
 
„Ültess fát!  Hogyha mást nem, lombot ád.  
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád. 
Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. 
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát.”  (Jókai Mór) 
 

2013. november elsı hetében a felújított Petıfi tér parkoló oldalán  
7 db gömbkıris fa került beültetésre, a polgármester úr, a jegyzıasszony 
és a helyi képviselıtestület tagjainak adománya jóvoltából.  Már a nyári 
felújítási munkák alatt sokan - lakossági jelzések alapján- hiányolták a 
zöld felületeket, fákat, virágokat.  
Remélhetıleg senkinek nem lesz útjába, nem törik derékba és a téli 
álom után fejlıdésnek indulva tavasszal teljes pompájában díszítik majd 
a fıteret. Vigyázzunk rájuk, hiszen a fák egy sor pótolhatatlan ökológiai 
szolgáltatással járulnak hozzá környezetünk élhetıségéhez – ezalatt nem 
csak a komfortosságot, az egészséges és tiszta környezetet értjük, hanem 
általában véve az emberi élet lehetıségét.    

       
 

 
İsz: elmúlás, hanyatlás, búcsú 

 
November elején, Halottak napján az ember jobban elmereng az életrıl és a halálról, megemlékezik elhunyt 
családtagjairól, ismerıseirıl, rokonairól. Lényegtelen, hogy ki melyik felekezethez tartozik vagy, hogy miben 
hisz, ez a nap arról szól, hogy megemlékezzünk azokról, akiknek földi élete lejárt, elbúcsúztak a fizikai léttıl. A 
szeretetben nincs felejtés. Amikor a sírra letesszük a kegyelet virágait, mécseseket gyújtunk, érezzük, hogy az 
eltávozottak szeretete áthat bennünket, s életünk minden lépését óva figyeli abból az országból, ahova majd 
földi utunk végéhez érve, mi is elindulunk, és végül majd találkozunk. Ez a nap az emlékezés, az imádság napja 
s egyben az örök életbe vetett hitünk próbája is.  

Búth Emília következı verse is az elmúlás hangulatát, az idı sodrását jelképezi.            Vné 
 
Búth Emília: Fenyık a kertben 
 
Nevünk kiáltják zúgva 
hörögve intenek 
házunk lábuknál sírva 
kucorgó kisgyerek 
fejünkre nıtt a két fenyı 
aludni sem merünk 
rettegve eltakarjuk – 
álmunkban is – szemünk 
 

Nemrég még kölykök voltak 
zümmögve zöldellık 
karácsonyt s fényt meséltek 
messzirıl jött szellık 
ágak közt billegı láng 
törékeny képzelet 
üveggömb koccanása 
akkor s most át-vezet 
 

Sorokra dılve úszom 
kifőzıdött cipı 
rossz testem lassan elhagy 
sodorjon tér idı 
halálom kék vitorla 
irányít – még vagyok – 
fölöttem nincs-szemekben 
hunyorgó csillagok.

Értesítjük Önöket, hogy a Kartali Nagyközségi Önkormányzat email címe megváltozott! 
Az új cím:  kartalph@kartal.hu
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„Vigasznak, írnak szántak, 
menedéknek, oszlopnak, szárnynak. 
Valahol rég... siess... keresd, 
Ki van jelölve a helyed.” (Bódás János) 

 
A Szociális Munka Napja 

 

November 12-ét szerte a világban a Szociális Munka napjaként ünneplik. A szociális munka olyan tevékenység, 
mely segíti az egyéneket, családokat, közösségeket problémáik feltárásában, megoldásában, céljaik elérésében. 
Az elsı szociális munkások feladata az elesettek, szegények gyámolítása, az 
adományozók felkeresése volt. 
Településünkön elsı ízben került megrendezésre a szociális munka napja. Tóth Ilkó 
Mihály Polgármester Úr beszédében elmondta, hogy ezen a napon azokat a 
szakembereket ünnepeljük, akik hivatásul választották mások segítését. A szociális 

munkások feladatának 
középpontjában az ember 
áll, így ez a terület 
folyamatos rendelkezésre 
állást, empátiát, toleranciát, 
türelmet, megértést, feltétel 
nélküli elfogadást kíván 
meg. Velük együtt 
köszöntötte azokat is, akik munkájuk részeként, vagy 
„csak” segítı szándékkal együttmőködnek, kapcsolatot 
ápolnak velük. Kiemelte a Magyar Vöröskereszt nemzeti 
humanitárius társadalmi szervezet munkáját, amely 
elısegíti és szervezi az embereknek az egészségügyi 

kultúra 

fejlesztésére és terjesztésére, az egészségügyi viszonyok 
javítására irányuló munkáját. Megköszönte a kartali katolikus 
egyház, s velük együtt a Karitász munkáját, mely úgyszintén a 
célja a szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése. 
Tamási József címzetes apát, plébános Jézus karitatív 
tevékenységét, az emberek felé irányuló alázatosságát emelte ki. 
Bódás János Ki van jelölve a helyed c. verse – melyet Bottkáné 
Sisa Anita olvasott fel –, majd a Nefelejcs Népzenei Egyesület és 
a Játéksziget Bölcsıde dolgozóinak közös mősora után a  
fellépık a közös célért folytatott munkát jelképezı kör-táncba 
hívták a vendégeket. 

 
A rendezvényt az önkormányzat szociális igazgatási 
csoportja, a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, 
valamint a bölcsıde munkatársai szervezték, de a 
vendéglátásba besegítettek a velük kapcsolatban álló 
személyek, szervezetek is, mint a gyermekorvos, a 
védınık, az iskola és az óvoda gyermekvédelmi felelısei, 
a kartali Karitász képviselıi, s a közösségi munkában 
résztvevı diákok is.  

Czakóné Sz. Éva  
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Események a könyvtárban 

 
 

Októberben és novemberben sok-sok apróság csivitelése töltötte be 
az épület falait. Az óvodás csoportok látogatása zajlott. Dicséretes 
és példamutató értékő, hogy az óvónık sok dolguk ellenére évente 
két alkalommal kézen fogják a csöppségeket és csoportosan 
ellátogatnak a könyvtárba, mert fontosnak tartják, hogy bevezessék 
ıket a könyvek világába. Bár biztosan sokuknál található otthon is 
mesekönyv, de más, amikor elhozzák ıket a könyvek 
„templomába.” 
Öröm látni, azt a figyelmet és örömet a picik arcán, amit a mesék 
hallgatása, illetve a diafilmek vetítése vált ki belılük. Bízunk 
benne, hogy továbbra is élni fog ez a hagyomány és 
reménykedünk, hogy az iskolába kerülés után sem marad abba. 

 
Felnıtt internet oktatáson egy fı vett részt. Továbbra is várjuk a jelentkezıket, a 20 órás tanfolyam 5.000,-Ft-ba 
kerül, és ez magában foglalja az alapvetı számítógép használat valamint az internet használatának elsajátítását. 
 
November 8-án folytatódott az elıadás sorozatunk a Reiki bemutatatásával. Meghívott vendégünk Borbélyné 
Ica volt. 

 
Köszönjük Szabó Lászlónak újabb helytörténeti munkáját, mely a 
2011-es népszámlálás Kartal fıbb adatait tartalmazza. Búth 
Emíliának a Szitakötı folyóirat legutóbbi példányait és Mata 
Anikónak az Éva Magazin 2012-2013.évi számait! 
 A könyvadományokat Balázs Zsoltné Katinak, Krekó Tündének, 
Hegyaljai Tamarának, Deme Jánosnénak, Szabó Piroskának, 
Kecskés Kittinek, Rábl Ottó Viktornak valamint a magát 
megnevezni nem kívánó névtelen jótevınknek! 
A zenei CD-ket Molnár Györgyinek. 
 

Laukó 
 
 
 
 
 
 

A kartali Mővelıdési Ház 
szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 
2013. december 21-én 

17 órakor kezdıdı 
 

 
ünnepségére. 

Értesítjük kedves 
Olvasóinkat, hogy 

a Nagyközségi Könyvtár és 
Mővelıdési Ház  

2013. december 23-tól  
2014. január  5-ig ZÁRVA 

tart. 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk 

Kartal  
minden Lakosának! 
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Kis egészségtár 

 
Üdvözlök mindenkit az év utolsó elıtti emberes hónapjában, az Enyészet havában. Szép és egészséges 

perceket kívánok mindenkinek, aki idıt szán önmagára, és elolvassa a hírlevelet. Segítséget szeretnék adni, 
hogy információkkal terhelt világunkban jó döntést tudjunk hozni azzal kapcsolatban, ami mindennél 
fontosabb: az egészségünk fenntartása. Hogy sokáig lehessünk szeretteink körében, látni nevetésüket és 
segíteni, ha kell, hiszem, hogy egy megismételhetetlen csodaként mindnyájunkra szükség van. 

Szeretnék bemutatkozni  Dr. Molnár Mária  vagyok a kartali gyógyszertár új tulajdonosa , két nagyszerő 
gyermek édesanyja. Aszódon lakunk. A SOTE Gyógyszerészeti karán fejeztem be iskoláimat és ebben a szép 
hivatásban próbálom szolgálni az embereket, önöket. 
Erdıfi Péterné, Margitka szakmai tapasztalatával és kedvességével sok éven keresztül egyedüli 
gyógyszerészként segítette  a patikába betérıket. Köszönöm, hogy lehetıvé tette a közös munka alapjait, és 
együtt jobb szolgálatot tudunk teljesíteni. 
A gyógyszertár profilja folyamatosan változik, ez néha torlódást okoz, kérem türelmüket. 
Jobb és gyorsabb kiszolgálást, hosszabb nyitva tartást, bıvebb áruválasztékot, a külföldi gyógyszerek 
beszerzését, gyógyászati segédeszközök széles választékát, vércukor és koleszterinszint mérést ígérünk. 

Eljött a tél egyre hamarabb sötétedik, szükségünk van a 
fényre. A vallásokban az ünnep a fény, a gyertya 
meggyújtásával kezdıdik, a diakónusoknak az egyik 
legmagasztosabb feladata volt a gyertyák és az ehhez szükséges 
viaszt adó méhek dicsérete. A világosban meglátjuk, ami addig 
nem volt érzékelhetı számunkra: a célt, a megoldást. 
A belsı folyamataink kis katonáiról a bélbaktériumokról írnék 
kicsit többet. Misztikusnak tőnik, hogy bennünk- akár akarjuk, 
akár nem- kb. 400 baktérium faj fordul elı a bélcsatornáinkban. 
Elsıként már a szülı csatornában a gyomorba jutnak a 
bifidobactériumok és az elsı szoptatáskor a lactobacillusok. 
Késıbb a streptococcus és staphylococcus, enterococcus fajok. 
Közösséget alkotnak és a gyermek harmadik hónapjában a 
bélfalat bevonó mucin, mint egy pihe puha ágyszaporodási és 
élhetı teret ad ezeknek a hasznos kórokozóknak. A gyomorban 
300 millióan élnek egy milliliterben, a vékonybélben már 600 millióan vannak. Az Eubactériumból már 1,2 
milliárd van egy grammban. 
Szerepük sok irányú: lebontják a táplálékot, immunállapot erısítéséhez enzimeket termelnek, kémhatást  
tartanak fenn,csökkentik a koleszterinszintet , vitaminokat termelnek. Hihetetlen munkájukkal a saját életüket 
és az emberi szervezetet éltetik. Ez a természetes flóra nem állandó, a milliárdnyi élılény egy darabja kb. 3 órát 
él, majd elpusztulva endotoxinná / belsı méreganyaggá/ alakul. A társaik munkája által lebontódnak. 
Hasmenés, puffadás, allergiás tünetek, súlyosabb felszívódási betegségek kísérik, ha nagy számban pusztulnak 
el. Számukat az életvitellel, a táplálkozással a mértéktelen gyógyszer, antibiotikum fogyasztással, a nagyipari 
„ennivaló-gyártás” termékeivel szoktuk csökkenteni. 
A prebiotikumok, amik nem emészthetı cukor molekulákból épülnek fel az újból létrejött hasznos 
bélbaktériumok életet és szaporodási lehetıségét segítik. Ezzel együtt a kalcium, a magnézium és a termelt 
vitaminok felszívódását normalizálja. 
A borsó, bab, articsóka, fokhagyma, csicsóka, tönkölybúza, tejsavó tartalmazza nagy mennyiségben. 
Az egészség fontos tényezıi fogyasszunk sok magas biológiai értékő nem feldolgozott élelmiszert, 
rendszeresen eddzük a testünket és szeretteink körében éljük meg a pihenést. 

Úgy gondolom, mindenki, aki segít más embernek a jó dologra való rálátásban, hogy jobbá tegye az életét, 
olyan, mint a szorgos méhecske, aki győjti a viaszt, majd meg kel gyújtani azt a gyertyát, mert jó látni a 
sötétség után. 
 

Egészségünkre kedves mindnyájunknak.      
Dr. Molnár Mária 
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Egyházaink életébı l  

 
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,  

az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” 
 
Kartalon járt Böjte Csaba! 
Nagy élményben volt része azoknak, akik 2013. november 10-én eljöttek a délelıtti szentmisére a 
kartali Szent Erzsébet templomba. 

Böjte Csaba testvér elfogadta József atya meghívását és İ misézett és prédikált ezen a napon. Nem 
volt egyszerő összehozni ezt a „programot”, hiszen Csaba testvér naptárjában már nem igazán volt 
hely, de hát, amit József atya a fejébe vesz……… 

Úgy gondolom, órákig elhallgattuk volna Csaba testvért, de rövid idı alatt is sokat tudott mondani. 
Beszéde a szeretetrıl, békérıl, bizalomról, a küzdelemrıl szólt, amit nagyon éles, néha megható, 
néha vicces példákkal főszerezett. Igazat kellett, hogy adjunk Neki, amikor Jézus emberek iránti 
szeretetérıl beszélt. Hiszen igaz, ha Jézus olyan lett volna mint, mi, akkor már Karácsony után 
többször is „visszaszaladt” volna a Mennyei Atyához, váltsa meg valaki más ezt a világot. De İ nem 
adta fel, bízott az emberekben. Például egy szíriai terroristában is, aki Jeruzsálembıl Damaszkuszba 
tartott, azzal az elhatározással, hogy embereket gyilkoljon. Jézus szeretetébıl azonban egy Szent 
Pál, a népek apostola lett belıle, akinek a Szeretet himnuszt is köszönhetjük. 

Beszélt arról is, hogy ne adjuk fel, merjünk megbocsátani, merjünk 
választani. Ahogy hallhattuk, lehet választani pillanatnyi probléma esetén 
egy házasságban az igazság és a feleség között, de az igazság nem fogja 
kivasalni az ingünket…. 

A történelmi megbékélésrıl is hozott példákat, Szent László, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem tetteit idézve. 

Nem szeretném leírni a prédikációját, az meghallgatható az interneten is, 
hiszen felvételt készített a Bonum Tv és a Régió Plusz Tv is. 

A mise végén Csaba testvér neveltjei zenés-verses elıadását is hallhattuk, akik évekkel ezelıtt 
árvaként vagy kitaszítottként kerültek valamelyik otthonba, 
egyébként jelenleg mindegyikük felsıfokú tanulmányait végzi. 

Azt azért sajnálom, hogy sokan be sem fértek a templomba, és 
nem hallhatták, láthatták Csaba testvért. 

A mise után rengetegen fényképezkedtek Vele, kérték, hogy 
dedikálja a könyveit. 

Csaba testvér személyében egy egyszerő, de nagyon hiteles 
embert ismerhettünk meg. Ennek hatása tettekben is mérhetı, 
hiszen nagyarányú adakozást váltott ki a kartali emberekbıl, pénzt, ruhát, tartós élelmiszert győjtve 
és adva Csaba testvér árvái számára. 

          Vaskó János 
 
 
A szentmise keretében búcsúztatták el Gál Teréziát 
(Terike nénit) és megköszönték Kartalon töltött 16 éves 
szolgálatkész munkáját. Dr. Beer Miklós püspökatya 
elismerı oklevelet küldött nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Jó egészséget és Isten áldását kívánjuk a megérdemelt 
pihenésre! 
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„Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével  
Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között." 

 
- írta védıszentünkrıl XVI. Benedek pápa. Valóban a világ szentjei közül az egyik 
legnagyobb tiszteletnek örvendı példakép Árpádházi Szent Erzsébet (1207- 1231).  
Halálának emléknapjára (nov.19.) a Váci Egyházmegye Karitász csoportjainak 
közel 800 zarándoka érkezett Szent Erzsébet szülıvárosába, Sárospatakra. Többek 
között a kartali zarándokcsoport is 3 busszal indult útnak. A délelıtti lelki nap 
keretében különbözı témájú elıadásokon vehettünk részt, melyek közt Tamási 
József c.apát, plébános Szent Erzsébet szerelmei címmel tartott humorral 
főszerezett beszédet. A kartali Asszonykórus és Szent Erzsébet Madárkái 
egyházi kórusunk is bemutatkozhatott ezen a szép ünnepen.  A déli szentmisét Dr. 
Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta. Szentbeszéde, "minden, amit kaptatok, 
embertársaitok megsegítésére van" gondolat köré irányult. Az ünnepi mise 
keretében püspökatya megáldotta és felszentelte az kartali egyházi kórus új 
ruháját, melyet elıször viselhettek. A délutáni és koraesti programban a Rákóczi-
várat, a Szent Erzsébet Házat és a Református Kollégium Múzeumgyőjteményének kiállítását tekinthettük meg. 

Köszönjük a szervezıknek, hogy lelkiekben feltöltıdhettünk, megújulhattunk és egy tartalmas, 
felejthetetlen élménnyel gazdagodhattunk. 

       Vné 
10 év története 

 
2003 tavaszán kezdıdött. Néhányan azzal a kéréssel kerestek meg, hogy jó lenne Virágvasárnap elénekelni 
Jézus szenvedésének történetét: a Passiót, segítsek nekik a tanulásban. Ekkor már pár éve nem volt énekkara az 
Egyházközségnek. Elkezdıdött a szervezés, beindultak a próbák. Úgy hittük: csak egy Passió erejéig. Az 
elıadás nagyon jól sikerült, így szinte magától értetıdıen megfogalmazódott bennünk az igény: ne hagyjuk 
abba! Istennek hála: folytattuk. Novemberben „hitte el” áldott emlékő Lukács József atya, hogy újra van 
templomi kórus. Szent Erzsébet ünnepén „legalizált” minket: nevet adott nekünk, azóta büszkén viseljük: 
Kartali Szent Erzsébet madárkái kórus!  
Az elmúlt 10 évben folyamatosan fejlıdtünk: tudásban, összetartásban egyaránt. Egyre nehezebb mőveket 
sikerül megtanulnunk, egyre szebben szólalnak meg a kórusmővek, egyre hatékonyabb egy-egy próba. 
Kezdetben itthon próbálgattuk szárnyainkat (mint jó madárkákhoz illik), majd jöttek a felkérések és mi 
örömmel mentünk a környék településeire, az ország messzibb vidékeire és külföldre is. Részt vettünk 
kórustalálkozókon, ünnepeken – ezek mind növelték bennünk az önbizalmat, az éneklés iránti vágyat és 
szeretetet. Legnagyobb élményünk talán mégis az volt, amikor mi magunk szerveztünk Kartalon 
kórustalálkozót. A közösség építését szolgálták a családos kirándulások, zarándoklatok az együtt megünnepelt 
névnapok. Elröpült ez a 10 év és bátran, büszkén kijelenthetem: Jó kis csapat vagyunk! Ebben persze nagyon 
sok munka, verejték, küzdelem – de mellette sok mosoly, nevetés, öröm van. Büszkék vagyunk fiataljainkra, 
reméljük, kitartanak és nekik is annyi örömöt, lelki élményt nyújt majd a közös énekes-szolgálat, mint az 
alapító tagoknak. 
Jövıben célunk mi is lehetne más: szebben, többet, egyre tökéletesebbet Isten dicsıségére!   

                          Utschalottné Nagy Ágnes 
 
Gratulálunk a Kórusnak a 10 év alatt elért 
eredményeihez, és misem bizonyítja 
sikerüket jobban, minthogy a jubileumi 
hangversenyükön is állva tapsolták ıket, 
elismerésüket kifejezve. Szent és 
különleges szolgálatot vállaltak fel, hiszen 
„aki énekel, az kétszeresen imádkozik”.  
De az ének akkor lesz valóban imádság, ha 
belülrıl fakad, azt fejezve ki, amit az énekes 
maga is él. Kívánjuk, hogy védıszentünk 
Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárása 
segítse tovább a megkezdett útjukat.            
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Amíg nyitottak vagyunk … 

 
Amíg nyitottak vagyunk az életben különféle dolgokra, elmondhatjuk, gazdagszik szellemünk. 

2013. november 22-én, Szent Cecília ünnepén este, Király Csaba, Liszt-díjas orgonamővész hangversenyén 
vehettünk részt a kartali Szent Erzsébet templomban. Olyan jellegő zenei élményben lehetett részünk, hogy 
elmondhatjuk, valóban szellemi és lelki gazdagodást nyújtott a hallgatóknak. 
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be”. (Kodály Zoltán) 
Ezeket a gondolatokat vallja az orgonamővész is, s ez teljes mértékben érzékelhetı volt a játékában.  

  Az élményt tovább fokozta a koncert másik két mővésze: 
Breinich Beáta, operaénekes és Persa Ágoston, trombitamővész, 
akik a Pécsi Tudományegyetem Mővészeti Kar Zenemővészeti 
Intézetének hallgatói. 

A mősorban olyan neves zeneszerzık mővei csendültek fel, 
mint Liszt Ferenc, G. F. Händel vagy J. S. Bach. Király Csaba 
virtuozitása a kartali orgonán, valamint Persa Ágoston 
trombitajátéka és Breinich Beáta hangja együtt emelték az est 
fényét. A koncert végén a közönség egy emberként felállva 
tapsolt. 

Köszönjük József atyának a koncert lehetıséget, s reméljük, 
leszünk elég nyitottak a jövıben ahhoz, hogy még több ilyen 
felemelı élményben lehessen részünk.  

Aki kíváncsi az egyik legsokoldalúbb mővészünk életrajzára és 
elért díjaira, a következı honlapon megtekintheti: 
http://www.kiralycsaba.com/eletrajz.htm. 

V.B. 
 

 
  „ Dicsıség a magasságban Istennek és békesség  

 a földön a jóakaratú embereknek." 
Lukács 2:14 

 

Kedves Gyerekek, Szülık és Nagyszülık! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2013. december 14-én, délel ıtt 10 órától 

Gyermekkarácsony lesz a Baptista 
Imaházban ! 

             bábelıadás 

            éneklés 

       vidámság karácsonyi meglepetéssel 

Mindenkit várunk szeretettel! 

Cím: Kartal, Baross u. 112. 

További információ: 

www.facebook.com/babamamaklubkartal 
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Adventi készülıdés 
 

Advent, általános (- nem keresztyéni) értelemben vett kifejezés jelentése: November 30-ához legközelebb 
esı vasárnaptól karácsonyig terjedı idı. 

Keresztyéni tartalmát tekintve: Adventus, az eljövetel latin szóból az egyházi év része, a karácsonyi 
ünnepkör bevezetése. Elsı nyomai az V. században már fellelhetıek, általánosan a VI. században terjedt el mai 
formájában. VII. Gergely pápa (1073-1085) rögzítette. Advent ma szent András apostol ünnepéhez (november 
30.) legközelebb esı vasárnap kezdıdik és december 24-ig tart. Ez az ünnepkör Jézus Krisztus második, világ 
végi eljövetelére utal. 

Ebben az értelemben Advent az Úr Jézus mennybemenetelével kezdıdött el és tart visszajöveteléig. 
Adventi készülıdésünk tehát az İ visszajövetelének várása. Ezért imádságos szívvel, lelki módon, - felelısen 
élve a még hátra lévı idınket -, készülünk a Vele való nagy találkozásra.  Jézus visszajövetele mikor megy 
végbe, azt nem tudjuk, de vannak ráutaló jelek, melyek sürgetnek bennünket, hogy komolyan vegyük 
Megváltónk szavait: „Azt a napot viszont (mármint Urunk visszajövetelének idejét!), vagy azt az órát senki 
nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.”  (Máté 24,36.)  A téma folytatásaként 
mondja Urunk: „Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik ırváltáskor jön a tolvaj, 
virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az 
Emberfia, amelyikben nem is gondolnátok!”  (Máté 24,43.)  
Sajnos Advent vagy Karácsony várását sok minden jellemzi, csak éppen az eddig leírtakat nem igazolja vissza 
az általános emberi magatartás. December elsı hetében már felgyorsulnak a készülıdés eseményei. Lótás-futás 
egyik Bevásárló Központtól a másikig, különbözı áruházak és butikok felkeresésével, netán tehetısebbek 
Ékszer Boltok ajtaját is kinyitják, vásárlás céljából. A szándék alapjában véve jó. Hiszen szeretteinket akarjuk 
kedves meglepetéssel boldogítani. Noha ez a boldogítás nem mindig sikerül. Vagy nem találjuk el a 
megajándékozó örömének mibenlétét, vagy belefáradva a nyüzsgésbe, már azt se bánjuk mi lesz a dolog 
csattanója, csak tudjuk le valahogy.  

Míg ez a nagy igyekezet zajlik, vajon gondolunk-e egymásra igazán, szívbıl valóan? Törıdünk-e egymás 
belsı énjének igényeivel? Tudatosul-e bennünk, hogy a szeretetet semmilyen ajándék nem pótolhatja? Ha 
éppen mi kapunk bármit is: meglátjuk-e benne az ajándékozó szeretetét, áldozatkészségét. Akkor is, ha nem 
találta el, amivel tényleg a legnagyobb örömet szerezhetné számunkra?  
Vissza Adventhez! 

Amiért ünnepeljük, arra nézve marad-e idınk, energiánk? Hajlamosak vagyunk csak karácsonyban 
gondolkozni. Ezt a napot az ajándékozás napjává tettük! Bár ez sem véletlen, de gyanítom, sokan nem tudják, 
hogy valójában a nagy ajándékozásoknak mi köze az eredeti AJÁNDÉKOZÁSHOZ. Az idık teljességében 
(erre Karácsonykor emlékezünk!) Isten elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson bennünket és 
tegyen Isten gyermekeivé. Kisdedként érkezett, de majd a mindenek Uraként fog visszajönni. Üdvös dolog 
imádó és hódolatteljes szívvel várni İt. Ez úgy lehetséges, ha semmi olyan dolgot nem tőrünk meg szívünkben, 
ami bennünket méltatlanná tenne a vele való találkozásra: haragot, győlöletet, s mindazt, mi gátol az 
emberséges életvitelben. Legyen adventi idıszakunk alkalmas, ha kell, viszonyrendezésre emberi 
kapcsolatainkban és teremtı Istenünkkel!   

Ünnepeljünk szeretetben, békességben, jó lelkiségben. Legyen idınk templomba, imaházba is eljutni, hiszen 
oda küld áldást Isten, ahol az ı gyermekei egységben és szeretetben élnek közösségi, lelki életet. 
Kívánok minden kedves Olvasónak, áldott adventi, majd karácsonyi ünneplést. Szép adventi köszöntéssel:  
 AZ ÚR KÖZEL!   -  JÖVEL, URAM, JÉZUS! 
 
Kartal, 2013. november 19.                                     Szlepák Lajos 
                                                          ny.baptista lelkipásztor - gyülekezetvezetı  

 

Kozma László: Az elsı gyertya  

  
Meggyújtottuk az elsı gyertyát- 
Ragyog a szeretet-titok. 
Az életeden úgy dereng át 
Van még egy teljes hónapod 
 

A tetteidben, ami jó van, 
Győjtsél össze gondolatot. 
Szíved a gyertyafénybe lobban,  
Van még egy teljes hónapod. 
 

És árnya nincs ennek a fénynek 
Lángol a szeretet-titok 
Mit viszel a karácsony éjbe? 
Van még egy teljes hónapod.
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Gyermeksport Kartalon 2013… 

 

Javában zajlanak, a bajnoki szezon, ill. az új tanév sporteseményei. Sportolóink szokás szerint kiemelkedıen 
szerepelnek. A hosszú évek munkája most is meghozta eredményét. A Kartal SE labdarúgóinak elindult a szezon. 
Csapataink a Bozsik programban és bajnokságban is szerepelnek.  Az U7, U9, U11 és az U13-as csapatunk a Bozsik 
programban. Az U14-es csapatunk pedig a PMLSZ bajnokságában játszik. Szeptember 28-án Kartalon volt az elsı 
forduló a Bozsikban. Mindenki nagy megelégedésére nagyszerően sikerült. A programban 180 gyermeklabdarúgó 
szerepel (Aszód, Bag, Iklad, Kartal, Galgagyörk). Jó házigazdái voltunk az eseménynek. A tornát 300 nézı látogatta. 
Az U14-es bajnokságban több kiemelkedı mérkızésünk volt. Az utolsó meccsen idegenben 7-1 arányban gyıztük le 
a hasonló korú Vácszentlászló SE csapatát. Nagy gyızelem volt. A szülıknek nagyon köszönjük a rengeteg 
segítséget a Bozsik programban és a bajnokságban is. A szülık csapata is igazi Kartal SE közösséggé fejlıdött. 
Segítettek a szállításban, segítettek a mezek mosásában, szurkoltak sportolóinknak, mindenkit arra biztattak, hogy az 
adó 1%-át a mi gyerekeinknek adják. Nagyon jól sikerült az 1%-os kampány, a végeredmény 253.000.- Ft. 
Mindenkinek köszönjük, aki minket támogatott! Mialatt a sportolóink Kartal hírnevét öregbítették, egyesületünk 
elnöke és az edzık a pályázatokon dolgoztak. Az eredménye megvan. Az elsı TAO-s pályázatunkon 1.500.000.- Ft-
ot nyertünk, amit az utánpótlásra költünk. A következı tervünk egy pályafelújítási és karbantartási pályázat. Jelenleg 
az önrészre győjtünk, ami 3.000.000.- Ft. Kérjük a kartali érdekeltségő cégeket, a vállalkozókat és a 
magánszemélyeket, hogy segítsenek a gyerekeknek abban, hogy jó minıségő pályán sportolhassanak! Nem beszélve 
arról, hogy ha megújul a labdarúgópálya, az a településnek is a büszkesége lehet.   

Az iskolai sportban is nagyot alakítottunk. A tankerületi mezei futóversenyen Vati Gábor IV. korcsoportos 
versenyzınk az elsı helyet szerezte meg az erıs mezınyben. A pest megyei duatlon döntın Dabason a Kartali 

Könyves Kálmán Általános Iskola csapata 5 arany, 1 
ezüst és 3 bronzéremmel az egyik legeredményesebb 
iskola volt a megyében. Országos döntıbe 17 
duatlonosunk jutott be. Az országos döntıt Lakitelken 
rendezték, ahol sportolóink jól szerepeltek a népes 
mezınyben (1503 sportoló).  Köszönjük a segítséget 
sportolóink szüleinek, akik nélkül ezek a jó eredmények 
nem születnének meg! 
Iskolánk büszkeségét, az úszásban 
országos bajnok (BVSC-Zugló) 

Mészáros Annát nagy megtiszteltetés érte. Beválogatták a 2017-es junior világbajnokságra  
készülı utánpótlás úszók közé. Anna részese volt a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” 
elnevezéső program elsı nagy médiaeseményének a Kıér utcában. A Magyar Úszó Szövetség 
bemutatta a hosszú távú sportfejlesztési koncepcióját, amelynek része az is, hogy a 12-13 éves 
korosztály legjobbjait, közöttük Annát beválogatták a válogatott keretbe, akik közül a 
legjobbak szerepelhetnek a nálunk rendezendı 2017-es junior világbajnokságon és a 2021-es 
felnıtt vizes világbajnokságon. Az eseményen Gyárfás Tamás a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Simicskó István 
sportért és ifjúságért felelıs államtitkár, és Szabó Tünde a Magyar Úszó Szövetség fıtitkára is részt vett. Azt 
gondolom, óriási motiváció a sportolónak egy ilyen lehetıség. Egész Kartal szurkol Annának és várjuk, hogy 
indulhasson a szurkolói különbusz a junior és a felnıtt világbajnokságra! HAJRÁ ANNA! HAJRÁ KARTAL! 
  Kartalhoz nagyon sok sportsiker, ill. sportember neve köthetı. Volt nálunk testnevelı tanár, játékos és edzı 
Laurencz László az 1996-ban Atlantában olimpiai bronzérmes nıi kézilabda csapat edzıje. Edzette labdarúgó 
csapatainkat Seres Gyula, Csikós Gyula válogatott labdarúgók. Tréner volt nálunk Faragó Lajos, aki 1960-ban 
Rómában a bronzérmes labdarúgócsapatunk tagja volt. Játszott az öregfiúk csapatunkban Gömöri Ottó az UEFA 
kupa II. helyezett Videoton csatára, Tóth Dénes NB I-es labdarúgóedzı, testnevelı tanár. Sportcsarnokunk 
igazgatója volt Babály László országos bajnok, olimpikon (1980 Moszkva) sprinter, testnevelı tanár. 
Sportcsarnokunk névadója Kovács László, válogatott, profi kézilabdázó volt. Van U19-es nıi floorball 
világbajnokunk Kárpáti Enikı személyében. Településünk díszpolgára Száraz József, kinek nevéhez köthetı a 
labdarúgó pálya megújulása, a mostani öltözı épület kialakítása. A többi kiemelkedı sportembert fel sem lehet 
sorolni, aki kartali színekben küzdött. Gyermeksportolóink ezekhez a kiemelkedı képességő sportolókhoz próbálnak 
felnıni, hiszen a kartali sporttörténelem kötelez minket. Ismerjük fel és becsüljük meg értékeinket, sportértékeinket, 
gyermekeinket!  

A kartali gyermeksport életrıl a www.kratosport.lapunk.hu oldalon és Kartal SE facebook oldalán 
tájékozódhatnak. HAJRÁ KARTAL!                                                       Kratofil Sándor 

Felelıs szerkesztı:Laukó Ibolya ♦Olvasószerkesztı:Varga Józsefné 
Szerkesztıség címe:Mővelıdési Ház Kartal,Baross u.117. 

Telefon: 06 28 567-070; 06 30 504 3212 
E-mail: muvhaz.kartal@ citromail.hu; muvhaz.kartal@gmail.com  


