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Tisztelt Kartali lakosok!  
  Magam és a Képviselő-testület nevében kívánok 
mindenkinek boldog új esztendőt! Kívánom, hogy 
2015-ben gondtalanabb évet tölthessenek el jó 
egészségben! 
  Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2014. októ-
ber 17-től (a polgármesteri munkakör hivatalos át-
adása-átvétele óta) milyen események történtek, 
milyen fontosabb döntéseket hozott a Képviselő-
testület: 
  A választást követően a Lehel utcában lakók jelzé-
séből tudtam meg, hogy a korábbi polgármester 
október elején megkezdette a Lehel utcában a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez szükséges 
vezeték elhelyezésére szolgáló árok kiásatását, 
ahonnan a markoló gép tulajdonosa a választást 
követően levonult. Mivel a Polgármesteri Hivatalban 
a beruházásról semmiféle szerződés nem volt fellel-
hető, a DAKÖV KFT vezetője, Ritecz György úr át-
küldte nekem a közötte és Tóth Ilkó Mihály polgár-
mester között 2014. szeptember 03. napján létrejött 
„Megállapodás”-t, melyben úgy egyeztek meg, hogy 
a földmunkát az Önkormányzat végezteti el, a csa-
tornaépítést pedig a DAKÖV, s 2015. első félévében 
befejeződik a Lehel utca szennyvízcsatornázása. 
Mivel az ott lakók a hatalmas sárban nem tudtak 
közlekedni, sürgősen intézkednem kellett. Balatoni 
Ottó vállalkozó rendelkezett a munka elvégzéséhez 
szükséges gépekkel, s kedvező árajánlata alapján 
folytatta és karácsonyra befejezte a földmunkát, s a 
csatornaépítés utáni úthelyreállítást. Jelenleg van 
folyamatban a szivattyúhoz a villamos energia kiépí-
tése, s pár hónapon belül az utcában lakók rácsatla-
kozhatnak a szennyvízcsatorna hálózatra. 
A beruházás teljes befejezésekor lesz kiszámolható, 
hogy a Lehel utcai lakosoknak milyen összegű köz-
műfejlesztési hozzájárulást kell megfizetniük, és 
milyen részletekben.  Az utcában vezetékes ivóvíz 
hálózat sem került kiépítésre, ez is 2015-ben megva-
lósításra kerül. Október 23-án tartottuk meg az 
újonnan megválasztott képviselőkből álló testület   
alakuló ülését. Ezen az ülésen megválasztottuk a 
társadalmi megbízatású alpolgármestert Oláh Klára 
Mária személyében, aki az én általános helyettesem, 

s aki elvégzi az általam rábízott feladatokat. A bizott-
ságok számát csökkentettük, két bizottságot hoztunk 
létre: a Pénzügyi Bizottságot és a Művelődési és 
Szociális Bizottságot. A korábbi KOS bizottság fela-
datköre ehhez a két bizottsághoz került. Ezzel a dön-
tésünkkel a 2014-től 2019-ig terjedő választási cik-
lusban 10 millió forint tiszteletdíj és járulékai költsé-
get spórolunk meg a településnek. A polgármesterek 
bérét és költségtérítését a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló törvény határozottan leszabá-
lyozta, mely jelentős csökkentést eredményezett, öt 
év alatt kb. 6 millió forinttal „kerülök kevesebbe” a 
falunak, mint a korábbi polgármester.  Az alakuló 
ülésen megválasztott bizottsági tagok az alábbi sze-
mélyek: 
Pénzügyi Bizottság 
Elnöke: Langa Gábor 
Tagjai:  Peterson János 
             Urbán Attila 
             Kalcsó Tibor 
Külsős tagjai: Illés Lászlóné 
                       Szarvas Csaba 
                       Ifj. Száraz Zoltán 
Művelődési és Szociális Bizottság 
Elnöke:  Dr. Gyöngy Mónika 
Tagjai:    Szásziné Győri Éva 
               Bognár László 
Külsős tagjai: Dormányné Szabó Andrea 
                       Tóthné Székely Adrien 
Itt szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Peterson 
János 2014. december 1-vel lemondott a képviselői 
megbízatásáról és a pénzügyi bizottsági tagságáról 
összeférhetetlenség miatt, ugyanis az önkormány-
zati törvény előírja, hogy rendvédelmi szerv dolgozó-
ja nem lehet önkormányzati képviselő. Sajnos, ugya-
naz a helyzet állt elő, mint 2011-ben velem szem-
ben, nekem szintén le kellett mondanom a képvise-
lőségről, mivel jegyző sem lehetett helyi képviselő. 
Peterson János helyébe az őt követően legtöbb sza-
vazatot kapott Szarvas Csaba került be a Képviselő-
testületbe és a Pénzügyi Bizottságba. Itt szeretném 
megköszönni Peterson Jánosnak az általa 2006-tól 
folyamatosan végzett képviselői munkáját. Az első 
hetek azzal teltek, hogy tárgyaltam Vécsei László 
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országgyűlési képviselőnkkel, Urbán Imre úrral, a 
Mezőgazdasági Szövetkezet Elnökével, a Galga-
menti települések polgármestereivel, a Gödöllői 
Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójával, az Orvosi Ügye-
letet ellátó cég vezetőjével, az Aszódi Rendőrőrs 
Vezetőjével, a Vöröskereszt területi vezetőjével, az 
Aszódi Járási Hivatal vezetőjével, a Könyves Kálmán 
Általános Iskola Igazgatónőjével, a Játéksziget Böl-
csőde vezetőjével, a Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetőjével, a megépítendő szennyvíztisztító telep 
pályázatírójával. A korábban megépített szennyvíz-
tisztító telep több mint tíz éve nem működik. Bár ezt 
a lakosság közvetlenül nem érzékeli, hiszen a 
szennyvíz elfolyik a rendszerbe, de az üzemeltető 
DAKÖV Kft. évente több milliós környezetvédelmi 
bírságot fizet, s a vízdíjszámlánkon nekünk is jelent-
kezik ez a tétel. Bár az előző polgármester úgy tájé-
koztatta a lakosságot, hogy rendelkezésünkre áll 
több mint 550 millió forint az új szennyvíztisztító 
telep megépítéséhez, ez nem felel meg a valóság-
nak. A korábbi pályázat ugyanis forráshiány miatt 
elutasításra került, mivel Kartal és Verseg vezetése 
nem tudott együttműködni, emiatt a pályázat be-
nyújtása annyira elhúzódott, hogy elfogyott az EU-s 
forrás. A szennyvíztisztító telep megépítésével kap-
csolatos valamennyi feladat lebonyolítására a Kor-
mány 2014 decemberében létrehozott egy Nonprofit 
Kft-t, s ez a Kft. fog a jövőben minden, a beruházás-
sal kapcsolatos közbeszerzési, lebonyolítási feladatot 
elvégezni, s előreláthatólag 2016-ban kerül sor a 
kivitelezésre. 
  A választási kampányom „szlogenje” részemről a 
tisztesség, igazságosság és a jól felkészültség volt. 
Ebben a szellemben kezdtem el és végzem folyama-
tosan a polgármesteri feladatokat. A polgármesteri 
feladatkör átvételekor megkezdtem és azóta is fo-
lyamatosan nézem át az előző polgármesterek által 
megkötött szerződéseket, melyek között több olyan 
szerződést találtam, melyek alapján irreálisan magas 
összegeket fizettünk a kapott szolgáltatásért, vagy 
alacsony volt az összeg, de a megbízott a vállalt fela-
datait nem végezte el szakszerűen. Eddig két szerző-
dést mondott fel a Képviselő-testület a javaslatomra, 
s a szerződések felülvizsgálatát folyamatosan vég-
zem. Folyamatban van az elmúlt 5 évben megépült 
beruházások műszaki vizsgálata annak érdekében, 
hogy a garanciális igényeinket a fővállalkozóval 
szemben érvényesíteni tudjuk. Aki járt a Polgármes-
teri Hivatalban, láthatta, hogy egy helyiség beázik, a 
falak repedeznek, a folyosó járólapjai nem megfele-
lően kerültek lerakásra.  A Bölcsödében szintén lesz-
nek garanciális igényeink, s a Fő téri beruházást is 

felül kell vizsgálni, mert valószínű nem játék kande-
láberek kerültek betervezésre, de az ott lévő kande-
láberek egy kisgyermek nekidőlése esetén már el-
törnek. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Józsa 
Csaba polgármester úr és közöttem egy jó munka 
kapcsolat alakult ki. Megtárgyaltuk a közös önkor-
mányzati hivatal létrehozását, hiszen szintén törvé-
nyi előírás alapján 2013. január 1-től már a 2000 fő 
alatti lakosú településeken nem működhetett volna 
önálló hivatal, ezért 2015. január 1-vel megalakítot-
tuk a Kartal Közös Önkormányzati Hivatalt. Ez a 
kartali lakosokra nézve nem jelent változást, viszont 
a versegi lakosok hatósági ügyeinek egy részét, a 
pénzügyi könyvelésüket Kartalon végezzük. Erre 
plusz három főt kaptunk, akik közül két fő Versegen, 
egy fő a kartali hivatalban végzi a munkáját. 
Megtárgyaltuk továbbá, hogy a két település között 
hosszú évek óta folyó két bírósági perben egyezség 
kötése a legésszerűbb, s ennek alapján a Kartali Kép-
viselő-testület a 2015. január 12-i ülésén jóváhagyta 
a megegyezésre vonatkozó javaslatot, s ennek alap-
ján Verseg község Képviselő-testülete vállalta, hogy 
a versegi iskolának a kartali Általános Iskola tagisko-
lájaként való működése során keletkezett 
56.729.672,-- Ft tartozását és a 2.413.090,-- Ft per-
költséget 2015-től kezdődően négy év alatt egyenlő 
részletben, minden év december 31. napjáig megfi-
zeti Kartal Nagyközség Önkormányzatának. A meg-
egyezést közjegyzői okiratba foglaltatjuk, s ennek 
alapján, ha Verseg nem teljesíti a vállalását, közvet-
lenül végrehajtást kezdeményezhetünk ellenük.  
A másik perben Verseg perelte Kartalt, melyben még 
a csatorna-beruházással kapcsolatban követeltek 
Kartaltól 22 millió forintot. Verseg ezt a kereseti 
kérelmét visszavonta a Törvényszéken. 
  November 14-én köszöntöttük az „Idősek Világnap-
ja” alkalmából a 60 év feletti kartali lakosokat, no-
vember 15-én a Sportcsarnokban néhai Balatoni 
Ottó emléknap került megszervezésre.  
  November 28-án boldogan kísértük el a gödöllői 
Királyi Kastélyba Búth Emíliát, aki Primissima Díjban 
részesült írói-költői munkája elismeréseként.  
  A december 4-én tartott képviselő-testületi ülésen 
többek között döntött a testület arról, hogy támoga-
tást nyújt a Sportegyesületnek, a Játéksziget Óvodá-
nak, elfogadta a testület a Verseggel Közös Önkor-
mányzati Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, 
a szennyvíztisztító telep iránti pályázathoz szükséges 
gesztori megállapodásra vonatkozó javaslatot, s 
megvitattuk egy, az Önkormányzat által létrehozan-
dó nonprofit korlátolt felelősségű társaság előnyeit. 
A Kft létrehozása egy költség-hatékony gazdálkodás 
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lehetőségét adná meg.  Az Önkormányzat feladatai 
közül átadnánk a Kft-nek a beszerzési feladatokat, az 
intézmények bérbe-adását, az intézmények üzemel-
tetési feladatát. Ezzel megoldható lenne, hogy a Kft. 
alacsonyabb áron szerezze be a működtetéshez 
szükséges anyagokat, az energiaszolgáltatókkal „ár-
alku” keretében alacsonyabb tarifákat tudna kial-
kudni, s mint Nonprofit Kft. jogosult lenne az ÁFA 
visszaigénylésére, melyre az önkormányzat nem 
jogosult. Becslések alapján ezzel évente több, mint 
10 millió forint lenne megtakarítható. Döntés nem 
született a javaslatban, hiszen képviselőtársaim jog-
gal várják el, hogy számokkal támasszuk alá, hogy a 
Kft.  ezt valóban meg tudja oldani. Ennek kidolgozása 
folyamatban van. Ennek a napirendnek a meghall-
gatása egyes intézményünknél sajnos annak a hírnek 
az elterjesztésével járt, hogy ha megalakul a Kft., a 
technikai dolgozók elveszítik az állásukat. Erről szó 
sem esett, minden dolgozót megtartunk, sőt a Kft. 
tud foglalkoztatni további munkanélkülieket. 
  December 19-én és 20-án „Falukarácsonyt” tartot-
tunk, melyet nagyon sok szervező munka előzött 
meg, hiszen a rendezvény teljes egészében a 
kartaliak adományaiból, lelkesedéséből jött létre.  
A teljesség igénye nélkül itt köszönöm meg Szarvas 
Csaba képviselő, Oláh Klára Mária alpolgármester, 
Dr. Gyöngy Mónika, Vargáné Deák Margitka, 
Gorisevszki Józsefné Ilonka, Illés Lászlóné áldozatos, 
fáradtságot nem ismerő munkáját. A rendezvényen 
résztvevők örömmel fogadták, hogy végre történt 
egy olyan rendezvény, ahol jól érezték magukat, 
ahol beszélgethettünk, s ezt a rendezvényt minden 
karácsonykor meg akarjuk tartani. 
  A Vöröskereszttel összefogva, sok ember adako-
zását felhasználva sikerült 15 sokgyermekes család-
nak élelmiszer csomagot ajándékozni, kb. 30 ember-
nek ruhaosztást tartani, s valamennyi 65 év feletti 
kartali lakost (kb. 700 főt) egy kis ajándékkal megör-
vendeztetni. 
  A 2015-ös évben ígéretemhez híven a település 
szépítését, otthonossá tételét kívánom elkezdeni. 
Megépítjük a Verseg irányában haladva hiányzó két 
buszvárót, a régieket felújítjuk, mivel nagyon rossz 
állapotban vannak.  Folyamatosan haladunk végig a 
fő úton és a mellékutcákban, s a járdákat járhatóvá 
tesszük. A fő utat a közútkezelővel kijavíttatjuk, az 
útszegéllyel együtt. A közvilágítás bővítésére már 
írásban megkerestem az ÉMÁSZ-t, várom az áraján-
latukat. Kialakítjuk a termelői piacot, s remélem, a 
nyár eleji kerti terményeket, mézet, házi tejet, to-
jást, sajtot már a piacon tudják adni-venni a karta-
liak. Folyamatosan vizsgáljuk az Önkormányzat tulaj-

donában lévő ingatlan vagyonok műszaki állapotát, 
különös figyelemmel a jelenleg használaton kívül 
lévő ingatlanokra vonatkozóan, s a hasznosításukról 
a Képviselő-testülettel döntünk. A temetőben sajnos 
a több mint tíz éve faragott szobrok teljesen elkor-
hadtak. Ezeket megvizsgáltuk, a menthető és restau-
rálható darabokat a Hivatalba szállítottuk, ahol szak-
ember megpróbálja megjavítani őket, s visszakerül-
nek a Temetőbe a ravatalozó közelébe. A temető 
kerítése mellett megnéztük, mely fák korhadtak, 
balesetveszélyesek. Ezek kivágásra kerülnek, s így 
bővíteni tudjuk a parkolási férőhelyet. 
  Szeretném, ha a településünket a lakossággal közö-
sen hangulatosabbá tennénk, virágokat ültetnénk. 
Az önkormányzat virágtartókat készítene, s a virág-
kertészethez értők segítségét kérem, hogy milyen 
virágokat javasolnak ültetni! Ebben az egész lakosság 
részvételére is számítok, tegyük szebbé és ápoljuk a 
környezetünket! 
  2015-ben legalább egy parkot, játszótérrel szeret-
nék kialakítani a Kocka-tó mellett, ahová kisétálhat-
nának a családok és a magányos emberek is, hogy jól 
érezzék magukat. A teljes munkáról nem tudom 
Önöket tájékoztatni, hiszen annyira sokrétű. A Kép-
viselő-testület javaslatomat elfogadva a Galga-menti 
Önkormányzatok Társulását bízta meg ismét a mun-
kavédelmi feladatok ellátásával, s ennek alapján már 
készülnek a törvény által előírt kockázat-elemzési, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, védőruha szabályzatok, 
mivel ezek vagy el sem készültek, illetve a törvényi 
változások miatt már nem megfelelőek. 
  2015. évben szintén az előbb említett társulás kere-
tében valamennyi intézményvezető és hivatali köz-
tisztviselő bérezése felülvizsgálatra kerül, mert irreá-
lisan nagy eltérések vannak a bérek között. A kam-
pányom során ígértem a Polgármesteri Hivatal 
szakmai munkájának megerősítését. Ez az adóügyi 
feladatok vonatkozásában már megtörtént, 2015. 
január 5-től az adócsoport egy jó szakemberrel ke-
rült megerősítésre.  Tudom, hogy adót fizetni nem 
szeretnek az emberek, de megengedhetetlen, hogy 
155 millió forint adó nem került behajtásra az elmúlt 
években. Ennyi pénzből egy ilyen településen na-
gyon sok mindent meg lehetne oldani. 
  Ebben az évben felszámoljuk a temető mellett 
„komposztáló” céllal megnyitott, majd szemétlerakó 
hellyé vált lerakatot.  
  Jelenleg készül az Önkormányzat 2015. évi költség-
vetése. Bevételeink pontos ismeretében remélem, 
hogy a felsoroltak mellett további fejlesztéseket is 
meg tudunk valósítani. 



4 
 

 

  Örömmel tölt el az is, hogy sok kartali lakos, közöt-
tük a fiatal korosztályból is személyesen felkeresnek, 
és ötleteket adnak ahhoz, hogy a fiatalok részére 
milyen sportolási, szórakozási lehetőséget tudunk 
biztosítani. Természetesen folyamatosan figyeljük a 
pályázati lehetőségeket, mert a cél, a lelkesedés 
mellé pénz is kell. 
 

Némethné Dr. Keresztes Katalin 
polgármester                                                                                   
 

 

Téli hírek az alsó tagozaton 
 

Minden ember várja a decembert, a Mikulást és a 
Karácsonyt, így az iskolás gyerekek is várakozással 
tekintenek az év ezen szakaszára. Tagozatunkon az 
egész hónap az adventi hangulat jegyében telt.  
A hétfőnkénti gyertyagyújtásra egy-egy osztály ké-
szült rövid zenés-verses műsorral. Először a 4.z, az-
tán a 3.z, majd a 2.z. Ezeken a napokon szinte min-
den osztályban külön is meggyújtottuk a gyertyákat.  
Az első héten került megrendezésre a már hagyo-
mányos, de minden évben várva várt Mikulás Kupa, 
ahol az osztályokat képviselő 8 fős csapatok küzdöt-
tek a vándorkupákért. A játékos sor- és váltóverse-
nyek feladatait Kiss Judit és Kalcsóné Pintér Beáta 
tanító nénik állították össze.  
Az eredmények:  
 1. évfolyam:  I. 1.a   II. 1.z 
2. évfolyam: I. 2.a   II. 2.z   III. 2.b 
3. évfolyam:  I. 3.z   II. 3.a 
4. évfolyam:  I. 4.z   II. 4.a   III. 4.b 
December 5-én reggel a Mikulás várta a korán érke-
zőket, óriási meglepetést okozva ezzel a kicsiknek. 
Délelőtt filmvetítéssel kedveskedtünk a gyerekek-
nek, míg ők izgatottan a Mikulásra vártak. Hangos 
énekszóval köszöntötték a vendéget, aki sok-sok 
szép dolgot tudott már róluk… A Mikulástól kapták 
meg az osztályok az elnyert serlegeket is. Mire visz-
szaértünk az iskolába, a csomagok is megérkeztek az 
osztályokba. Idén az ajándékot az Önkormányzatnak 
köszönhetjük. Még ezen a délutánon több osztály-
ban és napközis csoportban volt Mikulás buli is.   
A 2. z osztály Tóthné Székely Adrien és Konczné Krá-
cser Emese tanító nénikkel egy kis Mikulás napi mű-
sorral is kedveskedett a Bölcsőde picurkáinak.  
A hó elején hirdette meg Labancz Erzsébet tanítónk 
a Mézeskalácsház versenyt, melyre idén is gyönyörű 
munkákat kaptunk az ügyes kezű édesanyáktól.  
A téli szünetig díszítették az aulánkat.  Decemberben 
rendeztük meg a másodikosoknak a Szép olvasó 
versenyt. A következő eredmények születtek:  

I. Szabó Luca 2.b, Mészáros Janka 2.z 
II. Papcsák Jázmin 2.a, Kukucska Eszter 2.b 
III. Lados Petra 2. b 
A hónap folyamán a 4.a osztályosok Adáminé Tóth 
Zsuzsa tanítóval a Vörösmarty téri Karácsonyi vásár-
ba látogattak, hogy jobban az ünnepre hangolódja-
nak. Az ünnepi készülődés jegyében telt a 3.a. osztá-
lyosok egy délutánja is Labancz Erzsébet tanítóval. A 
vállalkozó kedvű és ügyes kezű szülőkkel közösen 
ünnepi dekorációkat, díszeket készítettek. 
A szeretet ünnepéhez hozzátartozik az adakozás is. 
Idén az alsó tagozatosok sok cipősdoboznyi szerete-
tet küldtek a rászorulóknak. Az év utolsó tanítási 
napjai már a karácsony jegyében teltek. Volt zsibvá-
sár, melyen sok-sok játék, ékszer, kártya gazdát cse-
rélt, de a házi sütemények, mézeskalácsok is nagy 
sikert arattak, és gyorsan fogytak.  
A karácsonyra idén az 1. z osztályosok készültek 
nagyon lelkesen Kissné Soós Judit és Geigerné Agócs 
Ágnes tanító nénikkel. Nagyon bájos verses, zenés, 
táncos műsorral varázsolták el előbb a szülőket, 
majd másnap a többi gyereket, a szombati Falukará-
csonyon pedig a község lakóit. Az első esti fellépést, 
majd a délelőttit is a 3. z és 4. z osztályok énekkara 
keretezte. Idén először kértük a szülőket, hogy ado-
mányaikkal támogassák tagozatunkat. A felajánláso-
kat nagyon köszönjük!  
Még aznap este a 2.z osztályosok hangulatos műsor-
ral nyitották meg a községi karácsonyi vásárt. Az ő 
felkészítőjük Molnárné Jurinka Tünde volt. 
A megérdemelt téli szünet és pihenés után január-
ban néhány nap visszahangolódás után kemény 
munka várt tanulóinkra. Az első két héten sok felmé-
résen kellett jól teljesíteniük, hogy aztán kézbe kap-
hassák a szebbnél szebb bizonyítványokat. 
Január 22-én a Magyar Kultúra Napjáról egy közös 
Himnusz-mondással emlékeztünk meg. 
Ezekben a napokban pedig zajlanak az előkészületek 
a következő nagy alkalomra: Farsang a királyi kas-
télyban… 
A második félévre is jó tanulást, kitartó munkát kí-
vánnak a tanító nénik! 
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A Katolikus Egyház hírei 
 

Kedves Kartaliak! 
 

  Immáron 2 és fél éve egy levegőt szívunk, egy utca-
követ koptatunk. Úgy érzem kartali lettem.  
Ezért egyre inkább szívügyemnek tekintem e kedves 
település jelenét, jövőjét. Érzem, hogy ha tyúklépé-
sekkel is, de történelmet csinálunk itt mindnyájan. 
Márpedig 6 ezer tyúklépés azért összességében mé-
gis csak valami. Ahogy megbol-dogult őseink jó és 
kevésbé jó döntéseinek köszönhetően jutottunk ide, 
ahová jutottunk, tudnunk kell, mi is zömében a jö-
vőért tesszük, amit teszünk. Úgy szokták mondani, 
„unokáinktól kaptuk kölcsön a földet”. Erre a kurta, 
néhány évtizedre Kartalt is kölcsön kaptuk az Erzsé-
betektől, Máriáktól, Zsuzsannáktól, Andrásoktól, 
Jánosoktól, Ferencektől, akik majd kartaliak lesznek 
a közeli, vagy távolabbi jövőben. Ne abból induljunk 
ki, hogy úgysem tudják számon kérni tőlünk a bérleti 
díjat. Higgyünk a közös, nagy örömben, amit megér-
hetünk velük itt a földön, ott fenn az égben. Ennek 
jegyében és optimistán, vagyis keresztény módon 
örömmel jelentem, nem múlt el eredménytelenül a 
2014-es esztendő. Sok kartali tudott önfeledt öröm-
ben élni otthonában, vagy eltölteni néhány órát 
templo-munkban a szebbnél szebb ünnepek, családi 
együtt létek alkalmával. Sok kartali lakos kapott lelki 
erőt a megpróbáltatások idején, a keresztek hordo-
zásához. S bár sokan átlépték a titokzatos küszöböt, 
még többen itt maradtunk még egy időre, hazajőve  
szeretteinkhez orvosi rendelőből, kórházból. Itt va-
gyunk, s igyekszünk még hozzá tenni valamit, az 
eddig elvégzettekhez. Ha ráadásul méltányoljuk 
egymás fáradozását, szeretettel igyekszünk adni, s 
nem csak kapni akarunk, ennek az évnek végéhez 
érve is lesz mit megköszönnünk egymásnak és az 
Úrnak! 1865-ben, 150 éve helyezték el elődeink 
templomunk alapkövét, s néhány év alatt fel is épült 
a kartali, Szent Erzsébet – templom. Az évforduló 
kapcsán szeretném, ha gondolataink azt fogalmaz-
nák meg, jó, hogy van templomunk. Ehhez, mint egy 
jól megvilágított épülethez, közelebb kell mennünk a 
falakhoz, sőt át kell lépnünk a küszöböt. Mire is 
„használhatjuk” ezt a másfél évszázados épüle-
tet?  Erre a kérdésre adnak majd lépésről lépésre 
választ rendezvényeink, melyeknek csúcsán termé-
szetesen a rendszeres szentmisék állnak, ünnepeink 
és hétköznapjaink során, hisz ősidőktől fogva ezért 
építettek házat Istennek. E mellett azonban már 
most az év elején tervezgetünk sok mindent. Talán 
mire ez az újság megjelenik, már túl is leszünk pél-

dául a Betegek Világnapján (febr. 11.), melyen dr. 
Csókay András agysebésszel találkozhat (17.00 óra-
kor) Kartal népe, és megtapsolhatja az ipolytölgyesi, 
szellemi sérültekkel foglalkozó Szent Erzsébet Ott-
hon lakóinak kedves műsorát (február 15-én 10 óra-
kor). Lesznek neves előadók, művészek, tudósok, 
püspökök, akik talentumaikkal gazdagítanak ben-
nünket. Vetítéssel egybekötött előadást tart majd 
PROKOPP MÁRIA művészet-történész, Árpádházi 
Szt. Erzsébet a művészet-történelem jeles alkotásai-
ban címmel. (Pontos időpont még nincs!)  Eddig még 
meg nem valósult tervem is valóra válik majd Pün-
kösdkor, amikor szabadtéri hangversenyt ad egy 
Szimfonikus Zenekar a Szent Erzsébet kertben. Haza 
hívjuk Kartalról származó paptestvéreinket is, egy 
közös, hálaadó szentmisére. Talán templomunk to-
rony-órájának felszentelésére! Mindezek szervezé-
sében, s lebonyolításában mindenkire szükség  van.  
A legidősebbektől, az ifjúságon keresztül a gyerme-
kekig. A templomba rendszeresen járóktól kezdve az 
oda a nagy ünnepeken szívesen ellátogatókon ke-
resztül minden polgárig, akik szív-ügyüknek tartják e 
település boldogulását, s boldogságát. Ezekkel a 
gondolatokkal kérem mindnyájuk támogatását, s 
kívánok számtalan mosolyt arcaikra!                   
 

József atya 
 

Együtt lenni- együtt érezni 
Először került megrendezésre a Kartali Adventi ün-
nepnapok rendezvénysorozat, melynek keretében 
2014. dec.19-20-21-ére a Petőfi téren a helyi kézmű-
vesek részvételével karácsonyi hangulatú vásárt és 
programokat szerveztek.  E remek ötlet kiegészítése-
ként első ízben került felállításra a kültéri Betlehem 
is, valamint a Művelődési Házban dec.20-án a már 
rendhagyó Falukarácsonyi ünnepségre vártuk közsé-
günk lakosságát.   Ezek az események mind megmu-
tatták, hogy egy közös cél érdekében összefogással, 
jóindulattal, találékonysággal gyakran lehet segíteni 
ott, ahol az anyagiak hiányoznak. A falu karácsony-
fáját Hartóné Szarvas Anikó családja ajánlotta fel, 
melynek a tartó talapzatát Szőke László lakatos he-
gesztette adományként. A díszítőelemek a Gyűszű 
Kör tagjainak ügyes kezeit dicsérik. A kézműves áru-
sokat Illésné Marika fogta össze, a kivitelezési mun-
kálatokat pedig Szarvas Csaba irányította és végezte. 
A vásári forgataghoz a sátrakat Sztán István aszódi 
polgármester biztosította, melyeket megtöltöttek a 
szakavatott, kreatív kézi mesterek munkáikkal, ter-
mékeikkel. A karácsonyi dallamokat, zenéket Csepeli 
Balázsnak köszönhetjük, aki a külsős helyszínen díj-
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mentesen dacolt végig a hideggel. Községünk polgár-
mestere, az önkormányzati képviselők, a bizottsági 
tagok és a segítőkész helybéliek támogatásának kö-
szönhetően sikerült a helyi lakosokat, érdeklődőket 
megvendégelni forralt borral, teával, bejglivel és 
zsíros kenyérrel.  A több méter hosszú finom diós 
bejgliket az iskolai konyha dolgozói sütötték meg.   
A kenyeret Telek Csaba és az Albán pékség ajánlotta 
fel.  A kültéri Betlehem is csapatmunka eredmény-
képpen jött létre.  A helyi asztalosok közül Krizsanyik 
János és Homok Márton a rétegelt falemezt biztosí-
totta az állatok és a karácsonyfadíszek alapanyagául, 
valamint Krekó József készítette el a jászolt. Kalcsó 
Tibor adta a tartó fákat és a szalmát, Langa Gábor 
pedig a nádhálót és egyéb faanyagot. A Gyűszű Kör 
tagjai pedig megfestették a Csaba által kivágott állat-
figurákat. Legnagyobb feladatnak tűnt a bábuk be-
szerzése, melyet végül Baranyi László és neje adott 
kölcsön. A korhű ruhákat pedig jómagam varrtam 
meg a Szent család részére. A betlehemi istálló felál-
lítását, a díszkivilágítást és a betlehemi csillagot szin-
tén Csaba vállalta fel. Izgultunk milyen lesz a fogad-
tatása ennek az újszerű kezdeményezésnek és bíz-
tunk az emberek pozitív hozzáállásában. Öröm volt 
látni, hogy a nap bármely időszakában mindig voltak, 
akik vallási hovatartozástól függetlenül megtekintet-
ték. Köszönjük, hogy szeretettel vették körül és vi-
gyáztak rá. Szívet melengető érzés volt látni, ahogy a 
falu apraja- nagyja jól érezte magát, a magányosak is 
kimozdultak otthonról, beszélgettek egymással és 
közösen ünnepelték a szeretet, a békesség napjait. 
Reméljük, ez már szép hagyománnyá válik közsé-
günkben.    vné 
 

Rangos elismerés Búth Emíliának 
 

 A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) 2014. évi 
Közép-Magyarországi Regionális Príma Díj ünnepé-
lyes díjátadó gálaestjét tartották 2014.november 28-
án a királyi kastély lovardájában. A műsorral egybe-
kötött estélyen hat fő részesült elismerésben. Az 
idén a Közép-Magyarországi Régió Regionális Prima 
Díjában részesült falunk egyik "gyöngyszeme”, Búth 
Emília költő is magyar irodalom kategóriában.  
A díjak átadását megelőzte a kitüntetettek munkás-
ságának rövid bemutatása szóban és egy rövidfilm-
ben, amely ars poétikájukat hivatott tolmácsolni az 
emberek felé. A díj átvételét követően Némethné dr. 
Keresztes Katalin köszönte meg író és költőnőnk ne-
vében a színvonalas elismerést. Szeretnénk köszöne-
tet mondani a kartali származású Szelei Klárának, a 
VOSZ-KMRSZ elnökségi tagjának, aki felhívta figyel- 

münket 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  szpon-
zorok körében. Gratulálunk Búth Emíliának és kívá-

nunk Neki erőt, egés-
zséget és sok-sok 
ihletteli percet, hogy 
még hosszú ideig 
megajándékozhasson 
bennünket alkotásai-
val.       

   Laukó 
 

 

ÉMÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS 
Panaszfelvételi pont 

Nagyközségi Könyvtár Kartal, Baross u.115. 
Telefon: 06-30-504 3615 

Kedd:             14.00 – 18.00 óra 
Csütörtök: 09.00 – 13.00 óra 

Áramvonal: 06 40/28-28-28 Internet: www.emasz.hu 
 

Sokfélék vagyunk,  de Krisztusban egyek! 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

a Baptista Imaházban  2015.február 22-én,  
vasárnap 16 órai kezdettel. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 


