többieknek pedig tetszett. Azt az
atmoszférát próbáltam megteremteni, mint ezek a világsztárok. Ez volt az első inspirációm, ami a saját útra terelt.
Bármely dzsessz stílust (kivéve a ragtime) is nézzük, leírásában egyetlen közös elem van, és az az improvizáció.
Nehéz improvizálni egy dal közben? Szükséges hozzá valami különösebb technika, vagy az adott pillanat hatása
érvényesül?
Ha azt vesszük, egy jó beszélgetés is improvizáció. Tehát
nem. Viszont a nyelvet ismerni kell. Ugyanúgy, ahogy egy
nyelv esetén, itt is vannak szabályok, amiket érdemes
betartani. Ha az ember dadog, hamar elvesztheti egy társaság érdeklődését. Ez itt is pont ugyanígy van. Meg kell
tanulni a nyelvet kívülről-belülről, szőröstül-bőröstül. Fel
kell készülni az előadni kívánt darabokból. Rengeteg megközelítési módot javallott elsajátítani, míg ez a „beszéd”
folyamatossá és természetessé válik. Ezúton üzenem azoknak, akik nem szeretik az énekórát, meg az zeneelméletet,
hogy ha szeretnék élvezni vagy elsajátítani a rögtönzést,
akkor legyenek nagyon figyelmesek az énekórákon, mert a
zenét sokkal könnyebb felfogni, ha tudatában vannak a szabályaival. A zene valahol matematika. A jazzre ez főleg igaz.
De mindent be lehet gyakorolni, el lehet sajátítani. Érdemes rengeteget hallgatni a nagyokat! Éjjel-nappal.
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Hogyan kapcsolódik a népzene és a jazz, hiszen népdalfeldolgozások is szerepelnek a CD-n?
Ha azt vesszük, a jazz is a népzenéből nőtte ki magát. Az
afrikai népzenéből – ami a ritmikára és a kérdés-felelet szerepjátékra épül – keletkezett az afroamerikai zene. Számos
népdalunkban szintén fellelhető ez a kérdés-válasz. Van
még egy rokonság. Ez pedig – számomra – a blues hang és
a dunántúli terc-jelenség között van. A blues hang egy nem
tiszta hangot jelent. A dunántúli terc-jelenség is ezt a viselkedést mutatja. A rokon vonások ellenére azért sokban
különbözik a két stílus, viszont mindenki szabadon eldöntheti, hogy mennyit szeretne meríteni egyikből-másikból.
Valamelyik oldalra mindenképp’ billen a mérleg: vagy
a jazz, vagy a népzene dominál. A mi feldolgozásaink
inkább a jazz-hez állnak közelebb. Egészen konkrétan jazzesen megharmonizált népdalok ezek, annyira autentikusan,
hogy a jazz-hangzás ne sérüljön! Azért van a Kicsi madár
darabunkban népi furulya, mert így tudunk visszanyúlni a
magyar gyökereinkhez.

Hát, akkor várunk türelmesen a következő albumra, addig
is kívánjuk, hogy az előttetek lévő úton minél kevesebb akadályba ütközzetek, és zenéitekben ki tudjátok fejezni az élet
esetlegességét, nagyszerűségét.
Azt hiszem Fodor Ákos gondolata illik rátok: „A JAZZ nem
csupán mentalitás. Életminőség. Szabad és jóra való
emberek közös játéka.” Köszönöm a beszélgetést.

Manapság nem sorolható a jazz a legnépszerűbb műfajok
közé. Mennyire érzed eladhatónak ezt a műfajt?
Erre a válaszra egy sikeres üzleti megállapodást hoznék fel:
a napokban jelezte felém az Alexandra áruházlánc, hogy
bizományi terjesztésre 100 db Kartal Blues CD-re igényt
tartanak, ami bizonyos mértékig országos lefedettséget
jelent nekünk, s én mindenképp sikernek tekintem. Nekem
régi terveim egyike, hogy akár pályázat útján, akár darabonként önköltségesen az amerikai számokat – amik nagy
népszerűségnek örvendenek világszerte – magyar szöveggel lemezre vigyük. Több oknál fogva is látom benne a perspektívát. Először is: (önző módon) így több lehetőségünk
lenne játszani, másrészt eltűnne a nyelvi akadály, ami az
angolul, portugálul nem tudó magyar ember és az idegen
nyelvű zene közt áll. Azt gondolom, hogy kutyakötelességünk közérthetővé tenni a szöveggel ellátott számokat,
hogy a mondanivaló eljuthasson mindenkihez.

Április 9-én este találkoztunk a könyvtárban
a daltulajdonossal, hogy megünnepeljük a
költészet napját.
Dinnyés József, több mint fél évszázada
(1963–ban) kezdett énekelni. Az egy szál
gitáros, szájharmonikás, közéleti témákat
megéneklő dalai miatt, a hatvanas évek
második felétől, egy ideig magyar Bob
Dylanként, “Bob Dinnyésként” emlegették,
annak dacára, hogy Őt is egyre jobban foglalkoztatta a magyar költészet.
Dalaim negyvenöt éve címmel nemrégiben
megjelent DVD-jének bemutatójával járja az országot,
célja, hogy megismertesse az emberekkel ezt az összeállítást, - amely válogatás ötszáz év magyar költészetéből a
saját megzenésítésében.
„Sok gond van a versénekléssel, az oktatás hiányos, a
vershez való kötődés gyenge … A zenének és a szövegnek szövetségben kell lenni.” - mondta a művész egy nyilatkozatában. Bizony, manapság valóban egyre ritkábban
olvasunk verseket, de aki eljött erre a kellemes előadásra, az némileg pótolhatta elmaradását e téren.
A könyvtárbeli történésekről tájékozódhatnak az intézmény honlapján https://sites.google.com/site/kartal376emagyarorszaghu/, illetve a Facebook oldalán (Nagyközségi Könyvtár Kartal.)

Olvastam Dennert Árpád zenész pozitív kritikáját a megjelent lemezről, aki dicsérte a zenészek alkotását és kíváncsian várja a folytatást. Lesz folytatás, van még a tarsolyodban új szerzemény, amelyet szívesen megjelentetnétek?
Természetesen igen. Több ötlet is mocorog a fejemben,
amik megvalósításra várnak. Ezek egytől egyig lemez-tervek. Hálás vagyok azért, hogy sok helyszínen, változatos
zenéket játszottam. Rengeteg hatás ért, és ezért sokfélét
tudok alkotni. Például vannak a klasszikus zenéhez közelebb álló darabjaink, amit szintén szeretnék lemezre vinni.
Ezen már nem csak én leszek a zeneszerző, hanem Antal
Gábor zongorista barátom is képviselteti magát egy-két
dallal majd. A felvett két népdalt pedig szeretném újra
lemezre tenni, másik 8 feldolgozással karöltve, amiből kettő
kész van. Egyik az én munkám, másik az énekesünk ÁvédBrezánszky Ágnesé. Ez egy újabb lemezt jelentene, s van
még egy álmom, miszerint az amerikai, brazil kedvenceimet
magyarul felvegyük. Egyelőre ennyi, de azt hiszem, ez egy
pár évre elegendő munkát ad. Illetve a munka része egész
gyorsan megvan, az anyagi feltételeket viszont ki kell várni.
De, hogy Besenyő M. István méltán híres opus-át idézzem:
„Türelem, tornaterem.”

Aki a CD-t meg szeretné vásárolni, az a kartali
Könyvtárban és a Braun Papírboltban megteheti. A lemez
értéke 2500,- Ft, de a kartali lakosoknak csak 1500,- Ft. Aki
szeretne többet is megtudni, annak figyelmébe ajánlom a
következő oldalakat:
soundcloud.com/s-ri-szabolcs, www.soundcloud.com
www.youtube.com
vné

vendégünk volt dinnyés józsef

a nagyközségi Könyvtár és a Művelődési Ház
2014. augusztus 11-24-ig nyári szabadság miatt zárva
lesz! Kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, az
üdülőknek jó pihenést és feltöltődést!
Köszönjük csohány Sándornénak, tóth Erzsébetnek,
Deme Jánosnénak a könyvtárnak adományozott
könyveket és Sári Szabolcsnak Kartal blues cD-t.
Laukó
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a kÖnyves kálmán nyugdíjas egyesületről
Egyesületünk életében a 2014-es év, nagy változásokat
hozott. Herczegné Olgi néni, sajnos 2013 tavaszától, már
csak néhány alkalommal tudott eljönni közénk, végül betegségére, baleseteire, és legyengült egészségi állapotára
hivatkozva lemondott elnöki tisztségéről.
2014. február 18-án, tisztújító rendkívüli közgyűlésen megválasztottuk az új vezetőséget:
Egyesület elnöke
Budavári Pálné
elnökhelyettes
Garczik Istvánné
gazdasági vezető
Kalcsó Lászlóné
gazdasági vezető helyettes Miskolczi Sándorné
szociális munkacsop.vezető Zsarnai József,
valamint megszavaztuk Olgi néninek a „Tiszteletbeli elnök”
címet, megköszönve 10 éves fáradhatatlan elnöki munkáját.
Az egyesület életében bekövetkezett változásokat a Pest
Megyei Bíróság 2014. május 14-i végzésében, jogerősen
helyben hagyta. Olgi néni sajnos jelenleg is kórházban van,
mielőbbi gyógyulást kívánunk Neki!
Közben az élet nem állt meg, terveztük 2014. évi programjainkat: 2014. február 15-én műsorral egybekötött vidám
Farsangi Bált rendeztünk a Művelődési Házban, melyen
vendégeink voltak: Polgármesterünk, és a Képviselők, valamint a Bagi-, az Aszódi-, és a Versegi Nyugdíjas Egyesület.

2014. február 22-én délután az Aszódi Nyugdíjas
Egyesületnél, este pedig a kartali Asszonykórus rendezvényén farsangoltunk. 2014. március 1-én a Versegi
Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságán vendégszerepeltünk.
2014. március 15-én, népviseletbe öltözve, dalcsokorral és
koszorúzással mi is részt vettünk az 1848-49-es Magyar
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen.

2014. április 16-án, és április 24-én, versmondással mi is
részt vettünk Aszódon, a Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezett ünnepségeken. 2014. május 1-én a Bagi
Szinkron Nyugdíjas Egyesület meghívására, részt vettünk
a Bagi Majálison.
2014. május 17-én, műsoros rendezvénnyel ünnepeltünk
Egyesületünk megalakulásának 11. évfordulóját, a kartali
Faluházban. Vendégeink voltak: Polgármesterünk és a
Képviselők, a Kartali Asszonykórus, a Nefelejcs Népzenei
Egyesület, a Turai-, a Bagi-, és a Versegi Nyugdíjas
Egyesület. 2014. május 18-án a kállói Polgármester meghívására, népviseletbe öltözve, népdal-csokorral, és néptánccal mi is szerepeltünk a „Kállói Falunap” ünnepségen.

2014. május 25-én koszorúzással részt vettünk a „Magyar
Hősök Emléknapja” tiszteletére rendezett szentmisén, és
ünnepségen. Terveink a közeljövőben: Herencsényi
Polgármester Asszony meghívására, készülünk, és részt
kívánunk venni a 2014. július 5-i „Herencsényi Palóc
Kereszt Búcsú és Falunap” rendezvényen, ahol kartali népviseletbe öltözve, népdalcsokorral és néptánccal mi is szerepelünk.
2014. július 15-től, egy hétre Cserkeszőlőre megyünk nyaralni, 19 fővel. Régóta vágytunk rá, reméljük kellemes felüdülés lesz számunkra ez a közös kis nyaralás.
Klubnapjainkon - kedd délutánonként - minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Budavári Pálné
K. K. Nyugdíjas Egyesület elnöke
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tiszteld a fÖldet, amely az életet adja
A gabona régi magyar neve: ÉLET, ami beszédes név.
Jelzi, hogy milyen nagyra becsülték egykor.
Így van ez a gödöllői tangazdaság zrt. Vetőmagüzemében is, Kartalon. 2014. június 6-án került sor a már
hagyománnyá vált őszi kalászos fajtabemutatóra, melyre
másodszor kaptunk meghívást.
A regisztrációt és nagy Ádám vezérigazgató megnyitóját követően két előadást hallgathattak meg a résztvevők az
érvényben lévő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítés jelentőségéről valamint az értékesítés piaci lehetőségeiről, és a felvásárlási árat befolyásoló tényezőkről.

Dr. Vásáry Miklós a Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárközgazdasági Főosztály EU referense előadásában
kiemelte, hogy hazánk jelentős mozgásteret kapott az új támogatási rendszer bevezetéséhez a közvetlen támogatási
rendeletben. Hiszen az egyszerűsített területalapú kifizetési rendszer még 2020-ig továbbvihető, de 2015-től bevezethető az alaptámogatási (BPS) rendszer. A reform szigorú
szabályokat ír elő azért, hogy azok részesülhessenek támogatásban, akiknek fő tevékenysége mezőgazdasági jellegű.
Az előadás során bemutatatta az új támogatási rendszer kötelezően és önkéntesen alkalmazandó elemeit, amelyek
közül nagy hangsúlyt fektetett a kötelező támogatási elemként megjelenő „zöld komponensre”, azaz hivatalosan „a
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásnak”. Az úgynevezett „zöldítésnek” nevezett jogcím keretében - az uniós előírás alapján 3 alapvető intézkedést kell alkalmazni:
• a terménydiverzifikáció
• az állandó legelők fenntartása
• és az ökológiai célterület fenntartása.

Ezután Ferenczi András Trader, a Cargill Magyarország Zrt. képviseletében szólt a 2014-re várható gabonapiaci kilátásokról, tendenciákról, az életképes élelmiszertermelésről és hangsúlyozta, hogy az egyre szeszélyesebbé
váló időjárási tényezők, új fajták és technológiák kialakítását teszik szükségszerűvé, melyek a helyi igényekhez is
alkalmazkodnak.
Ezután következett a K-4-es táblában a szabadföldi
bemutató, amely mindig kedvelt része a szakmai napnak. A
szakemberek és a résztvevők érdeklődve szemléztek a napsütötte határban a kísérleti táblák között, ahol 11 vetőmagtermesztő cég; a helyi Vetőmagüzem, az Isterra Magyarország Kft és a Hungaroseed Kft, az Mv. Elitmag Kft., a GK
Szeged, a Saaten Union, a Saatbau Linz-Lajtamag Kft., a
Raiffeisen –Agro Magyarország, az NS Seme- NS Mag
Kft., a Caussade Semences Hungary Kft., a Limagrain LG,
a Tradisco Kft és a Syngenta Seeds Kft. kalászosfajtái ringtak zöldelve.
A gyakorlati fajtabemutató után a KITE Zrt. és a
STIHL gépbemutatóját tekinthették meg. Paulik Péter a
KITE Zrt. Dabasi alközpontjának igazgatója a legkeresettebb mezőgazdasági gépek közé sorolta a John Deere termékeit, hiszen ezek ún.”intelligens” eszközök az RTK hálózat segítségével.
A szakmai előadások és bemutatók után a kartali
Kastélykert étterem által biztosított finom ebéddel és konzultációs lehetőséggel várták a résztvevőket.
Köszönjük a Vetőmagüzemnek a jó gazdához méltó gondos szervezést, és a kezdődő aratáshoz kívánunk sok szerencsét, hogy továbbra is meglegyen a mindennapi betevő
falatunk.
vné
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ezt át kell élni…

imádkozva énekelni,
énekelve imádkozni

kartaliak erdélyben
(nem hagyományos élménybeszámoló)
Normális ember nem állítja az ébresztőóráját éjjel fél 3-ra.
Normális ember nem vonatozna több mint 12 órát úgy, hogy
nem hagyhatja el a szerelvényt.
Normális ember nem gyalogol 8 kilométert tűző napon, ráadásul az utolsó 2 kilométert hegynek felfelé csak azért, hogy egy
többszázezres tömeg kellős közepén eltöltsön a kánikulában további 3-4 órát. A hazavonatozásról nem is beszélve.
És ezek után még azt kérdezik a média munkatársai hazafelé
jövet, hogy ha meg kellene győznöm valakit, hogy csatlakozzon
ehhez az Erdélyi zarándoklathoz, mit mondanék…? Azt válaszoltam, hogy semmit. Kicsit úgy érezném magam, mint a középkor
misztikus szentjei, amikor az Istennel való személyes találkozásukról
kérdezték
őket.
Rendszerint azt válaszolták:
„Ne kérdezzetek, nem tudom
elmondani, olyan csodálatos
élmény volt!”
Jómagam is körül tudnám
írni, hogy milyen a táj. Eleinte
azt hittem, hogy olyan, mint a
Bakony, csak nagyobb kiadásban. Tévedtem, sokkal csodálatosabb. A Maros-völgyén
végigvonatozva elfelejtettem fényképezni, mert annyira elvarázsolt a táj. A Gyimesek szépsége és monumentalitása a svájci
Alpok tájaival vetekszik. De hogy mindez milyen hatalmas lelki
élmény volt számomra, az elmondhatatlan. Látni kell.
Továbbá el tudnám mesélni, hogy milyen programokon vettünk részt a Szent Erzsébet énekkar, más kartali hívek, és további kb. 700 vonatos zarándok társaságában. De amit átéltem, szintén kimondhatatlan. Kimondhatatlan élmény, hogy a határon túl
minden magyar többségű településen, ahol megálltunk, zászlót
lengető tömegek integettek, hogy iskolákban hagyták félbe a tanítást, mert tudták, hogy jövünk. Kimondhatatlan élmény, hogy az
ezeréves határon kétezer ember vehetett részt egyszerre szentmisén (melynek végén a nap körül egy kör alakú szivárvány jelent
meg!), hogy szombaton a csíksomlyói búcsúi misén több (rutinosabb becslők szerint 8) százezer
magyar szív dobbant egyszerre.
Kimondhatatlan élmény, hogy
vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson a pünkösdi mise
végén a 4 ezres hívő tömeg nagy
része könnyezve énekelte a
Boldogasszony,
Anyánkat,
melyet Utschalottné Nagy
Ágnes vezényletével a kartali
énekkar további szólamokkal egészített ki. Hosszan mesélhetnék
még az apróbb élményekről, a zarándoktársak kedves szavairól, a
közös imádságokról és nevetésekről, a Nagyboldogasszony
Zarándokvonat lelki vezetőinek és segítőinek fáradhatatlan odaadásáról, az erdélyiek kifogyhatatlan lelkesedéséről. De e helyett
csak röviden annyit mondanék: Köszönöm, hogy ott lehettem!
Nehéz erről beszélni, ezt mindenkinek át kell élni! Ajánlom mindenkinek a Misszió Tours zarándokvonatait!
Megérte éjjel felkelni, órákat vonatozni és gyalogolni, mert a
lelki feltöltődés sokkal nagyobb volt, mint a fizikai fáradtság. És
különben is, azt is fel lehet ajánlani…
Utschalott János

A kartali Szent Erzsébet templomban - XXIII. János
és II. János Pál pápa szentté avatásának napján, az
Irgalmasság Vasárnapján -, 2014. április 27-én az esti
szentmise keretében Gödöllőről érkezett vendégek
léptek fel. Tamási József atya felkérésére a gödöllői
Városi Vegyeskar jóvoltából Giacomo Puccini: Messa
di Gloria c. miséje csendült fel. Ez a mű 1880-ban
keletkezett és abban az időben az egyházzene alkotta a
zenei élet gerincét. Puccini családjában is négy muzsikus generáció írt egyházi zenét. A 22 éves olasz szerző
eredeti elnevezése szerint „Mise négy hangra zenekarral”, (A-dúr mise) tenor, bariton és basszus szólóra,
valamint vegyeskarra és zenekarra. A szólista-összetétel is figyelemre méltó, hiszen a mise szólóit kizárólag
férfiak éneklik, ellentétben a Puccini-operákkal ahol a
központi helyet a női szólamok foglalják el. Nálunk a
tenorszólót Árvai Dániel, a basszus szólamot Nádasdi
János énekelte, orgonán közreműködött Papp Gyula
orgonaművész, vezényelt Pechan Kornél. Meglepetésünkre ismerős arcot is felfedezhettünk az énekesek
között, Bereczki Márta kartali óvónő személyében, aki
nagy örömét leli a dallamok világában és már egy éve
tagja e nagyszerű csapatnak. Az 1971-ben alakult
Vegyeskar 2001-ben a Gödöllő Kultúrájáért díjat, 2004ben a „Hangversenykórus” minősítést nyerte el. Az
elhangzott mise a hagyományos öt egységből áll:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, végül az
Agnus Dei. Érdekesség, hogy a mű bemutatója után 72
év telt el, míg újra felcsendülhetett és az egyes részeket később felhasználta az operáiban is.
József atya a szolgálat végén köszönetünk jeléül átadta a karnagyúrnak a Szent Erzsébetet ábrázoló szalma
makettet, melyet községünk díszpolgára Mészárosné
Varjú Angyalka készített.
Köszönjük, hogy egy újabb lelki - és zenei élménnyel
gazdagodhattunk.
vné
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kettős ünneP a kartali baPtista gyülekezetben
Egyházi életünkben kiemelkedő esemény a pünkösdi
együttlét. Jézus Krisztus, a mi Urunk, feltámadása után,
mielőtt visszatért volna az Atyához ígéretet tett tanítványainak: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
(Apostolok Cselekedetei 1,8.)
Ezt az ígéretét, nem csak akkori tanítványai életében
váltotta be, hanem ma élő és Róla bizonyságot tenni kész
tanítványainál is nyilvánvalóvá teszi.
Ez az öröm hatotta át szívünket, az idei pünkösdi ünneplésünkben is, e hó 8-án!

elvész és marad a kárhozat útján. A keresztyéni élettel, lelkipásztorunk által ismerkedett meg, aki három
Hajléktalanok Szállóján is végez lelki gondozói szolgálatot.
Tudjuk, hogy öröm van a mennyben egy hazatérő bűnös
miatt is, ez esetben ez az örömünk kettőződött, mert ketten
is ráléptek az üdvösség útjára.
Az alkalmi, igehirdetői szolgálatot Szlepák Lajos – a
gyülekezet előző lelkipásztora- végezte. A bemerítés szolgálatát gyülekezetünk pásztora, Sőrés Attila testvérünk látta
el. Szlepák Zsolt I. évf. teológiai hallgató tett szép bizonyságot, hitéről, szolgálatáról, az Úrhoz való ragaszkodásáról.
Az ének és zenei szolgálatot a két testvér: Kissné Dr.
Szlepák Emőke és Zsolt szervezték és irányították. Két
testvérnő is üdvözölte egy-egy költeménnyel az új tagokat:
Lantos Józsefné és Magyar Jánosné. Ezzel kifejezve, hogy
nagy szeretettel fogadják gyülekezetünkbe az új tagokat.
Ünnepélyünket Agapéval, Szeretetvendégséggel zártuk.
gyülekezet krónikása

felhívás!

A helyi Baptista Gyülekezet és a Szeretetszolgálat étkeztetést szervez, menü rendszerben, ott fogyasztással
/IMAHÁZ Baross u.112./ napi 150 Ft/menü (leves,
második).Eleinte kísérleti jelleggel, heti egy alkalommal,
megfelelő érdeklődés esetén, akár napi rendszerességgel.
Jelentkezni, érdeklődni
a 06-20/775-9667 telefonszámon lehet.
Örömünket kettőzte és fokozta az, hogy a pünkösdi
emlékünnep gazdagodott bemerítéssel (bemerítés= felnőtt,
hitvalló keresztyének, teljes víz alá merítése). Az alámerítkezés szimbolizálja a Krisztussal együtt való meghalás
tényét és a vízből való kiemelés az új életnek kezdetét.
Tehát, az alámerítkező, vízből feljőve már új teremtésként
éli további életét. Ahogy az apostol Pál mondja: „Ezért, ha
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme, új jött létre.” ( 2. Korinthus 5,17.)
Isten kegyelméből ketten is hullámsírba léphettek:
Kinczel Istvánné, Éva testvérünk, aki már másfél évtizede
él Kartalon, úgy egy esztendővel ez előtt került gyülekezetünkbe. Szinte érkezésétől vállalta a törekvők óráján való
részvételt. Törekvők azok: akik nem tagjai gyülekezetünknek, de vágyják megismerni hitünket, szokásainkat, egy
szóval az üdvösség útján vágynak elindulni. Mostanra hozta
meg lelki gyümölcsét ez a törekvés, amikor is kimondta:
Jézust akarja élete hátra lévő részén követni és szolgálni.
Bizonyságtételében elmondta, hogy katolikus családba született. Ahogy szokás, gyermekkeresztségen esett át, majd
következett a bérmálkozás, de ezen kívül őt különösebben
nem foglalkoztatta a keresztyéni élet. Bűntudata azért nem
volt, mert mint mondta, ő semmit nem vállalt fel a keresztyéni életből, hiszen ha neki nem mondják, nem is tudja,
hogy megkeresztelték, hiszen csecsemő-gyermekként esett
át a vallási szertartáson. Most ismerte fel, hogy tudatosan
és önként való elhatározásból lehet követni és szolgálni az
Urat. A másik bemerítkező: Perényi Miklósné, Erzsébet
testvérünk. Ő, egészen más utat járt be, mint előző testvérünk, de az eredmény ugyanaz: rájött, Krisztus nélkül

„Nem kell beszélni róla sohasem,
de mindig, mindig gondoljunk reá.”

nemzeti Összetartozás napja kartalon
A fenti Juhász Gyula idézet volt a mottója a helyi megemlékezésnek is. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar
Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.”
Az I. világháborút lezáró ún. Versailles-Washingtoni békerendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján, a Galérie des Cotelle-ben, 1920. június 4-én. A
trianoni békeszerződést gyakran trianoni békediktátumnak is
nevezik, azt jelezve ezzel, hogy a szerződésben foglaltakat a
győztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szülte.
Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar
Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország az új
határai révén elvesztette területe jelentős részét (területe 282
870 km2-ről 92 607 km2-re csökkent), a lakosság létszáma
pedig, mintegy 10 millió fővel kevesebb lett. Ezeket a 94 évvel
ezelőtti történelmi pillanatokat és annak etnikai, demográfiai,
földrajzi, gazdasági és társadalmi következményeit idézték fel a
rózsaillatos kartali Szent Erzsébet kertben. Meghatottan hallgattuk Juhász Gyula, József Attila verseit és az összevont kórus
énekeit, melyek felidézték az ország hangulatát „...
Megnyomorították a németet, a bolgárt és törököt is. De ...
azoknak levágták egy-egy ujját, a magyarnak pedig kezét,
lábát.”
vné
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beszámoló egy terePfutó versenyről
Fiatalok és még fiatalabbak, szépek és még szebbek,
gazdagok és még gazdagabbak, soványak és még soványabbak, műveltek és még műveltebbek…

Mégis mi a közös ezekben az emberekben? A futás!
Mert mindenki, aki vasárnap a rajtvonalra állt, szeret
futni és aznap futni is akart. Hallani lehetett, hogy még a
szívünk is egyszerre dobbant, és ezzel egy titkos szövetség útjára indult. Ezért gyűlt össze vasárnap május 25én közel 300 futó Pest megye egyik legszebb községében,
Kartalon. A három távot, 13 km-t, 4 km-t, 200 m-t a legnagyobb melegben teljesítette minden rajtoló, izzadva,
lihegve, de boldogan. Innen gratulálunk minden futónak,
aki a magának kitűzött távot sikeresen teljesítette. Nem
az idő, ami itt számított, hanem az elszántság, és az akarat, mely tükröződött sokuk arcán. Őrültség lenne?
Tényleg az, de csak annak, aki nem fut és nem éli át azt
a boldogságot, amit a futás nyújt nekünk. Egyszer kell
csak elkezdeni, utána szenvedéllyé válik.

ben: csak az 5 km-ig jussak el, mert ott már erdő van és
víz is! Az utolsók között teljesítettem a 13 km-es távot,
számomra – és azt hiszem, mondhatom, hogy mindannyiunk számára – ez a verseny nagy megpróbáltatás volt, de
lefutottuk. Megcsináltuk !!! Mindannyian büszkék lehetünk magunkra !!!
Az eredményekről pár szóban: a két táv korcsoportjaiban összesen 30 aranyérem talált gazdára. A hosszú
távon Beda Szabolcs (49’ 25”) sprint befutóban győzött
Pelsőczy Attila előtt, Kövér Márton lett a harmadik, míg
az 50 éves Somogyi Karcsi a negyedik. A hölgyeknél a
hazai pályán versenyző aszódi H. Takács Gabriella futott
be elsőnek, megelőzve a versenyen kívül indult Balázs
Elizát. Az ezüstérmet Medve Csilla, a bronzot Szunyog
Erika kapta.
A rövidtávon Csontos László győzött (14’ 12”) Gedeon
Zsolt és Szombathelyi Imre előtt. A nőknél a 10 éves
Csuta Dorottya győzött, az 50 éves Jancskár Ildikó előtt,
a közbülső korosztály becsületét Sebestyén Tímea mentette meg egy harmadik helyezéssel. Minden futó kapott
egy dekoratív emléklapot, a dobogósok pedig könyveket
és egy nagyon tehetséges kartali keramikus által készített dísztányért. A sorsoláson egy tucatnyi ajándék talált
gazdára, köztük egy üveg Tokaji Aszú. Éhesen sem
maradt senki, a befutókat víz és müzli szeleten kívül zsíros kenyér és hagyma is várta a megpróbáltatás után.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik ezen a
napon velünk tartottak és részesei lettek eme eseménynek. Minden elismerésem, és nagyon büszke vagyok a
kartali futókra, ugyanis összesen közel 70-en futották le
a kis- és nagy távot és körülbelül 60 óvodás futott az ovis
futáson. Nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a verseny minden támogatójának, akik nélkül nem valósulhatott volna meg Kartal első terepfutó versenye.
Ecseti Enikő
/további képek a www.kartal.hu
oldalon megtekinthetők/

„…három, kettő, egy” hangzott a visszaszámlálás és
elindult a mezőny tűző napon, a párás levegőt kapkodva
szépen mindenki a maga tempójában elkezdte falni a
métereket és kilométereket. Egy gondolat járt a fejem2014. június
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kovács lászló sPortcsarnok hírei az elmúlt negyedévből
Ismét eltelt egy negyed év, és ebben a pár hónapban is
sok minden történt a mi kis csarnokunkban.
A Galga menti Wado-Ryu Karate Klub kereteiben került
megrendezésre egy országos bajnokság, ahol több kartali versenyző is indult és szép eredménnyel zártak.
nemzetközi karate bajnokság, májusban került megrendezésre ahol kilenc ország, harminc klub, háromszáz
versenyzője, 4 karate stílusban (- shotokan,- shito-ryu,goju-ryu,- wado-ryu) mérte össze tudását.

meccsek. a domonyi kézilabdások is szép eredménnyel
zárták az idei szezont.
nagy örömünkre szolgál, hogy a kartali floorballos gyerekek is szépen teljesítettek ebben a szezonban. Várjuk
az új jelentkezőket a csapatba! Nálunk került megrendezésre a floorball diák olimpia, ahol 12 csapat mérte
össze ügyességét. Július végén edzőtábort szervezünk a
kartali floorballos gyerekeknek a sportcsarnokban.
Jelentkezni (nem csak floorballos gyerekeknek) lehet a
csarnokban!
a hévízgyörki kosárlabda csapat szervezésében került
sor a környékben egyedülálló kerekes székes rendezvényre.

A sérült sportolók bemutatták, hogyan lehet kerekeszszékből is profi sportolónak lenni. Nagyon látványos volt
a kosárlabda bemutatójuk. A gyerekek és a nézők is
kipróbálhatták a sportszékeket, meccset játszhattak a
kerekes székes csapat ellen.
Érdeklődéssel hallgatták a gyerekek a sportolók beszámolóit és sok kérdéssel fordultak hozzájuk.
Cserére kerültek a csarnokvilágítás elhasználódott égői.
Szarvas Csabának köszönjük a munkáját!

A hatvani TKD Spirit Egyesület kereteiben került megrendezésre szintén egy országos taekwando verseny.

Masters Senior kézilabda bajnokságnak is adtunk
helyet. Sok csapat érkezett és jó hangulatban zajlottak a

Április végén a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség
szintén nálunk tartotta a szezon utolsó országos bajnokságát, ami három napig tartott. Az ország minden szegletéből érkeztek a táncosok. A szombati gálaműsort a
Duna Tv közvetítette.
A Kartal SE gyermeksportolói is szép eredményekkel
zárták az évet. Gratulálunk minden sportolónak.
Minden információt megtalálnak a sportcsarnok programjairól a Kovács László Sportcsarnok facebookos
oldalán és a Kartal.hu/sportcsarnok cím alatt. Továbbra
is várjuk a sportolókat!
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kartal se utánPótlásnevelő egyesület hírei
Legutóbb márciusban olvashattak egyesületünk híreiről. Azóta
befejeződött a tavaszi szezon. Utánpótlás csapataink az U14-es
bajnokságban, a Bozsik programban (U7, U9, U11, U13) és különböző tornákon vettek részt, öregbítve egyesületünk, ill. nagyközségünk hírnevét. Több Bozsik programot hoztunk településünkre,
és Kartal SE gyermeklabdarúgó napot szerveztünk.
A Kartal SE gyermeklabdarúgó napon belül három torna volt:
II. Braun Papír Gyermeklabdarúgó torna (U11)
II. Száraz József Gyermeklabdarúgó torna (U9)
V. Tetőtechnika Kft. Gyermeklabdarúgó torna (U13)
Támogatóinknak nagyon köszönjük a segítséget!Tornánkon kb.
200 gyerek futballozott a Kovács László Sportcsarnokban tömött
lelátók előtt.

Igazolt játékosaink egyforma egyesületi tréningruhát, edzőpólót,
sporttáskát és labdákat stb. kaptak a TAO-s pályázatból. A labdarúgópálya felújítására beadott pályázatunkat pozitívan bírálták el.
Benyújtottuk 2014-ben újabb TAO-s pályázatunkat a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez. Nagy várakozással tekintünk az ADÓ
1%-a
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kezdeményezésünkre.
Mindenkinek köszönjük, aki minket támogatott!
Egyesületünkre egyre többen gondolnak. Köszönjük a segítségét
Száraz Zoltánnak, Száraz Árpádnak, Bereczki Lászlónak, Péter
Balázsnak, Lados Attilának, Hrágyel Anitának, Tóth Péternek,
Bereczki Anitának, Bencsik Aurélnak, a szülőknek, akik autóval
viszik a játékosokat, a Bozsik programon segítőknek, Tóth-Ilkó
Mihály Polgármester úrnak és a Polgármesteri Hivatalnak.
Nagyon remélem, senkit nem hagytam ki a felsorolásból.
Tornákon való részvétel:
Iklad kupa (u8) 2014.03.16
Kartal SE - Heréd
3:7
Iklad FC - Kartal SE
1:9
Lányok FC - Kartal SE
0:19
Kartal SE - Hatvan FC
5:3
az ezüstérmes csapat tagjai: Kelemen Dávid, Czakó Milán, Pethő
Erik, Petre Kevin, Bubán Barna, Pintér Gergő Edző: Bognár
Árpád
FőnIX Kupa, gödöllő (u10) 2014.04.12
Kartal SE „A” csapata a 2. helyen végzett, míg Kartal SE „B” csapata a 3. lett.
csapataink tagjai:
Kartal SE „A”: Szabó Milán, Pethő Erik, Czakó Milán, Kelemen
Dávid, Barna Márk, Gergály Tamás, Dóra Gergő
Kartal SE „B”: Végh Bálint, Varga Gergő, Dóra Marcell, Bubán
Barna, Hegedűs Jázmin, Dóra Olivér, Pintér Gergő, Mészáros
Martin Edző: Bognár Árpád
tasnádi Kupa (Iklad, U9) 2014.05.10
Kartal SE - Aszód B
5:0
Gólszerző: Czakó M.(3), Kelemen D., Gergály T.

Elődöntő:
Döntő:

Bag - Kartal SE
0:2
Gólszerző: Pethő E., Kelemen D.
Aszód A - Kartal SE
0:2
Gólszerző: Pethő E., Ender G.
Kartal SE - Bag
0:0
Büntetőkkel 3:4

az ezüstérmes csapat tagjai:
Petre Kevin, Pethő Erik, Czakó Milán, Ender Gábor, Mészáros
Martin, Barna Márk, Kelemen Dávid, Gergály Tamás, Dóra Olivér,
Bubán Barna Edző: Bognár Árpád
FőnIX Kupa (Gödöllő, U10) 2014.05.24
FISE - Kartal SE
1:0
Kartal SE - Vác
0:1
Isaszegi BSC - Kartal SE
4: 4
Kartal SE - Újpesti TE „B”
5:2
Újpesti TE „A” - Kartal SE
5:0
Ezen a tornán az 5. helyezést értük el az egy évvel idősebbek
között. Csapatunkban csak két U10-es játékos szerepelt.
Csapatunk tagjai: Végh Bálint, Czakó Milán, Dóra Gergő, Dóra
Marcell, Kelemen Dávid, Gergály Tamás, Barna Márk, Ender
Gábor, Billinger Ádám, Pethő Erik Edző: Bognár Árpád
Június 8-án vasárnap az U9-es és U13-as csapataink Gödöllőn a
TOPFUTBALL JUNIÁLIS KUPÁN vettek részt.
Ellenfeleink a következők voltak:
U9-ben: Vác VLSE, Veresegyház VSK, Liver FC Budaörs, Vasas
Kubala Akadémia és Erdőkertes SE.
U13-ban: Mogyoród KSK, Tipszmiksz FC, Tiszaderzs, Bagi TC 96’
FC, Kistarcsa VSC, Mezőkövesd-Zsóri SE,
U9: Szabó Milán (kapus), Czakó Milán, Pethő Erik, Dóra Olivér,
Ender Gábor, Petre Kevin, Kelemen Dávid, Barna Márk, Bubán
Barnabás, Gergály Tamás Edző: Bognár Árpád
U13: Bognár János (kapus), Hatala Dávid, Kalmár Endre, Simák
Tamás, Pintér Krisztián, Laczik Márton, Juhász Máté, Csóré
Dominik, Bencsik Áron, Kerekes Benedek, Németh Gábor,
Aranyos Benjámin (kapus) Edző: Kratofil Sándor
A színvonalas tornán NB I-es csapatok és Futball Akadémiák
utánpótlás csapataival mértük össze erőnket. Örömmel mondom el
mindenkinek, hogy a Kartal SE játékosai felveszik a versenyt
ezekkel a csapatokkal is, és a mi játékosaink is ugyanolyan tehetségesek. A legjobb megerősítés erre, hogy több játékosunk után is
érdeklődést mutattak tehetősebb csapatok képviselői.
Színvonalas munkánk eredményeképpen újabb játékost adhatunk
jobb körülmények között működő csapatnak. A nyáron a 2004-es
születésű igen tehetséges Dóra Gergely a Gödöllői SK csapatában
folytatja. Nevelőedzői Kratofil Sándor és Kerekes Csaba. Sok
sikert kívánunk, Gergő!
Gondnokunk Konkoly Pista bácsi május elejétől máshol dolgozik,
aki több évig segítette egyesületünket. A Kartal SE gyermeklabdarúgói, vezetői és a szülők nevében: KÖSZÖNJÜK PISTA
BÁCSI!
Lapzárta után ugyan, de az U9-es csapatunk júniusban részt vesz
Egerben az Aventics kupa XXI. Nemzetközi Utánpótlás
Labdarúgó Tornán. Ezen a színvonalas gyermeklabdarúgó fesztiválon csoportbeli ellenfeleink lesznek: Plútó SE Eger, Ózdi
Football Club, Baráti Bőrlabda FC Budapest, Berényi Gyermek
FC.
Akit munkánk, rendezvényeink, sikereink érdekelnek, a facebookon folyamatosan tájékozódhatnak.
Hajrá Kartal SE!

Kratofil Sándor
u13 edző,
bozsik program körzetvezető
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