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KARTAL VÉDÕSZENTJE ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatakon született 1207ben. Édesapja II. Endre, anyja a merániai Gertrúd, akit
Bánk Bán vezetésével a magyar fõurak meggyilkoltak. Már
négyesztendõs korában elvitték Wartburg várába, hogy a
kor szokásai szerint együtt nevelkedjék leendõ férjével.
1213-ban meghalt az édesanyja, ami után hosszú ideig rémálmai voltak. Võlegénye, a betegeskedõ Hermann 1216-ban
19 évesen meghalt, ekkor – némi politikai huzavona után –
öccse, Lajos, aki Erzsébet legjobb pajtása volt, jegyezte el.
Kapcsolatukat mindig a gyermeki ártatlanság és tisztaság
jellemezte. Lajos õrgróf késõbb is ezt az el nem veszített
lelki tisztaságot szerette meg Erzsébetben.
14 éves volt, amikor Lajos hitvestársa lett, kapcsolatukat,
az életrajzírók szerint is, korukban is szinte szokatlan, csodálatos szeretet, eszményi szerelem jellemezte. Örültek, ha együtt lehettek, és szomorúság töltött el
õket, ha csak rövid ideig is távol kellett lenniük
egymástól. De mindig imádkoztak együtt is,
meg egymásért is. Erzsébet korán elkezdte a vezeklõ életmódot: gyakran böjtölt,
ostorozta magát, vezeklõövet is hordott.
Éjjelente gyakran virrasztott. Elsõ gyermekének születése után menedékhelyet
alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban.
Amikor a férje hadba indult, Erzsébet vette át
a tartomány kormányzását. Az éhínségek, járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett, kinyittatta Wartburg éléstárait, a szegényeket élelmezte. Maga is mértéktartóan élt. A családtagok aggódva nézték Erzsébet „pazarlását”, Lajos azonban visszatértekor mindent jóváhagyott.
Három gyermekkel áldotta meg az Isten a házasságukat,
akiket õk valóban Isten áldásának tekintettek. Házasságuk
azonban drámaian rövid ideig tartott. Lajos 1227. szeptember 11-én elhunyt. A harmadik gyermeküket, a szeptember
29-én született Gertrúd lányát már nem láthatta.
A 20 éves özveggyel igen mostohán bántak férjének rokonai. Megfosztották vagyona kezelésének jogától és férje
birtokainak jövedelmétõl. A kialakult helyzet miatt egy októberi napon észrevétlenül elhagyta Wartburgot újszülöttjével, majd másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fo-

nással tartotta fenn magát, gyermekeit a megmaradt ékszereibõl neveltette. Nem sokkal ezután Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettõl kezdve egyszerû
szürke köntösben járt.
Nagyon fiatalon, mindössze 24 évesen halt meg. A feljegyzések szerint 3 nappal a halála elõtt már tudta, hogy
mikor fog meghalni. Sírja mellett számos csodás esemény,
gyógyulás történt. Messze földrõl zarándokoltak ide gyógyulni. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben.
Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, vagy rózsával teli kosárral ábrázolják. Ennek eredete az a legenda,
mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekrõl. Egy alkalommal kenyereket vitt
gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott.
Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet,
tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak a kosarában. Eszerint Isten
nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Gyakran ábrázolják még korsóval,
amelybõl a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti gyõzelem jelképe.
Az Erzsébet-napi búcsú karácsony és
húsvét után a legnagyobb vallásos ünnepe a
falunak. Az ünnepi nagymise mai napig is
körmenettel zárult. Még a múlt század elejénközepén is élt az a hagyomány, hogy a falu
legtisztább életû lányai, a Máriás-lányok vitték a Máriát,
utána a lányok csokorban, a fiúk pedig mind leventeruhában kísérték Máriát. A templom sarkában volt egy ekrazittal töltött vascsõ és azt idõnként „felrobbantották”. Ilyenkor letérdelt mindenki. Akkora tömeg volt, hogy sem elejét,
sem végét nem lehetett látni. Délután pedig a szórakozás, a
rokoni találkozás színhelye volt a templomtér. Rengeteg
árus, céllövölde sereglett össze. Ilyenkor ha egy nagylány
tükrös szívet kapott a legénytõl, az felért egy vallomással:
„Szeretlek, és farsangon feleségül kérlek.”
A cikk Lukács József atya 1990-ben közölt írása,
Korkes Zsuzsa: Népszokások és viseletek Kartalon c. könyve,
valamint a Wikipédia alapján született
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KUKORICAFESZTIVÁL
ÉS A ZÖLDÚT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. október 5.
Képviselõk kezdeményezték a testület összehívását október 5-ére.
A Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségébõl hívta vissza a testület Gergely Lászlót, majd a Bizottság új elnökének Vaskó
Jánost választotta meg.
2009. október 12.
Együttmûködési megállapodások megkötésérõl döntött a
testület az elsõ napirendi pontban. A Könyves Kálmán
Nyugdíjas Egyesület a Petõfi tér rekonstrukciójához, a Polgárõrség KRESZ park kialakításához, a Kartali Teniszklub
egy új pálya kialakításához kezdeményezte az együttmûködést, amely az Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesületen keresztül történõ pályázatok benyújtásához szükséges.
A második napirendi pontban az építendõ bölcsõde pályázatírási és az engedélyes terv-készítés díját hagyták jóvá a
képviselõk.
A harmadik napirendi pontnál az alsó tagozatos iskola és a
2. számú óvoda akadálymentesítési pályázata benyújtásáról
döntött a testület. 

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
mozgáskorlátozott tagjainkat
és hozzátartozóikat
a 2009 évi beszámolóra,
valamint
az évzáró ünnepségre.
A helyszín: kartali Mûvelõdési Ház.
Idõpontja: 2009. dec. 19. szombat, 14 óra.
Megjelenésükre feltétlen számít
Aszód Szervezete.
 Hartmann János
Kartal mb. vezetõje
Októberben MILLENNIUMI ZÁSZLÓT kapott Kartal. Megkérdeztük Valter Menyhértnét, a Mûvelõdési Ház vezetõjét, hogy milyen szimbolikus jelentése van ennek?
– Az idén 1000 éves volt Pest megye. Ennek az évfordulónak az alkalmából Pest megye önkormányzata a Pest megyei falvaknak,
városoknak millenniumi zászlót adott át.
Kartal millenniumi zászlaját az ötös választókerület országgyûlési képviselõje, Tóth Gábor és Bazan Tibor, Pest Megye Közgyûlésének a tagja adta át a falunk polgármesterének, Tóth Ilkó Mihálynak. Általában valamilyen rangos ünnepség keretében kerül sor a zászló átadására.
Nálunk épp ekkor volt a VIII. Vass Lajos népzenei elõdöntõ.

2009. október 3.-án rendeztük meg a 4. Kukoricafesztivált. A rendezvényre a környezõ településekrõl a GalgaZagyva zöldút keretében is sok vendég érkezett. Hatvanból, Turáról, Galgahévízrõl, Aszódról, Ikladról kerékpáron, Hévízgyörkrõl pedig lovas kocsin. A kartali Forrásegyesület kerékpáros tagjai a község határában várták a
zöldút résztvevõit és kísérték a Faluházba.
Itt kézmûves foglalkozásokon, játékos vetélkedõkön vehettek részt pedagógusaink segítségével. A délutáni kulturális programban helyi és környékbeli csoportok szórakoztatták a vendégeket. A Galga televízió és a Kartal Tv.
is készített felvételeket, melyet reményeink szerint sokan
láthattak.
Úgy gondolom, jól sikerült a rendezvény. Ehhez nagyon
sok segítséget kapott az alapítvány, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. Többek között a szereplõknek, a
csoportok vezetõinek, a kik elõadásaikkal elvarázsolták a
nézõket.
A helyi elõadóknak, a kartali Asszonykórusnak,Valter
Menyhértné vezetõnek, a Könyves Kálmán Nyugdíjas
Egyesület tagjainak, Herczeg Jánosné vezetõnek, a Nefelejcs Népzenei Együttesnek, Deák István vezetõnek, a
Kristályház musical csoportjának, Tóth Ilkó Zsuzsanna
vezetõnek, a Holiday Sporttánc Egyesületnek Szarvasné
Miskolczi Erzsébetnek, Varga Péternek és Szarvas Csabának. Aszódról a Nyugdíjas klubnak, Galgahévízrõl a
Három Grácianak, Hatvanból Fridrich Ágnesnek és
Turáról Csányi Petrának.
Mennyi munka és sokszor nem kevés anyagi áldozat is
van ezen fellépések mögött, azért, hogy a kultúra „követei” legyenek és a településünk hírnevét növeljék.
A rendezvény lebonyolításában sokan segítettek, az Õ
nevük nem jelent meg sehol, ezért most szeretném ezt pótolni és megköszönni. Bognárné Oláh Edit, Kalcsóné
Pintér Beáta, Ladócsy László, Rehorovszky Gáborné,
Szásziné Gyõri Éva, Szászi Tibor, Varga Zoltán pedagógusoknak, Tóth István Forrás SE elnökének, Dóra Tamásnak, Lantos Leventének kerékpáros felvezetõknek és
a kerékpáros szakosztály tagjainak, Geizer Andrea és
Ruszkai György egyetemistáknak, Peterson János Polgárõrség vezetõjének, Szarvas Csabának és az Ifjú Polgárõröknek.
Köszönet mindannyiuknak a sok munkáért, fáradozásért. Úgy hiszem, büszkék lehetünk az értékeinkre.
Találkozunk újra 2010 õszén!
 Deák Istvánné

2009. november

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
A Kisbíró újság
leadási határideje: 2009. december 10.

KISBÍRÓ

Alkotó Kartaliak
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MISSZIÓBAN
Nem sok kartali fiatalemberbõl lesz pap, missziós pap
pedig még kevesebbõl. Petõ Gábor egyike ezen keveseknek. Melbourne-ben több mint három éve papja az ottani magyar katolikus közösségnek. Beszélgetésünkkor
elsõsorban errõl a több száz fõs közösségrõl faggattam.
Melbourne-ben kb. 9000 magyar katolikus él, legtöbbjük
60 év feletti. Tehát egyházközségem tagjai leginkább idõs
emberek. Mégis, nagyon sokan közülük nemcsak a magyar
nyelvû szentmisékre jönnek el, hanem a közösségben adódó
munkákból is kiveszik a részüket. Hála Istennek, nekem
csak a lelkipásztori munkát kell végeznem,
mert minden mást megcsinálnak az önkéntes szolgálatot vállaló egyházközségi tagok.
A magyar egyházközség semmiféle állami
támogatást nem kap, így nekünk kell gondoskodnunk a szükséges anyagiak elõteremtésérõl. Ebben is sokat segítenek önkénteseink. A mennyei Atya gondviselését
tapasztaljuk meg folyamatosan. (Én magam olyan értelemben is, hogy jó munkatársakkal áldott meg.)
Korábban említettem, hogy a hívek nagy
része idõs. Melbourne-ben vannak újabban
kikerült magyar fiatalok is, de õk egyáltalán nem vallásosak. Jó szándékú, barátságos fiatalok, de nem járnak templomba.
Tartják egymással a kapcsolatot, és segítik
is egymást, ha szükséges. Ebbe a baráti
körbe már én is beletartozom már vagy két
éve. Közös programokat szerveznek, és ha
tehetem, én is csatlakozom hozzájuk. Némelyikük, mióta ismernek, már eljön karácsonykor az éjféli misére. Természetesen szeretném, ha elkezdenének rendszeresen templomba járni, de tudom, hogy ez általában egy hosszú folyamat.
Antoine de Saint-Exupéry tanácsa alapján cselekszem:
„Csak akkor beszélj Istenrõl, ha kérdeznek, de élj úgy, hogy
kérdezzenek.” Alkalmanként felmerülnek kérdések ezekben
a fiatalokban is.
Gondolkodtam azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy az
újabban kivándoroltak közül jóformán senki sem vallásos.
Talán azért, mert aki vallásos, aki kötõdik odahaza valamilyen egyházközséghez, az jobban kötõdik a hazájához is. Hiába, hogy gazdaságilag nehézségei vannak, de inkább marad. Akikben meg nincs ilyen fajta kötõdés, azok könnyebben hagyják ott a hazájukat.
– Hány évesen határozta el, hogy pap lesz? Hol szentelték
pappá?
– 1990 karácsonya elõtt néhány nappal megjelent bennem
a vágy a papi élet iránt. Talán furcsának tûnik, de tényleg
gyorsan történt mindez. Egyszer csak ott volt. Már korábban is megfordult a fejemben, hogy esetleg pap leszek, de
akkor csak a fejemben történt, s nem a szívemben. Ezért
nem is volt komoly. ’90 karácsonya elõtt viszont már komoly
volt a dolog. Egészen belülrõl jött. Talán úgy fogalmazhat-

nék, hogy Isten megajándékozott ezzel a vággyal, szinte
egyik pillanatról a másikra. Abban az idõben már szakmát
tanultam Budapesten. Az elsõ évet végeztem. A probléma
az volt, hogy érettségivel kell rendelkeznie annak, aki pap
szeretne lenni. 90-ben szakmunkásképzõbe jártam, ahol
nem adtak érettségit. Ráadásul nem is voltam olyan jó tanuló. Pont ezért, az általános iskolában nem is ajánlották, hogy
akár csak szakközépiskolába jelentkezzek. Nagyon szerettem volna tehát pap lenni, viszont az érettségi miatt ez elérhetetlennek tûnt számomra. Volt bennem egyfajta kínlódás:
vágyódás és gyötrõdés. El akartam érni a célomat, de úgy
tûnt akkor, hogy ez meghaladja képességeimet. Ennek következtében – úgymond - kiléptem önmagamból és megszólítottam Istent, hogy segítsen elérni a célomat. Ma már papként visszatekintve
erre, azt mondhatom, hogy ez az „Istenbe kapaszkodás” tulajdonképpen egyfajta megtérés is volt. Elõtte is templomba
járó voltam, de nem volt személyes kapcsolatom Istennel. Hittem, hogy létezik,
imádságokat is elmondtam sokszor, de a
viszonyom Istennel nem volt személyes.
Végül is megkaptam a segítséget Istentõl, hogy pap lehessek. Egy év szakmunkásképzõ után segítséggel átjelentkeztem egy egyházi gimnáziumba, amelyet ha nehezen is, de elvégeztem, vagyis
leérettségiztem. 2002-ben szenteltek
pappá Vácon, mivel a váci egyházmegyéhez tartozom. 2006-ban pedig kikerültem
Ausztráliába, mint magyar lelkész.
–Papként mivel találkozik gyakrabban? Azzal-e, hogy az
emberek nagyon vágyakoznak az élõ Istenre, vagy inkábbi
azzal, hogy lusták és kényelmesek?
– Szent Ágoston ezt írta a Vallomások címû mûvében:
„Magadnak teremtettél Uram, és nyughatatlan a szívem,
amíg meg nem nyugszik benned.” Úgy teremtett minket az
Isten, hogy vágyakozzunk utána. Kérdés az, hogy mit kezd
ezzel a vággyal az ember földi életében. Van, aki – úgymond
– eltakarja a világ dolgaival. Eltereli a figyelmét errõl a belsõ, egészen mélyrõl jövõ vágyról, s helyette a világ dolgainak élvezetével foglalkozik teljesen. Amikor az ember meghal, az akkor újra feltörõ, mérhetetlen vágyat Isten után
már nem tudja elhallgattatni világi dolgok élvezetével, és az
istennélküliség kínjával marad. Mert ha itt a földön nem lett
az Istené, akkor elkárhozik, s ott már nincs lehetõsége elérni az Istent. Viszont, a vágya megmarad örökre, kielégíthetetlenül. Aki nem akar ilyen helyzetbe kerülni halála után,
az minél elõbb engedje a benne rejlõ Isten utáni vágyat felszínre kerülni. Ezt megteheti, ha felhagy a testi élvezetek
folyamatos hajszolásával, és helyette elkezd Jézus tanítása
szerint élni. Ily módon, már itt e földön ízelítõt kaphatunk
az örök mennyei boldogságból, amely az Istennel való sze -okretetkapcsolat gyümölcse.

2009. november
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VIII. VASS LAJOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY
KARTALI ELÕDÖNTÕ • 2009. OKTÓBER 18.
Minden évben Népzenei Találkozót szervezünk, ebben az
évben rendhagyó találkozóra került sor. A Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett „Hagyományos régiók,
régiók hagyománya” címmel VIII. Országos Verseny egyik
elõdöntõjének megrendezésére Kartalt kérték fel. Igyekeztünk ennek a feladatnak eleget tenni, és Kartal hírnevét ezúton is öregbíteni. Huszonnégy versenyzõ jelentkezett. A
szakmai zsûri szerint igen magas színvonalú volt a csoportok és szólisták vetélkedõje, és nagy gondot okozott a legjobbak kiválasztása. Tizenegy versenyzõ ért el Vass Lajos
Arany fokozatot – köztük a Kartali Asszonykórus is – , akik
tovább jutottak az országos középdöntõbe.
A szakmai zsûri tagjai:
Dr. Olsvai Imre, az MTA Zenetudományi Intézet nyugalmazott fõmunkatársa, a KÓTA tiszteletbeli elnöke
Dr. Gerzanics Magdolna, Életfa-díjas népzenekutató és
Széles András, népzenetanár és citeramûvész .
A rendezvény sikerét a visszajelzésekbõl is érezhettük,
melynek egyik írását is közöljük.
Köszönjük a Mezõgazdasági Szövetkezet-Kartal, az
Észak Kelet-Pest Megyei LEADER Egyesület, a HFCNetwork Kft. és Szõke László szíves támogatását, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Kedves Dolgozók,
Mûvészeti Csoportok tagjai,
kedves Barátaink!
Csodálatos napot tölthettünk el Kartalon, a Vass Lajos
elõdöntõ színhelyén!
Minden tökéletesen meg volt szervezve: volt módunk parkolni, megtalálhattuk öltözõnket azonnal, kedves segítõk
mutatták az utat a színpad felé, biztosították számunkra a
fellépéshez az asztalt, igazán finom és bõséges ebédet kaptunk, a felszolgáló asszonyok észrevétlenül és pillanatok
alatt terítettek, és szedték le az asztalt, barátságos emberek vettek bennünket körül, és örültek velünk az elért eredménynek. A sütemények sok-sok kéz munkáját dícsérték, a
mulatáshoz pillanatok alatt üressé varázsolták a termet.
Sorolhatnánk még tovább, mennyi minden jóban volt részünk!
Most inkább szeretném megköszönni a sok kedvességet,
és a rengeteg munkát, amivel lehetõvé tették számunkra,
hogy mûsorunkat a legtökéletesebb körülmények között
adhassuk elõ, így segítve minket a sikerhez!
Nagyon szépen köszönjük mindenki áldozatos munkáját!

 Valter Menyhértné

Tisztelettel: a dabasi Bazsalicska citerazenekar
tagjai nevében: Szabó Józsefné

MEGHÍVÓ

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Aszódi Petõfi Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely
tisztelettel meghívja Önt/Önöket a 2009. december 11-22-e között rendezendõ
KARÁCSONYI TÁRLAT – KARÁCSONYI VÁSÁR CÍMÛ PROGRAMJÁRA!
Tisztelettel: Asztalos Tamás PMMI APMGYK muzeológusa
PROGRAM
11. péntek 18 óra: A Karácsonyi Tárlat – Karácsonyi Vásár megnyitó ünnepsége. A
kiállítást megnyitja: Asztalos Tamás.
Énekel: Gregori Éva.
12. szombat 9-19 óra: Fazekas Lajos, a Népmûvészet mestere egész nap korongozó
foglalkozást tart az érdeklõdõknek
13. vasárnap 9-14 óra: Fazekas Lajos, a Népmûvészet mestere korongozó foglalkozást tart az érdeklõdõknek
17 óra: A Vécsey Kamarateátrum elõadása. BOHUMIL HRABAL: BAMBINI DI
PRÁGA. Színpadra alkalmazta, rendezte:
Barabás Tamás. Szereplõk: Barabás
Tamás, Jávor Balázs, Szarka Dorottya,
Szarvas Csaba, Szendrei Szabolcs,
Tóth-Ilkó Zsuzsanna Belépõ: 400 Ft
14. hétfõ 13-19 óra: Dr. Asztalos István történész megjelent mûveit (Kisváros a Gal-

15.

16.

17.

18.

ga-mentén, Petõfi és Aszód, Az aszódi
evangélikus középiskola története) dedikálja.
kedd 19 óra: A Vécsey Kamarateátrum
elõadása. BOHUMIL HRABAL: BAMBINI
DI PRÁGA. Színpadra alkalmazta, rendezte: Barabás Tamás. Szereplõk:
Barabás Tamás, Jávor Balázs, Szarka
Dorottya, Szarvas Csaba, Szendrei
Szabolcs, Tóth-Ilkó Zsuzsanna. Belépõ:
400 Ft
szerda 9-12 óra: Polgár Jutka meseíró
saját meséibõl olvas (Galga-parti varroda, A Jóságos Erdei Varázsló, A varázspalást), mesekönyveit dedikálja.
csütörtök 17 óra: Dr. Klamár Zoltán etnográfus: Magyarkanizsa szakrális kisemlékei (power-pointos vetítés) címmel tart
elõadást
péntek 17 óra: A Fekete Ökör Baráti Kör

2009. november

tagjai közül néhányan prágai fotóikat
mutatják be (power-pointos vetítés)
19. szombat 9-12 óra: Ladócsy László festõmûvész monotípiázni tanítja az érdeklõdõket.
15-16 óra: Galántai Csaba meseíró bemutatja és dedikálja Ormányos Hüntyüllér címû mesekönyvét.
16-17 óra: Polgár Jutka meseíró saját
meséibõl olvas, mesekönyveit dedikálja.
20. vasárnap 14-15 óra: Bartók Anikó
Lelkemnek mandalája címû verseskötetébõl olvas és a kötetet dedikálja.
15-17 óra: Polgár Jutka meseíró saját
meséibõl olvas, mesekönyveit dedikálja.
21. hétfõ 17 óra: Válogatás Rácz Zoltán
kisfilmjeibõl (filmvetítés)
22. kedd 16 óra: A Karácsonyi Tárlat –
Karácsonyi Vásár bezárása. Gitározik
Budai András
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GÁZKÉSZÜLÉK- SZERVIZ

Cirkók, kazánok, bojlerek, vízmelegítõk beüzemelése javítása,
karbantartása, idõszakos felülvizsgálata.

Készüléktípusok: Beretta, Colibri, Westen, FÉG,
Termomax, Sanier Duval, Vaillant,
Hõterm, Star-therme, Lampart, Idropi,
KF-gáz, Hajdú, SWT, stb.

Tel: 06 30/415-66-41
Hibabejelentés: H-P: 8-19-ig,
Hétvége: 8-16-ig
info@gazkeszulek-szerviz.hu
www.gazkeszulek-szerviz.hu

Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ
Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.

06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25

A BAG BAND BT
AUTÓSISKOLA
KRESZ TANFOLYAMOT INDÍT AZ ÖN
LAKÓHELYÉN FOLYAMATOSAN
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Bereczki Tibor: 06 20/474 -1823
www.bagband.hu
Nyilvántartási szám: 13 -0386-04

Akkreditációs lajstromszám: 1245

Meghívó !

MEGHÍVÓ
A Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2009. december 22-én,
17 órakor kezdõdõ

FALUKARÁCSONY

A kartali Mûvelõdési Ház szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
Szilveszteri bálunkra,
2009. december 31-én 19 órára.
Belépõdíj: 5.500.-Ft/fõ,
amely tartalmazza a vacsorát, és az éjféli étkezést.
Büfé, tánc, tombola!
Búcsúztassuk együtt az óévet!
Jelentkezni lehet december 20-ig, a Mûvelõdési
házban vagy a 06 28 437 241 telefonszámon.
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2009. november

6

KARTALI

MEMENTÓ 2004. DECEMBER 5.
Beszélgetés Lados József képviselõ úrral
– Mióta képviselõje a falunak, és mi motiválta ebben?
2002 óta. Sok dolog végett akartam a településünket szolgálni. Pl. a rovott múltú utcanevek megváltoztatása, égetési
napok bevezetése, és hogy végre legyen elfogadott kartali
címerünk, de úgy általában véve a tenni akarás hajtott.
– Van egy kényes kérdésem, a 2006–2007-es útaszfaltozás.
Számomra ez nem kényes kérdés. Én lelkiismeretem tiszta. A második ütemben képletesen rám bízott 13, 7 millió forintot én megdupláztam útvagyonban az Orgona utca, Szirom utca és a Köztársaság utca aszfaltozásában. Ez sikertörténet is lehetett volna. Ha mindenki ilyen lelkiismeretesen végezte volna a munkáját, akkor nem vesztettük volna el
a 40 millió ft állami támogatást. Hogy miért is veszítettük
el? Hanyag trehányságból, nemtörõdömségbõl, nagyképûségbõl és törvénytelen szerzõdések miatt. Sajnos ez mind
jellemzõ volt abban az idõben az útaszfaltozásnál. Részleteket nem mondanék a terjedelem végett, meg fõleg azért,
mert a kivitelezõvel perben áll az Önkormányzat az elsõ
ütem Iskola-köz, Császár, Ady, Kinizsi utcák rossz minõségû
kivitelezése végett.
– Milyen teendõk vannak még Kartalon?
Nagyközségünk fejlesztési programját már több képviselõ elmondta. Én inkább az aktuális problémákról szeretnék
egy pár mondatot mondani. Az önkormányzati egyenrangú
útkeresztezõdések kitáblázása anyagi okok miatt eddig még
nem valósult meg. Marad a jobb kéz szabály, amit sokan nem
tartanak be. Ezzel kockáztatva saját és mások testi épségét,
lehetne intõ példa, hogy sajnos volt már halálos baleset jobb
kéz szabály be nem tartása miatt. Vannak írott és íratlan
szabályok a kutyatartásról, a gépjármû elhelyezésrõl, egyiket sem lehet utcán tartani vagy tárolni. Hétfõ és péntek az
égetés napja, de nem a füstölésé. Vegyük figyelembe, hogy
vannak kisgyerekek és a füstre allergiásak. Szerintem elég
lenne a heti egyszeri égetés, és ez csak a száraz növényekre
vonatkozzon.
Megkezdõdtek az õszi szántások a kertekben. A KRESZ
szerint a traktorosoknak kellene a felhordott sarat az aszfaltos útról letakarítani. Helyette a jóérzésû kiskert tulajdonos
teszi meg, úgy mint a háza elõtti közterület tisztántartását.
– 2004. december 3-a este volt egy mise a határon túli magyarokért, és egy fáklyás felvonulás a templomtól a mûvelõdési házig. Ön ennek az egész akciónak – ha jól tudom –
fõszervezõje volt…
– Igen… Sajnos egy szomorú ötéves évfordulóról kell
megemlékeznünk. A 2004. dec. 5-i szavazás a kettõs állampolgárságról érzelmi kérdés volt, mégpedig a nemzeti érzelmekrõl szólt. Miért okoztunk begyógyíthatatlan sebeket,
fájdalmakat azoknak, akikrõl szólt ez a szavazás? Tudjuk öt
év távlatában, kiket tagadtunk meg? A hányatott sorsú kárpátaljai testvéreinket, a délvidékieket, akiket a mai napig is
vernek magyarságukért, vagy azokat a székelyeket, akik
makacsul ragaszkodnak 1000 éves magyarságukhoz. Azokat
az erdélyieket, akik még mindig meleg szeretettel fogadnak,
akik jobban ismerik a magyar értékeket, mint mi. Vagy azokat a felvidékieket, akik nem lettek „ková-cok”, akik ápolják
a régi nagy magyarjaink emlékeit, sírjait. Pedig õk nem

anyagi elõnyöket akartak, csak lelki erõsítésre vágytak magyarságukban az anyaországtól, amit mi, Európában egyedülállóan megtagadtunk.
– Miért történhetett meg ez a szégyen, a „XXI. század
nemzetárulása?“
Véleményem szerint elsõsorban azért, mert a handabanda
gépezet „fõmérnökének” volt képe az ország elõtt azt mondani, hogy ha igennel szavaznak a kettõs állampolgárságra
több millió román elveszi a munkánkat és nem lesz nyugdíjunk. De ezek a valótlan állítások kevesek lettek volna, ha
éveken keresztül a gépezetet bérírnokai és a nemzetileg érzéketlen média nem támogatatta volna. És azóta is állandó
agymosás folyik az országban. Éveken keresztül kilopják a
nemzeti érzelmeinket és hazudoznak, példa rá az õsi, magyar árpádsávos zászló lejáratása. Trianon történelmét mai
napig hiányosan tanítják. Pl. sokan nem tudják, hogy 1920ban Sopron nem szavazhatott volna hovatartozásáról, ha
Nyugat-Magyarországon a rongyos gárda nem harcol. Az
Ipoly déli része sem lenne hazánk területe, ha Balassagyarmat polgárai nem fognak fegyvert a megszálló csapatok ellen. És arról sem beszélnek, hogy az ország feldarabolásakor a kommunisták milyen károkat okoztak az 1919-es „õszirózsás” forradalommal… És a mai elvtársak huszonvalahány évvel ezelõtt április 4-e és november 7-i valótlan ünnepeken osztották a pénzeket és a kitüntetéseket. Megtagadva március 15-öt és október 23-at. Most ezeken a nemzeti
ünnepeken osztogatnak. Kiknek is? Fõleg a hazug gépezet
kiszolgálóinak. Láthattuk a tévében, igaz lelkületû díjazott
emberek nem fogtak kezet a nemzetrombolóval. Sõt 2008.
március 15-én volt olyan színmûvész, akit a szakma Kossuth-díjra terjesztett fel. Meg is kaphatta volna, át is vehette volna, ami nem kis anyagi elõnnyel jár, ha az õ Istene is a
pénz lenne. Hadd idézzek e mély érzésû, erkölcsös embernek az akkori miniszterelnökhöz írt nyílt levelébõl:
„A Kossuth-díjat én most visszautasítom, mert tiltakozni
szeretnék. Tiltakozni Ön ellen! Egy ember ellen, akit a sors
szeszélye ennek a gyönyörû országnak az élére sodort, és
aki visszaélt ezzel a lehetõséggel. Ön ezt az országot tönkretette, kiárusította. Elpusztította az emberek hitét, szegénységbe, nyomorba, kilátástalanságba, depresszióba süllyesztette Magyarországot.(…) Miniszterelnök Úr! Nem óhajtok
Önnel kezet fogni! Ha megtenném, nem simogathatnám
meg soha többé a gyermekeim arcát, feleségem kezét. El
kellene tartanom magamtól örökre a kezem (…) Majd boldogabb idõkben, amikor ismét demokrácia lesz Magyarországon, amikor nemzeti ünnepeinket nem megfélemlítetten,
kordonok között, összeverten, lehajtott fejjel ünnepeljük, ha
majd a szavak ismét visszanyerik eredeti jelentésüket: erkölcs, morál, igazság; ha a hazugot nem igazmondónak nevezik; a csalót, tolvajt megbüntetik; következménye lesz az
emberek rafinált manipulálásának, becsapásának és a cinikus, dölyfös önkény befejezõdik – ó, Istenem, ugye így lesz?
– , akkor majd örömmel és boldogan veszem át a Kossuth-díjat.”
A színmûvész neve Blaskó Péter. Soha többé ne forduljon
elõ a 2004. december 5-i szégyen. Maradjunk az 1000 éves
hitünknél, vallásunknál, több, mint 1000 éves nemzeti értékeinknél, mert ez viszi elõrébb a nemzetet. 
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NINCS TÖBBÉ
VANDALIZMUS?

LÉTREJÖTT A KCF
Ez nem a Kentucky Friend Chickens, ez a Kartali Civil Fórum. 2009. november 09 -én a Sportklub épületében összejött
25 ember egy kis baráti beszélgetésre. Volt közöttük vállalkozó, civil szervezet vezetõje, tanár, sportember, köztisztviselõ,
mûvész, lelkész, cégvezetõ és egyéb közösségi emberek.
Úgy érezték mindannyian, hogy a falu lakosságát érintõ
problémák õket is érinti, ezért jó lesz beszélni róla. Pillanatok
alatt kiderült, hogy ez a különféle érdeklõdési és tevékenységi
körû csoport megtalálta a közös témát és benne a közös hangot.
A sportról történõ beszélgetések megállapították, hogy kevés a konkrét kínálat a gyermekek, illetve a fiatalok részére.
Viszont a jelen kínálat pedig nincs igazán kihasználva a szülõk
érdektelensége miatt. Hiába vannak versenyek, rendezvények
szervezve, a szülõk, rokonok nem kísérik, nem ismerik meg
gyermekeik teljesítményét, ezzel elveszik a kedvét a fiatalnak
is a sporttól. Mert mindenki elismerésre vágyik, így gyermekeink is!
Szóba került a kultúra is, amely során ismét a lakosság érdektelenségére kerestük a választ. Hiába van színi elõadás, ha
a szülõk nem viszik el gyermekeiket. Igaz nem egy fõvárosi
környezetben történnek az elõadások, nem is a nemzet színészei által, hanem a falu lakosságának önfeláldozó csoportja teszi meg az erõfeszítéseket, hogy komoly irodalmi mûvekkel ismertesse meg azokat, akiknek nincs lehetõségük a fõvárosi
színházak látogatására.
A fiatalok helyzetérõl is szó esett, amely alappillére az volt,
hogy a mûvelõdési házat ismét meg kellene nyitni a fiatalok
elõtt. Újra indítani a tini diszkót, kézmûves, irodalmi szakköröket kellene tartani. Ehhez ismét a szülõkre kell alapozni, mert
a fiatalságnak elsõsorban egy pozitív iránymutatásra van szüksége.
Ezek a témák foglalkoztatnak mindenkit, tehát erre keressük a megoldást. Következõ összejövetelünk alkalmával már
konkrét javaslatokat hoz mindenki, hogy ki miben tud segíteni, s reméljük a falu lakossága is tevékeny részvétellel segíti
erõfeszítéseinket!
Remélem a kartaliak is egyetértenek célkitûzéseinkkel és
megpezsdül a falu élete!
Kiegészítés az Emlékek és valóság cikkemhez: hiába, hogy
többször is elolvastam a nyomdába kerülõ anyagot, mégis bejött, amitõl tartottam, elfelejtkeztem még egy-két fontos emberrõl, akik segítették a Forrás SE munkáját!
Ezért most itt szeretnék köszönetet mondani Monspart Saroltának, hogy példát mutatott minden résztvevõnek a mozgás
iránti elkötelezettségbõl, Fási Tibornak és csapatának, hogy
karate bemutatójukkal színesítették rendezvényünket, s mindezt a sport iránti szeretetbõl, ingyen, s végül, de nem utolsó
sorban Urbán Gábornak a Kartal Futsal Egyesület elnökének,
aki még ezen tisztsége elõtt is többször állt egyesületünk rendelkezésére segítséggel, tanácsokkal. Nem szeretnék elfelejtkezni egy olyan egyesület tagunkról sem, aki még nem lakik állandóan Kartalon, de bármilyen rendezvényünk, eseményünk
van és tevékeny segítségre van szükségünk, lehetõsége szerint
mindig részt vesz: Koháry Márta sporttársunk.
Úgy érzem most lett teljes a fölsorolás!
Köszönöm még egyszer!
 Tóth István

A rosszhoz elég egy pár ember, a jóhoz a sok is kevés.
Kartalon nyílt titok, hogy a széttört utcanév táblák, a
szétrongált játszóterek néhány tizenéves fiatal „ártatlan” szórakozása…volt. Legalábbis ezzel a reménnyel
kecsegtet a szeptemberben megalakult Ifjú Polgárõrség, kinek elnökhelyettesét, Szarvas Csabát elõször arról kérdeztem, hogy mi volt a szervezet megalakulásának az apropója.
Kartalon sorozatosan ellopták a falu karácsonyfájáról az
izzókat. Egy olyan csibész srácot kértünk meg az izzók
„megvédésére”, akirõl tudtuk, hogy nem éppen a legjobb
híre van a faluban. Aztán ez a kis srác nagyon lelkesen vigyázott az égõkre, melyek ezek után természetesen nem
tûntek el. Az jutott eszünkbe, hogy talán, ha befognánk a fiatal fiúkat, akár a csibészebbjét is, ilyen munkára, akkor
elejét tudnánk venni a további rongálásnak. Tulajdonképpen ez a fiú adta az ötletet, hogy csináljunk egy csapatot. A
fiam korosztályáról van szó, úgyhogy szóltam neki és a barátainak, hogy akikkel szívesen lennének egy csapatban,
akikkel szívesen teljesítenének szolgálatot, azokat szedjék
össze. Jöjjenek el, hallgassák meg az elvárásainkat, és ha
tetszik, maradhatnak. Nem kimondottan a csibész gyerekeket céloztuk meg, önkéntes volt a jelentkezés.
– Mibõl áll a fiatalok konkrét tevékenysége?
Nem a felnõttekhez kell viszonyítani õket. Nem látnak el
éjszakai szolgálatot, nem betörésekhez vagy randalírozáshoz visszük ki õket, hanem kimondottan nevelõi célzattal
próbáljuk belevonni a fiúkat ebbe a tevékenységbe. Leginkább különbözõ rendezvényeken vesznek részt, ott is inkább úgy, hogy csak ott vannak, illetve hétvégeken vagy tanítási szünetekben felnõtt kollegával együtt belekóstolhatnak egy kicsit a járõrözésbe is. Az is volt a célunk, hogy
olyan feladatokat próbáljunk nekik adni, ami egy kicsit felelõsségteljesebbé teszi a gondolkodásukat. Fontos volt számunkra, hogy alakuljon ki a fiúkban a valahová való tartozás érzése is.
A Sportklubot neveztük ki nekik úgymond központi
hellyé. Peterson János meg én foglalkozunk jobban velük,
próbálunk ott irányított szabadtevékenységet kitalálni, ott
van póker, csocsóasztal, biliárd, ezek most nagyon divatosak
a fiatalok körében, és abszolút nincs alkohol. Fõként hétvégén mûködik ez a klub, amikor mennének csavarogni, de
pont ezzel a lehetõséggel nem engedjük meg nekik a csavargást. Általában este 11-ig ott vagyunk. A másik hely a
Tûzoltószertár, ami valójában a Polgárõrség fõ helye, itt van
egy berendezett edzõterem, boxzsákkal és súlyzókkal, ide is
jöhetnek edzeni vagy beszélgetni, addig is nem az utcán
csellengenek, nem a kocsmákban ücsörögnek.
– Volt-e olyan gyerek, akinek megváltozott az élete, ami-
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óta Ifjú Polgárõr? Hogyan éltek eddig? Minek a helyébe lépett be az Ifjú Polgárõrség?
Nem akarom magunkat fényezni, de már egy szülõ is
megkeresett, aki nagyon dicsérte a dolgot, és köszönte. Õ
mondta el, hogy a fia, aki 14 éves, elég keményen italozott
már. És mióta tartozik valahova, mióta van ez a csapat, nem
veszi természetesnek a cigarettázást, nem az italozás a legfõbb célja az életének, hanem inkább eljön edzeni, vagy a
csapattal van együtt. A gyerekek legtöbbje, aki hozzánk került, hasonlóan élt. Azt látni, hogy nincs felnõtt a gyerekek
mellett, nincs aki értelmes feladatokat adna nekik. Este elindultak, végigjárták a kocsmákat, mert más szórakozási lehetõségük nem volt. És ott mit csináltak? Hát ittak… Nagyon hiányolom, hogy nincs irányított szabadideje a gyerekeknek. Sporttal nagyon sok minden megoldható lenne.
Sokkal több sportolási lehetõséget kellene biztosítani a gyerekeknek Kartalon. Sokkal több szakágat kellene csinálni,
nemcsak a footballt. Ezzel nagyon sok gyereket vissza lehetne téríteni a jó útra.
– Meddig bõvül az Ifjú Polgárõrség?
– Nincs felsõ határ. Most 25 fiú van a csapatban. Úgy gondoltuk elõször, hogy egy kicsit kiváltság is legyen ide bekerülni, vagyis maximalizálnánk a létszámot. De olyan érdeklõdés van, hogy úgy gondoltuk, az sem jó, ha valahova nem
engedjük be õket. Úgyhogy innentõl kezdve kineveztünk
alapító tagokat, akik majd eldöntik, hogy ki kerülhet be, és
ki maradhat. 3 hónapos próbaidõt szabtunk meg, a magatartási jegy és a tanulmányi eredmény is feltétele a maradásnak.
– Hogyan lehet ide bekerülni?
– Az alapító tagokon keresztül. Ha kapcsolatba kerültek
velük, és szeretnének jelentkezni, akkor eljönnek hozzám
(Szarvas Csaba, Kodály Zoltán utca 24.) Nálam van egy jelentkezési lap és egy 10 pontos szabályzat. Csak szülõi beleegyezéssel léphetnek csak be a fiatal srácok, ezt otthon a
szülõvel kell kitöltetni.
 Lejegyezte: Orbán Kinga

MEGHÍVÓ

Jön! Jön! Jön!
ÚJRA A VÉCSEY
KAMARATEÁTRUM!
Barabás Tamás társulatát Kartalon hol teltház fogadja,
hol pedig alig lézeng a nézõtéren egy-két ember. A legtöbb kritika azért éri, hogy az elõadások túlságosan is elvontak, nehezen emészthetõk. December 6-án 18 órától
új darabbal állnak elõ: Bohumil Hrabal (a XX. századi
cseh- és világirodalom legnagyobb sörivójának és errefelé leginkább ismert írójának) elsõ regényébõl készült a
színmû, melynek címe: BAMBINI DI PRAGA. Hrabalt
talán nem kell bemutatni a kartali közönségnek sem, a
Szigorúan ellenõrzött vonatok-at vagy a Sörgyári capriccio-t nagyon sokan szeretik kitûnõ humoráért és keserédes filozófiájáért. Ez a darab ugyanezt a burleszkszerû
humort és a sajátos Közép-Európai fanyar világot villantja fel.
A kezdõ jelenetben mandolin szól egy hentesüzletben, az
utolsóban pedig egy vörösbükkrõl tobozok hullanak, és
leselkedni lehet Mása nagysád szobájába. Közben néha
felvonyít Anita, a kutya és bizony elmondatik a nagy igazság: Akadnak olyan foltok, amelyek nem távolíthatók el
az anyag megsértése nélkül!

Szereposztás:
Tóth Ilkó Zsuzsanna
Szendrei Szabolcs
Szarvas Csaba
Szarka Dorottya
Jávor Balázs
Barabás Tamás
Aki egészen mást vár, mint amit eddig csinált a csoport,
az is okvetlen jöjjön el!
Fontos megjegyzés: a Kohn Brothers cég nem támogatta
az elõadást, de még megteheti!
(Barabás Tamás ajánlása)

A

Kedves Gyerekek, Kedves Szülõk!
2009. december 20-án 14-18 óráig
Szeretettel várunk Mindenkit a Kartali
Faluházban, (Kartal, Petõfi u. 41)

KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉSRE!

T.I.M. Autósiskola kft.

2009. december 4-én 17 órakor
jármûvezetõi tanfolyamot indít az alábbi
helyszíneken:
Kartal, Baross u. 94.
(Krisztina Virágbolt)
Aszód, Kondoros tér 6.

A foglalkozás díja anyagköltséggel: 500 Ft/fõ
Szülõföldünk Kartal Alapítvány
2009. november

Moped, Motorkerékpár, Személygépkocsi,
Tehergépkocsi, Autóbusz, Nehézpót
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ÍZELÍTÕ MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMJAIBÓL
E rövid tájékoztatóval kizárólag arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy van élet a Mûvelõdési
Házban a fiatalok számára is. Szeretettel ajánljuk a színjátszást, a hip-hopot, melyre szerdán, pénteken és szombaton is sor kerül. Leginkább fiatal fiúk látogatják. A lányokat szeretettel várjuk a
Holiday Rock and roll (kedd és péntek) táncpróbáira, nem is beszélve az aerobicról, melynek életben
tartásához az anyukákra is szükségünk lenne!
Kedd:

18.00-19.00
HOLIDAY ROCK AND ROLL
Vez: Szarvasné Erzsó

Péntek: 16.30 - 18.00
HOLIDAY ROCK AND ROLL
Vez: Kõmíves Erzsi
Kedd:

20.00 - 22.00
FELNÕTT SZÍNJÁTSZÓK
– Kamarateátrum
Vez: Barabás Tamás

Szerda: 17.00 - 20.00
"KARTALI URBÁN DANCE TEAM"
HIP-HOP CSOPORT
Vez: Glonda György
Ugyanez: pénteken és szombaton is.

Csütörtök:
10.00 - 12.00
CSIRI-BIRI,
MAMÁK KLUBJA
Vez: Szirákiné
Kálnai Petra
16.00 - 17.00
MINIK népitánca
Vez: Valter
Menyhértné

18.00 - 19.00
AEROBIC+CALLANETICS
Vez:
Szirákiné
Kálnai Petra

2009. november
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ÖSSZESÍTETT
DECEMBERI PROGRAM
1.

Sportcsarnok

3.

Mûvelõdési ház
Sportcsarnok

4.
6.

Mûvelõdési ház
Mûvelõdési ház

10. Mûvelõdési ház
11. Mûvelõdési ház
Könyvtár

14. Mûvelõdési ház
16. Mûvelõdési ház
18. Kristály Ház
Könyvtár

19. Mûvelõdési ház
20. Faluház

22. Mûvelõdési ház
31. Mûvelõdési ház

Mikulás kupa - labdarúgás
13.30-14-ig 5-6 évf. fiúk (döntõ)
14-14.30-ig 8. évf. fiúk
Árusítás vegyes
Mikulás kupa
13.30-14-ig lány kézilabda
(döntõ)
14-14.30. 7-8. évf. fiúk labdarúgás (döntõ)
Jön a Mikulás - iskolásoknak
Kamarateátrum elõadása
18 órakor Bohumil Hrabal:
Bambini di Praga
Árusítás - cipõ
Jön Pisti (ruhavásásár)
16-18 óráig karácsonyfa-díszek
készítése, karácsonyi vers, zene
és történetek hallgatása
Véradás 15-18-ig
Árusítás- vegyes
Délután 6: Kristályház Karácsony
16-18 óráig karácsonyfa-díszek
készítése, karácsonyi vers, zene
és történetek hallgatása
Mozgáskorlátozottak karácsonyi
évzárója 14 órakor
Szülõföldünk Kartal Alapítvány
foglalkozása 14-18 óráig
Karácsonyi készülõdés
Falukarácsony 17 órakor
Szilveszteri bál

AZOK A NEHÉZ
50-ES ÉVEK
Ma is nehéz, de ugyancsak emberpróbáló volt az is, amit
nagyanyáink lehúztak az 50-es években a munka mezején.
Riportalanyom, a 81 éves Ács Lászlóné Konkoly Margit
ezekrõl az évekrõl mesélt.
1929-ben születtem, 22-24 éves voltam az ötvenes évek elején. 53-ban Budapestre jártunk fel dolgozni. Teljesen szét
volt rombolva. A Keleti Pályaudvar elõtt a keramiton, mer akkor az volt ott, szépen letelepedtünk mi falubeliek egy rakásra, és vártuk, hogy majd jönnek a mesterek, akik elvisznek
bennünket dolgozni. Építkezésre, bontásra. Aztán a vörös
proletárok, akik akkor voltak, így hívták õket, nem tûrték,
hogy ott üljünk egy csomó fiatal. Elvittek a Hernád utcába
aludni, innen kerültünk el munkára. Bontásra és építésre
mentünk. A férfiak szétbombázott épületfalakat szedtek szét,
a lányok pedig téglát pucoltak, vagy elhordták a téglát, vagy
összepakolták.
Az Országházzal szemben volt egy ház, a Pontház, de azelõtt szálloda volt, oda mentünk legelsõnek dolgozni. Soha
nem felejtem el, mintha csak a tegnap lett volna. Bolthajtásos
pincéje volt, s ahogy bontottuk a téglákat sorjába csákánnyal,
hát csak úgy gyütt ki az a hullapára. Miután elhordtunk mindent, ezután kezdõdött az építkezés. 52-esre csináltuk a pince
falát. Amikor mindennel elkészültünk, akkor a pinceablakok
felsõ szintjéig lesüllyedt az épület. Tele volt alatta a föld halottakkal, azért süllyedt meg így.
Fabódéban laktunk, annyian voltunk benne, amennyien befértünk. Priccs volt a bódéban, a kubikusoktól a lovaknak
szánt szénát elloptuk, és azt betettük az üres cementes zsákba, az volt a párnánk. A takaró pedig az volt, amit itthon a házi szõttes rongyokból valamikor szõttek. Ha a lábunkat takartuk be, a fejünk fázott, ha a fejünket, akkor a lábunk. Télen is
ott aludtunk. A fabódéban persze nem volt fûtés, úgyhogy
kint az udvaron hulladék deszkákból készítettünk nagy tüzet,
azt körbeálltuk, elbeszélgettünk és utána feküdtünk be a
fészkünkbe. Volt, amikor ruhástól. Bolha annyi volt, hogy
marékostul lehetett szedni. Hétfõtõl szombatig ugyanaz a
testi gúnya volt rajtunk. Amikor hazajöttem, rögtön le kellett
vetkõznöm a konyhába. A korcokot hamulúgba áztattuk. Kimostuk a ruhát, és rögtön kiteregettük a kályha fölé kihúzott
szárítókötélre. Reggel aztán amikor felkeltünk, rögtön nekiálltunk vasalni, mert azzal mentünk templomba is. Hogy
mentünk fel Budapestre? A vonat tetején. Meg volt úgy, hogy
a vonathoz ilyen fából készült kis padló volt kapcsolva, s egész
úton kapaszkodtunk a korlátba. De volt úgyis, hogy nem volt
hol aludjunk, s ilyenkor mindennap hazajártunk. Ilyenkor
Aszódra mentünk be a vonathoz, ami éjjel 3-kor indult. 8-10
évet is dolgoztam így, hogy minden nap hazajöttem, és hajnali 3-kor már az aszódi vonaton ültem. Addig jártunk fel Pestre, ameddig kellett dolgozni. Mindegy volt, hogy január volte vagy december, ha köllött dolgozni, felmentünk. 
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