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Felépült
az új Mûvelõdési
Központ
Tisztelt Törteli Lakosság!
Kedves Barátaim és Ismerõseim!
Felépült az új Mûvelõdési Központ, aminek mûszaki átadása megtörtént. Az ünnepélyes átadásról a
Képviselõ-testület dönt, ami elõreláthatólag tavasszal, a jó idõ beálltával
lesz.
Az új intézménnyel kapcsolatosan
mindenféle pletykák terjengnek, ezért
egy-két dolgot szeretnék Önökkel ismertetni.
Az intézmény szép, mutatós, látványos. A falunk egyik legszebb építménye. Tudom, hogy sokan úgy vélekednek, hogy: „Minek ez a falunak?
Nem tudjuk fenntartani! Csak ott fog
állni kihasználatlanul! Nincs pénz és
az új intézmény díszkivilágításban
úszik!”, stb., stb.
Tudom, hogy kritizálni a legkönynyebb, pedig higgyék el, hogy mikor
a Képviselõ-testület megszavazta,
hogy pályázati pénzbõl legyen egy
ilyen épület a községben, a legjobb
szándék vezérelte. Lehet, hogy nem
volt nagyon elõrelátó, de ez nem csak
a testület hibája, hogy minden évben
kevesebb és kevesebb pénz jut a fenntartási költségekre. Hittük és reméltük,

Elteltek az ünnepek... Képes óvodai beszámolónk az 5. oldalon

ÁRAMSZÜNET!

– karbantartási munkák miatt

A DÉMÁSZ tájékoztatása alapján a szolgáltatás minõségének javítása
érdekében végzett hálózati munkák miatt áramszünet várható:
Bercsényi u. 1–19., 2–22.

2008.01.29.
2008.01.30.
2008.01.31.

8.00 – 14.00 óráig
8.00 – 14.00 óráig
8.00 – 14.00 óráig

Pozsonyi u. 19–35., 26–40.

2008.01.29.
2008.01.30.

8.00 – 14.00 óráig
8.00 – 14.00 óráig

Tûzoltó u. 1–5., 2–8.

2008.01.29.
2008.01.30.
2008.01.31.

8.00 – 14.00 óráig
8.00 – 14.00 óráig
8.00 – 14.00 óráig

Folytatása a 8. oldalon.

T á j é k o z t a t j u k a lakosságot, hogy
dr. Czira Szabolcs
országgyûlési képviselõ

fogadóórát

tart

2008. február 20-án (szerdán)
15 óra 45 perctõl
a Polgármesteri Hivatalban,
ahová minden érdeklõdõt vár.
Polgármesteri Hivatal

FALUGYÛLÉS
2008. február 4-én 18 órai kezdettel tartja Törtel
Község Önkormányzata év elején szokásos falugyûlését a mûvelõdési ház nagytermében.
Ismerjék meg településünk ez évi helyzetét, lehetõségeit, kereteit!
Javaslataikkal és elképzeléseikkel vegyenek részt
közügyeink alakításában!
Várjuk szeretettel a családok, intézmények, szervezetek érdeklõdõ tagjait, képviselõit!
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Minden nap van elõadás
Nincs talán még egy olyan szervezet
Magyarországon, amely akkora változáson
ment keresztül az elmúlt két évtizedben,
mint a magyar rendõrség.
Nem terhelném az olvasókat e folyamat valamennyi
állomásával. A legfontosabbat azonban mindenképpen
kiemelném, amely meghatározza e testület életét és tevékenységét: a rendõrség a demokratikusan mûködõ társadalomban ma azt a helyet foglalja el, melyet a közösség
elvár tõle, s szerepét nem egy hatalmi gépezetnek, hanem
az õt fenntartó adófizetõk elvárásainak megfelelõen tölti
be. Szolgáltat, biztonságot és védelmet kínál. Fenntartja
az ország törvényes rendjét, õrzi a polgárok biztonságát.
E folyamatban óriási mérföldkövet és egyben óriási
kihívást jelentett 2007-ben hazánk csatlakozása a schengeni megállapodáshoz, ami az Unió felé nyíló határaink
kinyitását jelenti, valamint két nagyszerû testület, a rendõrség és a határõrség szervezeti összevonása. E nemzeti
intézmény ezzel nem csak Magyarország legnagyobb
munkáltatójává vált, hanem az egyik legfontosabb uniós
szervezetté is, mely 2007. december 21. óta az Európai
Unió külsõ határainak jelentékeny szakaszaiért is felel.
Mindebbõl az állampolgárok annyit már nagyon hamar érzékelni fognak, hogy gyakrabban látnak járõrözõ
rendõrt, javul az általános közbiztonság, és miközben
õk a határokon megállás nélkül suhanhatnak át, a rendõrség olyan mélységi ellenõrzéseket végez, amelyekkel
kiszûri a nyitott határokon hazánkba érkezõ bûnözõket.
A megújuló rendõrségre az eddigieknél tehát nagyobb
felelõsség hárul, melyre felkészült. Az új feladatokra és
a megváltozott mûködésünkre készített védõbástya

programunk ésszerûbb, hatékonyabb szervezetet, rugalmasabb, szakszerûbb munkára képes testületet eredményez.
Két patinás szervezet, a rendõrség és a határõrség jó
házasságot kötött. Hozományként mindkét fél magával
hozta tapasztalatait, felkészült, világszínvonalú állományát. A szervezeti átalakítás arányaiban olcsóbb, de hatékonyabb mûködést tesz lehetõvé, amibõl az emberek,
szándékaink szerint, annyit fognak érzékelni, hogy magasabb színvonalú és látványosabb lesz a rendészeti munka, a rendõrség jól és olcsón szolgáltat. Ezt várják el
tõlünk az adófizetõk, akiknek a bizalma elengedhetetlen
e testület jó mûködéséhez.
Az Európai Unió is bizalmat szavazott nekünk, miután meggyõzõdött arról, hogy felkészültünk a feladatokra, s képesek vagyunk megvédeni közös, keleti határainkat, és persze benne saját magunkat. Európa védõbástyájának szerepe nem ismeretlen történelmünk során.
Hálás, de leginkább fontos szerep, mely hazánkat újra
felértékeli a közösségen belül.
Színházi hasonlattal élve a próbákon, fõpróbán túl
vagyunk. A premier decemberben nagyszerûen sikerült,
talán érzékelhették is a hangos sikert, az ünneplést, a tûzijátékot. 2008-tól azonban már minden nap van elõadás,
s a publikum minden nap a legmagasabb színvonalat
várja el jegye áráért.
Nos, ez a társulat, ez a testület felkészült, s ráadásul
még tapsot sem vár el a teljesítményéért. Nekünk éppen
elég, ha javul a közbiztonság s ezt az állampolgárok is
így gondolják!
Dr. Bencze József r. altábornagy

Februári adózási határidõk
Február 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató a szokott módon eddig vallja be
(0808) és fizeti meg az általa levont személyi
jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont
személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti
meg a járulékokat: az egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást,
a munkaadói és munkavállalói járulékot, a
START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott
után a 0/15/25% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás
eddig vallja be és fizeti meg a vállalkozói
járulékot és az egészségügyi szolgáltatási
járulékot (0858 és 0808).
Február 15., péntek
E nap az esedékessége az ÁFÁ-s magánszemélyek és a tételes költségelszámolást alkalmazó mezõgazdasági termelõk 2007-es adóbevallásának a 0753-as számú bevalláson, továbbá az egyéni vállalkozók vállalkozói adóbevallásának ugyanezen a nyomtatványon.

Az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) alanya, ha egyéni vállalkozó vagy nem kettõs
könyvvitelt vezetõ Bt., Kkt., a 0743-as számú
EVA bevallását is eddig teszi meg. Február
15-ig kell az éves bevallást (0703) és az éves
ÁFA bevallást (07651) is benyújtani.
A magánszemély február 15-ig kérheti a
07530-as számú nyomtatványon az adóhatósági adómegállapítást (ADAM). A határidõ
jogvesztõ, ezt követõen már csak önadózás
keretében lehet eleget tenni a bevallási kötelezettségének.
E napon esedékes a szakképzési hozzájárulás,
a rehabilitációs hozzájárulás, a környezetvédelmi termékdíj és a fogyasztási árkiegészítés
összesítõ bevallása és befizetése, az ÁFAköteles társasház bevallása és befizetése.
Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatást ad.
Február 20., szerda
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók
környezetvédelmi termékdíj befizetése, játék-

országos rendõrfõkapitány
adó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása,
0801-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói
árkiegészítés és költségvetési támogatás
igénylése, a televíziókészülék üzemben tartási
díjának befizetése, az Európai Közösségbõl
történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz
beszerzésekor a közösségi adószámmal nem
rendelkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése
esetén a munkáltatójától az adóelszámolás
elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja,
akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltató
felé átadnia.
Február 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj-elõleg és a jövedéki adó elõleg befizetése.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

HÍRADÓ

3. oldal

Õstermelõk adószám-kiváltásáról
1) A mezõgazdasági õstermelõ áfakötelezettségeit meghatározó jogszabályok
A mezõgazdasági õstermelõk áfa-kötelezettségével kapcsolatos kérdéseket a
2008. január elsején hatályba lépõ általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: az új Áfa-törvény)
valamint az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: az Art.) szabályozza. Az új Áfa-törvény az õstermelõi
igazolvány meglétéhez joghatást nem
fûz, mezõgazdasági tevékenységet végzõ
áfa adóalanyokra vonatkozóan – ezek között magánszemélyekre is – tartalmaz
rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy
õstermelõi igazolvánnyal rendelkeznek-e,
õstermelõi igazolványuk érvényes-e.
2) Az adószám kiváltásának kötelezettsége
Az Art. 16. § (1)-(2) bekezdései alapján
adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkezõ adózó folytathat, az
adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása
végett köteles az állami adóhatóságnál
bejelentkezni. A bejelentkezési kötelezettség teljesítését azon magánszemélyek
tekintetében, akik kizárólag olyan mezõgazdasági tevékenységet (termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást) végeznek, ami
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény XIII. fejezetének hatálya alá
tartozott, az adóhatóság a Pénzügyminisztériummal 1993-ban kialakított álláspont
alapján nem követelt meg. Az új Áfatörvény hatályba lépésétõl kezdõdõen
azonban a korábban e körbe tartozóknak
is kell adószámmal rendelkezniük, az
adókötelezettségre vonatkozó elõírások
változásából következõen.
Az új Áfa-törvény szerint minden adószámmal nem rendelkezõ mezõgazdasági
termelõnek, aki saját nevében üzletszerûen, illetõleg tartós vagy rendszeres
jelleggel olyan termékértékesítési és
szolgáltatásnyújtási tevékenységet folytat, amely ellenérték elérésére irányul,
adószámmal kell rendelkeznie. Az adószám kiváltásának kötelezettségét az új
áfa-törvény nem köti egy meghatározott
bevételi értékhatár eléréséhez. Annak is

kell adószámot kérnie, aki alanyi adómentességet kíván alkalmazni, feltéve,
hogy adóalany, és még nincs adószáma.
Természetesen, aki egyéni vállalkozóként bejelentkezett adóalany, annak
a mezõgazdasági tevékenysége miatt
nem kell a jogszabályváltozáshoz kapcsolódóan adószámot kérnie, függetlenül
attól, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány mellett rendelkezik-e õstermelõi
igazolvánnyal, illetve, hogy egyéni vállalkozói tevékenységének része-e a mezõgazdasági tevékenység.
Amennyiben az adóhatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy az adóalany az elõírt határidõig nem váltotta
ki adószámát, az Art. 172. § (1) bekezdésének c) pontja alapján bejelentkezési
kötelezettsége elmulasztása miatt mulasztási bírsággal sújtható.
A mezõgazdasági terméket vagy szolgáltatást kompenzációs felárral terhelten
beszerzõ felvásárló a kompenzációs felárra
vonatkozóan adólevonási jogot akkor gyakorolhat, ha szabályszerû, hiteles felvásárlási okirattal rendelkezik (az új Áfatörvény 204. § (2) bekezdésének b) pontja).
A felvásárlási okirat egyik tartalmi kelléke a mezõgazdasági tevékenységet
végzõ személy adószáma (az új Áfatörvény 202. § (3) bekezdésének c) pontja),
ebbõl adódóan a mezõgazdasági termelõ
érdeke az adószám minél elõbb történõ
beszerzése, tekintettel arra, hogy a felvásárló saját érdekeit szem elõtt tartva dönthet úgy is, hogy adószám hiányában nem
tõle fog beszerzéseket eszközölni, vagy az
adószám rendlelkezésére állásáig a termelõnek járó ellenértéket vagy annak egy részét visszatartja.
3) Az alanyi adómentesség szabályai
a mezõgazdasági õstermelõk tekintetében
Az alanyi adómentesség választására
jogosító értékhatár 2008. január elsejétõl
5 millió forintra emelkedik.
Az alanyai adómentes státusz megszerzésének feltétele, hogy a mezõgazdasági
termelõ rendelkezzen adószámmal. Az
alanyi adómentesség az új Áfa-törvény 188.
§-a értelmében 2008-ra akkor választható,
ha az adóalanynak a termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása fejében megtérített

Szarvasmarha-tartók figyelem!
A szarvasmarha-tartó udvarokban kötelezõen elvégzendõ diagnosztikai vizsgálatok (TBC, Brucella,
Leukozis vérvétel) az elkövetkezõkben egy új támogatási rendszerben történnek. Errõl szeretnék
felvilágosítást adni a Falugyûlésen (2008.02.04. 18 óra, mûvelõdési ház).
A pénzükrõl lesz szó, megjelenésükre feltétlenül számítok!
Dr. Gubik Zoltán állatorvos

(vagy megtérítendõ) ellenérték – éves
szinten göngyölített összege – nem haladja
meg az 5 millió forintot sem a tárgyévben
ésszerûen várhatóan (és ténylegesen), sem
a tárgyévet megelõzõ évben (ténylegesen).
Az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba az Áfa-törvény 188. §
(3) bekezdés g) pont értelmében nem számítandó bele a mezgazdasági tevékenység
keretében végzett termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében megtérített (megtérítendõ) ellenérték, azaz azon termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások ellenértéke, amelyek után a mezõgazdasági
termelõ az Áfa-törvény 198. § c) pontja
alapján kompenzációs felár megtérítésére
jogosult.
Akik az alanyi adómentességet kívánják választani, és már a 2007. évben is
mezõgazdasági tevékenységet végzõk
voltak – csak adószámmal nem rendelkeztek – 2008. január 15-ig jelenthetik
be az adószám iránti igényüket, és az
alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz. A tevékenységüket 2008.
folyamán kezdõk az alanyi adómentesség
választásának bejelentését a tevékenység
bejelentésével egyidejûleg tehetik meg.
Azon mezõgazdasági termelõket, akik
nem választják az alanyi adómentességet,
azon termékértékesítéseik és szolgáltatásaik után, melyek tekintetében kompenzációs felárra nem jogosultak, az áfa-alanyokat terhelõ összes adókötelezettség terheli.
4) A mezõgazdasági termelõ számlaadási kötelezettsége
Azon termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után, melyek tekintetében a
mezõgazdasági termelõ kompenzációs felár
megtérítésére tarthat igényt, az Áfa-törvény
202. §-a alapján mentesül a számlaadási
kötelezettség alól, feltéve, hogy rendelkezik
a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalany által kiállított felvásárlási
okirattal. Felvásárlási okirat kibocsátásáról
kizárólag a termék beszerzõje, szolgáltatatás
igénybevevõje maga gondoskodhat.
A mezõgazdasági tevékenységet végzõ
áfa adóalany minden olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után, amelylyel összefüggésben kompenzációs felár
érvényesítésére nincs törvényi lehetõsége,
számla kibocsátási, illetve nyugtaadási kötelezettséggel rendelkeznek. E kötelezettség
alól nem jelent kivételt az otthoni, illetve
piaci értékesítés sem, a mezõgazdasági termelõ adóalany ilyen tevékenységek esetén
is köteles nyugtát kibocsátani (új Áfa-törvény 166. §)
Zsigmond Richárd igazgató
Fõvárosi és Pest Megyei MGSz Hivatal
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
TÛZIFA – még most is a tavalyi áron!
Vastag száraz akác ........................ 2400
Vastag akác ...................................... 2200
Vékony akác ..................................... 2000
Vékony vegyes ................................. 2000
Akác hulladék .................................. 2000
Hasított tölgy ................................... 2300
Tölgy .................................................... 2000
Vastag+vékony+vegyes ................. 2000

Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft-tól
Ft/q
Ft/q
Ft/q

Kazánba-kályhába-sparheltba akác, tölgy, kõris, gyertyán, bükk

T Û Z I F A
igény szerint méretre
vágva is!

PB GÁZPALACK
CSERÉJE!

Karámfák, deszkák.

Acélipari és bádogos termékek
forgalmazása!

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban
kaphatók.

SAMOT MÉRETRE
VÁGVA KAPHATÓ!

Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006
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ÓVODAI HÍREK
smét elteltek az ünnepek. A sok szép élmény helyét
ilyenkor az új év várakozása veszi át a családokban
és az óvodában is. Azért még jó visszaemlékezni arra, hogy
milyen élményekkel gazdagodtunk az óvodában az elmúlt
ünnepeken, ezért most ott folytatom, ahol az elõzõ számban
abbahagytam.
Miután elment a Mikulás, a „Ficánka” nagycsoportosok
december 13-án végigjárták a csoportokat, ahol Lucáztak. Népi
babonákat és tréfás jókívánságokat mondtak mindenhol, amit
a „ház népe” természetesen egy kis gyümölccsel, édességgel
hálált meg. A „Cica” nagycsoportosok szép karácsonyi énekekkel hoztak melegséget a szívünkbe. Szinte minden csoportban sütöttek a gyerekek, felnõtt segítséggel, mézeskalácsot.
Élmény látni a sok kis szorgos kezet, s annak az örömét, hogy
nem a boltban készen veszik, hanem saját maguk készítik a
finomságot.
A karácsonyi készülõdés része most már évek óta nálunk
is a betlehemezés. A „Micimackó-Csillagocska” nagycsoport
kedveskedett minden gyermeknek ezzel a szép népszokással.
Mint már évek óta, az idén is együtt díszítettük a szülõkkel
a gyermekek karácsonyfáját, együtt helyeztük el a gyermekek
ajándékait a fa alatt. Köszönjük azoknak az édesanyáknak,
akik velünk voltak ezen az estén. Szeretnénk még megköszönni Sáfrány Györgynek és Bakos Lászlónak (Mini ABC), hogy
adományaikkal gazdagabbá tudtuk tenni a gyermekek karácsonyát az oviban. Nagyon vártuk már mi, felnõttek is a
másnapot, hogy láthassuk a gyerekek örömét. Szép hagyomány
az óvodánkban, hogy a karácsony napját együtt tölthetik a
gyerekek az édesanyjukkal. Jó volt látni, ahogy együtt örültek
a gyerekekkel a szép fának, az ajándékoknak, ahogy együtt
játszottak velük. Az ünnep lezárásaként együtt elmentünk a
templomba, ahol Sajtos József plébános úr nagy szeretettel
fogadott bennünket. Ezúton szeretnénk megköszönni Rolik
Gábor Richard kántor úrnak, hogy orgonajátékával megörvendeztette a szülõket és a gyermekeket is.
A karácsonyi ünnepek elmúltak, eljött a farsang ideje,
melyet mi is a szokásos mulatsággal kívánunk megünnepelni.
Szeretettel várunk mindenkit a 2008. február 2-án,
szombaton délután 2 órakor a Mûvelõdési Házban tartandó
OVI-FARSANGUNKRA!
Tisztelettel kérjük Törtel lakosságát, hogy amennyiben
módjukban áll, adójuk 1%-ával támogassák óvodánk alapítványát. „Kislurkók” Alapítvány: 18703461-1-13
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A Szent István Király Általános Iskola hírei
Karácsonyi ünnepély az iskolában
A téli szünet elõtti utolsó tanítási
napon az iskola tanulói, dolgozói és
meghívott kedves vendégeink összegyûltünk a Sportcsarnokban és megnéztük az irodalmi színpad és a tánccsoportok által bemutatott karácsonyi mûsort.
Bekõ Dóra 6.b osztályos tanulónk
csodálatos hangja minden ünnepségünkön felcsendül, ezúttal is õ nyitotta ünnepélyünket a Fehér karácsony címû dallal.
Surinné Kovács Julianna évrõl
évre a legszebb zenékre a legszebb
táncokat tanítja meg gyerekeinknek.
A 7-8. osztályos lányok angol keringõt táncoltak. Hófehér ruháikban
mint a hópelyhek libbentek körbekörbe, és a kezükben tartott gyertya
lángja a karácsony meleg fényével
ragyogta be arcukat (képünkön).
Az irodalmi színpad Jókai Mór,
Melyiket a kilenc közül címû novelláját álmodta színpadra. Bakos Lászlóné és Rimóczi Józsefné tanár nénik
segítségével a szereplõ gyerekek
nagy átéléssel adták elõ ezt a megható karácsonyi drámajátékot.
A darab után még két táncos produkció következett. Elõször a 3. és
4. osztályos gyerekek táncoltak,
majd Magyar Diána, Magyar Fanni
és Kókai Nikolett saját koreográfiájukkal léptek színpadra.
Ünnepségünk ezzel még közel
sem ért véget. Több olyan verseny
is volt iskolánkban, amelynek a díjátadására ezen ünnepélyes keretek
között kerítettünk sort. A Perlakiné
Somodi Gabriella tanító néni által
meghirdetett Betlehemkészítõ verseny eredményhirdetésével kezdtünk. A tanító néni minden pályázót
ajándékutalvánnyal ajándékozott
meg. Elõször az 1.b osztályosokat
szólította, és külön köszönte Kamocsai Réka tanító néni segítségét, aki
az osztállyal közösen készítette el a
Betlehemet. Másodikként Balogh
Norbert és Seprák János 2.b osztályos tanulók sikeres munkáját érté-

kelte. Czene Lili 3.a osztályos tanuló
papírt és fát is használt a pályamunka
megalkotásához. A következõ nyertes Angyal Réka 3.a osztályos tanuló,
aki gyurmából formázta meg a Szent
családot s az õket meglátogatókat.
Sok szalmát használt ügyes munkájához Jancsovics Diána a 4.b osztályból, ezért õ is részesült a juta-

lomból. Elsõként adták be mûvüket
Pásztor Ágnes, Pásztor Réka és Szabó Karina 2.a osztályos tanulók. Az
Origami újságokat és könyveket
bújva alkotta meg origami Betlehemét Perlaki Anna a 3.a osztályból.
Ezek után Mihály Zoltán tanár úr
vette át a mikrofont, aki a fenyõkupa
nyerteseit díjazta érmekkel és kupákkal.
Hosszú évek óta hagyomány, hogy
a felsõs tantermek teremszépségversenyen mérettetnek meg. Pár év
óta erre az Advent idõszakában kerítünk sort, hiszen ilyenkor díszíti fel
minden osztály a legszebben a termét. A verseny végeredményérõl a
Diákönkormányzat tagjai döntenek
pontozással. A gyõztes osztályok az
ünnepségen vehették át az elismerõ
oklevelet, mely év végéig a faliújságjukon hirdeti, hogy övék a legszebb termek egyike. Legtöbb pontot
kapta a diákoktól, így a tanév legszebb termének nyilvánítottuk a magyar termet, mely a 6.a osztály tanterme. Ezzel a második helyre szorították a tavalyi gyõzteseket, a 6.b-

seket, akik a nyelvi terem gazdái.
Harmadik helyen az ének terem végzett, ami a 7.b osztály tanulóit dicséri, akik elsõ alkalommal juttatták
dobogós helyre ezt a tantermet.
A díjkiosztót a Háziállat szépségverseny végeredményének kihirdetésével zártuk. Október 4-én az Állatok
Világnapja alkalmából a Diákönkormányzat fotópályázatot hirdetett,
melyre a tanulók házi kedvenceikrõl
hozhattak be fényképeket. A versenyt kutya, macska és egyebek kategóriában hirdettük meg. Ez utóbbiba a legváltozatosabb fajtájú állatok fényképei érkeztek: nyulak, madarak, lovak, teknõsök, stb. A kiállított fényképekre mindhárom kategóriában külön-külön szavazhattak
az iskola tanulói és dolgozói. Így született meg az alábbi végeredmény:
Kutyák
I. Antal Bence: Csipesz
II. Bodor Csilla: Rex
III. Minárovics Réka: Tilli
Macskák
I. Molnár Mercédesz: Párduc
II. Czeróczki Csenge: Cloé
III. Megyesi Pálma: Felhõ
Egyebek
I. Czeróczki Csenge lova, Peti
II. Sebõk Mihály leveli békája, Breki
III. Megyesi Regina nyuszija, Pötytyöske
A gyõztes háziállatok és gazdáik
is ajándékot, illetve oklevelet kaptak.
Egy izgalmas dolog maradt még
hátra, a kalapból kisorsoltuk annak
a tanulónak a nevét, aki hazavihette
az iskola karácsonyfáját. Ezúttal
Völgyi Rudolf 4.a osztályos tanulót
érte ez az öröm.
Ünnepségünk végén Czeróczki
Ferencné igazgatónõ fejezte ki jókívánságait az ünnepekre, és búcsúzott
mindnyájunktól a téli szünet idejére.
*
December 23-án, Cegléden iskolánk tanulói a kistérségi karácsonyi
ünnepélyen nagyon szépen szerepeltek. Bekõ Dóra énekkel készült,
a 7-8. osztályos lányok angol keringõt táncoltak.
Õrsy Anett
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A Szent István Király
Általános Iskola hírei

A DÉRYNÉ
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
„Oh, ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
Hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember.
Mert a Könyv is Élet és él, mint az Ember –
Így él: Emberben Könyv. S a Könyvben az Ember.”
(Babits Mihály)

A Magyar Kultúra Napja

A törteli Szent István Király Általános Iskola
tanulói és dolgozói nevében minden kedves
szülõnek, községünk minden lakójának boldog
új évet kívánok!
Czeróczki Ferencné igazgató

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey 185 éve
ezen a napon fejezte be a magyar nép „zivataros” századairól
írt költeményét, a Himnuszt. Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül
éppen nemzeti himnuszunk születése vált
a magyar kultúra ünnepévé. Nem csak a
magyar sors, magasztos történelmünk
viharos századai sejlenek fel gyönyörû
himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megõrzött kultúra is.
A születésnapot otthon családi körben mindig megünnepeljük. Jó lenne, ha ezt a nagy magyar család is együtt ünnepelné. Igaz, ez az ünnep nem piros betûs ünnep, nem tartozik
a hivatalos ünnepek közé, pedig fontos lenne, hogy minél
többen felhívják a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
Nem ünnep ez azok számára, akik nem olvasnak könyvet,
nem járnak színházba, talán még sohasem voltak hangversenyen, kiállításon.
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha érezzük a
felelõsséget, hogy a ránk hagyott kulturális örökségeket óvjuk,
védjük és továbbadjuk az utánunk következõ nemzedéknek.
Az értelmiség alkotó, közvetítõ szerepe és felelõssége óriási. A tudomány, a mûvészetek nem létezhetnek az érteni,
élvezni és mûvelni képes emberek nélkül.
Sajnos helyi szinten is szomorúak a statisztikai adatok. A
könyvtárban egyre kevesebb az olvasók száma, a rendezvényeinken mindig ugyanazokat az arcokat látjuk. Egyre nehezebb
kimozdítani a tv elõli fotelból az embereket. Pedig egy ilyen
rendezvény, mint a mai, vagy egy versmondó-est, vagy a helyi
zeneiskola hangversenye – igaz, most ezt az örömöt elvették
tõlünk –, vagy a Tanyaszínház elõadásai, a mûvészeti csoportjaink bemutatói – igazán szép élményeket nyújthatnak számunkra és az anyagi kiadás sem lehet indok, hiszen 90%-ban
ingyenesek. Tehát az igénytelenség lenne a kultúra legnagyobb
ellensége? Talán! Ezt kellene leküzdenünk és felrázni azokat
az embereket, akik hónapok óta vagy talán évek óta nem
vesznek részt a kulturális rendezvényeinken. A lehetõségeink
így is szûkebbek, mint egy városi emberé, de ha ezt sem
használjuk ki és nem ösztönözzük az utánunk jövõ generációt
a kulturális értékek felismerésére, akkor csak az a kérdés
marad, hogy a magyar kultúrának múltja és jelene után
van-e jövõje.
Mi, akik Törtelen ezen munkálkodunk, hisszük, hogy van
jövõje a kultúrának és mi mást is kívánhatnánk a kultúra
születésnapján: ISTEN ÉLTESSE A MAGYAR KULTÚRÁT!
Argyelán Lászlóné intézményvezetõ
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Felépült az új Mûvelõdési Központ...
Folytatás az 1. oldalról.

hogy a régi Malom épületet nem kell
halálra ítélni, hanem egy szép, reprezentatív intézmény mûködhet benne a
falu közepén.
Mivel 25 éve dolgozom ebben a
szakmában, tudom, hogy a kultúra az,
amire a legkevesebb jut a kasszából.
A 25 év alatt mindent megtettem azért,
hogy Törtel lakossága a legkevesebb
ráfordítással tudjon kikapcsolódni,
szórakozni, mûvelõdni. Mindehhez
most itt van egy gyönyörû épület, amit
üzemeltetni kell és meg kell tölteni
élettel.
Higgyék el, ha valaki tudja, én tudom, hogy mi lett elhibázva az épületben, de ez van, és ami már megvan,
azt el kell fogadni. Ne a múlton gondolkodjunk, hanem a jövõt építsük.
A kemény negatív kritikák helyett
szeretném, ha Önök segítenének abban, hogy falunk közepén ez az épület
ne csak szépítse fõutcánkat, hanem
hasznossá is váljon. Töltsük meg élettel. Az intézmény rendezvényein vegyenek részt Önök, akik ezzel is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne váljon
fölöslegessé az épület. Használják ki
az új könyvtár lehetõségeit, jöjjenek
el olvasni, internetezni és a kiscsoportjainknak legyenek tagjai. Ezt minimális éves költséggel meg lehet oldani
és részesei lesznek Önök is a község

közéletének. Ne a kocsmákban (tudom, mert hallom), az utcákon és boltokban kritizálják a vezetõket, hanem
a testületi üléseken (amik nyíltak)
vagy a falugyûlésen (ami hamarosan
lesz) mondják el építõ jellegû javaslataikat. Hiszem, hogy összefogással sok
mindent el lehet érni. Tudom az évek
tapasztalata alapján, hogy a törteli
ember nehezen mozdul ki otthonról,
hisz rendezvényeinken mindig ugyanazokat az arcokat látom, de kérem azokat, akik otthon ülnek és csak mérgelõdnek azon, hogy „ez miért így
van”, jöjjenek és segítsenek abban,
hogy ha valami nem jól mûködik,
változtassunk rajta. Közösen mindig
nagyobb eredményeket lehet elérni.
Az évek folyamán tapasztaltam én is
rosszat és jót, a munkámban értek
sikerek és kudarcok, éreztem az emberek szeretetét és utálatát, de mindig
volt valami erõ, ami újból és újból
ösztönöz arra, hogy tegyek valamit a
faluért, ahol születtem és ahol immár
50 éve élek. Persze, aki dolgozik, az
hibázik is, én is hibáztam már, de próbáltam a hibákat kijavítani és szerencsére mindig vannak körülöttem olyan
emberek, akik ebben segítenek. Talán
nekik köszönhetem, hogy még mindig
itt vagyok és tehetek valamit Törtel
község kulturális életéért.
Az épület kivilágítása most a napi
téma a lakosság körében, ezért szeret-

Kedves Törteliek!
A decemberi számban már olvashatták, hogy a kábel-tv
szolgáltatásunk hálózatfejlesztése hamarosan befejezõdik. Sajnos
a szerelési munkálatok az idõjárás és az ünnepek miatt egy kicsit
csúsznak, ezért elnézést kérünk és köszönjük türelmüket.
A hálózatfejlesztéssel sok változás történik, amit részben már
közöltünk az újságban és szórólapon. Szolgáltatásunk bõvül az
Internet- és a telefonszolgáltatással is.
Mivel új programcsomagok kerülnek kiosztásra, így minden
ügyfelünknek új szerzõdést kell kötnie, amit jelenleg az abonyi
ügyfélszolgálatunknál tehet meg: Abony, Radák K. út 3.
Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök 8-17 óráig, szerda du.
13-17-ig, pénteken 8-12-óráig.
Az átépítés folyamatos, így munkatársaink a már meglévõ

ném Önöket tájékoztatni, hogy az alsó
szint világítása két darab takarékos égõvel történik, ami az éjszakai megvilágítást biztosítja. Néha be kell kapcsolnunk a lift megvilágítást is, mivel
az akkumulátorok töltése ilyen formában történik, hogy ne merüljenek le.
Tehát nem pocsékolunk, hanem
próbáljuk minél kevesebb fûtéssel és
világítással megoldani az épület fenntartását.
Kérjük a lakosságot, hogy ha a lakásban van feleslegessé vált virág (ez
lehet nagy vagy kis cserepes), szívesen
fogadjuk a felajánlásukat, hogy ezzel
is szépítsük az új intézményt.
Vannak olyan kisebb hiányosságok, amik még megoldásra várnak (pl.
kis kukák az irodákba, wc-be, belépõ
szõnyegek az ajtókhoz, praktikus takarító eszközök, felmosó vödrök, felmosó készletek, ablaktisztító eszközök, jelzõtáblák, stb.), ezért ha valaki
úgy érzi, hogy a családi kasszája megengedi, szívesen vesszük a tárgyi felajánlásokat elõzetes megbeszélés alapján.
Bízom benne, hogy Törtelen megértõ, segítõkész emberek vannak, akik
a jövõt építik és nem a múltat kritizálják.
Köszönöm, hogy idõt szakított írásom elolvasására:
Argyelán Lászlóné
intézményvezetõ

elõfizetõket telefonon vagy személyesen meg fogják keresni, ha az
utcájukban megkezdõdnek a szerelési munkálatok.
Addig a nyáron megkötött szerzõdésben foglaltak érvényesek.
Tehát, aki a bõvített csomagra kötött szerzõdést, annak az új
szerzõdés megkötéséig ugyanazok az adók meg kell, hogy legyenek.
Ha az adók egyik napról a másikra eltûnnek, kérjük, hogy elõször
hangolja át a készüléket. Ellenkezõ esetben a központi ügyfélszolgálatunkhoz kell bejelenteni a hibát a 1231-es hívószámon. Mielõtt
hívja az ügyfélszolgálatunkat, a szerzõdést vegye elõ, mert az ügyfél
azonosító számot be kell ütni a telefonon, mert csak ebben az
esetben tudja bejelenteni a hibát, majd kövesse a telefonon elhangzó utasításokat.
A képújságot a trió tévén nézhetik és oda lehet feladni a hirdetéseket is ezentúl. A hirdetések 21 településen jelennek meg,
köztük Törtelen is.
Bõvebb információt a mûvelõdési ház irodájában vagy az 576541 telefonon kaphatnak.
Megértésüket köszönjük.
PR-TELECOM Zrt.
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Jeles napok –

február

„Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”
(Garay)
*
1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946.
évi I. törvénycikket az országgyûlés. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter
elõterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.
1878. február 1-jén született az építész tervezõnek is kiváló elsõ olimpiai
bajnokunk, HAJÓS ALFRÉD.
1895-ben gyorsúszó Európa-bajnok volt,
1896-ban pedig az athéni olimpián
szerzett két aranyérmet is: a 100 m-es
és az 1200 m-es úszásban. Építészmérnöki oklevelét 1899-ben szerezte a
budapesti Mûegyetemen. Tervezõi pályáját Alpár Ignác irodájában kezdte,
ahol többek között dolgozott a Mezõgazdasági Múzeum tervein is, majd Lechner
Ödön mellett fejlesztette szaktudását.
Méltán szerzett számára európai hírnevet
az 1931-ben a Margitszigeten megépült
Nemzeti Sportuszoda. E munkája alapján hívták meg az 1933-as párizsi építészeti kiállításra. Budapest 1945-ös
ostroma után számos fõvárosi középület
helyreállítását irányította, például a Vajdahunyadvárét és a Tõzsdepalotáét.
1881. február 3-án, Makón született
a Ford gyár legsikeresebb gépkocsimodelljének tervezõje, GALAMB JÓZSEF.
1903 októberében gyakorlatilag pénz

Helyreigazítás
A novemberi és decemberi számban a
Nyugdíjas klub köszönetet mondott
azoknak, akik a 2007-es évben segítették a klub munkáját. Sajnálatos módon mind a kétszer hiányosan jelent
meg a cikk, mert kimaradt az ARANYVIRÁG TÁNCCSOPORT neve, akiknek
most ezúton szeretném megköszönni
a klubtagság nevében a szép mûsort,
amivel rendezvényeink színvonalát
emelték. A további jó kapcsolat reményében munkájukhoz jó erõt, egészséget és további sikereket kívánunk.
Dr. Pásztor Ferencné
klubvezetõ

nélkül érkezett New Yorkba. Elõször
dobozgyári segédmunkásként, majd
szerszámkészítõként dolgozott, sikerült
eljutnia a világkiállításra, és az ott látottak úgy fellelkesítették, hogy elhatározta: az autóiparban keres munkát.
1905 decemberében az akkor még kis
létszámú Ford Motor Company mérnöki
munkakörben, gépkonstruktõrként alkalmazta. Egyik tervrajza annyira megtetszett a gyáralapító Henry Fordnak,
hogy vele terveztette meg a késõbb legsikeresebbé vált termékét: a T-modellt,
az egyszerûen vezethetõ és szerelhetõ,
olcsó „népautót”. Joggal nevezhetõ így,
hiszen 1908 és 1927 között több mint
15 millió készült belõle. Mindez Fordnak hatalmas vagyont, Galamb Józsefnek pedig nagy tekintélyt szerzett.
1807. február 10. – Ezen a napon
született Batthyány Lajos gróf, a magyar reformkor kiemelkedõ nemzeti érzelmû arisztokratája, akinek ismertsége
az 1848-at megelõzõ évtizedben vetekedett Széchenyi István népszerûségével.
A Batthyány személyét és szerepét övezõ nagymértékû feledékenység nem csupán az elmúlt fél évszázad forradalomközpontú történeti szemléletének a következménye. 1849 után a grófot, az önkényuralom áldozatát nem lehetett
nyilvánosan ünnepelni. 1870-ben a család és a fõváros ünnepélyesen újratemette Batthyányt, de a kormány tagjai
– néhányan – csak magánemberként
vettek részt. A Batthyányról alkotott kép
homályosságához egyébként az is hozzájárult, hogy a gróf nem vezetett naplót,
s nem volt kiterjedt levelezése sem, ami

segítette volna tevékenységének jobb
megismerését.
TÖRÖK AURÉL (Pozsony, 1842.
február 13 – Genf, 1912. szeptember
1.): orvos, egyetemi tanár, antropológus,
a koponyamérõ szerkezet megkonstruálója, magyar történelmi személyek és
honfoglaló õseink antropológiai kutatója.
Embertani méréseket végzett tudományos mûködésének idõszakában kihantolt történelmi személyek (II. Rákóczi
Ferenc, Thököly Imre, III. Béla) csontvázán, foglalkozott a honfoglaló magyarság antropológiájával.
1821. február 20-án született STORNO FERENC festõ, építész, a magyar
egyházi mûemlékek legjelentõsebb restaurátora.
Eredeti foglalkozása kéményseprõ volt.
1840-42-ben Münchenben festészeti és
építészeti tanulmányokat folytatott.
1843-44-ben Bécsben Amerling tanítványa volt, közben itt is foglalkozott
építészettel. 1846-tól Sopronban építész-, festõ- és iparmûvészként dolgozott. Foglalkozott középkori régészettel
is. Számos középkori magyar templomot
restaurált (Sopron, Lõcse, Pannonhalma).
Gazdag mûgyûjteményét, amely ma
Sopron egyik idegenforgalmi érdekessége, utódai örökölték.
Február 25. – Az Országgyûlés 2000.
június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁ-t. 1947. február
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát a megszálló szovjet
katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol
nyolc évet töltött fogságban.

A Törteli Híradó összeállításának rendjérõl
Hónapról-hónapra visszatérõ probléma a cikkek leadásának módja és
ideje, errõl a következõ tájékoztatást tesszük közzé:
– A cikkeket legkésõbb 14-én lehet leadni.
– Az ezen túli idõpontban leadottak a következõ számba kerülnek.
– A cikkek átadhatók a Hivatalban Virág Bélánénak, vagy Káldiné
Megyeri Évának személyesen és e-mail-ben, a
th.ujsagba@gmail.com címre.
– Az újságba csak a fõszerkesztõ által ismert írások kerülhetnek.
– Másnak ne küldjenek és ne vigyenek cikket, mert az nem jelenik
meg a lapban.
– Magán jellegû írásokért a GAMESZ irodában lehet befizetni a díjat.
(Szerkesztõség)
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Csendes a Don...
Csendes a Don, pedig ma is ott tartózkodik egy magyar hadsereg, akik
már örökre ott is állomásoznak!
Máig haza vágynak és haza várják
hozzátartozóik a hõsihalált halt honvédeket.

tudom, ez nem így van! Egy országot
minõsít, hogyan bánik hõsi halottai
emlékével! Ez a nemzet véreit is megtagadta 2004. december 5-én, beláthatatlan mélységbe süllyedt.
Gyermekkoromra visszaemlékezve, a második világháborús emlékmûnél emlékeztünk a szovjet megszállók-

lett volna elmondani a felnövekvõ generációknak, hogy bár a háború borzalmas, de véreink ott is kitartottak?
Ne feledjük azt sem, hogy voltak, vannak, akik csak a magyar áldozatokra
emlékeznének. Ez sem helyes, mert
igaz, a szovjet katonák megszállók
voltak, úgy, mint a magyar katonák a

„Álmos a táj, nem muzsikál, mint
amikor egy szív, ha megáll.
Búsul a vén õszi levél, vissza talán,
már sose tér,
de még mielõtt a föld beveszi, meséld
milyen volt, mondd el neki,
hogy csendes a Don egy hant sír
halom,
és fázik a jéghideg földben a csont.
De mind hazavágy, mint a madár,
várja õket az otthoni táj.
Hallgat a tábor nincs csatazaj, sírnak
az álmok, néma a dal.
Álmos a táj, nem muzsikál
Mint amikor egy szív, ha meg áll.”
Úgy gondoltam, egy nemzet nem
süllyedhet mélyebbre annál, amikor
megtagadja hõsi halottait, de ma már

ra, „felszabadítókra”. Szó sem esett
160-200 ezer magyar hõsrõl, akik a
Don-kanyarban vesztették életüket.
Nem volt ez így jól, mert Magyarországon voltunk, és a mi hõseink kitartottak a 100-szoros túlerõvel szemben.
Tavaszi ruhában, elavult fegyverekkel,
az iszonyú orosz télben, –40 oC-ban,
hogy biztosítsák a többiek hátravonulását. Halálukkal ezrek és ezrek életét mentették meg. Hol van ma ez az
alázat, önfeláldozás? (Ma ezrek és
ezrek halhatnak meg a felelõtlen
egészségügyi átalakítás miatt!) Más
nemzetek katonái, olasz, román, már
napokkal elõbb elmenekültek, elfutottak a Don-kanyarból. Mi mégis szégyelltük ezeket a Hõsöket? Nem kel-

Donnál. Az egyszerû katonák, minden
háborúban pénzügyi és politikai erõk
játékeszközei. Ne legyünk játékeszközök! Ha minden ember Isten és
Jézus útját járná, nem lenne háború a
földön. Az emberi élethez szeretet és
béke kell, így lehet boldogság a földön. Nem pénzzel, hatalommal, erõszakkal kell élni!
Örökre emlékezzünk a 2. magyar
hadseregre, mert megtették kötelességüket. Hõsök voltak, magyar hõsök,
akiknek lelke ma is a Duna-Tisza partján jár, de teste kõvé dermedten örökre
ott marad a végeláthatatlan hómezõkön. Isten legyen irgalmas hozzájuk!
Godó János (Az idézet a Kárpátia

Köszönetet mondunk...
Örömmel tapasztaltuk, hogy karácsony elõtti felhívásunkra nagyon sok ember érezte fontosnak, hogy segítsen a rászoruló családokon. Adományaikkal, felajánlásaikkal megkönnyítették a nehéz helyzetben élõ családoknak az ünnepekre való felkészülést, és a gyönyörû
játékokkal szebbé tették a gyermekek számára az ünnepeket.
Nagyon tartalmas csomagokat tudtunk összeállítani és
átadni ezeknek a családoknak. Nagy örömmel és hálával fogadták!
Adományozók voltak:
Czeróczki János polgármester, Gyõri Mária, Szendrei
Jánosné, Pásztor József, Perlaki Anikó, Antalné Tóth

együttes dalszövege – Szerk.)

Szilvia, Sáfrány György, Vágó Sándor, ifj. Kecskés Ferencné, Kocsisné Schönléber Szilvia, Baranyainé Virág
Hajnalka, Molnár Józsefné, Sáfrán Hilda, Kókai Jánosné, Nagy Ferencné, Kádár Józsefné, Hangya Andrásné,
Luzsányi Lászlóné, ifj. Bojer Sándor, Tûri Istvánné, Túri
Lászlóné, Véghné Godó Anikó, Bekõ Ambrusné.
Felhívásunkat bõkezû adományaikkal támogatták a
következõ üzletek:
TUTI élelmiszerüzlet, a LURI CBA és a Kenyérbolt,
valamint az Iparcikk jellegû vegyesbolt.
Köszönetet mondunk, és kívánunk mindenkinek:
Örömteli és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt.
A családgondozók,
Détáriné Túri Irén és Godó Vanda
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A törteli harangszó

– 2. rész

Peschky József oltárképe
Szelényi László budapesti fotográfus több órán keresztül kattogtattavillogtatta fotós masináját a 170 éves
katolikus templom oltárképe elõtt,
hogy a felvételek között legyen egy
igazán jó is. Lett.
Peschky József festõmûvésznek ahhoz, hogy Nepomuki Szent Jánosról,
a XIV. sz. végén mártírhalált halt prágai fõpapról hiteles, ugyanakkor mûvészi képet készítsen a törteli katolikusok számára, az elõtanulmányokkal,
vázlattervekkel együtt bizonyára több
hónapig, de lehet, hogy több évig eltartott a munka.
A mûvészrõl a Corvina Könyvkiadónál megjelent Régi dicsõségünk c.

kötet többek között azt írja, hogy a
XIX. sz. elsõ felének egyik legkiválóbb magyar festõje volt. A reformkor
rangos folyóirata, a Honmûvész 1835.
évi szeptember 27-i száma a mûértõk
és a váci egyházmegye részére egyaránt örömteli hírrel szolgált: elkészült
a törteli Nepomuki Szent János r.k.
templom oltárképe!
Az egykori Szervita tér 424. sz.
házában alkotó mûvész által festett kép
méretei: 4,5 lábnyi széles és 9 lábnyi
magas (egy láb ~ 30-33 cm). Olvassunk bele a Róthkrept Gábor által
szerkesztett újságban megjelent méltatásba. A kép azon pillanatban ábrázolja szentünket, „midõn a királynét bevégzett gyónása után bûneitõl feloldozván buzgó ájtatossággal tekintve az
ég felé bocsánatot, s áldást kér reá az
egek urától.”
A kép jobb oldalán a prágai székesegyház körvonalai fedezhetõk fel, a
gyóntatószoba – IV. Vencel király
trónterme vagy
házi kápolnája –
asztalán kereszt
és a királyné koronája látható. A
kép könnyedsége révén mintegy bepillantást
nyújt Isten országába. Van-e kép,
amelyik szuggesztívebben, érzékletesebben fe-

jezi ki a jó gyónást követõ lelkiállapotot? Bár a fehér selyembe öltözött
királyné még földre szegezett szemekkel térdel gyóntatója elõtt, a feloldozást Istennel közösen végzõ pap arcán már ott ragyog a transzcendens
megbocsátó mosoly.
A kép ellenpontozása mesteri: a
vonzó külsejû nõi alakkal ellentétes
oldalon, a gyóntató fõpap jobbján, a
papi ornátusból komponált ugyancsak
megkönnyebbülést sugárzó figurát a
mûvész. Talán angyalt, vagy afféle églakót.
Vonhatunk-e párhuzamot Peschky
Nepomuki Szent Jánosa és Leonardo
Utolsó vacsorás Jézusának könnyed
megformálása között? Míg a válaszon
tûnõdöm, odakint megszólalnak a harangok. Ércesen is légies szólamaikon
felbátorodva születik meg ezen írás
záró gondolata: Peschky József törtelieknek festett Nepomuki Szent Jánosa
mintha minden hívõt és szemlélõt fel
akarna lebbenteni Isten színe elé.
Gy.M.

Fontos telefonszámok!
Törteli Területi Iroda
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
telefonszáma:

06-30/414-4566
A Családsegítõ Szolgálat családgondozója:
Détáriné Túri Irén.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója:
Godó Vanda.
Készenléti ügyelet, hívható krízis esetén
(nyitvatartási idõn kívül):

06-20/353-3371

Peschky József: Nepomuki Szt. János és a királyné, 1835
Fotó: Szelényi László
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Újra táncolok majd
„Újra táncolok majd” – mondta
a fiatal nõ, aki ült elõttem a tolószékben. – „Egyszer újra táncolok és
ujjongok majd, hogy mozgatni tudom a lábaimat. Akkor senkinek sem
kell többé emelnie, ágyba fektetnie,
az autóhoz cipelnie engem – egyszer
újra táncolok!” Bizonyára látta a szememen, hogy nem értem, mit akar nekem mondani.
– „Táncolni fogok, ha Uramnál leszek – az örökkévalóságban!” És gyorsan
egyik szavát a másikba öltve folytatta: „Amikor öt évvel ezelõtt elütött egy
autó, azt gondoltam, hogy vége az életemnek. Semminek sem volt értelme.
Milyen gyakran álltam a döntés elõtt, hogy egyszerûen véget vessek mindennek. Kinek hiányoznék? Csak teher voltam minden ember számára, akinek gondoznia kellett engem. Olyan gyorsan és könnyedén szaladtak a
lábukon, szorgosan, föl sem pillantva, és nem gondolkoztak el azon, milyen
jó nekik. Miért lettem nyomorékká?
Azután egy napon meglátogatott egy ismerõsöm, akirõl tudtam, hogy
hívõ keresztyén. Korábban is megpróbált beszélni velem, elmondani, hogy
kicsoda az Úr Jézus. De még ma is emlékszem, hogy az engem egyáltalán
nem érdekelt. Mi mondanivalója van számomra a názáreti Férfinak?
Jól ment nekem. Fáradság nélkül egyedül boldogultam az életemmel.
Titokban gyakran mosolyogtam ezen a keresztyén férfin, bár, azt meg kell
adnom, volt benne valami, ami imponált nekem: reménység, szeretet és
bizalom... És védettség valahol egészen belül, amit valósággal irigyeltem.
Azután jött a baleset és biztonságom eltûnt néhány másodperc alatt.
És újra meglátogatott ez a keresztyén férfi. Most azonban én tettem fel
kérdéseket Jézus Krisztusról. Úgy éreztem, mintha egy függöny lebbenne
szét elõttem. Hiszen már valaki szenvedett értem, meghalt értem, még mielõtt
megszülettem volna! Keresztje az én életem fölött kimondott „IGEN” is
volt. Most már tudtam, hogy rá akarom bízni magam erre az Úr Jézusra.
Azután imádkoztunk az ismerõsöm és én, és a világ hirtelen egész más
képet öltött.
A tolószékem ugyanaz volt, a szobám is és az emberek is, akik törõdtek
velem. Én azonban nem voltam többé ugyanaz, mint aki elõtte voltam. A
balesetemet megérteni nem tudtam. De most látom, hogy betegségem
hozzátartozott Isten velem való tervéhez. A baleset nélkül egészen bizonyosan továbbra is kitértem volna az útjából. De mi lenne velem nélküle?
Azokra a szavakra gondoltam, amelyeket nem rég hallottam egy
elõadáson:
„Teljesen mindegy, hogy milyen betegek vagy egészségesek vagyunk,
valódi egészségünk kizárólag Krisztussal való kapcsolatunkban áll...”
– A fiatal nõre néztem, és hirtelen megláttam, mennyire egészséges...
Irmhild Bärend: Kimerem a tengert c. könyvébõl idézte Istráb József.

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200
104
Ceglédi állomás: (53) 310-150

Megköszönjük mindazoknak,
akik
KECSKÉS IMRE
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, Farkas Istvánnak készséges munkáját. Külön köszönet Borsos Vincének és családjának a rengeteg
segítségért. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánkat,
özv. KISS ÁRPÁDNÉT
utolsó útjára velünk elkísérték,
sírjára a kegyelet virágait küldték, egy kézfogással, egy vigaszt
adó szóval bánatunkat enyhítették.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. STUMMER BÉLÁNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat bármilyen módon
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. TÖRÖK ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója
Megjelenik havonta 1600 példányban
A kiadvány ingyenes
Szerkesztõség címe:
Törtel, Szent István tér 1.
Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
E-mail: th.ujsagba@gmail.com
Felelõs kiadó:
Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.
Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán
Nyomdai munka:

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) 9633-487, (53) 313-565

Terjeszti a Magyar Posta

