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Kint hóesés, bent párás ablak:

a jégvirágok elhervadnak.

Kukorica pattog, cérnára fűzöd,

köddé válik sok kicsi bűnöd.

Kalácsok sülnek… mákospatkó…

vágya földi, az ember gyarló.

Mennyei az illat: szegfűszeg, ánizs…

léted templom, léted bazár is.

Üveggömb koccan, gyertyák égnek,

őrzöd a régi szentestéket.

Egy ág a fenyő és szerény az asztal,

csöndjük mégis vendég-marasztal.

2011

Értesítjük Önöket, hogy 
a Kartali Nagyközségi Önkormányzat 

email címe megváltozott!
Az új cím:  

kartalph@kartal.hu
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• Hírek bölcsődénkből 
• Iskolai események
• Kulturális életünk
• Egyházaink 2013-as esztendeje
• Bemutatkozik a gyógyszertár új vezetője
• Beszámoló a sportcsarnok idei évéről
• Vigyázzunk egymásra...
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Tisztelettel köszöntöm a Kisbíró újság Olvasóit, amikor az elmúlt
egy évben elért eredményeinkről, jogi, gazdasági, és pénzügyi
környezetünkről tájékoztatjuk Önöket.

Jogszabályi környezet:

Tavaly júliusban a kormány elfogadta a járási (kerületi) hivatalok
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletet. Ez
alapján 175 járási és a fővárosban 23 kerületi hivatal jött létre
2013. január 1-jétől.  A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt
cél volt, hogy a jegyzőktől, polgármestertől átkerüljenek azok az
államigazgatási, hatósági ügyek, amelyeket az egész országban
egységesen kell intézni. Ilyenek az okmányok, a hatósági igazolá-
sok kiállítása, egyes szociális ellátások.
Ugyanakkor a helyi sajátosságokat figyelembe vevő döntések
önkormányzati szinten maradtak. Természetesen az átállás nem
minden esetben zökkenőmentes és hiba nélküli, de arra törek-
szünk, hogy ezeket orvosoljuk, a tapasztalatok alapján javaslatot
tegyünk a hatékonyabb működésre.
Kartal az Aszódi Járási Hivatalhoz tartozik, amely az aszódi
Polgármesteri Hivatal épületében működik. Az év elején nálunk is
ügysegéd kezdte meg az ügyfélfogadást, azonban a csekély
ügyfélforgalom miatt már nem jár ki hozzánk.

Megalakult a tankerület

Átalakult a köznevelés, illetve az általános és középiskolák fenn -
tartási rendszere. Iskoláinkat a múlt év végén átadtuk a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületének. A
fenntartói jogok átadása mellett az üzemeltetés – az épületek
karbantartása, fűtés, világítás, takarítás – továbbra is önkor-
mányzati feladat, erre több mint 100 millió forintot költ a testület.  
Az oktatási intézmények felújítására és korszerűsítésére szeren -
csére nem sokat kell fordítani, mert mindkét épület felújítása,
korszerűsítése, akadálymentesítése az elmúlt években
megtörtént.
A sportcsarnok tanítási idő alatt az iskola, azt követően a falu ren-
delkezésére áll.

I. GAZDÁLKODÁSUNK

A jogszabályi változtatások miatt a 2013-as év a korábbi évekhez,
sőt évtizedekhez képest is jelentős változást hozott az önkor-
mányzatok finanszírozásának tekintetében. A központi költ-
ségvetés egyensúlya javításának érdekében az önkormányzatok
GDP arányos részesedését csökkenteni kellett az államháztartás
reformja keretében. Egyes állami feladatokat 2013-tól az állam
részben vagy egészben magára vállalt, amellyel összefüggésben
forrásokat vontak el az önkormányzatoktól. Költségvetésünk közel
300 millió Ft-tal lett kevesebb, mint a 2012. évi, a munkabér és a
rezsiköltségek fizetésén felül csak a legminimálisabb dolgokra
tudtunk költeni.

Nagyon szigorú takarékossággal, ingatlanok értékesítésével
és az úgynevezett ÖNHIKI-n kapott támogatással év végére stabil
lett a költségvetésünk, az év közben felhalmozott kifizetetlen
számlákat rendezni tudjuk.

Jelentős támogatást nyert önkormányzatunk az iskolára
telepítendő napelemes rendszer kiépítésére, 37.185.600 Ft-ot. Az
alternatív energia ellátás ezzel a beruházással biztosítható lesz az
iskolában.
Befejeződött a Petőfi tér felújítása, melyet az önkormányzat és a
Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület megállapodás alapján
együtt pályázott meg. Köszönjük az Egyesületnek a több éves
kitartó munkát, amellyel a település központja sokkal rendezetteb-
bé vált.

Többszörös nekifutásra újra beadtuk a Kartal-Verseg önkor-
mányzatok tulajdonában álló szennyvíztisztító telep felújítására a
pályázatot és az idén ígérvényt kaptunk a támogatásra.
A KEOP-források kimerülése miatt az Irányító Hatóság előterjesz-
tést készített az NFK részére többlet kötelezettség-vállalás céljá-
ból, mely előterjesztésben – információink szerint – szerepel a mi
pályázatunk is.

Több éves ígéretünknek teszünk eleget, amikor a Lehel utca
közművesítésére kötöttünk megállapodást a DAKÖV (korábban
Galgamenti Viziközmű Kft.) Kft-vel. Terveink szerint a helyi
Viziközmű Társulás és az ott lakók bevonásával történne meg az
ellátás kiépítése.

Az ÉMÁSZ 187 közvilágítási lámpatest cseréjét végzi el a
közeljövőben, amellyel az utcák megvilágítása lényegesen jobb
lesz.

Az önkormányzati kezelésű utak kátyúzását befejeztük,
igyekeztünk nagyon takarékosan, a saját embereinkkel megoldani
a munkát.

Terek, közterületek, temető fenntartására, kezelésére is gon-
dot fordítottunk az elmúlt évben, amelyben nagy segítséget nyújt a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban  részesülő 42 fő.

A civil szervezetek, egyház, polgárőrség támogatására is
fordítottunk anyagi eszközöket az általuk meghirdetett karitatív és
kulturális programok szervezéséhez a működési nehézségek
közepette.

Az önkormányzati rendszer átalakításakor a kormány fontos
feladatának tekintette az önkormányzatok adósságállományának
kezelését, melyhez mi is csatlakoztunk. A svájci frank alapú
kötvényből adódó fizetési kötelezettségünk 70 %-át vállalta át az
állam április 30-ig, majd 2014. február 28-ig a maradék
adósságállományt is átveszi, amely a mi esetünkben összesen
4.000.000 svájci frankot és járulékait jelenti.

Az óvoda fenntartása, működtetése továbbra is az önkor-
mányzat feladatkörében maradt, 2013. szeptember 15-ig a verse-
gi önkormányzattal társulás keretében oldottuk meg ezt az ellá-
tást, azt követően az óvoda a helyi önkormányzat egyik szakfel-
adatává vált.

A bölcsőde, könyvtár, művelődési ház zökkenőmentes
működtetése is biztosított volt az elmúlt évben. A rezsiköltségek
fizetésén felül az eszközbeszerzésüket csak év végére, a műkö-
dési támogatásból tudjuk finanszírozni.

A szociális segélykeret terhére szerény támogatást tudtunk
nyújtani a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek Mikulás cso-
magjához.

A következő évben is támogatjuk a felsőfokú oktatásban
résztvevő, szociálisan rászorult fiatalokat, az úgynevezett Bursa
Hungarica ösztöndíjhoz való csatlakozással.

PolGÁrmEstEri BEszÁmoló
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Sajnos anyagi helyzetünk az idén sem teszi lehetővé az idő-
sek karácsonyi ajándékozását, azonban a művelődési ház faluka-
rácsonyt szervez, amelyre meleg szeretettel várunk minden karta-
li lakost. A falukarácsony időpontja december 21. szombat, 17
óra.

A Magyar Vöröskereszt adományaiban az idén is bízhattunk,
hiszen 3 alkalommal 350 család részesült élelmiszer és bébiétel
juttatásban. Köszönjük a Vöröskereszt valamennyi munkatársá-
nak, de különösen Gáspárné Csókás Ritának az áldozatos munkát
és segítséget.

Az iskola konyháján létszámleépítést kellett végrehajtani, hogy
a szűkös anyagi lehetőségeinkben is folyamatosan tudjuk
biztosítani a működését.

Végezetül néhány statisztikai adattal is szeretném alátámasztani
az idei év munkáját.
A Képviselő-testület 2013-ban a mai közmeghallgatással együtt

19 ülést tartott, 13 rendeletet alkotott és 85 határozatot hozott. A
testületben és bizottságokban személyi változás nem történt.

2014-ben 3 választás várható, az országgyűlési, Európa parla-
menti és helyi önkormányzati.
Remélem, hogy mindenki higgadt, átgondolt, az ország és a helyi
közösségünk számára is jó döntést fog hozni.

A Karácsony közeledtével mindenkinek kellemes ünnepeket, a
továbbiakban, eredményekben gazdag, boldog új  évet kívánok a
magam és a Képviselő-testület nevében.

K a r t a l, 2013. december 10.
Tóth Ilkó Mihály

polgármester

„Csingilingi, szól a csengő, Nyílik már az ajtó,
Cseng a szoba, zeng a szoba, Vidám gyermek zajtól.” 

(Benedek Elek: A karácsonyfa)

A bölcsőde első teljes gondozási-nevelési éve volt a
2012/13-as. 40 fő kisgyermeket láttunk el. Munkánkat az
évszakoknak, ünnepeknek megfelelően alakítottuk, aho-
gyan azt az alábbi események is mutatják: farsangkor
kívánság szerint beöltözhettek a gyerekek, majd húsvét-
kor csokitojást kerestek a friss fűben. Májusban köszön-

töttük az édes-
anyákat, majd a
bölcsődekóstoló
alkalmával sok
érdeklődőt láttunk
vendégül. Júni -
usban a bölcsődei
búcsúra számos
családtag kísérte
el csemetéjét, és
büszkén, s kíván-
csian figyelték

életük első szereplését. Nyáron a pancsolás lehetőségét
is bőven kihasználtuk! Augusztus végén az új nevelési
évet vidám rendezvénnyel indítottuk. Volt ugrálóvár és
arcfestés a gyermekek nagy örömére. Az ősszel érkező
kisgyermekek sem szenvedtek hiányt a programokból.
Szedtünk gesztenyét a Családsegítő Szolgálat udvarán,
és ellátogattak hozzánk az aszódi tűzoltók is. Kicsit bele-
bújhattak a „bőrükbe”, felpróbálhatták a csizmájukat,
sisakjukat. Most pedig már készülünk az ünnepekre.
Meglátogatnak
minket az első-
sök, megérke-
zett a várva
várt Mikulás,
kíváncsian vár-
juk a Téltündér
kr istá lyvará-
zsát, s a gondo-

zónénik karácsonyi játékát. 
A rengeteg program mellett pedig mindennaposak a
gyermekdalok és mondókák, a zene, a torna, a kézműves
foglalkozások, a játék formájában történő fejlesztés, stb. 
A gyermekek alkotásait folyamatosan meg is csodálhat-
ják a faliújságon. Az egészség megóvása érdekében már
sóterápiára is teremtünk lehetőséget. Mindemellett soha
nem felejtkezünk el a meleg, szerető, családias légkör
megteremtéséről, mely legfontosabb feltétel a kisgyer-
meknevelés során. Nagy öröm számunkra mikor regge-
lente öleléssel érkeznek, s délután öleléssel távoznak
tőlünk a kicsinyek. Szüleik is csak így tudják nyugodt
szívvel ránk bízni őket.
Játszócsoportunk tagjai is szívesen fogadják az újonnan
érkező anyukákat, apukákat. Az itt eltöltött idő, a sok
közös élmény őket is összekovácsolja, s közöttük is jó
barátságok alakultak ki az elmúlt időben.
A fotósok és az általunk készített fényképek mind hírnö-
kei kis családunknak, melyet Facebook oldalunkon is
rendszeresen közzé teszünk.
Néhány férőhelyünk még szabad, s fenti soraimmal bíz-
tatom Önöket, vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánok a Játéksziget Bölcsőde minden kis lakója és

dolgozója nevében! 
Czakóné

FELHÍVÁS
A Petőfi téren történt rongálás következtében felelős ségre
vonás történt. A gyermek által okozott kárt a szülő nek kell
megfizetnie. Kérünk minden kedves kartali lakost, hogy foko-
zottan vigyázzunk értékeinkre, ne tegyük tönkre a sok
munkával szépített környezetünket! Tereink kamerával 
védettek! Tóth Ilkó Mihály polgármester
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Bemutatkozó gondolatok az iskola vezetőjétől
Észak-magyarországi szülőfalum kis iskolájában mi annak idején minden

szükséges tudást megkaptunk, ami az életben való boldoguláshoz kellett. Fontos
volt a viselkedésmód, az erkölcsiség, a közösségi élmények.

Tanítóim, tanáraim szerepe, szaktudása, embersége volt a meghatározó, és
ezek az értékek határozzák meg ma is az iskolákat.

Bár értékválságos átmeneti időket élünk, ahol különféle jogok emlegetése
mögé bújva sokan felrúgják a társadalmi együttélés szabályait, az iskolai közös-
ségeknek újjá kell építeni ezeket.

A bizalmat, türelmet, tisztességet, felelősséget csak hogy néhányat említ-
sek. Lassú folyamat részesei vagyunk, de a bizalmi légkörre gyermeknek, szü-
lőnek, pedagógusnak egyaránt nagy szüksége van.

Tudom, hogy intézményünk pedagógusai szeretik a gyerekeket, sajátjuknak
érzik az iskolát, felelősséget éreznek az intézmény sorsáért, s készek mindent
megtenni egy kiszámíthatóan működő intézményért. Segítik az értelmes válto-
zást, a nyugodt munkakörülmények megteremtését, mert fontos számukra a
gyerekek és az iskola jövője. Munkájukat, szakma és gyermekszeretetüket,

segítőkészségüket nagyra értékelem. 
Olykor nehéz körülmények között dolgozunk, de az apró örömök mindig

feledtetik a nehézségeinket. Bőséges szakkörkínálatot, 16 óráig tartó elfoglaltsá-
got kínálunk tanulóinknak az idei tanévtől, hogy kipróbálhassák magukat, és
értelmes elfoglaltságot találjanak. Kollégáim sok plusz munkát vállaltak, melyet
köszönök nekik. 

És ha már köszönetet említettem, nagyon hálás vagyok a sok jó szándékért,
bíztatásért, segítségért, melyet eddig kaptam kollégáktól, szülőktől, ismerősök-
től. Ezért pályáztam a kartali iskola intézményvezetői posztjára.

Számomra az iskolánk nem csupán egy munkahely, az itt eltöltött 25 év
bizonyítja az iskola sorsa iránti elkötelezettségemet.

Köszönöm a megtisztelő bizalmat, ezúton is kívánok békés, szeretetteljes
boldog ünnepeket !

Elekné Kisbenedek Csilla
a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetője

ISKOLAI SZEMMEL
Visszatekintés 2013-ra

Az év utolsó hónapját a karácsonyi készülődés lázas időszaka, a mérlegelés,
az elért eredmények pozitív szemlélete jellemzi. Nincsen másként iskolánkban
sem. Cikkünkben megpróbáljuk végigpásztázni azokat a fontos eseményeket,
változásokat, amelyek ezt az esztendőt jellemzik. Emlékeztető írásunk a tel-
jesség igénye, nevek nélkül íródott, hiszen arról a Kisbíró idei számaiban rész-
letesen beszámoltunk. Természetesen a programok, események lebonyolítá-
sában, szervezésében résztvevő kollégáknak, személyeknek, tanulóknak, szü-
lőknek és intézményeknek köszönjük odaadó, támogató segítségüket.
A január óriási változást hozott. Iskolánk új fenntartóhoz került, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz. Ez a változás szakmai, pedagógia és admi-
nisztratív feladatok ellátását foglalta magában. Komoly előkészítést, egyezte-
tést, táblázatokat, kimutatásokat, statisztikákat tartalmazó időszakon vagyunk
túl, amelyet a precíz, pontos, szakszerű munkavégzés jellemzett, valamennyi
érdekelt személy részéről. Öröm volt, hogy az adminisztratív munka megnö-
vekedése ellenére tanulóink és a szülők ebből nem sokat tapasztaltak.
Iskolánk működtetését (karbantartás, takarítás, fűtés, konyha, üzemeltetés
stb.) továbbra is az önkormányzat vállalta magára.
Iskolánk éves programját a megszokott magas színvonalú következetes és tra-
dicionális szakmai színvonal és eseménytár jellemezte. Ide sorolhatók azok a
programok, rendezvények, amelyek kulturális, zenei és sport tekintetében
évek óta intézményünk sajátosságai között szerepelnek. A kistérségi verse-
nyeken való aktív részvételtől kezdve, a hagyományok ápolásán keresztül, a
szakmai munka kiteljesedését képző versenyek lebonyolításában, az ünnepek
méltó ünneplésében rejlő odaadásban megjelenő komoly és felelősségtudat-
ban gyökerező egyéni és csapatmunka szép példáját nyújtottuk.
Az ünnepi megemlékezéseknek kiváló nevelő hatásuk van. Erősítik a nemzeti
közösséghez tartozás tudatát, hatnak a hazafias érzelmekre, alakítják az önfe-
gyelmet. Ennek tudatában gyűltünk egybe a magyar kultúra és a költészet
napján, méltón megemlékeztünk 1848-49 hőseiről, 1956 mártírjairól, június 4-
én pedig a nemzeti összetartozás jelentőségének tisztelegtünk. A dolgos hét-
köznapok sorában színfoltként emelkednek ki a diákközösség eseményei. Az
alsó tagozatosok télbúcsúztató farsangja az idén is a néphagyományokhoz
kapcsolódott. A 8. osztályosok pedig a helyi hagyományt ápolva bemutatták
látványos nyitó táncukat a szépszámú közönségnek. Június 16-án ballagtak
el végzőseink ragyogó napsütésben, hozzátartozóik jelenlétében. Róluk még
elmondható, hogy döntő többségben az általuk elsőként megjelölt középisko-
lába nyertek felvételt. Sokan közülük alapfokú nyelvvizsgát szereztek és ECDL
START bizonyítványhoz jutottak szorgalmuknak és a lehetőségnek köszönhe-
tően. A diákönkormányzat által megszervezett diákparlamenten tanulóink köz-
vetlenül jelezhették véleményüket, elmondhatták javaslataikat.
Júniusban már azon törtük a fejünket, hogy községünk tanulóinak színvona-
las, élményekkel teli nyári táborokat szervezhessünk, vagy bennük aktívan
részt vehessünk. Így jöhetett létre az a példa értékű, programokkal teli nyári
szünet, amely gondoskodott róla, hogy tanulóink a nyarat érdekeltségi körük,
anyagi lehetőségeik függvényében élvezetesen, szervezett keretekben tölthes-

sék. Mód volt a kézügyességet, sportot, lelki felüdülést, irodalmi élményt nyúj-
tó nyári táborok indítására is. Találhattunk itt önköltséges és ingyenes szerve-
zésű elfoglaltságokat egyaránt. Külön örömünkre szolgált, hogy a Kartali
Karitász tábor első alkalommal számos kollégánk lelkes közreműködésével
kb. 80 gyerek két hetes élményekkel, programokkal teli elfoglaltságáról gon-
doskodott. A kezdeményezés reményeink szerint hagyományteremtő lesz. 
Júniusban a szervezeti átalakulást személyi változás követte. Az intézmény
élére új iskolavezetés került. Bereczki Ilona nyugdíjba vonuló igazgatónk után
nyertes pályázatával Elekné Kisbenedek Csilla lett iskolánk új intézményveze-
tője. Versegen Dian Istvánné maradt tagiskolánk vezetője. Felső tagozatunk
igazgatóhelyettese változatlanul Bartók Anikó. Az alsó tagozatos iskolánk igaz-
gatóhelyettesi posztját Molnárné Jurinka Tünde vette át. Új munkaközösség-
vezetőnk Tóthné Székely Adrien. 
Új diák-önkormányzati vezetőnk Mitter Klára. Gyermekvédelmi felelőseink:
Kissné Soós Judit, Klotz Márta és Nagy Melinda.
Szeptember 1-től, a köznevelési törvény életbe lépésével változtak a pedagó-
gusok és a tanulók óraszámai. Bővült a délutáni tevékenységek lehetőségtá-
ra. Növekedett a napközis csoportok, a szakkörök, középiskolára előkészítő
foglalkozások, képességfejlesztő órák száma. Az alsós iskolaotthonos osztá-
lyok egyben maradtak a napközi keretén belül. Az utóbbi időben szünetelt
tevékenységek újra indítására nyílt lehetőség. A 6. osztályos tanulók szerda
reggelenként ingyenes úszásoktatáson vehetnek részt Aszódon. A rászoruló
gyerekek decembertől pszichológiai ellátásban részesülhetnek.
Az érettségi vizsga előfeltételeként néhány volt diákunk közösségi szolgálatot
lát el nálunk. Elsősorban a délutáni felügyeletben segítenek. Körünkből távo-
zott Kovácsné Nagy Anita, aki lakóhelyén kapott állást.
Az új tanév elejétől az alább megnevezett kollégák iskolánk dolgozói lettek:
Szarvadi Tünde, Klotz Márta fejlesztő pedagógusok, Jerminé Nagy Mária fej-
lesztő pedagógus és napközis nevelő, Mészáros Ivett, Mikusné Papp
Bernadett, Misi Ágnes, Bálintné Mező Gizella napközis nevelők, Kissné Zilahi
Anikó ének szakos, Sápi Nóra matematika szakos tanárok. Hajdú Zsuzsanna
néptáncot tanít a kisiskolásoknak.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a változások ellenére a szép összefogás,
együttműködés jegyében egy fontos szempont összekötött bennünket: tanu-
lóink, gyerekeink fejlődésének biztosítása, a közös felelősség jegyében. Ebben
a nem kis feladatban idén is példásan vizsgáztak az ezen fáradozó intézmé-
nyek, szervezetek, szülők, pedagógusok és családok. Áldozatos munkájuk,
kitartó törekvésük és szorgalmuk szép példájuk követendő.
Végezetül illesse köszönet és elismerés azokat a kollégákat, akik ebben az
évben vonultak nyugállományba közülünk az intézményünknél töltött hosszú
szolgálati idő után. Bereczki Ilona igazgatónk mellett jókívánságainkat fejezzük
ki Rehorovszky Gábornénak és Sárvári Miklósnénak.

Hegedűsné Megyeri Andrea tanító
Hegedűs Lajos tanár
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sPOrtereDMénYeink 2013 Ősz Matematika – reál munkaközösség
Tankerületi mezei futóverseny, Iklad
II. kcs: 7. Fodor Attila
IV. kcs.: 1. Vati Gábor
Felkészítő: Kiss Judit, Kerekes Csaba, Kratofil Sándor

Pest megyei diák duatlon döntő, Dabas
II. kcs fiú csapat 1. hely Kelemen Norbert, Bagyin Milán, Dóra Gergely
III.kcs. leány csapat 1. hely Vincze Rebeka, Rell Patrícia, Pesti Bernadett
III. kcs fiú csapat 1. hely Lados-Tóth Máté, Kalmár Endre, Simák Tamás
IV. kcs fiú csapat 1. hely Bíró Ádám, Kalcsó Péter, Vati Gábor
II. kcs. leány egyéni 1. hely Mészáros Anna
IV. kcs fiú egyéni 1. hely Vati Gábor
IV. kcs fiú egyéni 3. hely Kalcsó Péter
I.kcs leány egyéni 4. hely Mészáros Janka
III.kcs leány egyéni 4. hely Rell Patrícia
IV. kcs leány egyéni 2. hely Bihari Rita
Felkészítő: Kiss Judit, Kerekes Csaba, Kratofil Sándor

Országos diák duatlon döntő, Lakitelek
II. kcs csapat 10. hely Kelemen Norbert, Dóra Gergely, Bagyin Milán
III. kcs egyéni 30. Kalmár Endre 
Felkészítő: Kiss Judit, Kerekes Csaba, Kratofil Sándor

Tankerületi labdarúgó bajnokság, Aszód
I.kcs.: 3. hely
Csapat tagjai: Szabó Milán, Dóra Olivér, Pethő Erik, Petre Kevin, Mészáros
Martin, Czakó Milán, Dóra Marcell, Kelemen Dávid, Barna Márk, Ender Gábor
Felkészítő: Kratofil Sándor

Tankerületi labdarúgó bajnokság, Aszód
II. kcs: 5. hely
Csapat tagjai: Végh Bálint, Maczkó Levente, Varga Gergő, Romhányi
Levente, Kelemen Norbert, Lados Péter, Fodor Norbert, Szabó Dávid,
Bankhardt Bertold, Dóra Gergely, Bara Dávid, Bagyin Milán
Felkészítő: Kerekes Csaba

Tankerületi futsal bajnokság, Kartal
III. kcs: 2. hely
Csapat tagjai: Bognár János, Gohér Levente, Hatala Dávid, Pintér Krisztián,
Sóss Balázs, Kalmár Endre, Lados-Tóth Máté, Bencsik Áron, Simák Tamás,
Juhász Máté
Felkészítő: Kratofil Sándor

Tankerületi futsal bajnokság, Kartal
IV. kcs: 4. hely
Csapat tagjai:
Tóth Máté, Bíró Ádám, Kalcsó Péter, Pethő Adrián, Vati Gábor, Bozsik Gergő,
Magony Richárd, Kiss Róbert
Felkészítő: Kerekes Csaba

Diákolimpia teremlabdarúgás, körzeti 
IV. kcs: 1. hely
Csapat tagjai: Tóth Máté, Bíró Ádám, Kalcsó Péter, Pethő Adrián, Vati Gábor,
Bozsik Gergő, Magony Richárd, Kiss Róbert
Felkészítő: Kerekes Csaba

Diákolimpia teremlabdarúgás, területi 
IV. kcs: 3. hely
Csapat tagjai: Tóth Máté, Bíró Ádám, Kalcsó Péter, Pethő Adrián, Vati Gábor,
Bozsik Gergő, Magony Richárd, Kiss Róbert
Felkészítő: Kerekes Csaba

Kiss Judit, 
Kerekes Csaba, 
Kratofil Sándor

testnevelők

Helyi rendezvények, programok
Az elmúlt év hagyományai szerint komplex vetélkedőt hirdettünk az
osztályoknak, amiben számot adhattak természetismereti, és mate-
matika - logikai felkészültségükről is. A feladatok játékosak, érdeke-
sek, gondolkodtatók és a gyakorlati élethez kapcsolódóak voltak. A
versenyre tavasszal került sor több fordulón keresztül. Az osztály
tanulóiból 4-5 fős csapatok indultak, akik képviselték az osztályukat. 
Részt vettünk a megyei Zrínyi Ilona versenyen, melyet egy házi selej-
tező előzött meg.

Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények
Jelentkeztünk a megyei Zrínyi Ilona matematika versenyre, melyre
februárban került sor, ahol képességeiknek megfelelően képviselték
iskolánkat a gyerekek. Résztvevők:

Csucsi Áron (5. a) Pintér Krisztián (5. b)
Kerekes Benedek (5. c) Barna Bence (6. a)
Kovács Márton (6. a) Szlucska Dóra (6. b)
Pethő Adrián (7. a) Szűcs Nikolett  (8. c)
Vozár Dorottya (8. c)

A versenyen iskolánk legeredményesebb tanulóját oklevéllel és a
Kalandos vakáció című könyvvel jutalmazta az alapítvány, melyet ez
évben Csucsi Áron 5. osztályos tanuló kap meg.
Az elmúlt év hagyományai szerint komplex vetélkedőt hirdettünk az
osztályoknak, amiben számot adhattak természetismereti, és mate-
matika - logikai felkészültségükről is. A feladatok játékosak, érdeke-
sek, gondolkodtatók és a gyakorlati élethez kapcsolódóak voltak. A
versenyre tavasszal került sor több fordulón keresztül. Az osztály
tanulóiból 4-5 fős csapatok indultak, akik képviselték az osztályukat.
A következő eredményeket érték el az osztályok:

7-8. évfolyamon:
helyezett:  8.c (Szűcs Nikolett,  Vozár Dorottya)
helyezett:  7. b (Bencsik Lilla, Bihari Rita, Kalcsó Anett,

Mátyási Fanni)
helyezett: 8. b (Kun Bence, Szabó Tamás)

5-6. évfolyamon
helyezett: 6.b (Bíró Ádám, Szlucska Dóra, 

Szlavkovszki Marcell)
helyezett: 5.a (Bagyin Márk, Füzeséri Zoltán, Csucsi Áron,

Misják Máté)
6.a (Dudok Szilvia, Telek Zita, Tóh Vivien, 

Végh Gabriella
helyezett: 5. c (Bóna Blanka, Kerekes Benedek 

Morován Ákos, Sóss Antal , Szabó Erik)

A HuMÁn MunKAKözösség HírEI:

Aszódon az előző tanév Petőfi szavalóversenyén Bíró Boglárka 8.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el.

Törösné Varga Krisztina 
tanár
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Nehéz a mai értékvesztett, rohanó, átalakuló világunk-
ban a kultúrában tevékenykedő szakemberek helyzete.
Tarsolyukban ötletekkel, tenni akarással, kitartással,
szervezőkészséggel felszerelkezve küzdenek azért, hogy
átmentsék kulturális értékeinket a jövőnek.
Ám egy nagyon fontos tényező hiányzik munkájuk vég-
zéséhez, a pénz, nagyon sokszor ez akadályozza meg őket
egy-egy gondolat megvalósításában. Megpróbálják elő-
teremteni az egyre fogyatkozó pályázatokból, érdekelt-
ségnövelő támogatásból és adományokból. Szeren -
cséjükre mindig akadnak önzetlen jótevők, akik fontos-
nak tartják a kultúra továbbélését, de mindent összevéve
ez sem mindig elegendő a tervek megvalósulásához.
Nagyon erősen szelektálniuk kell, bármennyire is sze-
retnének több programot szervezni, több olvasnivalót
vásárolni a lakosságnak, az anyagi keretek megszabják
határaikat.

A két intézmény az összeköltözés óta eltelt két év
alatt szinte összeolvadva végzi tevékenységét, ezért az
eddigiektől eltérő módon a közös munkáról számolok be.
Bevezető gondolataimat az anyagiakkal fejeztem be, így
azzal folytatom; bevételteremtő forrásaink az Önkor-
mányzat fenntartói feladatán kívül: terembérlet (vásá-
rok, családi rendezvények), internet használati lehetőség
a lakosság számára (eMagyarország pont), beiratkozási
díj, áramszolgáltatással kapcsolatos problémák bejelen-
tése (ÉMÁSZ Panaszpont), az érdekeltségnövelő támo-
gatások, községünkben működő cégek, vállalkozók és a
kedves lakosság adományai.
Közösségi életünk:
A civil szervezetek rendszeresen igénybe veszik terme-
inket, illetve eszközeinket próbákra, valamint rendezvé-
nyeik megtartására.(Asszonykórus Egyesület, Nefelejcs
Népzenei Egyesület, Könyves Kálmán Nyugdíjas Egye -
sület, Polgárőrség). Működő csoportjaink: Rozmaring
Ifjúsági néptánc, hipp-hopp.

A nagyobb események sorát az Asszonykórus febru-
ári bálja nyitotta, majd a Nefelejcs 15. éves évfordulóján
mulathattak a résztvevők. Szeptember végi szüreti felvo-
nulásunk szintén mulatsággal végződött. Nemzeti és val-
lási ünnepeinket tartalmas műsorokkal igyekeztünk
megtartani. Megemlékeztünk az idősekről, előadást hall-
hattunk a pápaság történetéről, volt rendhagyó zenei
óra, költészet napi emlékezés, ballagások és karácsonyi
ünneplések hosszú sora. 
Bekapcsolódtunk az országos szintű rendezvényekbe
Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Napok (Tari Annamária
előadása). Élvezhettünk helyben színházi darabot, dec-
emberben pedig megkezdtük a buszos színházlátogatás
szervezését. Ismeretterjesztő előadásokat hoztunk fel-
nőttek részére, amelyek segítséget nyújtanak a termé-

szetgyógyászatban való eligazodáshoz. Fogadjuk az óvo-
dás és iskolás csoportok látogatását, nyári tábort szer-
veztünk iskolások számára. Próbáltunk az ifjúságnak
klubot alakítani, meghirdettük a Ki-mit-tud-ot is, egyelő-
re sajnos érdeklődés hiányában kevés sikerrel. Vélet -
lenül felfedeztünk két helyi ifjú tehetséget, akiknek a
fotókiállítását a karácsonyi műsor keretében tekinthetik
majd meg. Internet és számítógép használati oktatást
tartottunk felnőttek részére.
Részt veszünk a kulturális közmunka programban, mely-
nek keretében egy főt foglalkozatunk 2014. év áprilisáig.
Helyt adtunk az egészségügyi programoknak, tüdőszű-
rés, véradás. A természetkedvelőket túrázni vittük.
Ellátjuk a lakosságot információval: a Kisbíró újság és a
Kartal honlap szerkesztési feladatai, a könyvtár honlap-
ja, illetve, hogy még jobban haladjunk a korral a legna-
gyobb közösségi oldalon (Facebook) regisztrált oldala-
inkkal. Az irodalmat kedvelőknek kölcsönözhető köny-
vekkel és újságokkal szolgálunk. Digitalizáljuk a régvolt
kartali eseményeket megörökítő fotókat, valamint a
Kisbíró Kalendáriumokat.
Lapzárta előtt jó hírt közölhetek a kedves könyvtárláto-
gatókkal: az Önkormányzattól kaptunk 200.000,-Ft-ot
könyvbeszerzésre, az új könyvek már várják az olvasói-
kat!

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek
elgondolásaink megvalósításában, akár anyagi, akár esz-
mei támogatással, hiszen összefogás nélkül még nehe-
zebb működni, alkotni manapság. Bízunk benne, hogy az
elkövetkező esztendőben is számíthatunk egymásra!
Ehhez kívánunk meghitt ünnepeket és erőben, egészség-
ben gazdag boldog új évet az újság olvasóinak mindkét
intézmény dolgozói nevében

laukó ibolya

a könyvtár és a művelődési ház kartalon a 2013. évben

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy 
a Nagyközségi Könyvtár és Művelődési 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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2013-as évben munkánkat a népdal szeretete, a múlt becsülé-
se a közösséghez tartozás hatja át.

Hetente 2 órás próbával készülünk a fellépéseinkre. Ebben az
évben a kórus egyesületté alakult. 

Nevünk: Kartali Asszonykórus Egyesület. Valamennyi meghí-
vásnak megpróbáltunk eleget tenni, köztük a helyi rendezvénye-
ken is szívesen vettünk részt. Beneveztünk a szakma által meg-
hirdetett versenyekre, ahol mindig helyt állt a kórus. A Vass Lajos
versenyen “ Kiemelt Arany” minősítést szereztünk és tovább
jutott a kórus a következő versenyre, amely 2014-ben folytatódik.

A KÓTA-által meghirdetett minősítőn szintén “Kiemelt Arany”
és “Aranypáva Díj”szintet értünk el.

Ebben az évben több alkalommal szerepeltünk Egerben a 
“Palóc Gálán” és mindig az első díj részeseik lehettünk, október-
ben pedig “Aranypáva nagydíj”-at érdemeltük ki. Igen sok belföl-
di meghívásnak tettünk eleget (Bogács, Heréd, Inárcs, Tatabánya,
Sárospatak, Oroszlány). Szerepeltünk Vésztőn, a sipos András
Emlékdíj Dalversenyen, ahol elnyertük az első helyezést, mellyel
oklevél, egy bronzból készült kisplasztika és 25 000 Ft pénzjuta-
lom járt. 

Részt vett a kórus Bátonyterenyén a “ Palóc Világtalálkozón “.
Itt egy kartali lakodalmas összeállítással szerepeltünk, mely osz-
tatlan sikert aratott és a MTV is közvetített.

Sajnos az idén nem rendeztünk Népzenei Találkozót anyagi okok
miatt.

Utazásainkat a meghívásokra, versenyekre támogatók segítsé-
gével és saját pénzükből tudtuk megoldani. Itt szeretném megkö-
szönni a támogatóknak; KOS- Bizottságnak, Oláh Klára képviselő
asszonynak, Urbán Imre a kartali Termelőszövetkezet elnökének
és vezetőségének, Gyimesiné Szelei Évának, Kozjár Róbertnak,
Szelei Péternek, és a kísérőinknek, hogy hozzájárultak az utazási
költségeinkhez.

Bízunk abban, hogy 2014-es év is eredményekben gazdag lesz
és anyagi helyzetünk is javulni fog, hiszen továbbra is szeretnénk
Kartal hírnevét öregbíteni munkákkal. 

A közelgő ünnepek alkalmából kívánom a kedves Olvasóknak,
hogy „Megmaradjon bennünk karácsonynak fénye, szent öröm-
ben éljen világ minden népe!”

Valter Menyhértné
kórusvezető

Egyesületünk életében a 2013-as év is igen mozgalmasan, ese-
ménydúsan telt. Nem várt betegségek miatt megfogyva bár, de
töretlen lelkesedéssel dolgozunk, szervezzük az életünket.
Egyesületünkön belül működő hagyományőrző csoportunk, a
helyi ünnepsége-
ken, valamint a kar-
tali, a Galga-menti,
és a palóc-földi
hagyományőrző és
nyugdíjas szerve-
zetek rendezvénye-
in, meghívásra,
népviseletbe öltöz-
ve szívesen szere-
pel, népdalcsokorral, néptánccal, és versmondással. Ezzel is
öregbítjük Kartal jó hírnevét. 

Országos versenyeken is több alkalommal, sikeresen szerepel-
tünk, ahol ezüst-, és arany érmeket nyertünk. Legutóbb, 2012.
december 7-9-én, a Szegeden megrendezett „II. Országos népek
Tánca – népek zenéje” döntőjén ARANY érmet, és 100.000 Ft-
os Utazási Utalványt nyertünk. 2013. május 20-tól, május 23-ig, a
megnyert utazási utalvánnyal, 4 napos kiránduláson vettünk részt,
bejártuk Erdély nevezetességeit. 

Ez év május 11-én, műsoros rendezvénnyel ünnepeltük
Egyesületünk megalakulásának 10. évfordulóját.

Testvérszervezetekkel ápolt szoros baráti kapcsolataink révén,
az idén számos rendezvényre kaptunk meghívást, és vendégsze-
replési lehetőséget: 

Május 5-én, Bagon, június 29-én Kartalon, július 6-án
Herencsényben, augusztus 24-én, Versegen, szeptember 12-én
Turán, szeptember 28-án Kartalon, október 12-én Aszódon, nép-
viseletbe öltözve, verssel, dalcsokorral és tánccal, mi is nagy
sikerrel szerepeltünk.  

A Budapesti Operettszínházban október 27-én Ábrahám Pál
„VIKTÓrIA”-, december 8-án Kálmán Imre „MArICA grÓFnŐ”
című operettjét néztük meg.

November 30-án, nyugdíjas Expo-n voltunk Budapesten, a
SYMA Rendezvényközpontban.

December 17-én, Egyesületünkön belül, szűk körben, kis
Karácsonyi Ünnepséget szervezünk.

December 21-én, részt veszünk, és karácsonyi dalcsokorral mi
is szerepelünk, a Kartali Művelődési Ház által szervezett
Karácsonyi Ünnepségen. 

Közben tervezzük-szervezzük a 2014. évi programjainkat.
Minden héten, kedden 14-től 17 óráig az Egyesületben vagyunk,
ahol beszélgetünk, névnapozunk, és a soron következő fellépés-
ekre készülve énekelünk és táncolunk. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk köreinkbe állandó tagként, vagy támogató tag-
ként.

Magam- és az Egyesület nevében is
minden kedves Honfitársamnak 

ÁLDOTT, BéKés KArÁCsOnYI
ÜnnEPEKET, és

BOLDOg ÚJ éVET KíVÁnOK!

szeretettel: Budaváriné Margó

a kartali asszonykórus egyesület 
2013-évi munkájáról

a kÖnYVes kÁLMÁn nYUGDÍJas
eGYesÜLetrŐL
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Arra kapván lehetőséget az újság szerkesztőitől, hogy „össze-
foglalót írjak a 2013. év eseményeiről”, az alábbi dolgok jutnak
eszembe, a teljesség igénye nélkül, az első, elejétől végéig itt töl-
tött esztendőmről: (Engedjék meg, hogy ne ragaszkodjak az idő-
rendi sorrendhez!)

Megismerkedtem egy „barátommal”. Már szentmise elején álta-
lában szemet vetünk egymásra, függetlenül attól, hogy a templom
melyik részében üldögél, mocorog, vagy éppen térdepel. A csúcsa
hétről hétre, sőt sokszor még hétköznap is bekövetkező rande-
vúnknak az áldozás alatt játszódik le. Én, ügyetlen hüvelykujjam-
mal keresztet rajzolok homlokára, ő, meg sem várva a mozdulat
végét, nyújtja felém piciny, de tökéletes mutatóujját, s megérinti
vele arcom valamelyik csücskét. Valami ilyesmi lehet a mennyor-
szág!

Meghívást kaptam egy műhelybe. Talán hegesztő, lakatos
műhely lehet. A mennyezeten irdatlan vastagságú láncok az anyag
mozgatásához. A bográcsban birkapörkölt rotyogott. Többen felkí-
nálták, hogy tegeződhetünk. Akárki is rotyogtatta, ez jól esett.

„Szent Kristóf-napi áldásban részesült, Kartalon, 2013-ban.” Ez
olvasható a szép matricákon, több mint száz kartali kötődésű
autón. Ha nincs is mindegyiken az áldás, óvjon mindnyájunkat
Isten, a balesetektől. Úton lévők védőszentje, könyörögj érettünk!

Békesség e háznak, és minden lakójának! 56-szor mondhattam
ezt, a meghívásoknak köszönhetően, s ezúton is kívánom, legyen
békesség és szeretet Kartal minden otthonában.

A szüreti felvonuláson ott ülhettem magam is a bakon.
Gyerkőcök kiabáltak felém, kapujukból: „ Szia, Józsi atya!” Hát
befogadott Kartal! Majd hogy nem elolvadtam örömömben.
Bőséges termést kívánok minden szőlőtőkén, gyümölcsfán, búza-
táblán, de elsősorban a szívekben. Szeressétek egymást kartaliak!

Az egyik Szent Erzsébet-kerti estén, nem láttam - a sötétség
miatt -, de hallottam, hogy mintegy százan érzik jól magukat, a fil-
met nézve. Szeret minket az Isten. Éreztem, Ő is jól érezte magát,
amikor letekintett ránk a nyári estén. Talán ő csalta másfelé, még
a szúnyogokat is. Köszi!

„Éljen soká, éljen soká, éljen soká számos éven át! „ Összeér-
nek a névnapok, majdnem minden énekpróbára jut egy. „Arról
ismerjenek meg benneteket, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretitek egymást! „ Hogy emellett még énekelni is tudtok, az
már csak hab a tortán. S most néhány hete még szebbek is lette-
tek, mint eddig, Szent Erzsébet madárkái.

Egyik helyen négyen is egybegyűltek, hogy megnézzék a temp-
lomunkban készült felvételt, ha nem is tudtak eljutni az Isten házá-
ba. Hálásan köszönték a lehetőséget nekem is és Isten áldását
kérték szolgálatomhoz, jó egészséget kívánva. Isten áldja a
keresztény szívvel szenvedőket, ágyhoz kötöttetek, értünk, néha
még helyettünk is imádkozókat. A mintegy 40 „elsőpéntekest”! 

Egy-két millimétert kopott ebben az évben az eskető stóla. 22
menyasszony kezét köthettem össze vőlegényeik kezével. Most
figyelj! – mondom nekik újból és újból – mert mindjárt jön a „d”
–betű. S mondja is: „feleségül megyek hozzáD” – s már csak a
ruha menyasszonyi! Minddel megbeszéltük, az ezüst-, s az arany-
lakodalmon találkozunk. 

És azt még nem mondtam el, hogy voltam Majkon és Bodajkon,

és még vagy 10 helyen egy-két-három autóbusznyi barátommal,
pontosabban templomos hívővel. Ez és még sok minden történt
velem, velünk ebben a gyönyörű 2013-as évben. Hála érte
Istennek! Boldog új évet minden olvasónak, minden Kartalinak. De
még azt megelőzően Kegyelemteljes Karácsonyt!

József atya

a szent erzsébet egyházközség életéből

10 év története
„2003 tavaszán kezdődött. 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. Elkezdődött a szerve-
zés, beindultak a próbák. Úgy hittük: csak egy Passió erejéig. Az
előadás nagyon jól sikerült, így szinte magától értetődően megfo-
galmazódott bennünk az igény: ne hagyjuk abba! Istennek hála:
folytattuk.”- emlékezett vissza Utschalottné Nagy Ágnes kórusve-
zető a Kisbíró novemberi számában. Tíz évvel ezelőtt, november
19-én az esti szentmise után áldott emlékű Lukács József atya
„megkeresztelte” a kibővített énekkart „szent Erzsébet Madárkái”
névre. Az elmúlt tíz év alatt folyamatosan fejlődtek és egyre több
felkérésnek tettek eleget. Köztük 2013. október 19-én, a Budapest
Kongresszusi Központban lezajlott hangversenyen, november 17-
én, Sárospatakon a Váci Egyházmegye Karitász által szervezett
Szent Erzsébet Napokon. Az ottani ünnepi szentmise keretében Dr.
Beer Miklós püspökatya megáldotta és felszentelte a kartali egy-
házi kórus új ruháját, melyet ott viseltek először. Kartalon pedig,
Szent Erzsébet ünnepének estéjén adtak jubileumi hangversenyt,
melyen jelen volt Varga László atya a váci székesegyház karnagya
és az Országos Magyar Cecília Egyesület (OMCE) központi igazga-
tója is, aki 1983-85 között volt hitoktató –káplán Kartalon. Külön
öröm, hogy a fiatal tagokkal is bővül a csapat, és a mai divatzenék
helyett / mellett felvállalják azokat az értékeket, melyet egyházi
hagyományaink, zsoltáraink rejtenek.

Gratulálunk a Kórusnak a 10 év alatt elért eredményeihez, és
misem bizonyítja sikerüket jobban, minthogy a jubileumi hangver-
senyükön is állva tapsolták őket, elismerésüket kifejezve. Szent és
különleges szolgálatot vállaltak fel, hiszen „aki énekel, az kétsze-
resen imádkozik”. De az ének akkor lesz valóban imádság, ha
belülről fakad, azt fejezve ki, amit az énekes maga is él. Kívánjuk,
hogy védőszentünk Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárása segít-
se tovább a megkezdett útjukat és az ének, a zene szépségével
segítse közelebb az embereket Istenhez és egymáshoz is.        

(Idén 20 éve, hogy a kántor házaspár Máriagyűdről hozzánk
érkezett!) Vné
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„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, 
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, 

milyen sokan odaállnak mellé.”

Nagy élményben volt része azoknak, akik november 10-én eljöttek a
délelőtti szentmisére a kartali Szent Erzsébet templomba.
Böjte Csaba testvér elfogadta József atya meghívását és Ő misézett
és prédikált ezen a napon. Nem volt egyszerű összehozni ezt a „pro-
gramot”, 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 idő
alatt is sokat tudott mondani. Beszéde a szeretetről, békéről,
bizalomról, a küzdelemről szólt, amit nagyon éles, néha megható,
néha vicces példákkal fűszerezett. Igazat kellett, hogy adjunk Neki,
amikor Jézus emberek iránti szeretetéről 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 Ő nem adta fel, bízott az emberekben. Például egy
szíriai terroristában is, aki Jeruzsálemből Damaszkuszba tartott, azzal
az elhatározással, hogy embereket gyilkoljon. Jézus szeretetéből
azonban egy Szent Pál, a népek apostola lett belőle, 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 megbékélésről 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 előadását is
hallhattuk, akik évekkel ezelőtt árvaként vagy kitaszítottként kerültek
valamelyik otthonba, egyébként jelenleg mindegyikük felsőfokú tanul-
mányait 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 egyszerű, de nagyon hiteles embert
ismerhettünk meg. Ennek hatása tettekben is mérhető, hiszen nag-
yarányú adakozást váltott ki a kartali emberekből, pénzt, ruhát, tartós
élelmiszert gyűjtve 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 elismerő oklevelet küldött nyugdíjba
vonulása alkalmából. Jó egészséget és Isten áldását kívánjuk a
megérdemelt pihenésre!

kartalon járt Böjte Csaba!

AMÍG NYITOTTAK VAGYUNK …

Amíg nyitottak vagyunk az élet-
ben különféle dolgokra, elmond-
hatjuk, gazdagszik szellemünk.
2013. november 22-én, Szent
Cecília ünnepén este, Király
Csaba, Liszt-díjas orgonaművész
hangversenyén vehettünk részt a
kartali Szent Erzsébet templomban.
Olyan jellegű zenei élményben
lehetett részünk, hogy elmond-

hatjuk, valóban szellemi és lelki gazdagodást nyújtott a hallgatók-
nak.
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói,
melyekbe csak a zene világít be”. (Kodály Zoltán) Ezeket a gon-
dolatokat vallja az orgonaművész, s ez teljes mértékben érzékel-
hető volt játékában is. Az élményt tovább fokozta a koncert másik
két művésze: Breinich Beáta, operaénekes és Persa Ágoston,
trombitaművész, akik a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
Zeneművészeti Intézetének hallgatói.

A műsorban olyan neves zeneszerzők művei csendültek fel,
mint Liszt Ferenc, G. F. Händel vagy J. S. Bach. Király Csaba virtu-
ozitása 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 lehetőséget, s reméljük,
leszünk elég nyitottak a jövőben ahhoz, hogy még több ilyen fel-
emelő élményben lehessen részünk. 

„Legyen a zene Mindenkié!” V.B.



Ezúton szeretnénk megosztani örömeinket a kartali
Olvasókkal.

Január 20 és 27 között Ökumenikus imahetet tartottunk
Hévízgyörkön, együtt szolgáltunk a helyi lelkészekkel és
együtt imádkozhattunk a felekezetek tagjaival, Római
Katolikus, Evangélikus, Református és Baptista templo-
mokban. Az imahét fő gondolata: Úton az Úrral. 

Január 26-án, szombaton Kartalon a Katolikus temp-
lomban gyűlhettünk össze. 

A házigazda szolgálatát Tamási József római katolikus
plébános címzetes apát végezte, az igét Lőrincz Csaba aszó-
di evangélikus lelkész hirdette, Barthos Gergely reformá-
tus, és Sőrés Attila baptista lelkészek igével köszöntötték a
gyülekezetet. A két helyi közösség számára történelmi
jelentőségű volt ez az alkalom, mert idáig közös ökumenikus
alkalomra nem került sor. 

Február 24-én a Kartali Baptista Imaházban ökumeni-
kus záró istentiszteleti ünnepély volt a hévízgyörki és a
helyi katolikus és baptista lelkipásztorokkal együtt, a kar-
tali fiatalok zenei szolgálata is gazdagította az alkalmat.

Március 31-én Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepel-
tük.

Április 14-én a Hévízgyörki gyülekezetben körzeti napot
tartottunk, ilyenkor a kartali gyülekezet tagjai és a hévíz-
györki testvérek közösen szolgálnak. Az igehirdető Szlepák
Lajos nyugalmazott lelkipásztor volt. Ez az esemény is erő-
sítette a két gyülekezet összetartozását.

Április 21-én, tavaszi evangelizációnkon a Váci Baptista
Gyülekezet énekkara és szolgáló csoportja kísérte el lelki-
pásztorukat Meláth Attila testvért, aki az igét hirdette
közöttünk. Meláth testvér a Budapesti Baptista
Missziókerület elnöke. Helyi fiataljaink zenei szolgálata is
hozzájárult az alkalom áldásához.

Május 12-én az anyák és szülők napjára emlékeztünk az
Istentiszteleten, Elizeus próféta szülői szeretetét láthattuk
meg az igéből, Sőrés Attila lelkipásztor által. Fontos meg-
látnunk e szeretetlen világunkban, hogy milyen nagy örö-
met jelent a szülők számára az őket szerető gyermek.
Elizeus példája követendő mindannyiunk számára.

Május 19-én Pünkösdkor a Lélek kiáradását, a gyüleke-
zetek születését ünnepeltük. 

Gyülekezetünk lelkipásztora, a Selypi Baptista
Gyülekezetben havonkénti rendszerességgel végez szolgá-
latot, ahol június 9-én bemerítési Istentiszteleten, négy
fehérruhás hitvallására került sor, a bemerítés szolgálatát
Sőrés Attila, az igehirdetés szolgálatát Baranyi László,
szadai lelkipásztor végezte. A bemerítés a szentírás alapján
történik, a gyülekezet legszebb és legfontosabb alkalma.

Június 16-án Kartalon bibliaköri évzáróra került sor, a
gyülekezet és a gyerekek megköszönték a bibliakör vezetők
szolgálatát.

Június 22-én gyülekezeti kiránduláson voltunk, a hely-
szín a kisbágyoni Magyar-Afrikai vadászmúzeum illetve a
bujáki Sasbérci kilátó volt. Gyönyörködhettünk Isten cso-

dálatos teremtett világában, az állat és növényvilágban,
áldott napot tölthettünk együtt.

Július 7-én az aratást ünnepeltük, vendég igehirdetőnk
Vanyarcról, Szabó András evangélikus esperes volt. Hálát
adtunk a szorgos betakarító kezekért, de főként a magot,
termést és életet adó Istenünk gondviseléséért.

Örömteli esemény volt a nyáron, hogy Szlepák Zsolt test-
vérünk jelentkezett a Baptista Teológia lelkészi szakára,
ebben gyülekezetünk imádságos szívvel és megerősítő sza-
vazással támogatta július 14-én. 

Augusztus 3-án kartali gyülekezetünkből szolgálócsoport
látogatott el a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott
Újbudai Átmeneti Hajléktalanszállóra, ahol lelkészi szol-
gálatot végzek. Nyugdíjas lelkésztestvérünk igével, fiatalja-
ink énekekkel és többen krisztus munkájáról bizonyságot
tettek. Végül egy kis süteménnyel is kedveskedtek testvé-
reink a jelenlévő lakóknak. Örömmel tértünk haza, mert
sikerült megörvendeztetni a lakókat Urunk szeretetével.

Augusztus 25-én Hévízgyörki gyülekezetünkben tartot-
tunk Hálaadó Istentiszteletet, vendégünk Drenyovszki Pál
nyugalmazott lelkipásztor volt, aki évtizedekkel ezelőtt a
kartali gyülekezetben szolgált, felesége és a gyülekezetből
elszármazottak közül is sokan prózában, énekekben adtak
hálát Istenünknek.

Szeptember 8-án Bemerítési emlékünnepély keretében az
50 és 25 éves évfordulót ünneplő testvéreinket köszöntöt-
tük, hálát adva, hogy mindeddig megsegítette testvéreinket
az Úr.

Szeptember 22-én Hálaadó Istentiszteletre gyűltünk
össze Kartalon. Ezúttal a dunaharaszti gyülekezetből voltak
vendégeink, lelkipásztoruk Plank József hirdette az igét,
énekkarunk és zenekarunk is szolgált ezen az alkalmon.

Október 13-án Sőrés Attila gyülekezetünk lelkipásztora a
Budai Baptista Gyülekezet hálaadó ünnepén szolgált csa-
ládjával.

Október 17-től kétheti rendszerességgel, csütörtökönként
elindult a baba-mama kuckó, 

Kissné Dr. Szlepák Emőke és Urbán Attiláné vezetésével.
Decemberi eseményeink: 
December 8-án de.10 órától adventi evangélizációs

Istentiszteletünk volt..
December 14-én de.10 órától gyermekkarácsonyi alkal-

mat tervezünk imaházunkban.
December 25-én de.10 és du.17 órától kezdődnek karácso-

nyi ünnepi alkalmaink.
December 31-én du.17 órától Óévi Istentiszteletünk lesz.
Ne feledkezzünk meg ez év eseményei között Istenünk

mérhetetlen szeretetéről, amikor a legnagyobb ajándékát
küldte el fiában, aki azért született e-földre és halt meg,
hogy a benne hívőket örök életre megváltsa, s most az Atya
jobbján ül, mint győztes Úr, király. A szeretet ünnepe a
karácsony, Jézus nélkül nem lenne teljes, vele ünnepelve,
kiteljesedik. 

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és boldog
újévet kíván: a kartali gyülekezet nevében Sőrés Attila lp

10 KARTALI

2013. december

a kartaLi BaPtista GYÜLekezet eMLékezeteseBB eseMénYei 2013-Ban



Üdvözlök mindenkit az év utolsó emberes hónapjában, az Álom
havában. Szép és egészséges perceket kívánok, aki időt 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 megismétel-
hetetlen csodaként mindnyájunkra szükség van.

Szeretnék bemutatkozni  Dr. Molnár Mária vagyok a kartali
gyógyszertár új tulajdonosa, két nagyszerű gyermek édesanyja.
Aszódon lakunk. A SOTE Gyógyszerészeti karán fejeztem be
iskoláimat és ebben a szép hivatásban próbálom szolgálni az
embereket, önöket.

Erdőfi Péterné, Margitka szakmai tapasztalatával és ked-
vességével sok éven keresztül egyedüli gyógyszerészként
segítette a patikába betérőket. Köszönöm, hogy lehetővé 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, bővebb
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
kezdődik, a diakónusoknak az egyik legmagasztosabb feladata volt
a gyertyák és az ehhez szükséges viaszt adó méhek dicsérete. A
világosban meglátjuk, ami addig nem volt érzékelhető számunkra:
a célt, a megoldást.

A belső folyamataink kis katonáiról a bélbaktériumokról írnék
kicsit többet. Misztikusnak tűnik, hogy bennünk- akár akarjuk,
akár nem- kb. 400 baktérium faj fordul elő a bélcsatornáinkban.

Elsőként már a szülő csatornában a gyomorba jutnak a
bifidobactériumok és az első szoptatáskor a lactobacillusok.
Később a streptococcus és staphylococcus, enterococcus fajok.
Közösséget alkotnak és a gyermek harmadik hónapjában a bél-
falat bevonó mucin, mint egy pihe puha ágyszaporodási és élhető
teret ad ezeknek a hasznos kórokozóknak. A gyomorban 300 mil-
lióan élnek egy milliliterben, a vékonybélben már 600 millióan
vannak. Az Eubactériumból már 1,2 milliárd van egy grammban.

Szerepük sokirányú: lebontják a táplálékot, immunállapot
erősítéséhez 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 élőlény egy darabja
kb. 3 órát él, majd elpusztulva endotoxinná / belső 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 fogyasztás-
sal, a nagyipari „ennivaló-gyártás” termékeivel szoktuk csökken-
teni.

A prebiotikumok, amik nem emészthető cukor molekulákból

épülnek fel az újból létrejött hasznos bélbaktériumok életet és
szaporodási lehetőségét segítik. Ezzel együtt a kalcium, a mag-
nézium és a termelt vitaminok felszívódását normalizálja. A
borsó, bab, articsóka, fokhagyma, csicsóka, tönkölybúza, tejsavó
tartalmazza nagy mennyiségben.

Az egészség fontos tényezői fogyasszunk sok magas biológiai
értékű 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 gyűjti a viaszt, majd meg kell gyújtani azt a gyer-
tyát, mert jó látni a sötétség után.

Egészségünkre kedves mindnyájunknak.     
Dr. Molnár Mária
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kartal kovács László sportcsarnok
2013-as éves beszámoló

Nagy büszkeség a község számára egy ilyen hatalmas létesítmény,
ami nem csak a kartali sportszeretőket és iskolás gyermekeinket
szolgálja ki. A környékbeli települések is kezdik felfedezni Kartal
gyöngyszemét. Nagyon sok messziről jött csapat veszi igénybe a
csarnokot. Büszkén mondhatjuk el, hogy 100%-os kihasznált -
sággal működik. Mind a hétköznapok, mind a hétvégék teljesen
megteltek, kisebb-nagyobb rendezvényekkel. Kezdve az iskolaitól
az országosig.  Ha nyomon követik a Kovács László sportcsarnok
facebookos oldalát, de akár a kartal.hu oldalon is, láthatják a
kihasználtságot. Minden hétvégén zajlik az élet. Kicsik-nagyok,
idősek és fiatalok egyaránt szívesen jönnek ide. Sok csapat hazai
pályának választotta. Itt játsszák a hazai meccseket, a domonyi
kézilabdások, a Neumann FSE, a romhányi futsalosok, a gyeplab-
dások és a hévízgyörki kosárlabda csapat is. Többször nagy vál-
lalatok tartották itt az éves sport rendezvényeiket. Volt országos
karate, taekwondo, és táncversenyünk. Sikerült elindítani, a karate,
a boksz és a capoeira edzéseket.  
Az iskolás gyermekeink szintén nagy örömmel veszik birtokba
minden délután. A Bozsik program kereteiben a focilabdát rúgják.
Az edzők minden délután nagy odaadással oktatják gyermekein-
ket. A kézilabdát minden héten kétszer tarja a tanárnő. Nagy
örömünkre szolgál, hogy elindult a lány foci, amire lehet jelentkezni.
Köszönjük minden sportbarátnak, hogy a kartali Kovács László
Sportcsarnokot választották!

MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK A

SPORTCSARNOK DOLGOZÓI!

2014. január 6-tól várjuk a BOX rajongókat a kartali kisiskola
tornatermébe! Minden hétfő és péntek 18.30-19-30-ig!

2014.január 8-ától a CAPOEIrA edzésekre hívjuk a
gyerekeket és felnőtteket egyaránt kisiskola tornaterme.
Minden szerda 18.30-19.30-ig! 

2014. januártól KArATE edzésekkel várjuk a gyerekeket
ugyan itt, kedd 16.00-17.00-ig és csütörtökön a sportcsarnok-
ban 16.00-17.00-ig! Szarvasné



Talán úgy gondolhatja a kedves Olvasó, hogy személyes érintettsé-
gem okán írok, teljesen igaza van. Ellenben ne gondolja azt, hogy ez
csak engem érint meg (és más, közlekedési baleset áldozatává vál-
tak hozzátartozóit) hanem településünk teljes lakosságát. Hiszen vala-
mennyien közlekedünk, ki gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedés-
sel, ki személygépkocsival, motorkerékpárral. E rövid összefoglalóval
a közlekedőket fenyegető veszélyekre szeretném felhívni a figyelmet
és arra, hogy e veszélyeket miként lehetséges elhárítani, a bajt meg-
előzni.

Az autóközlekedés lehetőségei Kartal főutcáján sokszor kaotikusak.
Sok kátyú, betöredezett útszél, hiányzó útburkolati jelek, tébláboló
gyalogosok nehezítik a közlekedést és láthatóan nehezen alkalmaz-
kodik az autós hozzá. Sőt, nem is alkalmazkodik, mindezeket figyel-
men kívül hagyja és úgy közlekedik, mintha egy tökéletes minőségű
német autópályán járna. Ez meglátszik a közlekedési stíluson és a
sebesség megválasztásán is.

A személyautós közlekedés három fő összetevője az ember (aki
vezet), a jármű (amit vezet) és a környezet (ahol vezet). A jármű -
tételezzük fel -, hogy megfelelő műszaki állapotú. Az ember képzetlen
és rutintalan, látható hogy vezetni csak egyenes úton, a többi közle-
kedőtől nem zavartatva, a nyári napsütésben, ~ szobahőmérsékleten
tud. Ha a feltételek ettől eltérnek, akkor - habár ezt az önérzetes veze-
tő, az egójától gátolva ugyan nem látja be - egy sodródó kavics a
folyóban. Más vezetéstechnikát és nagy odafigyelést kíván a jármű-
vezetés szürkületkor, éjszaka, mást a téli havas, jeges úttesten, mást
esőben és mást a nyári negyven fokban. Ha tehetjük, ne szégyelljünk
elmenni egy vezetéstechnikai tréningre vagy egyszerűen közlekedjünk
lassabban, körültekintőbben, ha nincs tapasztalatunk a megszokottól
eltérő időjárási körülmények közötti járművezetésben. Sokat segíte-
ne a járművezető tájékozódásában a járművezetés nehézségeinek a
leküzdésében, ha a környezet, vagyis az infrastruktúra, az út minősé-
ge, az útburkolati jelek állapota, láthatósága, feltűnősége, az út és a
veszélyes helyek környezetének kivilágítása segítené őt ebben.

Így gyalogosan közlekedve is biztonságosabban közlekednénk, ha
tudnák, hogy a járművezetők ránk és nem a gátló körülményekre
figyelnek. Van, amit már óvodás/iskolás korban tanulunk és ez a gya-
logos közlekedés. Ebben sokat segít a szülő és a pedagógus példa-
mutatása, a gyerekek szándékolt vagy burkolt közlekedésre nevelése.
A gyalogos, aki sétál az utcán fontos, hogy tudja a rá vonatkozó köz-
lekedési szabályokat, még akkor is, ha a sétához egyenlőre nem
szükséges vizsgát tennie. Ehhez nem a kresz könyv magolására van
szükség, hanem a jó példával elől járók követése járul hozzá a sza-
bályok betartásához és ezáltal a biztonságos közlekedéshez.

Gyalogosként mindenképp betartandó szabályok:
- amennyiben az úton van járda, akkor a járdán kell közlekedni,
Kartalon valamennyi utca járdával ellátott, tehát az úton sétálgatók
szabálytalanok és veszélyeztetik önmagukat, illetve a velük sétáló
gyermekeiket;
- az úton való átkelésre szolgál a kijelölt gyalogátkelőhely, a “zebra”.
Ebből sajnos csak 2 található a település ~3,5 km hosszú főutcáján.
Igény lenne többre is, illetve a meglévők láthatóságának javítására is.
Ha zebra nincs és mégis át szeretnénk kelni az úton, akkor igyekez-

zünk útkereszteződés közelében, a járda meghosszabbított vonalában
átkelni az úttesten.

Kerékpáros közlekedés tekintetében a legnagyobb probléma, hogy a
kerékpár, mint jármű, jogszabályilag meghatározott kötelező tartozé-
kainak felszerelését kevesen veszik komolyan, pedig ÉLETET MENT-
HET! 

Feltétlenül szereljük fel a kerékpárt a következő biztonsági eszközök-
kel, ha kimegyünk a közútra (ez nem csak a falu főutcáján, hanem a
mellékutakon is érvényes!):
- borostyánsárga küllőprizma, legalább az első keréken
- fehér színű első lámpa
- csengő
- két egymástól független fék, amelyekkel az első és a hátsó kereket
is lehet fékezni (nem elég csak a hátsó fék)
- vörös színű hátsó lámpa
- vörös színű hátsó fényvisszaverő prizma
- fényvisszaverő ruházat éjszaka vagy rossz látási viszonyok között

Sötétedés után nagyon gyakran találkozhatunk a faluban teljesen kivi-
lágítatlan kerékpárosokkal, akiket csak akkor veszünk észre, ha már
az autónk előtt tekernek. Fokozottan igaz ez a téli időszakban, amikor
már az iskola után hazafelé tartók is fantomként bicajoznak a félho-
mályban. Figyeljünk magunka és családtagjainkra. Egy fényvisszave-
rő mellény nem nagy beruházás (3-500 Ft/db), igaz nem a legszebb,
de látszani fog a kerékpáros a sötétben, amivel megelőzheti a bal-
esetet, túlélheti a hazautat.

A nagyobbak a jó időben kismotorral járnak. Jogsi nélkül. Ami nem
ahhoz kell, mert hiányában a rendőr megbüntet, hanem mert meg-
szerzése során olyan ismereteket szerez a motorozni vágyó gyer-
mek, amely elengedhetetlen a közúton való közlekedéshez. Ilyen pél-
dául a bukósisak használata. “Ciki felvenni a robogón” - mondják,
ellenben egy 40 km/h-val való ütközés, borulás hasonlatos energiá-
kat emészt fel, mintha a 4. emeletről esett volna le valaki!

A biztonságos közlekedés legyen tudatos, nem lehet szerencse kér-
dése!

Dóra Tamás
Közlekedésmérnök, járművezető szakoktató
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Mint egy őrült szafari, csak kevesebb a zebra


