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A trianoni országcsonkítás 89. évfordulójára
József Attila összes verse közül azzal a költeménnyel emlékezünk, melyet – többek
között – a kötetekbõl hosszú évtizedekig kicenzúrázott a hatalom.

Nem, nem, soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás
büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

1920. JÚNIUS 4-ÉN DÉLUTÁN FÉL
ÖTKOR, A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK PERCÉBEN
AZ ORSZÁGBAN ZÚGTAK A HARANGOK, A KÖZLEKEDÉS LEÁLLT ÉS
SÍRTAK AZ EMBEREK. AZ 1000 ÉVES
MAGYARORSZÁG, SZENT ISTVÁN
ORSZÁGA EGY PERC ALATT ÖSSZEOMLOTT!

Ha eljõ az idõ – a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ – a magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ – erõs lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk elõre,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz elõlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(József Attila, 1922. elsõ fele)

Trianon elõtt Trianon után
Magyarország területe:
325.411 km2
92.833 km2
Magyarország lakossága: 20.900.000 fõ
7.980.000 fõ

Az elcsatolt területeken lakók a békediktátum értelmében
a magyar állampolgárságukat elveszítették, és annak az
államnak az állampolgárságát igényelhették, amelynek
területén volt az illetõségük, illetve hontalanként tartották
õket nyilván.

Szûz Mária,
a Kárpáthaza
királynõje
Törtel új ékessége
az emeletes iskolaépület

Meghívó
Szeretettel meghívunk mindenkit
június 4-én 18 órai kezdettel,
a törteli Református Templomban
tartandó

TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉSRE.

80 éves fennállásának
tiszteletére elhelyezett
szobor. A szkíta keresztet és a fénysugarakat
ábrázoló vasmunkát
Kónya Miklós készítette és adományozta.
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In memoriam
Törteli Május 1.
Itt a tavasz! Egész télen arra vágytunk, hogy a szabadban lehessünk.
A létünk alapja a munka. Amerikából sok jó és rossz eljutott hozzánk régen is és ma is. Az amerikai munkások
jogaikat követelve az 1880-as években
május elsején tették nyilvánvalóvá,
hogy nem csupán munkaerõk, de érzõ
emberek. Majd szerte a világon elterjedt, hogy május 1-jén a dolgozó emberek a 8 órás munkaidõt, pihenést,
szórakozást követelték maguknak.
Kis hazánkban 1945 óta május 1.
a munka ünnepe. Munkaszüneti nap,
amely napra fizetés jár. A települések
ünnepélyt, felvonulást, ünnepi beszédet
tartottak, majd utána következett a szórakozás, ahol az emberek, ha rövid
idõre is, de feledték a munkát...
A munkatársak, baráti társaságok
vidám játékokkal ünnepelték a munkát,
mert akkor még volt sokuknak. A gyermekek sem unatkoztak, róluk is gondoskodtak. Mindenki örült a tavaszi
nap melegének. Együtt voltak.
Az idén is sokan jöttek a sportpályához, hogy szórakozzanak egyet,
mint sok évtizeden át. Visszafordultak,
mert nem találtak senkit sem. Bizonyára nem a felvonulás, az ünnepi beszéd
hiányzott nekik (mint elõtte sem),
hanem a munkatársak, baráti társaságok, a jó levegõ és a felhõtlen vidámság. Az együttlét.
Különösen fontos ma, amikor ezer
darabra szabdalják a közösségeket.
Gondoljunk bele, mégis csak egy közösség Törtel. Van gond, baj. Munkahely pedig kevés.
Ilyenkor szükséges az összefogás,
de Törtelen már a pihenést, a szórakozást sem lehet biztosítani, hát még a
közös munkát!
Dr. Bálint Béla
2009. május
Értesítjük a lakosságot, hogy a TIGÁZ
DSO Kft. gázszünettel járó TMKmunkálatokat fog végezni 2009.
július 8-án 8.00 órától 18.00 óráig.
A fenti idõtartam alatt a gázvételezés
szüneteltetésének biztosítása érdekében a gázmérõ elõtti fõelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
Rendellenesség esetén hibabejelentést
az 56/503-200 telefonszámon lehet
tenni a szolnoki üzemnél.

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2009. (IV.23.) sz. Önk. R e n d e l e t e
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 3/2008. (II.14.) sz.
rendelettel megállapított költségvetésében az alábbi módosítást hajtja végre:
3. §-sal megállapított
a) bevételi fõösszegét
b) kiadási fõösszegét

25.927 eFt-tal megemeli
25.927 eFt-tal megemeli

4. §-sal megállapított bevételek csoportosítása fõbb jogcímenként
II. Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatását
25.927 eFt-tal megemeli
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatásokat 10.037 eFt-tal megemeli
1.3. Központosított elõirányzatát
7.161 eFt-tal megemeli
1.6. Egyéb központi támogatásokat
2.692 eFt-tal megemeli
V. Véglegesen átvett pénzeszközök elõirányzatát
6.037 eFt-tal megemeli
1.2. Mûköd. célú pénzeszk. átvét. alapoktól, háztart.-tól 6.037 eFt-tal kiegészíti
5. §-sal (1) megállapított mûködési fenntartási kiadásainak elõirányzatát 9.343
eFt-tal megemeli.
Ebbõl: – személyi juttatások
3.336 eFt-tal megemeli
– munkaadókat terhelõ befizetési köt.
1.076 eFt-tal megemeli
– dologi jellegû kiadások
6.061 eFt-tal megemeli
– céltartalék
1.130 eFt-tal csökkenti
6. §-sal megállapított társadalom- és szociálpolitikai juttatások elõirányzatát
15.984 eFt-tal megemeli.
8. §-sal megállapított felhalmozási kiadásainak elõirányzatát 600 eFt-tal
megemeli.
Törtel, 2009. április 23.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2009. (IV.23.) sz. Önk. R e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Törtel Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §ban meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról,
zárszámadásról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat

költségvetési szervére, a Kisebbségi
Önkormányzatra.
2. §
Az Önkormányzat költségvetési szerve
az önállóan gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal.
Az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének teljesítése
3. §
2008. évi teljesített költségvetése:
a) Bevételi fõösszeg
635.723 eFt
b) Kiadási fõösszeg
629.232 eFt
Folytatása a 3. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalról.

I. Teljesített költségvetési
bevételek
4. §
2008. évi teljesített – továbbá eredeti,
módosított elõirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
II. Teljesített költségvetési
kiadások
5. §
(1) Az Önkormányzat teljesített mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait
a Képviselõ-testület a következõk szerint hagyja jóvá:
Mûködési kiadások 2008. évi teljesítése:
422.827 eFt
Ebbõl:
– személyi jellegû
kiadások
243.871 eFt
– munkaadókat terh.
befizetések
75.367 eFt

– dologi jellegû
kiadások
103.589 eFt
(2) A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési szerve teljesített
– továbbá az eredeti és a módosított
elõirányzat szerinti – mûködési kiadásait kiemelt elõirányzatonként a 2. sz.
melléklet 1-4. pontja tartalmazza.
6. §
(1) Az Önkormányzat teljesített szociális célú ellátásainak összes kiadása:
112.686 eFt.
(2) Az Önkormányzat költségvetési
szerve teljesített – továbbá eredeti és
módosított elõirányzat szerinti – speciális célú támogatásait a 2./d sz. melléklet tartalmazza.
7. §
Az Önkormányzat mûködési célra
átadott pénzeszközeinek összes teljesített kiadása:
3.602 eFt.
Az eredeti, módosított elõirányzatokat
és a teljesítést a 2./c sz. melléklet
tartalmazza.

„Vitamin-Forrás”

8. §
(1) A teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 90.117 eFt.
(2) Az Önkormányzat költségvetési
szerve teljesített – továbbá eredeti és
módosított elõirányzat szerinti – felhalmozási, felújítási kiadásait a 2./b sz.
melléklet tartalmazza.
III. Az Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványa
9. §
(1) Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa:
– 38.605 eFt
(4. sz. melléklet)
Záró rendelkezések:
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

CSÕCSERE

néven

az

zöldség-gyümölcs üzletünkben
mindig

„ASZIMA CENTRUMA”

FRISS-, MAGYAR-,
VEGYSZERMENTES
áruval, bõ választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Szoláriumban!
(Törtel, Dózsa György út 13.,
a piaccal szemben)
Intenzív, szuperbronz gyorsbarnító csövek,
illat aroma.
2009-es év legújabb szolárium elõtti krémei,
a természetes barna színt hosszú ideig
megõrzik, intenzívebbé,
simogatóan puhává teszik!

Próbálja ki Ön is!
Áraink változatlanok, kedvezményes bérletek
válthatók (47 Ft/perc)
Várom kedves vendégeimet:
Asztalosné Mariann

Törtel, Dózsa György út 13.
(A piaccal szemben, az udvarban)

Nyitva tartás:
Kedd - Péntek: 730–1730-ig
Szombat: 600–1300-ig
Nézzen

be

hozzánk!
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ÓVODAI HÍREK
z április és a május, szokás szerint bõvelkedett a programokban. Április 4-én, szombaton reggel a középsõs és a nagycsoportos
gyermekek szüleit vártuk, hogy a tavasz beköszöntével
megint virágoktól pompázzon az óvoda. Beültettük a virágedényeket és a kiskerteket.
Köszönjük azoknak, akik eljöttek és azoknak is, akik
hozzájárultak virággal vagy pénzzel ahhoz, hogy ilyen szép
legyen a gyermekek környezete. Ezúton szeretnénk megköszönni Magyar Antalnak, hogy a kisudvarra új homokozókat készített.
A nagycsoportosok az idén is ellátogattak tûzoltóságra,
ahol szeretettel fogadták õket. Megmutatták nekik az új
autókat, amikbe be is szállhattak, felpróbálhatták a sisakot,
kipróbálhatták az emelõkosarat. Próbariadót csináltak, hogy
a gyerekek láthassák, hogyan jutnak le pillanatok alatt a
kocsikhoz. Megmutatták a különbözõ védõruhákat és a
szerszámokat, ami különösen a fiúkat érdekelte.
Szintén a nagycsoportosokkal kirándultunk a jászberényi
állat- és növénykertbe. Nagyon jól éreztük magunkat. Kellemes a környezet és az állatok is nagyon szépek, gondozottak. Nagyon tetszett a gyerekeknek az is, hogy minden
félórában más és más állatot etettek. Ilyenkor a gondozó
mesélt arról, hogyan él, milyen különleges szokásai,
tulajdonságai vannak, és hogy mit eszik az adott állat. Még
arra is jutott idõnk, hogy a szép nagy játszóteret is kipróbálhassák. Így aztán természetesen hazafelé már szinte
minden kisgyermek elszundikált a buszon.
Szeretnénk felhívni az édesanyák figyelmét, hogy
augusztus 3-tól elindítjuk új szolgáltatásunkat az óvodánkban, a Mini-ovit, ahová a 2. életévüket betöltött kisgyermekeket várjuk. Heti egy órában szeretnénk a gyermekekkel foglalkozni, hogy megismerkedhessenek az ovival,
a játékos tevékenységekkel, óvó nénikkel. Kérjük, hogy
jelentkezési szándékukat legkésõbb június 30-ig jelezzék
az óvodában, illetve az óvó néniknek. Várjuk ötleteiket,
javaslataikat a szolgáltatással kapcsolatban.

Mini-ovi
Szeretettel várjuk a 2-3
éves kisgyermeket az oviba, ahol játékos tevékenységek keretében ismerkedhetnek az óvodával.
Jelentkezni lehet a Törteli
Tulipán Óvodában, június
30-ig.

FONTOS
TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet
telefonszáma:

Kedves Törteliek!
Két sikeres év után a Delikát8 2009-ben tovább folytatja a

(53) 311-200

„Fõzzön 8 játszóteret!”-programot,

Mentõk – vezetékesrõl
ingyenesen:

104
Ceglédi állomás:

(53) 310-150

így 2009-ben újabb nyolc biztonságos játszótérre pályázhatnak a
települések lakói. Kérjük Önöket, együttes erõvel gyûjtsük ismét a
Delikát8 vonalkódokat!
A vonalkódok leadhatóak: Általános Iskola – Perlakiné Huszti Márta,
Óvoda – Antalné Tóth Szilvia, Papírbolt – Molnárné Rátóti Szilvia,
Petrovics Emese – Bajcsy-Zs. út 5., Mûvelõdési Ház (Malom) – Argyelánné Koncz Margit, Margit Vegyesbolt – Hajas Gyuláné Margit, illetve
minden boltban, ahol a plakátunkat látja kihelyezve.
Segítsen Ön is a törteli gyerekeknek, hogy régi álmuk valósággá válhasson!
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006

Aktuális ajánlatunk a tûzifára:
Vastag akác .............................. 2200 Ft/q
Vékony akác ............................. 2100 Ft/q
Akáchulladék ............................ 2100 Ft/q
Tölgy ............................................... 2100 Ft/q
DRÓTFONAT
1 m magas, 25 fm/tek. .................................. 6500 Ft
1,2 m magas, 25 fm/tek. .............................. 7500 Ft
1,5 m magas, 25 fm/tek. .............................. 8500 Ft

ACÉLIPARI TERMÉKEK
Zártszelvények – Szögvasak – Gömbacélok – Csövek – Lemezek
Hegesztett hálók – Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es)
Kengyel anyag szálban és karikában – Térhálók három méretben

BÁDOGOS TERMÉKEK
– Horganyzott sima lemez
– Horganyzott trapéz lemez

PB
GÁZPALACK
cserelehetõség!

KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK!

Betonoszlopok 2,4 m hosszban

SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK
1 fm-tõl 3 fm-ig

Hullámpala több méretben!

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

TÖRTELI
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Festés, mázolás
* Festõ munkák,
* Díszítõ munkák,
* Külsõ hõszigetelés,
* Homlokzat felújítás,
* Gipszkarton szerelés,
* Parkettázás,
* Parketta csiszolás,
* Laminált parkettázás,
* PVC-, szõnyegpadló ragasztás,
* Csempe, járólap burkolás

Lakodalmi sátor
kölcsönzés

* Kisebb rendezvénysátrak,
* Hûtõkocsik,
* Egységes, igényes teríték,
* 20 fõtõl 300 fõig
Színvonalas modern sátor. Baráti családi
összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre.
Kérjük, foglaljon idõben!

Kedvezõ árakkal, teljes anyagbeszerzéssel,
sok referenciával.

Karai István – Jászkarajenõ
Tel.: 30/313-5372
vagy este: 53/366-033

Karai István – võfély
Tel.: 30/313-5372
vagy este: 53/366-033

Kerekes & Kerekes Kft.

TEMETKEZÉS
Megnyitottuk irodáinkat
teljes körû ügyintézéssel!

Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/336-237
Jászkarajenõ, Széchenyi út 43. Tel.: 53/366-193

Nyitva:

Ügyelet:

Kerekes Géza

Hétfõ – Péntek
8h – 16h

16h-tól

Kerekes Nándor

és
ügyvezetõk

30-488-0718

70-387-3466

kerekeseskerekes@mailbox.hu
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ÁLLANDÓ FESTÉK AKCIÓ
mészfestékek, diszperzitek, színezõk, színes belés kültéri festékek,
díszlécek, rozetták, álmennyezetek,
alapozók, zománcok,
lakkok, lazúrok, tömítõk, glettek, burkolatragasztók,
élvédõk, hõszigetelõrendszerek, lábazatfestékek,
nemesvakolatok, falazóhabarcsok, aljzatkiegyenlítõk, esztrichek

ÚJ TERMÉKEINK
Akkumulátorok
Kenõanyagok:
– motorolajok
– hidraulika olajok
– adalékanyagok
– lánckenõolaj
– zsírok
– autóápolási cikkek
Kenõanyagok rendelhetõk kannás és
hordós kiszerelésben is.
Márkák: Re-Cord, Favorit, Prista,
Mol, GM, Agip, Castrol

Ajánlataink
Diszperzit 14L ...........................................................................................2.190 Ft
Színes homlokzatfesték 10L ...............................................................7.290 Ft-tól
Boróka vizes lazúr 0,75L..........................................................................1.550 Ft
Xyladecor kültéri lazúr 0,75L ....................................................................1.690 Ft
Sadolin extra vastag lazúr 0,75L .............................................................2.650 Ft
Rigips Rimano Plus 25 kg .............................................................. 2.990 Ft/zsák
Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg ................... 895 Ft/zsák
Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg .................. 2.150 Ft/zsák
Sakret hõszigetelõlap ragasztó 25 kg .................... 1.490 Ft/zsák
Sakret falazóhabarcs 40 kg ....................................... 695 Ft/zsák
Sakret kézi vakolóhabarcs 40 kg ............................ 1.190 Ft/zsák
Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk!

Zár – Vasalat – Kötõelem – Szerszám
– Szerelvény – Csapágy – Festék
Tel.:
Nyitva:

53/336-184

Hétfõ – Péntek: 7.30 – 17.00; Szombat: 7.30 – 12.00
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Május 3-án hatodik alkalommal rendeztük meg a KÖZSÉGI
ANYÁK NAPI ünnepélyt. Eddig
mindig megható és könnyet csalogató mûsoron vehettek részt az anyukák, nagymamák és a vendégek. Az
idén különlegesre sikerült a mûsor,
mert a könnyek helyett jókedv és
nevetés jellemezte a mûsort és a mai
nehéz gazdasági helyzetben erre
talán most nagyobb szükség volt,
mint a könnyekre.
Persze, voltak megható versek és
dalok is, de az „aprók” tánca és
versei mosolyt és nevetést csalogattak a vendégek arcára. A mûsorban
nem csak az anyukákat és nagymamákat köszöntötték a szereplõk,
hanem az idén az apukákról is megemlékeztünk a mûsorban. A gyerekek által átadott virágok most is
meghatották a jelenlévõket, és ha
nem is könnyekkel, de reméljük,
hogy emlékezetes élményekkel távozott mindenki az anyák napi mûsorról.
Május 5-én véradást szervezett a Vöröskereszt a Malomban. Sajnos összesen 13
fõ jelentkezett és ebbõl 12 adott vért. Úgy gondolom, hogy egy kb. 4,5 ezer fõs
községben ez nagyon kevés. Évrõl évre egyre kevesebben vannak azok, akik önzetlenül segíteni akarnak azokon, akiknek szükségük van az életet mentõ vérre. A legközelebbi véradás augusztus 11-én lesz, és jó lenne, ha már most beírnánk a
naptárunkba, hogy ne felejtsük el. Kérem a lakosságot, ösztönözzék egymást, hogy
akinek az egészségi állapota megengedi, jöjjön el és adjon vért, hisz' soha nem
tudhatjuk, hogy nekünk mikor lesz szükségünk rá.
VÁRJUK A KÖZSÉG 18 ÉVEN FELÜLI LAKOSSÁGÁT A VÉRADÁSRA!

HÍRADÓ

Könyvtár nyári
nyitva tartása
Felhívjuk a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy 2009. június 13-tól szeptember 1-ig a könyvtár szombaton zárva
van, valamint 2009. augusztus 3-tól
augusztus 30-ig LELTÁR MIATT
ZÁRVA!
Hétfõ
8-12, 13-17
Kedd
8-12, 13-17
Szerda
SZÜNNAP
Csütörtök 8-12, 13-17
Péntek
8-12, 13-17
Szombat
ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA
A nyitvatartási idõ alatt nyári szünetben szeretettel várjuk a gyerekeket csütörtökönként filmklubba, ahol 14 órától
mesefilmet, 15,30 órától ifjúsági-, kalandés kötelezõ olvasmányokat vetítünk.

NYÁRI FILMKLUB
Elegendõ jelentkezõ esetén szeretnénk megalakítani a filmbarátok körét,
melyre ezúton várjuk azokat az érdeklõdõket, akik szívesen vennének részt hetente egy alkalommal filmvetítésen a
könyvtár vetítõtermében. Jelentkezni a
Malom irodájában vagy az 576-539-es
telefonon lehet.

Megemlékezés
Dudás Gábor halálának
második évfordulójára
Hiába viszünk sírodra virágot,
Eltemettük Véled az egész világot.
Az évek gyorsan suhannak tova,
De mi Téged nem felejtünk el soha.
Ha lenne mégis egy fénysugár,
ami
Hazafelé vezet, ugye hazajönnél, és
Letörölnéd az arcunkról az Érted
Hulló könnyeket.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik halála óta is
virággal, mécsessel fejezik ki
tiszteletüket emlékének, a
családunknak pedig bármilyen módon segítenek.
Dudás Sándor és családja

9. oldal

A

RIGÓ AUTÓSISKOLA
A; B; C KATEGÓRIÁS
TANFOLYAMOT INDÍT
A MALOMBAN.
SZÁMÍTÓGÉPES
FELKÉSZÍTÉS A VIZSGÁKRA, RÉSZLETFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY.
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS BEIRATKOZÁS:
JÚNIUS 6-ÁN, KEDDEN 17 ÓRAKOR.

Jelentkezni a mûvelõdési ház irodájában vagy
az 576-539-es telefonon lehet.

TÖRTELI

10. oldal

A kálvinista Rómában
egyesült a reformátusság
Május 22-én rendkívüli eseménynek adott helyszínt
Debrecen: létrejött az egységes Magyar Református
Egyház. Az egységes azt jelenti, hogy
több éves egyeztetés után az eddig
csupán Magyarország területére kiterjedõ
református egyház a Kárpát-medencei
magyar református egyháztestekkel
közös szervezeti egységre lépett. Ennek
megvalósítása lelki, tartalmi folyamat
volt, következménye az elmúlt idõszakban felerõsödött közösséggyakorlási
igénynek. A reformáció után az addig kényszerû szervezeti
széttagoltságban élõ egyházrészek 1881-ben Debrecenben
létrehozták a Magyar Református Egyház teljes szervezeti
egységét. A trianoni határátrendezést követõen újból szétszakadt egyházunk. A 2004-es magyarországi népszavazás
pedig nem adta meg a felhatalmazást arra, hogy a határon
túli magyarok kettõs állampolgársághoz jussanak. Az
eredmény sokkolta a nemzeti egységért aggódó magyarokat. A 2004-es népszavazás, ahogy Trianon is, történelmi
hatással volt a Kárpát-medencei magyarság életére. Az
egyesülõ Magyar Református Egyház ezeket az örökségeket
hordozva készült a május 22-i ünnepre, mely evangéliumi
feleletadás volt, a vigasz és a remény hirdetése.
„Egy maréknyi föld”. A nap folyamán minden résztvevõ
elhelyezhette egy nagy, Kárpát-medence alakú medencében
az általa otthonról hozott maréknyi földet.
Református egyesítõ menet a Belváros körül. A magyarországi püspökök és fõgondnokok vezetésével egyesítõ menet indult a Nagytemplom elõtti térrõl. Egy-egy harangláb
mellett várakoztak a trianoni döntéssel elszakított gyülekezetek, majd ahogyan elvonultak, az anyaországiak sorra
csatlakoztak a határon túli területek magyar reformátusaihoz.
Harangzúgás szerte a hazában. Délután négy órától az
egységes Magyar Református Egyház helyreállításának a
kihirdetése következett. Ebben az idõben egyszerre kondult meg és szólt tíz percen át a Kárpát-medence valamennyi református templomának harangja. (forrás:
majus22.org) Mikor ezek a sorok nyomtatásban megjelennek, már múlt idõben fogalmazzuk azt, ami most még
csak terv: a törteli reformátusok küldöttsége is részt vesz
ezen a szép eseményen.

tudtak örülni a református hívekkel. Sokféle támogatást
kaptunk rendezvényünk lebonyolításához, melyet most
nehéz lenne külön név szerint felsorolni. A legtöbb terhet
vállaló gyülekezeti presbiterek és a hívek mellett többen
járultak hozzá községünkbõl és annak határán kívülrõl is
hol apróbb, hol pedig meglepõen nagylelkû felajánlásokkal,
segítséggel. A jóságot, a szeretetet hitünk szerint Isten
ébreszti bennünk. Õneki mondunk hálát minden jóindulatú
közremûködésükért.

Törteli Híradó

Hirdessen
Ön is

***

GYÜLEKEZETI HÍREK
Május 2-án, szombaton délután került sor Törtelen az
új református lelkészházaspár ünnepélyes befogadására,
Szõke Attila lelkipásztor beiktatására. Az eseményen
Takaró András, az egyházmegye esperese szolgált, az igehirdetést dr. Szabó István püspök végezte. Az istentiszteletet
a mûvelõdési házban tartott szeretetvendégség követte.
Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelte ünnepségünket,
reméljük, a kisebb szervezési nehézségek ellenére együtt
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