
XXI. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. JANUÁR

A tartalomból...
• A Magyar Kultúra Napja
• A népdal nemzeti kincs
•Zenei emlékévek 2011-ben
•Az internetfüggõség veszélyei

TÁJÉKOZTATÁS 
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
2011. ÉVI RENDJÉRÕL

2011. január 1-jétõl a településen ideiglenes jelleggel a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végzi a hulladék-
szállítást addig, ameddig a környezõ önkormányza-
tokkal együtt kiírt közbeszerzési eljárás  jogerõsen le
nem zárul.
A vállalkozók egyéni szerzõdéseiket a cég ügyintézõ-
jénél, Sápi Zoltánnál köthetik meg, aki a 06/30-9447-
175-ös telefonszámon érhetõ el.
A szemétszállítás díja 20.080 Ft/ év, amely egy 120 l-es
kuka heti ürítési díját foglalja magába. A szemétszál-
lítási díjat a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen
negyedévente kell megfizetni, melyhez a Polgármes-
teri Hivatal a csekkeket kiküldi.
A szemétszállítás idõpontja változatlanul a szerdai
nap.

A szelektív gyûjtés az alábbi napokon történik majd:

január 25. július 26.
február 21-22. augusztus 30-31.
március 29-30. szeptember 27.
április 20-21. október 25.
május 23-24. november 29-30.
június 29-30. december 19-20.

Polgármesteri Hivatal

Január 22.  
A Magyar Kultúra napja 

A Himnusz 188. születésnapja

Ezen a napon azt ünnepeljük,
ami megkülönböztet minket,
magyarokat a földkerekség
minden más népétõl: a saját kul-
túránkat. 

A kézirat szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnusz megírását

Szatmárcsekén. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta
január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAP-
JÁT.

A vers zenéjére Bartay Endre, a Nemzeti Színház ak-
kori igazgatója írt ki pályázatot. A zsûri 1844. június 15-
én hozta meg döntését a jeligével beküldött, 13 db ano-
nim pályázatról. A nyertes mû Erkel Ferencnek (1810-
93) az alkotása volt. A költõ sosem hallhatta meg a meg-
zenésített mûvét, mert 1838-ban 48 évesen meghalt. Az
elsõ helyezett Himnuszt és a dicséretet nyert mûveket a
pesti Nemzeti Színház ének- és zenekara egy színdarab
elõadása elõtt és az egyes felvonások közt, 1844. július 2-
án mutatta be. A legnagyobb tetszést, a közönség tapsvi-
harát Erkel mûve váltotta ki. A publikum tehát ugyan-
úgy döntött, mint a szakemberekbõl álló bizottság. A
Kölcsey-Erkel-féle Himnusz 1844. augusztus 10-én szó-
lalt meg elõször nyilvános ünnepségen, az óbudai hajó-
gyárban, a Széchenyi nevû gõzös vízrebocsátásánál. Még
az év szeptemberében megjelent nyomtatásban a kottá-
ja. Ez lehetõvé tette a mû országos elterjedését. Hivata-
los állami ünnepen 1848. augusztus 20-án hangzott fel
elõször a budavári Mátyás-templomban.  A magyar him-
nusz az egyetlen állami himnusz a világon, amelyet 1989-
ig semmilyen törvény, sem uralkodó, kormány vagy or-
szággyûlés nem tett kötelezõ érvényûvé. 1989-ben alkot-
ták meg azt a törvényt, mely elõször mondja ki, hogy



Kölcsey Ferenc - mintegy 30 nyelvre lefordított – mûve a
magyar nemzet szimbóluma, és hivatalosan bekerült a
Magyar Köztársaság alkotmányába.

Kölcsey mûve elõtt a katolikus magyarság néphimnu-
sza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magya-
rok tündöklõ csillaga kezdetû ének volt.

Ez a nap bár nem tartozik a hivatalos, piros betûs ün-
nepek közé, mégis igen fontos számunkra. Hosszú évek
óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhe-
tünk magunkénak. A kultúra - mint fogalom - jelenti az
emberi társadalmak által létrehozott anyagi és szellemi
javak összességét, ezen belül a mûveltséget, az igaz, va-
lós értékek megbecsülését. A leglényegesebb vonása az

értékõrzés és az értékteremtés. A feladatunk az, hogy
amit elõdeinktõl kaptunk, azt méltóképpen õrizzük, egé-
szítsük ki, hogy még többet hagyjunk utódainkra. Meg
kell becsülnünk tárgyi emlékeinket, a múlt és a jelen mû-
alkotásait, könyveit, festményeit, zenedarabjait, és õriz-
ni és védeni kell nyelvünket, mint kultúránk legfõbb hor-
dozóját, mert az anyanyelv és a kultúra a fennmaradá-
sunk biztosítéka. Nagy öröm számunkra, hogy Kartalon
és a Galga-mentén is sokan vannak olyanok, aki áldoznak
(pénzt és szabadidõt) a kultúrára, akik nem hagyják
veszni az értékeket. Az igazi magyar kultúra méltó arra,
hogy ápoljuk, óvjuk, védelmezzük és büszkék legyünk rá.

(összeállította: vama)
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A NÉPDAL NEMZETI KINCS
Minden bizonnyal velem együtt sokan tudják, hogy a

parasztság életkörülményei, a valamikor zárt, állandó
családi és gazdasági közösségei felbomlottak, a technikai
civilizáció meghódította átalakította a falut. Megszüntet-
te azt a közeget, mely a népmûvészetet teremtette. De
azt is tudjuk, hogy minden társadalmi, technikai fejlett-
ség fokán megmaradnak bizonyos nemzeti sajátságok,
ezeken belül leginkább érvényesülnek a társadalmi és
népszokások, mert a nemzeti tudat alkotóelemei közé
tartozik a népmûvészet, a népköltészet is. Ez épp úgy
nemzeti vagyon, mint a föld az erdõ, a víz.

„A népdal, a néptánc, népzene ugyan úgy nemzeti va-
gyon, mint annyi más érték. Azt kellene elérni, hogy ter-
mészetes legyen, minden magyar legalább úgy ismerjen
néhány igazi népdalt, ahogy tudunk a Himnuszról, a
Szózatról, Petõfi költeményeirõl.”

Valamikor az együtt éneklés és táncolás már gyermek-
korban kezdõdött, amikor a falvak apró lánykái és fiúcs-
kái kora tavasztól késõ õszig járták a libalegelõn, vagy a
ház végénél a kedves bájos gyermektáncokat, énekelték
a kíséretet adó dalokat. Télen pedig a lakodalmakban,
disznótorokban a felnõttekkel együtt énekeltek, táncol-
tak. Jött a fonó meg a vasárnapi mulatságok. Mert azok-
nak, akik mindennap éltek és élnek vele, akik munka köz-
ben, járás-kelésben, esti lefekvésnél, lelki szomjúságból,
vagy spontán dalolni, fütyülni, dúdolni szoktak, azoknak
a népdal, mint a nyelv, a léleké az ösztöné.

Az élet minden jelensége és minden mozzanata megje-
lenik a népdalban és a változó élet meg is újul benne.

A kartali Asszonykórus tagjai soha nem akartak mást
adni, mást nyújtani, mint azt, amirõl tudták, hogy az
övék, az õ örökségük, mert ezzel élt minden õsük, roko-
nuk, falubéli ismerõsük.  Mindig jó kezekbe kerültek,
akik megmutatták nekik azt az utat a múltjuk felfedezé-
séhez, vállalásához, a lassan elfeledett, ám birtokukban
lévõ kincs elõbányászásához.

Ki ne emlékezne „Kerek Isten fája, szép tizenkét ága”
címû rádiómûsorukra, amely a tizenkét hónap népszoká-
sait mutatta be dalokban, prózában. A rendszeres együtt
éneklés a sok próba a népdal szeretete útján új sikerek
születtek. Járták az országot. Ahol, és amikor a kartali
asszonyok színpadra léptek, már megjelenésük is tiszte-
letet követelt a népdalnak és megbecsülést a közvetítõk-
nek. Nem szavakkal hivalkodtak, hanem az eredeti öltö-
zékükkel és a népdallal.

A televízió, a rádió rendszeresen sugározta mûsorukat.
A kórust igazi közösségé formálta, forrasztotta az együtt
éneklés öröme, mindannyiuk által megélt élmények so-
kasága.

Nemcsak õk mentek, fogadtak is vendégeket. Így ala-
kult ki sok csoporttal az országon kívül és belül szoros
kapcsolat. Megrendezik minden évben a Népzenei Talál-
kozót. Országossá nõtt az esemény híre. Rangos meghí-
vásnak tartják az ezen való részvételt.

Külföldi kapcsolatokat építettek ki. Erdélybe Székely-
udvarhelyre több alkalommal utaztak szereplésre. Szlo-
vákiával Padány és Dunaszerdahely, Csalóközkürt kóru-
saival kölcsönös meghívásoknak tesznek eleget. Rend-
szeresen szerepelnek a POZSONYI rádióban, TV-ben.

Számos kitüntetést kaptak országos szinten.  2010. év-
ben NÍVÓ Díjban részesültek egy nemzetközi verse-
nyen, és aranyminõsítést 5. Aranypáva díjat szerezték
meg.

29 éve mûködnek és magukénak érzik szûkebb hazájuk
Kartal népmûvészetét.

„ Ha ahhoz kell felidézni a nép mûvészetét, hogy ízlé-
sünkben tisztuljunk és megerõsödjünk, hogy az idegen
alpári hatásoknak jobban ellent tudjunk állni, akkor ezt
a feladatot azokra kell bízni, akik nem szerepet játsza-
nak, ha népünk lelkét megszólaltatják, hanem önmagu-
kat adják.” 

Valter Menyhértné



Bartók Béla (Nagyszentmiklós,
1881. március 25. - New York,
1945. szeptember 26.) a földi ma-
radványait 1988-ban hozták ha-
za, a Farkasréti temetõben he-
lyezték örök nyugalomra. )

1892–1896 között Erkel Lász-
lónál, a neves magyar opera
komponista fiánál tanult zongo-
rát és elméletet Pozsonyban.

1899-ben kezdte el zenei tanulmányait a budapesti Zene-
akadémián, zongoraszakon. 1894-ben telepedett le Po-
zsonyban, itt bontakozott ki tehetsége. 1903-ben volt el-
sõ bécsi koncertje. 1907-ben a Zeneakadémia tanára lett.
Korai mûvei a XIX. századi magyar romantikus zene
folytatásai, forrásuk a verbunkos és a népies mûdaliroda-
lomban keresendõ. Fordulatot az 1905–06-os esztendõk
jelentettek pályáján, amikor figyelme ráirányult a népze-
nére. 1906-ban Kodály Zoltán segítségével kezdte meg
módszeres gyûjtõmunkáját. Az elkövetkezõ tíz évben be-
járta az ország legkülönbözõbb vidékeit (fõképp Er-
délyt), de munkássága más (szlovák, román, arab) népek
zenekultúrájára is kiterjedt. Az új magyar zenei stílus ki-
alakítása szintén az õ és Kodály nevéhez fûzõdik. 1906-
ban közösen adták ki népdalfeldolgozás-gyûjteményüket

(Magyar népdalok), négy évvel késõbb elsõ szerzõi est-
jét is Kodállyal közösen rendezte. A parasztzene megis-
merésének hatására kompozíciós stílusa is átalakult,
mely immár a népzene stílusjegyeire támaszkodott.

Magyarország legelismertebb zenei nagykövete a vi-
lágban. A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzõje,
zongoramûvész, népzenekutató, a kö-
zép-európai népzene nagy gyûjtõje.
Mûvei naponta csendülnek fel számos
országban, kis lakásoktól a legnagyobb
hangverseny termekig bezáróan. Mû-
vészete és tudományos teljesítménye
nemcsak a magyar és az európai zene-
történet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is
korszakalkotó jelentõségû. Stílusának kialakulásában
meghatározó szerepe volt a német klasszicizmusnak és
romantikának, különösképpen Brahms mûvészetének.
1940-ben, politikai okokból az Egyesült Államokba emig-
rált és a Harvard Egyetemen tartott elõadásokat a ma-
gyar zene kérdéseirõl. A háború után haza kívánt térni,
de ebben súlyos betegsége, majd halála meggátolta.
Bartók Béla születésének 130. évfordulója alkalmából
fiatal mûvészek csoportja 2011-ben nagyszabású sorozat-
tal emlékezik a zeneszerzõ, zongoramûvész munkás-
ságára. (összegyûjtötte: vama)
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ZENEI EMLÉKÉVEK  2011-BEN
(1. rész)

SZÍNHÁZBARÁTOK FIGYELEM!

A Vécsey Kamarateatrum ismét elõadást tart a
Mûvelõdési Házban, 

2011. január 29-én, szombaton 18 órai kezdéssel.

Vladislav Vancura: Szeszélyes nyár címû darabját 
színpadra alakította és rendezte: Barabás Tamás

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)
Az elõadás kiváló alkalom a szórakozásra és a csoportba való jelentkezésre. 

A társulat vezetõjét a Kartal TV által készített Ismeretlen Ismerõs címû mûsorban mutatják be,
melyet  2011. február 19-én, 17.00 órakor tekinthet meg a kedves nézõ.



Emberek milliói használják az Internetet nap, mint nap, hi-
vatalos ügyek, vásárlás, banki ügyek intézésére, levelezésre,
csevegésre stb. Felmerül a kérdés, vajon hol a határ, amely az
átlagos használatot a függõségtõl elválasztja?

Manapság az online szolgáltatások az élet szinte minden te-
rületére kiterjedtek. Ennek az a következménye, hogy egyre
többen menekülnek a válság, szegénység, reménytelenség és
magány miatt a virtuális világba. Túlzott használat esete áll
fenn akkor, ha a gép elõtt ülõ ember rendszeresen elveszíti idõ-
érzékét, és emiatt folyamatosan elhanyagolja alapvetõ igénye-
it és feladatait.

Az internetfüggõség kialakulásának stádiumai:
1. A hazaérkezõ lelkesen várja, hogy hazaérjen és a gép elé,

ülhessen.
2. Rossz közérzete lesz, feszültté, majd késõbb depresszióssá

válik, ha nem tud internetközelbe kerülni
3. Képes túlköltekezni, hogy legújabb szenvedélyéhez meg-

vásárolhassa a különbözõ élményjavító tárgyakat (külön-
féle programok, kamera, mikrofon stb.)

4. Amikor már felismeri, hogy függõsége miatt elszakadnak
tõle barátai, családtagjai, tanulmányai illetve munkája
háttérbe szorultak, akkor megpróbál saját erejébõl elsza-
kadni a világhálótól, ami lássuk be, nem könnyû dolog. Ma-
napság már sok munkahelyen is elérhetõ és használni is
kell a WEB szolgáltatásait, ezért nagy a visszaesõk ará-
nya.

A függõség alcsoportjai:
- játékokba, szexuális tartalmakba való belefeledkezés,
- e-mail és azonnali üzenetküldõk (chat) túlzott használata.

Túlzott használatnak az nevezhetõ, amikor az illetõ hajlamos
elveszíteni idõérzékét és elhanyagolni alapvetõ igényeit, fe-
szültté, dühössé, depresszióssá válhat, ha nem jut szeretett gé-
péhez. Egyre jobb felszerelést, egyre több szoftvert szeretne
birtokolni és ezzel egyenes arányban egyre több idõt eltölteni
„gépezéssel”. A fentiek következtében képes környezetét meg-
téveszteni, hogy miért is nem tudott tanulmányaival, munkájá-
val megfelelõen haladni, de szociálisan elzárkózhat és állandó-
an kimerült lesz.

Egyéb fizikai tünetek: tudjuk, hogy a mozgáshiány minden-
képpen rossz hatással van a szervezetre. Fogyás, elhízás, mind-
kettõ elõfordulhat. A szem, a vázrendszer, a vérkeringés mûkö-
dése is károsodik. Gondjuk lesz az alvással, sápadtak, kialvat-
lanok. Idõnkénti pánikrohamok is elõfordulhatnak.

Nyilvánvaló, hogy ebbõl a függõségbõl ki kell jutni! Létezik
a 12 lépés elnevezésû önsegítõ program, amely a megfelelõ aka-
raterõvel párosítva garantáltan leszoktat a túlzott használat-
ról. 

A lépések a következõk:
1. Reggel megiszol egy kávét és papírra nyomtatott újságot

olvasol. Gyerekeknél ez kakaó vagy tej és utána képregény
olvasása vagy a lecke átnézése, illetve beszélgetés azzal a
családtaggal, aki éppen otthon van. 

2. A reggelit késsel-villával eszed, nem egyik kézzel a klavia-
túrán. 

3. Még ebéd elõtt felöltözöl.
4. Megpróbálsz takarítani, mosni és kitalálni, mit fõzöl vacso-

rára anélkül, hogy eszedbe jutna leülni a gép elé. Gyere-

keknek rendrakás a szobában, vagy segítségnyújtás a
konyhai munkában.

5. Leülsz és írsz néhány levelet azoknak a barátaidnak és
családtagjaidnak, akinek nincs otthon nete.

6. Felhívsz valakit, akit nem tudsz neten elérni.
7. Elolvasol egy könyvet, ha még emlékszel, hogyan kell.
8. Meghallgatod a körülötted lévõket és nem kéred õket ar-

ra, hogy halkítsák le a tv-t, mert nem hallod a youtube-ot.
9. Reklámszünetben nem állsz fel, hogy megnézd az e-mail-

jeidet. Gyerekeknek társasjáték a szülõkkel vagy barátok-
kal.

10. Megpróbálsz hetente legalább egyszer kimozdulni a ház-
ból, ha szükséges, ha nem. Részt veszel különféle társas
foglalkozásokon sport, csoportos túrázás, népi tánc,
könyvtárlátogatás stb. 

11. Eszedbe jut, hogy a bankodnak nem tudod megmagya-
rázni, hogy azért nem tudtad kiegyenlíteni a számlát,
mert túl elfoglalt voltál netezés közben.

12. Végül, de nem utolsó sorban belátod, hogy aludni is kell.
A géped megvár, holnap is meglesz.

+ 1 ötlet: valamilyen lazító technika elsajátítása ( jóga, az
agykontroll , autogén tréning stb.)

Fontos, hogy a való életben egyre több elfoglaltságot, bará-
tot találjon a függõ.

A cél az lenne, hogy minél több olyan tevékenységet folytas-
son, ami örömet okoz neki. Akkor rájön arra, hogy a családjá-
val, gyermekeivel eltöltött közös perceket, kirándulásokat, tar-
talmas beszélgetéseket a barátokkal vagy egy érdekes könyv
olvasását semmi sem válthatja fel!

Az internet a hétköznapi életet valóban megkönnyíti, színesí-
ti, csak ésszerûen, módjával kell használni!

(az internet nyomán összeállította: Laukó)
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AZ INTERNETFÜGGÕSÉG VESZÉLYEI

Internet-használati tanfolyam a
Nagyközségi Könyvtárban !

A képzés alatt alapvetõ számítástechnikai ismereteket valamint a
világháló használatát szeretnénk felnõtt érdeklõdõknek megtaní-
tani.

Az oktatás megfelelõ számú jelentkezõ (3-4 fõ) esetén indul
folyamatosan egész évben .Egy-egy kurzus  8 héten át tart, heten-
te 1x2óra. Ez a 16 óra önálló feladatvégzéssel egészül ki. Mivel
számunkra fontos, hogy a tanuló megfelelõen elsajátítsa ezeket az
ismereteket, további díjmentes segítség is jár a résztvevõknek,
naponta 1x2 óra ingyenes számítógép és internet-használat a
könyvtárban. Ez természetesen a tanfolyam idõtartama alatt
értendõ. A tanfolyam díja igen kedvezményes:5.000,-Ft.

Várjuk mielõbbi jelentkezésüket a 06 28 567-070-es és a 06 30
5043615-ös mobilszámon valamint személyesen a könyvtárban.

Köszönjük a Könyvtárnak adományozott könyvet Maczkóné
Jelencsik Hajnalkának és az újságokat Mezeiné Dobó Klárának.

Laukó
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FALUKARÁCSONY PILLANATAI A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 
2010. DECEMBER 22-ÉN

 

Tisztelt Olvasóink!
Várjuk olvasói leveleiket, észrevételeiket, építõ javaslataikat. Elõre is köszönjük.

Szerkesztõség



A magyar Szent Korona Európa
egyik legrégebben használt és mai
napig épségben megmaradt
koronája. A Magyar Állam ezer éve
alatt a Szent korona is kalandos
történelmet élt meg.1978-ban egy
külön gép fedélzetén Budapestre
érkezett legbecsesebb ereklyénk, a
magyar nemzet legkifejezõbb jel-
képe, a Szent Korona, a koronázási
jelvényekkel együtt.

Koronánkat a második világhá-
ború utolsó hónapjaiban, amikor a budai Vár körül már
csaknem teljesen bezárult az ostromgyûrû, a koronaõrök
menekítették ki az országból. Veszprémbe, Kõszegre, majd
Velembe szállították, végül 1945 márciusában az ausztriai
Mariazellbe, majd onnan Mattsee-be vitték. A koronaõrség
teherautója a 8. amerikai hadsereg fogságába került. Az
amerikaiak megszerezték a koronázási ládát, majd a
szárnysegédnél lévõ kulcsot is. A láda azonban üres volt.
Végül az egyik koronaõr elárulta, hogy a Koronát Szálasi
rendeletére Mattsee mellett, egy mocsárban  elásták. A
Szent Korona az Amerikai Egyesült Államok õrizetébe ke-
rült, elõbb Európában (Augsburg, Frankfurt), azután Ame-
rikában. 

1951 és 1978 között az Amerikai Egyesült Államok Fort

Knox katonai támaszpontján tárolták. Érdekes, hogy az
Európából Amerikába átszállított Szent Korona ládáján ál-
lítólag ez a felirat állt: sugárzásveszélyes repülõ-tárgy.

Visszaadását a magyar kormány nemzetközi fórumokon
többször is szóvá tette, eredménytelenül. 

A fordulat Jimmy Carter elnöklése idején következett be,
amikor ereklyénk hazatérhetett.

Végül a Szent Korona – a magyar állam önállóságának és
függetlenségének jelképe – több mint három évtized után
tért haza. Cyrus Vance, az USA akkori külügyminisztere a
Budapestre érkezett magyar Szent Koronát és a koronázá-
si ékszereket 1978. január 6-án adta át Apró Antalnak, az
Országgyûlés akkori elnökének a Parlamentben, majd a
Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki. 1999. december
21-én az Országgyûlés elfogadta a Szent Koronáról szóló
2000. évi. I. törvényt. 2000. január 1-jétõl a Parlament kupo-
lacsarnokában állították ki, bárki megtekintheti, gyönyör-
ködhet benne, imádkozhat hozzá.

Azóta e napon, január 6-án ünnepeljük A SZENT KORO-
NA HAZAÉRKEZÉSÉT.   

(összeállította: vama)
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MINDEN, AMI RÓLUNK SZÓL!
www.aszodi-hirhatar.hu

ELINDULT AZ ASZÓDI HÍRHATÁR, A TÉRSÉG INTERNETES HÍR- és INFORMÁCIÓS PORTÁLJA!
Regionális újságunk a Hírhatár Online Lapcsoport legújabb tagjaként elsõsorban a Galga-mente lakosait 

- Kartaltól Turáig - szeretné formabontó módon, naprakészen tájékoztatni a térség településeinek híreirõl,
eseményeirõl. Oldalainkon a közintézmények, szervezetek, egyesületek és alapítványok elérhetõségén túl,

lehetõséget nyújtunk minden fontos, közérdeklõdésre számot tartó információ közlésére. 
KÉRJÜK ÖNÖKET, SZERKESSZÜK KÖZÖSEN  A TÉRSÉG ÚJ HÍRPORTÁLJÁT!

Olvasóinktól beérkezõ észrevételeket, közösségük számára érdekes híreket, fontos eseményekrõl szóló 
beszámolóikat elõre is köszönjük, ezeket az info@aszodi-hirhatar.hu címen várjuk, 

vagy a 06 70 645 8847-es telefonszámon kereshetik szerkesztõségünket.

Folyamatosan frissülõ hírek, információk a Galga-mentérõl!
- fókuszban, környezetünk, kultúra, sport, rendõrségi hírek, programajánlatok, általános -

Fórum, chat, receptek, jogi tanácsok, cégek, üzletek és szolgáltatások!
Ingyenes apróhirdetés-feladás!

 

33 éve, hogy ismét velünk van a Szent Koronánk

KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!
Kisbíró lapzárta: 
2011. február 14.
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Településünk futsal csapatát 2009-ben alapították. Labdarúgást
szeretõ emberek fejébõl pattant ki az ötlet. Ha már ilyen torna-
csarnokunk van, ki kell használni ilyen irányban is, és futsalozni
kell benne. Az egyesület elnökének Urbán Gábot választották aki-
nek szívügye a labdarúgás. Három játékos nevét mindenképpen ki
kell emelni, akik az egyesület elnökét mindenben segítették. Sóss
Csaba, Juhász Jácint és Gerhát Viktor. A mérkõzéseket látva a pá-
lyán is õk azok, akik a legtöbbet tesznek a sikerekért. Elkezdtek
szponzorok után kutatni, elkezdtek edzeni. Megnyerték Tóth
Lászlót edzõnek, akinek komoly futsalos múltja van (Remek játé-
kos és edzõ is egyben). Az edzéseken rengeteget dolgoztak, el-
kezdték tanulni ezt a játékot, hiszen ez egy másik sportág. Más ké-
pességek, más taktika, más felkészültség szükséges hozzá. Az
edzõmérkõzések már akkor megmutatták ezt a játékot nálunk
szeretni fogják. Megtelt a tornacsarnok már az edzõmérkõzése-
ken is. Fiatalok, idõsek egyaránt kíváncsiak voltak és kíváncsiak a
mai napig a csapatra. 

Az Újpest FC futsal csapata volt az elsõ NB II-es mérkõzésük.
Mikor játszott utoljára nagyközségünk csapata az Újpesttel? Sok
labdarúgást szeretõ embernek megdobbant a szíve, mikor meg-
tudta kivel sorsolták össze a csapatot már az elsõ bajnoki forduló-
ban. Rengeteg színvonalas mérkõzést játszottak az elsõ szezon-
ban. Hatodikok lettek végül 15 ponttal. A házi gólkirály Sóss Csa-
ba lett 21 góllal. A csapat névsora: Balogh János, Bánki Edömér,
Csintalan Gergely, Demcsák Tamás, Dobes Raymond, Farkas
Ádám, Gedei Krisztián, Gerhát Viktor, Hrustinszki Ferenc, Juhász
Jácint, Koczka Ferenc, Kovács Zsolt, Labáth Márton, Maros Sza-
bolcs, Nagy Péter, Pintér Tamás, Sóss Csaba, Szabó István, Szá-
raz Szabolcs, Tóth László, Varga Tamás,

Edzõ: Tóth László 
Az elsõ szezont úgy gondolom remekül zárták. A tornacsarnok

minden esetben megtelt. A CSAPAT jól szerepelt, jól vizsgázott. 
A második évbõl még csak egy fél telt el. Az NB-II csapatainak

száma feltöltõdött. A szereplésre sokkal nehezebb elõteremteni az
anyagiakat. Óriási távolságokat kell megtenni, ha a bajnoki mér-
kõzéseket le akarják játszani. Mindenki egyetért abban, hogy Be-
rettyóújfalu, Szeged, Miskolc, Szentes, Salgótarján nem a szom-
szédban van. De nemsokára megint mérkõzés lesz. Az elsõ hazai
mérkõzésre már nem sokat kell várni. Február 4-én 19.30-kor a
tornacsarnokban, az elsõ hazai mérkõzésen újra útjára indul a fut-
sal labda. Ellenfél a Borsod Volán Szabadidõközpont csapata lesz.
Jöjjön el minél több ember, szurkoljunk együtt.

További meccsek a tavaszi szezonban:
13. forduló: Kartali Futsal SE - Borsod Volán Szabadidõköz-

pont
14. forduló: Szentesi VSK - Kartali Futsal SE
15. forduló: Monori SE - Kartali Futsal SE
16. forduló: Kartali Futsal SE - Soroksári TE
17. forduló: SZTE EHÖK SE - Kartali Futsal SE
18. forduló: Kartali Futsal SE - MVFC Berettyóújfalu II.
19. forduló: Salgótarjáni VSC - Kartali Futsal SE
20. forduló: Kartali Futsal SE - Káta GSM-Nagykáta SEF
21. forduló: Gödöllõi Bikák - Kartali Futsal SE
22. forduló: Kartali Futsal SE - Újszegedi TC

Zárszóként pedig szeretném megköszönni Urbán Gábor emberi
gesztusait, miszerint az I. Tetõtechnika Kft. Gyermeklabdarúgó
tornán a legjobb kartali védõjátékosnak felajánlott egy futsal lab-
dát, amit Bagyin Márk csapatunk játékosa kapott. A másik, ami-
nek a gyermeksportolóink örültek, hogy 2009 januárjában eljutot-
tak az egyesület által felajánlott jegyekkel a Futsal Európa baj-

nokságra, amit Budapesten rendeztek a Papp László Sportaréná-
ban, és megnézhették az Azerbajdzsán-Csehország mérkõzést. 

Még valamit ne felejtsünk el. Mióta a Kartali Futsal S.E. leját-
szotta elsõ hazai mérkõzését, azóta van jelen a testnevelés órákon
a futsal labda. Kérem, tekintsék meg minél többen a tavaszi mér-
kõzéseket. Hajrá Kartal!

Kratofil Sándor
testnevelõ tanár, labdarúgó edzõ

Forrás S.E. hír
Január 8.-án Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskolában
szervezte meg a Forrás Szabadidõ Sport Egyesület Évnyitó Ku-
páját a nõi csapatok részére. 
A résztvevõ csapatok: Székesfehérvár, Gyula, Buják, Taksony,
Ipolyvisk (Szlovákia), Erdõkertes, Érsekvadkert és a Forrás
SE Kartal voltak.
Mint látható Tóth Istvánnak, az egyesület elnökének sikerült az
országhatáron túlról is csapatot bevonnia a játékba. Aki ott volt,
elmondhatja, hogy nagyon jó mérkõzéseket láthattunk, annak
ellenére, hogy „csak” nõk rúgták a bõrbogyókat. A kartali lá-
nyok ismét ügyesen helytálltak.
Az esélyegyenlõség jegyében, jó lenne a közeljövõben ezeket a
rendezvényeket Kartalon megtartani. Kovács László egykori
Polgármesterünknek köszönhetõen van egy hatalmas sport-
csarnokunk, ami a kartaliak elõtt mindig nyitva kell, hogy áll-
jon!
A következõ Forrás Nõi Labdarúgó Teremtorna - március 05-
én-, a nõnap jegyében zajlik majd.
Köszönöm Tóth Istvánnak a meghívást és a csapatnak a ferge-
teges játékot. A magam részérõl továbbra is erõsítem a szurko-
lótáborukat.
Tisztelettel fejet hajtok az energiájuk és az odaadásuk elõtt:

Szásziné Gyõri Éva

KARTALI SPORTEGYESÜLETEK BEMUTATÁSA
KARTALI FUTSAL S. E. 
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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

 

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

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

 

Köszönet
Köszönjük azoknak, akik elhunyt férjem Gergó Lajos
temetésén, 2010. december 17-én a hideg idõ és a korai

idõpont ellenére is részt vettek és sírjára
virágot, koszorút helyeztek el. Köszönet a

szomszédoknak, utcabelieknek a  nem
várt segítségért és kedvességért. Továbbá

köszönet a Mezõgazdasági Szövetkezet
dolgozóinak, hogy nem felejtették el

egykori munkatársukat.
A gyászoló család

Mi remélünk, õk remélnek…
2011. január 29-én 16 órakor

az aszódi Evangélikus Gimnáziumban
jótékonysági elõadást szervezünk Böjte Csaba

alapítványának javára, amely egyben 
Herczeg Attila "Látok!?" c. verses kötetének 

bemutatója.
Szeretettel várjuk!

A gyûjtés a Podmaniczky Júlia nõegylet szám-
laszámán történik: 10402915-50526565-86781011

A "Közlemény rovatba kérem, írják be: "Böjte"

CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE,
igény esetén felelõs mûszaki vezetéssel is. 

Teljes körû 
ügyintézés, 

minõségi munka, 
korrekt ár!

Bereczki József magántervezõ
Kartal, Árpád Fejedelem út 83 sz.

Tel.: 20/968-4389


