
P. KARTAL JÓZSEF SchP 

Személyi adatok:  
 

 sz.: Dunakeszi 1920. 08. 05.  
 1934-1938 Budapest, Piarista Gimnázium  

 1938. augusztus 27. belépett a Piarista Rendbe 

 1939-1944 Piarista Teológia Budapest, (SchP) 

 Szentelés: 1944. 10. 05 Budapest .  
 Elhunyt: 2011. augusztus 1. Nyughelye: Röszke temető 

 
Állomáshelyek, beosztások  
 

 1945-1948 Szeged   gimnáziumi tanár 

 1948-1954 Ásotthalom   segédlelkész  

 1954-1964 Szeged-belváros segédlelkész +énekkar-vezető  

 1964-1965 Battonya  segédlelkész 

 1965-1965 Újkígyós  segédlelkész 

 1965-1966 Felsőgöd   segédlelkész  

 1966-1976 Gyula   segédlelkész 

 1976- 2006 Röszke   plébános  
 
Kitüntetések, megbízások: 
 

 1979 –től püspöki tanácsos 

 1992 Röszke Díszpolgára 

 1982 – 1999 Püspöki bíróság bíró, 
 2006 –tól nyugdíjas.  

(Forrás: Szegheő József SchP.) 

Emlékezés 
 
Felsőgödön, Vác és Dunakeszi szomszédságában is tanítottam, amik életem fontos pontjai. 
Dunakeszin születtem 1920-ban és Vácott nevelődtem a piaristáknál. Budapesten szentelt pappá dr. 
Endrődy Vencel, a véres idők áldozata. A szentelés és a primícia a bombázások között zajlott le. 
Első pasztorális helyem Ásotthalom volt. Hat év múlva visszakerültem Szegedre a Fogadalmi 
templomba. Itt tíz évet töltöttem a Dóm Kórus vezetésével. Battonya és Újkígyós egy évet jelentett. 
1965-ben falum meghalt kántora helyébe kántor-káplánnak szántak, de Felsőgöd lett belőle. Egy 
derék káplánt követtem. 
Akkor plébánosomat politikai okokból zaklatták, és a Tisza mentéről a Duna mellé disponálták – 
Felsőgödre. Ugyanakkor egy piarista volt az esperes, a káplán – vagyis én – szintén piarista volt. Ez 
gyanút ébresztett benne irántunk, irányomba is. Ez nyomasztóvá tette az egész évet, amit ott 
töltöttem. Iskolás diák szép számmal volt. Énekkar is alakult a felnőttek részére. Hetenként kétszer 
dalolva mentek haza a próbákról. Roppant hangulatos volt… 
Egy év múlva a kötelező beszámolón megkérdezte püspök úr, maradok-e vagy elhelyezzen. Mivel 
plébánosom búskomor viszonyt tartott velem, elfogadtam az elhelyezést. Ekkor Gyulára kerültem tíz 
évre, onnan pedig plébánosnak nevezett ki Röszkére, ahol 30 esztendőt töltöttem. 2006-ban tett 
nyugdíjba Szegedre, az Egyházmegyei Szeretetotthonba. Innen írom ezt a beszámolót szeretettel 
gondolva a Felsőgödiekre. 
Boldog vagyok, hogy szép emlékek élnek bennem a gödi hívekről. Köszönöm nekik… 
 
Tisztelettel és szeretettel: 
 
 Kartal József 
 piarista 
Szeged, 2009. Újév napján 

 
  


