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A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

KARTAL VÉDÕSZENTJE
Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos országban. Két ország, három város vallja magáénak. Magyarország, ahol született és pici
gyermekkorában élt és Németország, ahol 20
esztendõt, rövid élete nagyobbik felét töltötte.
Három város tart rá igényt: Sárospatak, ahol
született, Eisenach Wartburg várával, ahol leghosszabban élt, és végül Marburg, ahol élete
tulajdonképpeni célja beteljesedett. Szegényen Istennek és embertársainak élt és itt érte a roppant korai halál. Az 1231-ben bekövetkezett halála
után széles körben támogatták szentté avatását, s tudjuk, hogy többek között a domonkos és ferences rend, valamint a német lovagrend is igen korán felkarolta tiszteletét. A ferencesek olyannyira magukénak érezték Szent
Erzsébet alakját, hogy mind a mai napig õ a ferences harmad rend egyik
patrónája. Az életrajzi forrásokból azt is tudjuk, hogy voltak látomásai, és
feljegyezték, hogy gyermekkorától kezdve különös tisztelettel viseltetett
Szûz Mária és Szent János iránt, akik a látomások fõszereplõi. Erzsébet az
ideális hitves ép olyan ideális anya, és háziasszony is. Minden cselekedete Isten szeretetébõl táplálkozik, az irgalmasságot gyakorolja: koldusban,
betegben, poklosban az élõ Krisztust látja. Intézményesen szereti gyakorolni jóságát; gondoskodik róla, hogy ne a pillanatnak, szolgáljon, hanem
okosan és maradandóan szolgálja a rászorulókat. Megalapítja Wartburg
várában az elsõ szegényházat; árvaházakat, kórházakat emel. Az 1229-iki
éhínség idején intézményesen szervezi meg a szegények táplálását: 900
szegény étkezik asztalánál. Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében,
kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, hogy Erzsébet a kötényébe rejtve viszi az ételt a szegényeknek, s mikor rajtakapják, csodálatosan rózsává változik az alamizsna, másik emlékezetes eset a ruhacsoda
is (elõkelõ vendég érkezik az udvarhoz, ám Erzsébetnek nincs díszes ruhája, mert mindent elosztogatott, ám az Úr juttat neki díszes égi öltözetet).
E két legenda, noha nem az életrajz része, mégis Erzsébet életét ábrázolja.
Gyakran illusztrálják még korsóval, amelybõl a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti gyõzelem jelképe. Egy másik legenda
szerint halálakor - akárcsak az assisi nagy költõ-szent halálakor - eljönnek
a madarak az eresz alá, és énekkel búcsúznak tõle.
Halála után káprázatos gyorsan, már négy év múlva IX. Gergely pápa
szentté avatja, és II. Frigyes, akitõl nem fogadta el a koronát életében,
most odateszi azt a koporsójára.
Ünnepnapja alkalmából osztják ki a Szent Erzsébet rózsája-díjat.
XVI. Benedek pápa a középkori magyar szentrõl így mondott nemrégiben tanítást a Szent Péter térre összegyûlt zarándokoknak:

2010. NOVEMBER

„Szent Erzsébet alakja azt mutatja meg mindannyiunknak, hogy a
Krisztussal való barátság, a hit kialakítja bennünk a helyes igazságérzetet és egyenlõvé tesz bennünket; szeretetet és jóságot szül, amelybõl
remény születik, bizonyosság arra, hogy Krisztus szeret bennünket és az
Õ szeretete minket vár.”
 Forrás: Internet és Vatikáni Rádió

MIND(EN)SZENTEK
Szinte minden évben felmerül a kérdés, melyik nap is ünnepeljük a
Mindenszenteket, és mikor a Halottak napját. Nem is igazán fontos a
pontos idõpont, hisz elhunyt szeretteinkrõl, barátainkról más napokon
is megemlékezünk. A lényegi kérdés, hogy mit is takar pontosan e két
nap?
Mindenszentek napja: Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) november 1-én, azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe,
akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban. Ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, Magyarországon Szent
László királyunk tette kötelezõvé.
Halottak napja: a halottak emlékünnepe, amelyet a római katolikus
egyház november 2-ára tett. Külön ünnepe a halottaknak csak 998 óta van. Elõször Odilo, a
clunyi kolostor apátja hozta szokásba e napon a
megemlékezést, ami majd a XIV. századtól vált
általánossá. Úgy tartják, hogy „Halottak napján
hazalátogatnak az elhunyt családtagok...“ (Lényegében a mondás azt jelenti, hogy élõk és holtak lélekben találkoznak). E napon a távolba szakadt családtagok is hazatérnek, és emlékeznek.
Ilyenkor megtelnek a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Szeretteink sírjára tekintve emlékezünk életükre, bizonyítjuk, hogy nem felejtetjük el õket, szívünkben
örökké élnek és gyertyát gyújtunk értük.

A tartalomból...

• Együtt emlékeztünk...
• Kartal legidõsebb lakosának köszöntése
• Nyugdíjasok a nyugdíjasoknak
•Templomi kórusok találkozója Kartalon
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KISTÉRSÉGI HÍREK

Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott
testületi ülésérõl
Az elsõ napirendi pontban a Képviselõ-testület rendeletet alkotott a „Kartal Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és
az adományozása rendjérõl. „Kartal Nagyközség Díszpolgára”
címet az az állampolgár kaphatja, aki Kartal település érdekében kiemelkedõ jelentõségû tevékenységével hozzájárult
Kartal fejlõdéséhez, értékei megõrzéséhez, nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel díszoklevél, a
nagyközség címerével díszített ezüstbõl készült emlékplakett
és kitûzõ jár. A testület határozott arról, hogy a 2010-es évben
3 fõ kap „Kartal Nagyközség Díszpolgára” címû elismerést
2010. december 3-án, a Mûvelõdési Házban tartandó
„Kartaliak a Kartaliaknak” elnevezésû rendezvényen.
A második napirendi pontban a Bursa Hungarica Felsõoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok kerültek elbírálásra. A meghirdetett határidõre összesen 19 pályázat érkezett, 17 „A”típusú pályázat és 2 ”B” típusú pályázat. Az „A” típusú pályázatok közül 2 pályázat nem felelt meg a pályázati feltételeknek, ezekben az esetekben az egy fõre esõ jövedelem
meghaladta az 57.000 Ft-ot. Az önkormányzat a 17 hallgatót
egyenlõ arányban támogatja a 2011-es évben 10 hónapon keresztül 2.900 Ft mértékben.
Harmadik napirendi pontban a megtárgyalást követõen a
testület elfogadta Kartal Nagyközség Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
A negyedik napirendi pontban a Képviselõ testület az óvodavezetõ részére kereset-kiegészítést állapított meg a
11/2008.(II.29.) OKM rendelet alapján elbírált teljesítménymotivációs pályázat terhére.
Az egyebek napirend kapcsán a következõ határozat született:
A Képviselõ-testület:
– az Aszódi Javítóintézet Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola részére a 2010-es évben 100.000 Ft támogatást nyújt, az ott tanuló kartali diákok fejlõdéséhez,
– módosította a 2010. április 22.-én kelt 38/2010 számú határozatát,
– megválasztotta a bizottságok nem képviselõ tagjait:
a Pénzügyi Bizottság külsõs tagjának: Urbán Gábort, Fekete Tamást, Szarvas Tivadart és Kelemen Csillát,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsõs tagjának
Dormányné Szabó Andreát, Kassa Istvánt, Péter Zoltánnét,
és Tóthné Székely Adriennt,
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság külsõs tagjának
Barabás Tamást, Deák Istvánt, Kratofil Sándort választotta.
A KOS Bizottság állandó meghívott tagjának választotta Szelei
Józsefnét, Tóth Lajosnét, a Baptista Egyház képviselõjét, és a
Katolikus Egyház képviselõjét.
– 100.000 Ft-tal hozzájárult a Kartal Sport Egyesület mûködési költségeihez,
– elutasította Csillag Krisztián lakásbérleti kérelmét. 

A Többcélú Társulás Tanácsa október 27-i ülésérõl

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!

A Társulási Tanács önkormányzati választásokat követõ elsõ ülése a Tanács
tagjainak mandátumigazolásával és a társulási tagnyilvántartás módosításával kezdõdött. A választások eredményeként az Aszódi kistérségben két településen változott a polgármester személye: Tóth Tibort Hévízgyörkön, Vanó
Andrást pedig Galgahévízen választották polgármesterré.
A következõkben került sor az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének választására. A polgármesterek 1 jelöltre adhatták
le voksukat: Sztán István - Aszód polgármestere - 7 igen szavazatot kapott.
A minõsített többségû döntés értelmében a 2010-2014-es önkormányzati
ciklusban Sztán István az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása elnöke. A Társulás munkáját Tóth Ilkó Mihály, Kartal polgármestere általános elnökhelyettesként, Szendrei Ferenc, Tura polgármestere 2. elnökhelyettesként segíti.
A Tanács Madarász Istvánt, Iklad polgármesterét a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnökének, Tantó Csabát, Domony polgármesterét, és Vanó Andrást,
Galgahévíz polgármesterét pedig tagjának választotta.
Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás 4 évre szóló programját, a 2011-es
feladat-ellátási tervet és meghatározta az év hátralévõ részére a munkaprogramját és az ülések idõpontját.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és
pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

 dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

A Kartali Asszonykórus Kárpátmedencei Döntõn Budapesten
A kórus ebben az évben 28 éves lett. Számos elismerést, kitüntetést, díjat vehetett
át. Ezekkel nem csak magának, hanem falujának, Kartalnak is öregbíti hírnevét.
Vass Lajos Népzenei Szövetség 2009-ben
indított” Hagyományos régiók, régiók hagyománya” címmel versenyt a határon túli
és belföldi népzenei énekeseknek, zenészeknek. Ebben a versenyben mi is beneveztünk. 93 csoport jutott be
a döntõbe és ennek a Kartali Asszonykórus egyike. Az elsõ és középdöntõk után 2010 november 6-án Budapesten a Csili Mûvelõdési házban került sor a végsõ, de komoly megmérettetésre. Itt három fokozatban érhettek el eredményt a versenyzõk. Ennek megfelelõen nívódíjat, kiemelt nívódíjat, valamint nagydíjat kaphattak
Nagy izgalommal készültünk a nagy megmérettetésre. A kórus és falunk hírneve forgott kockán. Igyekeztünk olyan dalcsokrot összeállítani, ami a magas szakmai kívánalmaknak megfelel. Ehhez párosult a
gyönyörû énekhang és a káprázatosan szép kartali népviselet. Az
eredményhirdetés azt bizonyította, hogy ennek megfelelt a Kartali
Asszonykórus. Elnyertük a döntõ „Nagydíját”.
A Kartali Asszonykórus egyszerû emberekbõl összetevõdõ nagyszerû közösség, kik tudnak régi dalaikból nagyszerût alkotni.
A zsûri elismerõ szavai szárnyakat adott nekik, és munkájukhoz nagy
lendületet.
Reméljük, hogy még számos eredményekkel növeljük falunk hírnevét.

Kisbíró lapzárta:
2010. december 15.

 Valter Menyhértné
A kórus vezetõje, Mûv. Ház vez.
2010. november

KISBÍRÓ
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EGYÜTT EMLÉKEZTÜNK…
A Mûvelõdési Házban 2010. október 23-án együtt emlékeztünk
az 1956–os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójára
és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napjára.
A Himnusz eléneklése után Tóth Ilkó Mihály polgármester Úr
mondott ünnepi beszédet. A Könyves Kálmán Általános Iskola felsõ tagozatának 8. osztályos diákjai és énekkara irodalmi zenés összeállításukkal méltóképpen tisztelegtek a múlt eseményei és hõsei elõtt. Mûsorukat Mitter Klára és Deme Gabriella tanárnõk tanították be. Fuvolán játszott Deme Gabriella,
és gitáron Utschalottné Nagy Ágnes kísérte az énekkart. Majd
Heltai Jenõ: Szabadság címû versét hallhattuk a gödöllõi
Novák Gyula átélt elõadásában, akinek versmondó hangját a

FELHÍVÁS
„Egy cipõsdoboznyi szeretet karácsonyra”
A Szülõföldünk Kartal Alapítvány karácsonyi ajándékgyûjtést szervez rászoruló gyerekek és családok javára.
Akinek van felesleges, de jó állapotban lévõ játéka, könyve, taneszköze, egy kis édességgel kiegészítve tegye bele
egy cipõs dobozba és hozza el, hogy az ajándékokkal egy
kis mosolyt csalhassunk a nélkülözõ emberek arcára.
Kérjük, a doboz tetejére jól látható módon írja rá, hogy az
ajándék milyen korú és nemû gyermek/felnõtt számára
készült, pl. így: “fiú 12” vagy “lány 8”.
A gyûjtés helye: Kartal, Petõfi u. 41.szám alatti Faluház
Ideje: 2010. december 1.-2.-3.-án 14-17 óráig
Az ajándékok csomagolása és kísérõkártyák készítése december 5.-én 14 órától lesz. Mindenkit szeretettel várunk.
Segítsen, hogy minden karácsonyfa alá kerülhessen egy
kis ajándék!
Érdeklõdni lehet a 06 20 925 1090 telefonszámon.

bemutatásra kerülõ kisfilm megrendítõ filmkockái alatt is hallhattuk. Az ünnephez kapcsolódva ezt követõen került sor
Fuszenecker Ferenc és Szabadi Attila közös alkotása, a „Rejtõzködõ képek-1956” film vetítésére, amely Kinczler Gyula forradalom napjaiban készült fényképeire épül. Filmjüket a
Kartal TV mûsorán is megtekinthették, valamint vetítette a
Duna TV, a Miskolci - és a Fonyódi TV is. Az ünnepség keretében került sor Dr. Tegze Mária dányi háziorvos festmény kiállításának megnyitására, melyet meghívott vendégünk,
Gódor András Dány község polgármestere fennkölt keretek
között nyitott meg.
A rendezvény technikai lebonyolítását Szászi Tibor tanárnak
köszönhetjük.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak, hogy
méltón ünnepelhessünk. 

A Mûvelõdési ház
DECEMBERI tervezett programjai:
1. szerda
3. péntek
3. péntek
6. hétfõ
8. szerda
10. péntek
12. vasárnap
13. hétfõ
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek
20. hétfõ
21. kedd
22. szerda
31. péntek

2010. november

Árusítás - vegyes
Meseelõadás óvodásoknak
17.00 "Kartaliak a kartaliaknak"
Érkezik a Mikulás
Árusítás - cipõ, ágynemû, sapka, zokni
Árusítás - vegyes
18.00 Kamarateátrum elõadása
Árusítás - vegyes
15.00 - 18.00 VÉRADÁS
14.00 - 16.00
Mozgáskorlátozottak karácsonya
Árusítás - vegyes
10.00 Iskola Karácsony - alsó tagozat
17.00 - Könyves Kálmán Általános Iskola
karácsonyi mûsora Szülõknek
8.00 Iskola Karácsony felsõ tagozat
17.00 FALUKARÁCSONY
SZILVESZTERI BÁL
A változtatás jogát fenntartjuk!
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MEGHÍVÓ

KÖNYVAJÁNLÓ
Salinger Richard: Omyno
A napokban olvastam egy érdekes, tartalmas könyvet. Életünk fontos, egyre inkább háttérbe szoruló értékeirõl szól.
Bár ezoterikus könyvnek tûnik, de aki tud
a sorok között olvasni, megtalálja mélyenszántó mondanivalóját. Ízelítõül néhány
gondolatot ragadtam ki belõle.
Biztosan mindenki találkozott már azzal a
belsõ hanggal, amelyik azt bizonygatja hihetõen, hogy kicsi vagy, tehetségtelen, buta stb. Mindenféle félelmeket ültet el bennünk és sikerül annyira elbizonytalanítania, hogy esélyünk sem lesz a boldogságra.
Õ a sátán. Akinek sikerül kiûznie magából, ahhoz egyre nagyobb kísértések formájában jön el.
Amikor hazudunk, neki teszünk szívességet, ugyanis a hazugsággal gyengeségünket szeretnénk eltitkolni, azt, hogy nem
olyan életet élünk, mint amilyet kifelé mutatunk. Minél jobban
bonyolódunk bele a hazugság hálójába, annál nagyobb lesz a
káosz.
Amikor pl. figyelmeztet , hogy buta vagy, mert nincs diplomád
vagy, negyven vagy és nincs kocsid, vagy kevesebb vagy másoknál, mert nem mentél nyaralni, akkor azt akarja elhitetni,
hogy az életnek van egy szabálykönyve és Neked e szerint kell
élned! Valóban, lehetséges, hogy van ilyen könyv, de biztos,
hogy nem ebben az értelemben.
A magántulajdont is nagyon szereti. Vedd meg, mert a tiéd,
szerezd meg, mert ez Neked jár! És arról nem szól, hogy ami
ezen a világon van, az nem a miénk, csak kölcsön kapjuk. Tudjuk, hogy amikor eltávozunk innen, semmit sem vihetünk magunkkal.
Ha ezt szem elõtt tartanánk, akkor nem lenne annyi ember, aki
csak a vagyonát gyarapítaná, és közben elsiklik mellette az élet
és nem ér rá a családjára, gyerekeire figyelni. Amikor pedig
kap egy betegséget a nagy hajtás miatt, akkor már ráér, csak
lehet, hogy addigra késõ lesz.
A szépség is az övé, a külsõ csillogás, mert ezzel tereli el a fontos dolgokról a figyelmet. Egyre jobban letérít arról az útról,
amelyen járnod kell. Ezek nem fontos dolgok!
Meg kell tanulnunk szépen élni. Rá kell jönnünk, hogy az értékek nem a külsõségekben rejlenek, hanem az emberi tulajdonságokban. Abban, hogy õszinték vagyunk, hogy tudunk hinni,
szeretetet adni és kapni, segíteni embertársainkon. Hogy megállunk a rohanásban, idõt szánunk szeretteinkre. Meghallgatjuk társunk gondját, baját és megpróbálunk segíteni neki. Leülünk gyermekeinkkel beszélgetni és a jóra nevelgetni õket,
addig, amíg lehet.
Tudom, hogy néhányan azt gondolják, mit magyaráz ez itt nekünk szép dolgokról, amikor nincsen munkahely, ha van, akkor
kihajtják az ember lelkét, azért nem ér rá. Sokan küszködnek
anyagi gondokkal, nincs hol lakniuk.
Mindezt tudom és tudja az író is. Éppen ezért kiemelten fontos
ma az, hogy valamiben kapaszkodót találjunk és próbáljunk
meg javítani életünkön!
 Laukó I.
Köszönetet szeretnénk mondani Bereczki Milánnak, Czene
Mónikának, Fodor Imolának és Kosníder Barnabásnénak a
könyvtárnak ajándékozott könyvekért, valamint Búth Emíliának és Deák Józsefnek az újságokért.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt író-olvasó
találkozónkra a Nagyközségi Könyvtárba,
ahol megismerkedhetnek
és beszélgethetnek az
Eltitkolt származás c. könyv írójával,
Budai Józseffel.
A rendezvény idõpontja:
2010.november 27. szombat 17.00 óra.
"Tudta Ön, hogy Európában a legszerényebb becslések szerint is legalább
másfélmillió olyan gyermek született a
II. világháború alatt, és közvetlen utána, akinek az igazi
apja német katona volt… Születtek ezek a gyerekek
Franciaországtól Norvégián át Magyarországon is!"

KARTAL LEGIDÕSEBB
LAKOSÁNAK KÖSZÖNTÉSE
Minden évben a Polgármester Úr és a Családsegítõ
Szolgálat együttesen szokta
köszönteni a falu legidõsebb
lakosát.
Kartal legidõsebb lakosa
2010-ben Tóth Ilkó Andrásné, született Izrael Erzsébet.
Kartalon született 1912. február 8-án egy népes családba, 12 testvére volt.
16 éves korában ment férjhez a szintén törzsgyökeres kartali Tóth Ilkó Andráshoz. Házasságukból nyolc gyermek
született, de csak négy élte meg a felnõttkort: András, László, Erzsébet és Margit. Férje 1980-ban hunyt el, és néhány
évvel késõbb elvesztette András fiát is. Azóta Bözsi néni
egyedül él. Az utóbbi években Erzsébet nevû lánya gondozta Versegen, de jelenleg Kartalon él az egyik unokánál.
14 éves korában munkát vállalt az Állami gazdaságban
Kartalon és nyugdíjas koráig ott is dolgozott. Elsõsorban az
aratási munkákban segédkezett, mivel akkor még kézzel
arattak.
Bözsi néni egészségi állapota nem jó. Évek óta nem lát, és
most már a hallásával is komoly problémák vannak. Napjait
ágyban fekve tölti. 3 gyermeke, 15 unokája, 20 dédunokája
és 12 ükunokája körében telnek a mindennapjai.
További jó egészséget kívánunk Bözsi néninek.
 Sisa Anita

IDÕSEK NAPJA 2010. OKTÓBER
Minden évben a Családsegítõ szolgálatok megrendezik az
Idõsek napja rendezvényt az aszódi Csengey utcai általános
iskolában. Kartalról busz szállította az érintetteket Aszódra.
A rendezvényen különbözõ mûsorokkal várták a vendégeket. Az idén „A két zsivány” együttes szórakoztatta a résztvevõket, akik nagyon jól érezték magukat.
 Sisa Anita
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KARTALI

NYUGDÍJASOK A
NYUGDÍJASOKNAK
Búth Emília

DAL ÉS TÁNC
Szoknyát ráncol. Õszülni kéne?
Kontyot rakat.
Tágul a kör, kéz kezet érve,
nõ a csapat.
Dobog a szív. Téved az óra.
A tükör csal.
Röpít a tánc, mintha nyár volna:
szárnya a dal.

Aki elfogadta a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület és
Herczegné Olgi néni meghívását, s 2010. november 13-án eljött, ott volt a Kartali Mûvelõdési Házban, kellemes délutánt tölthetett: jó helyen, jó társaságban. Vendéglátók,
vendég-fellépõk, akik rendre helyet cseréltek, felváltva voltak szereplõk és nézõk, mind jó érzéssel, elégedetten gondolhatnak vissza az együtt töltött pár órára. A fellépõ csoportok példás önmérséklettel úgy adtak ízelítõt magukból,
hogy az élvezhetõ legyen. A nekik kedves, magukkal hozott
dalokat, táncokat nagy tapsokkal köszönte meg, a közönség.
Örömmel adott, örömmel kapott ajándék. Senki, semmi
nem volt sok! A díszvendég, Dévai Nagy Kamilla is, mielõtt
mûsorát elkezdte volna, elismerõ szavakkal lépett a színpadra: „ritka, szép, bensõséges pillanatoknak vagyunk (voltunk) részesei!” Amihez persze õ is hozzájárult: saját gitár
kísérettel elõadott dalait „csendes áhítat” és nagy taps követte. A közösség, az összetartozás élményét kapta, aki ott
volt. Sikerült úgy összeválogatni dalokat, táncokat, hogy végig megmaradt a lendület. A vendéglátók színpadi jelenetét
nagy derültség kísérte. Aki addig nem mosolygott volna, itt
biztos felderült. Elismerés érte! Ezért is… szervezésért,
rendezésért, „lebonyolításért”… a Klub-tagoknak… s persze Olgi néninek!
 Búth Emília

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
A Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület november 13-án nagyszabású nyugdíjas találkozót tartott a környékbeli és távolabbi falvak aktív nyugdíjas klubjainak
részvételével a helyi mûvelõdési házban, ahol fotókiállítás
várta az érdeklõdõket a nyugdíjasklub tagjainak életképeibõl. Bemutatták díjnyertes Kartali babáikat, valamint Sápi
Jánosné szép szõtteseiben is gyönyörködhetett a látogató.
Herczeg Jánosné Olgi néni vezetésével, szervezésével és
nem utolsó sorban a sok fiatal lendületét meghazudtoló
klubtag munkájának eredményeképpen egy színvonalas,
kellemes délutánnak lehettünk résztvevõi. Minden meghívott vendéget finom ebéddel, maguk készítette süteménnyel kínáltak az iskola ebédlõjében.
Majd délután 3 órakor megkezdõdött a mûsor, ahol minden vendégcsoport színes népviseleti ruhákban, saját produkcióval, dalokkal, versekkel, tánccal szórakoztatta a közönséget. Még egy sztárvendéget is sikerült erre az eseményre felkérni Dévai Nagy Kamilla személyében. A mûvésznõ gyönyörû hangjával, kellemes személyiségével, elvarázsolta a közönséget, dalaival emelte a délután hangulatát. A Kartaliak az Ördög címû színdarabbal és egy népi
tánccal zárták a mûsort. Szinte elszaladt az a bõ két óra,
míg a csoportok bemutatkoztak.
Ilyen hosszú tartalmas nap után gondolnánk, minden idõs
ember siet haza, hogy fáradt tagjait kinyújtóztassa, de ezek
az energiával teli „öregek”még a Bagi csoport jóvoltából érkezett zenekar nótáira ropták a táncot.
Ezek az emberek tetteikkel bizonyítják, hogy a kor nem
számít, együtt lenni, tartalmasan szórakozni, egymást szórakoztatni jó dolog. Kívánom a nyugdíjasklub vezetõjének s
minden tagjának, hogy erõben, egészségben és ekkora lendülettel folytassák tevékenységüket még nagyon sokáig.

 Rehorovszky Gáborné

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk mozgáskorlátozott tagjainkat és hozzátartozóikat a 2010 évi beszámolóra, valamint az évzáró ünnepségre.
A helyszín: kartali Mûvelõdési Ház.
Idõpontja: 2010. dec.16. csütörtök, 14 óra.
Megjelenésükre feltétlen számít Aszód Szervezete
és Hartmann János a mozgáskorlátozottak helyi vezetõje
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TEMPLOMI KÓRUSOK TALÁLKOZÓJA KARTALON
A Kartali Római Katolikus Egyházközség templomi
kórusa idénre már eléggé erõsnek és kiforrottnak
érezte magát ahhoz, hogy megrendezze a Templomi
Kórusok Találkozóját. Kórusunk rendszeresen részt
vett az elmúlt években ezeken a találkozókon, és úgy
gondoltuk, hogy 2010-ben ezt mi rendezzük meg.
A szervezési és elõkészítési munkálatokat követõen
erre november 13-án, szombaton került sor. Tisztában voltunk a lehetõségeinkkel és korlátainkkal, nyilván a meghívott kórusok számában nem
tudtuk felvenni a versenyt, mondjuk a váci székesegyházzal, ezért eleve
egy szûkebb körben gondolkodtunk.
A meghívott kórusok 8-10 percet kaptak a meghívóban arra, hogy a találkozón majd az általuk kiválasztott mûvekkel fellépjenek és bemutatkozzanak.
A találkozó megnyitása a Szent Erzsébet-kertben köszöntõvel és a
Szent Erzsébet himnusz közös eléneklésével kezdõdött. Ezt követte a kórusok egyenkénti bemutatkozása a templomban.
A fellépés a következõ sorrendben zajlott: az Aszódi Csengey Gusztáv
Általános Iskola Gyermekkórusa Énok Nagy Levente karnagy, a Kartali
Szent Erzsébet madárkái kórus Utschalottné Nagy Ágnes karnagy, a
Kókai Dalárda Gregorné Rácz Ildikó karnagy, a Váci Szent Cecília kórus
Fõtisztelendõ Varga László kanonok-karnagy, a Kókai Harmónia vegyes
kar Acsainé Dávid Ágnes karnagy és a Hatvani Szent Adalbert kórus Molnár Tamás karnagy vezetésével.
Minden kórus sokat készült a találkozóra és minden elõadás nagyon
értékes volt. Jó indítás volt az aszódi gyermekkórussal kezdeni, mert
megadták a találkozó kezdõ hangulatát, és nagyon megható volt hallgatni 35 gyereket egyszerre énekelni és jól énekelni. A próbákon nem felhõtlenül, de ezen a napon magunkkal is elégedettek voltunk. A dalárda torokszorítóan hazafias dalokat adott elõ, nagyon ütõs és hatásos volt,
nem sûrûn hallani 20 férfit együtt énekelni. A váciak megmutatták, hogy
nem a létszám, hanem a tudás a meghatározó. /Nem véletlenül, a találkozó után siettek a Mátyás templomba, mert este ott léptek fel egy jótékonysági koncerten./ A másik kókai kórus igazi profi mûsort produkált, a
hatvani kórus és karnagyuk fellépése pedig utánozhatatlanul jó volt.

A szentmisén aztán minden kórus együtt énekelte az elõre megküldött
énekeket és Werner Alajos Mercedes-miséjét. Elismerem, hogy elfogult
vagyok, de mindenki csak az elismerés és a meghatottság hangján tudott nyilatkozni.
Ezt az Olvasók is
meg fogják erõsíteni, ha a Kartal
TV-n megnézik a
mûsorról készült
felvételt.
A szentmisét
Varga László atya
celebrálta, akinek
a titulusait nem
egyszerû felsorolni. A teljesség igénye nélkül néhányat azért leírok: a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Országos Magyar Cecília Egyesületének igazgatója,
tiszteletbeli kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a váci Szent József
kollégium igazgatója, az egyházmegyei televízió fõszerkesztõje, a Magyar
Katolikus Rádió Vallási és Egyházi Mûsorok Szerkesztõségének fõszerkesztõje, az Egyházmegyei Kántorképzõ igazgatója stb., de legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy papi pályafutását Kartalon kezdte 1983ban, és erre még mindig szívesen emlékszik vissza.
A mise után a találkozó résztvevõit egy egyszerû vacsorával vendégeltük meg, de hát itt sem hazudtolta meg magát senki, mert itt is rengeteget énekeltünk és nótáztunk.
A megnyitót egy Sík Sándori sorral, a Cserkész hitvallás elsõ mondatával kezdtük a Szent Erzsébet-kertben: „Hiszek a kevesek egybetett kezében!” És valóban, kevesen voltunk, de mégis elegen, és kevesek egybetett kezével nagy dolgokat lehet elérni és mûvelni.
Végül megköszönöm a találkozón résztvevõk szervezõi, elõadói vagy
segítõi munkáját, azoknak is, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.
n Vaskó János
a kartali kórus tagja

GYÛJTÉS INTÉZMÉNYEINKÉRT

GYÛJTÉS JÁTSZÓTÉRRE

Tisztelt kartali lakosok!
A környezetünket védõ szelektív hulladékgyûjtés mindannyiunk számára
fontos. Sõt, ha ezzel még támogathatjuk óvodáink és iskoláink anyagi lehetõségeinek bõvítését, ezáltal gyermekeink oktatását, nevelését célzó intézményeink színvonalasabbá tételét, talán még fontosabb.
Ezért kérjük a lakosságot, hogy a meghirdetett települési szintû gyûjtésben
vegyenek részt!
Amit gyûjtünk: PET PALACK ÉS ALUMÍNIUM DOBOZ
Ahogy gyûjtjük: összetaposott állapotban, a kupakot levéve, nagyméretû
háztartási szemetes zsákban (nem a hulladékszállító cég sárga zsákjában).
A kupakok külön összegyûjtésével egy mozgássérült fiatalember kezelését
támogatjuk!

Tisztelt kartali lakosok!
A játszótér gyermekeink szabadidejének kulturált és színvonalas eltöltésének tered adó helyszín. Ahhoz, hogy nekünk is legyen, gyûjtésre hívjuk
Kartal lakosságát.

Idõpont és helyszín: 2011. JANUÁR 12. SZERDA 8-16 óráig
ALSÓ TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA udvara
A kiskereskedelmi egységek vezetõinek figyelmét külön felhívnánk arra, hogy a boltokban, kocsmákban keletkezõ hulladékok szelektív gyûjtésével nagymértékben támogathatják intézményeinket!

A tavalyi évben indultunk elõször a DELIKÁT nyereményjátékán, ahol évente nyolc darab 5 millió forint értékû játszótér felépítését vállalja a cég a
nyertes településeken. A gyûjtést óvodában, iskolában szerveztük, amit
most szeretnék települési szinten is megvalósítani.
Ezért kérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felhasznált DELIKÁT ételízesítõk bármilyen kiszerelésû vonalkódjait tegyék bele a plakáttal jelzett
intézményekben (pl. óvoda, iskola, polgármesteri hivatal) és boltokban kihelyezett gyûjtõdobozokba, hogy minél nagyobb eséllyel indulhassunk a
játszótér megépítéséért. A gyûjtés folyamatos, az idei és jövõ év egészében
tart.
Köszönjük segítõ közremûködését!

Köszönjük segítõ közremûködését!
Óvodai és iskolai SZMK

Óvodai és iskolai SZMK
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KARTALI SPORTEGYESÜLETEK
BEMUTATÁSA
FORRÁS SZABADIDÕ SPORT EGYESÜLET
Azzal szeretném a cikkemet kezdeni, hogy elnézést kérjek Tóth Istvántól
és az egyesület tagjaitól, mivel nem szerepeltek az elõzõ lapszámban
megjelenõ cikkemben. Nem a rossz szándék vezérelt.
Az egyesületet 2001-ben alapították. Ez idõ óta küzdelmesen, egy-két segítõkész ember támogatásával és az Önkormányzat részérõl kapott támogatással tartják fönn az egyesületet. A nõi labdarúgók rengeteg serleggel (I.-II.-III. helyezések, különdíjak), éremmel, oklevéllel bizonyítják tehetségüket. A tavalyi évben a gyermeklabdarúgó csapatok is az egyesület égisze alatt mûködtek. Minden évben, immár hagyományosan regionális férfi és nõi teremlabdarúgó tornákat szerveznek, ezáltal megmozgatva az amatõr labdarúgás szerelmeseit. A labdarúgáson kívül kerékpáros, motoros, off – road, és turisztikai szakosztályokat mûködtetnek.
Nagyszabású kerékpár túrákat szerveznek országhatáron innen és túl.
A 2009.szeptember 12-én nagyszerû kezdeményezésként sportnapot
szervezett Tóth István az egyesület elnöke. Széles választékát találhatták
a programoknak a sportszeretõ emberek.
Ezek a következõk voltak:
- I. Kartali OFF-ROAD terepjárós verseny,
- Kerékpáros helyismereti ügyességi túraverseny,
- Díjlovas, lovas kaszkadõr, lovas íjász bemutató,
- Lovaglás, íjászbemutató és célba lövés
- Futóverseny, gyalogos túra
- Tenisz, asztalitenisz versenyek
- Métajáték bemutatása a kartali általános iskolások részvételével
- Zenés, táncos szabadidõs mozgások bemutatása és gyakoroltatása
- Egyéb erõnléti és ügyességi játékok a közönség részvételével. (Rönkdobás, kötélhajtogatás, Vortexdobás) Bocsa-játék, stb.)
- A Magyar Vöröskereszt szervezésében vércukorszintmérés, vérnyomás-mérés, véradás.
A sportnap vendége Monspart Sarolta tájfutó világbajnok volt, aki a célban várta a befutó sportolókat. Számos jó tanácsot kaphattak felnõttek,
gyermekek egyaránt az egészséges életmóddal, a sporttal kapcsolatban.
Jó hangulatban ért véget ez a támogatandó rendezvény. A Forrás S. E.
–nek és a többi helyi sportegyesületnek is célja, és mindent meg is tesznek érte, hogy a gyerekeknek és a felnõtteknek az egészséges életmódot
propagálják, és mintát adjanak a szabadidõ helyes eltöltésére. A különbözõ sportrendezvényeknek, bajnokságoknak a legfõbb célja ez. Fontos,
hogy az emberek felismerjék ezt, és ne csak egy szûk réteg kapcsolódjon bele ezekbe a sportrendezvényekbe. Pozitív mintát kell szolgáltatni a
szülõknek a gyerekek felé. Együtt kell elmenni ezekre az összejövetelekre. A sport hosszú távú befektetés. Legfõképpen akkor kamatozik, amikor már hatványozottabban felszínre kerülnek egy felnõtt ember egészségügyi problémái. Nem mindegy pl. hogy uszodabérletre, vagy gyógyszerekre költjük el a pénzt. Nem mindegy, hogy túrázunk a családdal,
vagy a család látogatja meg valamelyik tagját a kórházban. Mindenki tudja, mirõl beszélek. A rohanó világban, többek között így is gondoskodhatunk gyermekeink majdani felnõtt életének minõségérõl. A sportegyesületeknek közösen kell elérni, hogy a sport, az egészséges életmód felé
forduljanak az emberek. Minél nagyobb az érdeklõdés annál több értékes
rendezvényt lehet szervezni.
Az egyesület életérõl a www.freeweb.hu/forrasse weboldalon kaphatnak
tájékoztatást az érdeklõdõk. Ha valaki csatlakozni szeretne az egyesülethez, és ehhez információra van szüksége a 06/30-9917-106-os telefonszámon érheti el Tóth Istvánt az egyesület elnökét.
Azzal a céllal szeretném bemutatni a kartali sportegyesületeket, hogy

szorosabbá fûzzük a viszonyt a sportolni vágyó lakosság és a civil sportegyesületek között. A sport összetartó erõ a társadalomban. Nézzük csak
meg az olimpiai eszmét. Egy olyan közös összetartó erõ az ország sportszeretõ állampolgárai között, amelyet mással nem lehet összehasonlítani. Olimpia, világbajnokság, európa bajnokság. Ilyenkor nincs különbség
ember és ember között. Ha sportról van szó ugyanez igaz településen belül. Ugyanúgy szurkolunk a Forrás S.E.-nek a Kartal S.E.-nek a Kartali
Futsal S.E.-nek a Kartali Teniszklubnak, a Neumann-Kartal Floorball S.E.nek, az amatõr kartali asztaliteniszezõknek, a Kristály Ház sportolóinak,
a Shinden Dojo kyokushin kartali karatésainak, vagy az iskola sportolóinak. Fogjunk össze gyermekeink és településünk érdekében. A sport lehet az egyik kapocs, amely szavatolja az egységet.
Hajrá Kartal!
 Sportbaráti üdvözlettel:
Kratofil Sándor

Jótékonysági Sportbál
a Kartal S. E. szervezésében
Elmondhatjuk bátran, nagyszerûen sikerült a Sportbál. Jó zene, fergeteges hangulat jellemezte a Kartal S. E. jótékonysági bálját. Együtt táncoltak a
sportolók és sportot szeretõ,
támogató emberek. Jó volt látni, hogy a sportbarátok, összefogtak egy nemes cél érdekében. A bált Tóth –Ilkó Mihály Polgármester Úr nyitotta meg, aki a rendezvény fõvédnöke is volt egyben. Köszöntötte Száraz Józsefet 80.
születésnapja alkalmából, és megköszönte az eddigi fáradozásait, a
kartali labdarúgás iránti elkötelezettségét. Köszöntötte feleségét Marika nénit, aki támogatta Józsi bácsit egy egész életen át. Ezután a
Happiness Dance Fitness Fit - Kid bemutatóját láthattuk. Õk Mecséri
Alexandra edzõ vezetésével készülnek, immár három éve. A csoport
tagjai a következõk: Sõregi Noémi, Csomán Enikõ, Hartó Erika, Mátyási Fanni, Bonafert Renáta, Molnár Martina, Koncz Liza. Sõregi Noémi
és Csomán Enikõ tavasszal már az országos bajnokságon fogja öregbíteni Kartal hírnevét. Köszönjük a bemutatójukat. A bemutató után a
vacsora következett. A felszolgálásban Urbán Csaba a Kartal S. E. játékosa segített. Köszönjük neki. A vacsora után Gombai Tamás zenepedagógus, az Állami Népi Együttes prímása és Bartha Bálint adtak
elõ hegedûn mezõföldi dallamokat. A következõ fellépõk, Mátyási
Márk és Sármány Viktor voltak, akiknek a foci freestyle bemutatóját
láthatták, majd Gombai Bálint és Sármány Viktor, (több floorball
freestyle verseny gyõztesei) kápráztatták el a közönséget floorball
freestyle bemutatójukkal. Köszönjük a közremûködésüket. A bemutatók végeztével elkezdõdött a hajnalig tartó mulatság. A Gála zenekarnak külön köszönjük a kitartó és fantasztikus zenét, és a felajánlásukat, miszerint ingyen muzsikáltak. A zenekar tagjai: Csepeli Balázs billentyû, Péter Balázs szaxofon, Nagy Tamás szaxofon, Kiss Gábor gitár,
Keserû Tamás dob. A jótékonysági bál bevétele 446.500 Ft - volt.
Polgármester Úrnak, a képviselõ testületnek és minden kedves résztvevõnek, támogatónak köszönjük a segítséget, a megjelenést, amivel
támogatták a Kartal S. E. kezdeményezését.
Ezúton szeretnénk megkérni mindenkit, hogy a következõ évi adóbevallásnál támogassa a Kartal S. E. gyermek- és felnõtt sportolóit, az
adója 1%-ával. Kartal S. E. adószáma: 19831394-2-13
A Kartal S. E. munkáját, eredményeit a nemrég elindított www.kartalse.hu weboldalon követhetik figyelemmel.
 Kratofil Sándor testnevelõ tanár, edzõ
Sportbaráti tisztelettel:
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Meghívó!

MEGHÍVÓ

A kartali Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

A Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2010. december 22-én,
17 órakor kezdõdõ

SZILVESZTERI BÁLUNKRA,
2010. december 31-én 19 órára.
Belépõdíj: 5.500.-Ft/fõ,
amely tartalmazza a vacsorát,
és az éjféli étkezést.

FALUKARÁCSONY
ünnepségünkre.

Büfé, tánc, tombola!
Búcsúztassuk együtt az óévet!
Jelentkezni lehet december 20-ig, a Mûvelõdési
házban vagy a 06 28 437 241 telefonszámon.

EGYPERCES HÍREK
Tovább folytatódik
községünk
intézményeinek
akadálymentesítése,
fotónkon a
Mûvelõdési ház elõtt
dolgoznak…

Hahó, emberek!
A Vécsey Kamarateatrum új bemutatóját 2010.dec.12én 18 órától megtekinthetitek a Kartali Mûvelõdési
Házban!
Írta:
Vladislav Vancura
Címe:
Szeszélyes nyár
Játsszák: Barabás Tamás (Antonin Dura, fürdõmester)
Deákné Szelei Erzsébet (Durová asszony)
Jávor Balázs (Hugo õrnagy)
Lévai József (Roch kanonok)
Mészáros Petra (Anna)
Szendrei Szabolcs (Arnostek, bûvész)
Színpadra alakította és rendezte: Barabás Tamás
Ha szeretnétek kellemes 80 percet eltölteni egy cseh
fürdõvárosban, itt a vissza nem térõ alkalom!
Belépõdíj: amennyit támogatásunkra szántok, de amit
gondoltunk úgyis elvesszük!

Zajlik a munka az
egyedi formájú
Bölcsõde építkezésén
is, képünkön
alapozási munkálatok láthatók…

MEGHÍVÓ
A MÛVELÕDÉSI HÁZ SZERETETTEL VÁRJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2010. december 3-án, pénteken, 17 órakor kezdõdõ

"KARTALIAK A KARTALIAKNAK"
mûsorára, melynek keretében kerül
átadásra a

"KARTAL NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA"

Vécsey Kulturális Közhasznú Alapítvány
2010. november

cím.
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Ki volt Szent Miklós, honnan ered a Mikulás?

Naptárunk tizenegyedik hónapja a régi római kalendáriumban a kilencedik volt,
innen ered a név: novem, ami latinul kilencet jelent. (A régi római naptárban az
év márciussal kezdõdött.) A székely naptár Enyészet havaként említi novembert. Az elnevezés a természet változására, a lombok, a virágok, az egy nyári
növények eltûnésére utal, ami azt is jelenti, hogy küszöbön már a tél. A régi
magyar naptárban Szent András havaként szerepelt. A csillagászok e hónapot
a Nyilas havaként említik.
Jeles napjai:
November 1. Mindenszentek napja
November 2. Halottak napja
November 3. A Magyar Tudomány Napja. A kormány 1997-ben hozott rendelete 55/1997. (IV. 3.) november 3-át a Magyar Tudomány Napjává nyilvánította
annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon, a pozsonyi Országgyûlésen gróf
Széchenyi István felajánlotta birtokainak egy éves jövedelmét, 60 ezer forintot
a Magyar Tudós Társaság - a mai Tudományos Akadémia - megalapítására.
Az indoklás szerint a kormány ezzel kívánja segíteni a közgondolkodásban a
tudósközpontú értékrend kialakítását és elismerni a tudomány mûvelése és
fejlesztése érdekében végzett tevékenységet.
November 3. A szociális munka napja
November 5. Szt. Imre - a barokk kortól a magyar ifjúság védnöke - ünnepe.
Európai Kereskedelmi Nap
November 9. Feltalálók napja, világszabadság napja
November 10. A tudomány világnapja a békéért, a fejlõdésért.
November 11. Márton napja - a régi gazdasági év határnapja, az új-bor ünnepe. A katonai felderítõk napja.
November 12. Minõségügyi Világnap
November 14. Térinformatikai Világnap. E nap célja, hogy a térinformatikát és
térképészetet megismertesse a fiatalabb korosztállyal. Cukorbetegek világnapja.
November 16. A Magyar Szentek és Boldogok Emléknapja. E napon azokat a
szenteket ünneplik, akiknek az ereklyéit magyar templomokban tisztelik és
azokat a szenteket, akiknek nincsen külön ünnepük, de itt éltek magyar földön,
akár a honfoglalás elõtt, akár utána. Vannak köztük olyanok, akiket a napi kegyelet és az emlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hõsei és szentjei, a mindennapok vértanúi is. A tolerancia
nemzetközi napja.
November 17. Füstmentes Nap, Nemzetközi diáknap
November 19. Erzsébet napja. Erzsébet kedves, magyar szent asszony, II.
András és Gertrúd királyné leánya, Árpád-házi Szent Erzsébet, a szegények
patrónusa.
November 20. A Gyermekek Jogainak Világnapja és az Ifjú Zenebarátok Világnapja
November 21. Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. A Televíziózás Világnapja is.
November 22. Szt. Cecília szûz és vértanú - a zenészek védõszentjének –
napja. A magyar közoktatás napja.
November 23. Krisztus király ünnepe. A katolikusok fõ ünnepei közül ez a legfiatalabb, ami az egyházi év utolsó napja is. XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én Quas Primas címû enciklikájában.
November 25. Katalin napja. A Kr. u. 305-ben vértanúhalált halt Alexandriai
Szent Katalin ünnepe. Szent Katalin a kórházak, a betegek, az elesettek védõszentje. A magyar labdarúgás napja.
November 27. „Ne vásárolj semmit!“ Nap. A „Ne vásárolj semmit“ napot Ted
Dave kezdeményezte 1992-ben. Ted Dave a reklám szakmában dolgozott. Elhatározta, hogy tesz valamit a reklámok állandó túlvásárlásra buzdítása ellen.
Ettõl kezdve a vásárlásmentes napot egyre több országban tartották meg. A
magyar véradók napja. A Nobel-díj alapításának napja. November 30. - András napja. András, mielõtt Jézus követõi közé állt volna, halász volt. Hitéért
vértanúhalált halt Kr.u. 60-ban, Petra városában, ahol keresztre feszítették. A
megszokott keresztformától eltérõ módon készítették el azt a keresztet, melyen
Andrást megfeszítették: a két szárat átlósan rögzítették egymáshoz. Szent
András sajátos keresztjérõl kapta nevét az ácsok, állványozók, faszerkezeteket készítõk által napjainkban is használt rögzítési mód, az András-kereszt.
„András zárja a hegedût...“. A mondás azt jelenti, hogy beköszönt Advent idõszaka, a várakozás, a felkészülés az ünnepre, a Fény születésére, tehát vége egy idõre - a zajos mulatságoknak...

Amikor ez az újság az Önök kezébe kerül, már csak napok választanak el a Mikulás érkezésétõl. Bár az idõ megtréfál minket, lehet,
hogy december 6-án is +15º C-ot mérhetünk, de azért a Mikulás
ajándékát a gyerekek akkor is várják. Honnan ered ez a szokás, ki
is volt Szent Miklós? Vajon más országok is ünneplik? Ezekre a
kérdésekre kerestük a választ.
Szent Miklós, (december 6.) a kisázsiai Myra (Törökország) szent püspöke (270ben), a keleti egyház máig legtiszteltebb szentje. Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában
nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitõl örökölt
hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához Patara város kolostorába költözött. Az õ
felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet,
majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és
a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítõkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a
nevét. 52 évig volt püspök. Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törõdése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetõjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerû emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett.
Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította. Szent Miklós,
a csodatévõhöz kapcsolódó legendák:
• Három zsák arannyal három szüzet ment meg
• Három halálraítélt katonát ment meg
• Feltámaszt három megölt gyermeket
• Egy hajót ment a vihar lecsendesítésével (vízen járók, vízimolnárok és hajósok
patrónusa)
• Zadar város meghódításának megakadályozása
December 5-én a névnapja elõestéjén a hideg idõ beköszöntével rendszeresen
megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Innen ered az a szokás, hogy
a gyerekek szépen kitisztított cipõjüket az ablakba állítják ajándék reményében.
Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte „ Noel Baba“ -nak, ami azt jelenti „Ajándékozó Apa“. 326 december 6-án halt meg, 1087-ben vált valóban egyetemes szentté, ekkor kerülnek Bari-ba az ereklyéi.
A Mikulás-járások a XIII. században a kolostori, plébániai diákság révén terjednek
el a latin szertartású (római katolikus) Európában, fõleg Normandiában, továbbá német nyelvterületen és a szomszédos népeknél – így Magyarországon is. A zajütés
a középkorban válik magyar népszokássá, célja a gonosz szellemek elriasztása, ehhez a szenteket hívják segítségül. A fiatalok láncokat csörgetve jártak házról-házra
Miklós napján, máig élõ formájában az ördög, tréfásan a krampusz társaságában
jelenik meg. A kormos képû, szarvakat viselõ alak zavart kelt, a gyerekeket ijesztgeti. A szó eredete: a Mikulás a Miklós név szlovák változata, egyébként ajándékozást jelent. Miklós a keleti és nyugati egyház közös nagy szentje, egyúttal a házasság és az anyaság oltalmazója, a gyermekek barátja. Miklós többek között patrónusa még a gabonakereskedõknek, pékeknek, borkereskedõknek, ügyvédeknek,
és halászoknak is.
A gyerekek persze mindig tudni szerették volna, mit csinál a Télapó, amikor nem
ajándékokat osztogat. Így született meg a Mikulás-legenda, mely szerint a finn
Lappföldön lakik, és rénszarvas szánon közlekedik.
Az eredeti Szent Miklós legendához kapcsolódó szokásokat (Sinter Klaas, Saint Nikklaas) az Új-Amszterdamba (New-York) bevándorló holland telepesek honosították
meg az Újvilágban a XVII. században.
Az amerikai Mikulás-imázs (Santa Claus) azonban csak késõbb, egy vers illusztrációjának nyomán született meg. Clement Clarke Moore 1823-ban íródott „Szent Miklós látogatása“ címû verséhez Thomas Nast rajzolt képeket a Harper’s magazinba
1860 és 1880 között. Nast fantáziájának köszönhetõen olyan titkos részletek kerültek a köztudatba a Mikulás életérõl, mint hogy a mûhelye az Északi-sarkon található. Moore versébõl pedig az ajándékszállításban segédkezõ rénszarvasok nevei is
ismeretessé váltak.
Az európai népeknél a Mikulást kezdetben hosszú õsz szakállú, földig érõ köpönyeget viselõ aggastyánként ábrázolták. Angliában a XVII. sz. óta jelenítik meg, máig
legnépszerûbbek a viktoriánus kor mikulásai. Szent Miklós ünnepe Amerikában a
XIX. században keveredett össze karácsony ünnepével, ekkor vált Christmas
Fatherré, és onnan terjedt el az ún. amerikai típusú Mikulás, aki pirospozsgás, joviális, pocakos, mosolygós. Ruházata is megváltozott: rövid, prémmel szegélyezett
kabátot és félhosszú csizmát hord. Már nem igazán hasonlít hajdani névadójára, a
szentéletû Miklós püspökre. Az ajándékozás hagyománya, és Szent Miklós emléke,
azonban máig megmaradt.
(az internet nyomán összeállította: vama)
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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

TEMETKEZÉS
FÉNY-ALKONY Kft.
Teljes körû szolgáltatás
Állandó ügyelet:
éjjel - nappal
Ügyintézõ: FODOR ATTILA
KARTAL, Ady E. u. 29.
Tel: 06-28- 439-492, 06-20-4341-588

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak, akik
2010. október 11-én, 64 éves korában
elhunyt KOVÁCS ISTVÁN
temetésén részt vettek.
Köszönet azoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek,
akik szeretett halottunk elvesztésében
vigasztaltak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fehér Liliom
Nagy örömmel értesítjük a Kedves Lakosokat, hogy
2010. november 1-én megnyílt Kartal elsõ
KÖZÉRZET JAVÍTÓ ÉS MEDITÁCIÓS KÖZPONTJA.
Széleskörû szolgáltatásaink között megtalálható például:
- szauna, - sószoba
- masszázs, - kéz-és lábápolás, mûkörömépítés
- csillámtetoválás
Legközelebbi elõadásaink:
- Jobb agyféltekés rajztanfolyam, melynek keretében
jelentõs fejlõdést érhetnek el rajzolás terén.
- Újgenerációs gyermekek Magyarországon
(Indigó, kristály, csillag gyermekek)
Vendégeinket elõzetes idõpont egyeztetés után tudjuk fogadni, amelyet megtehetnek telefonon keresztül.
További információk megtekinthetõk honlapunkon:
www.feherliliom.nethu.net.
Elérhetõségeink:
Bencsik Csabáné:
Bencsik Ákosné:
06/20-547-1566
06/70-516-4897
06/20-353-3436
Cím: 2173 Kartal, Császár út 189.
E-mail: feherliliom.terike@gmail.com

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
2010. szeptember 21. napjától kezdõdõen,
minden hónap 1. és 3. kedd délután 15 órától 17 óráig,
Dr. Kalcsó Bettina ügyvéd, ingyenes jogi tanácsadást
nyújt Kartal nagyközség lakosainak a Polgármesteri
Hivatal épületében. Részletes tájékoztató az alábbi
elérhetõségeken kérhetõ: Dr. Kalcsó Bettina:
tel: 06-20-339-8590, iroda@drkalcso.com
Kartali Nagyközségi Önkormányzat:
http://www. kartal.hu, tel: 06-28-567-085
kartalph@vnet.hu

Köszönetnyilvánítás
Hálával és köszönettel tartozom
mindazoknak,
akik édesanyámat,
Deme Gábornét
/szül: Magyar Margit/
utolsó útján elkísérték, és fájdalmas gyászunkban részvételükkel erõsítettek minket.
A család nevében: Deme Margit

Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné • Olvasószerkesztõ: Varga Józsefné
Tördelõszerkesztõ: Liptai Gabriella • Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában Aszódon
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. Tel.: 06-28-437-241
E-mail: muvhaz.kartal@invitel.hu

