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Megerõsödött a polgárõrség
Tisztelt Törteli Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy Törtel Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2012. január 26-án,
du. 17.00 órakor

Közmeghallgatást tart
a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
tárgyában.
A lakossági fórumra minden érdeklõdõt
tisztelettel meghívunk.
Godó János
polgármester

December elején találkozott a község vezetõsége az
érintettekkel és érdeklõdõkkel, hogy az õsz során Törtelen
garázdálkodók ellen összefogást hozzunk létre. A tanácskozás döntései között szerepelt, hogy
polgárõrségünk tagtoborzót hirdet.
Hívásukra naponta érkeztek újabb
jelentkezõk, a létszám január közepére
többszörösére emelkedett. A belépõknek köszönhetõen mára sokkal átfogóbb ellenõrzést tudnak szervezni, lényegesen növekedett a hatékonyság.
A korábbi járõrautó mellett gyalogos
és kerékpáros járõrök vesznek részt a védelemben, így a
bûnözõk számára kiszámíthatatlanabb helyzet állt elõ.
Sokan – idõsek, vagy akik tevõlegesen nem tudnak részt
vállalni a feladatokból – üzemanyagra fordítható pénzadománnyal segítik a mûködést. Errõl, természetesen, mindig
átvételi elismervényt kap az adományozó.
A község vezetése köszönetet mond mindenkinek, aki
bármilyen módon segíti Törtel közbiztonságának megõrzését, tehát részese az összefogásnak.
A polgárõrség továbbra is fogadja a jelentkezõket
és köszönettel veszi a támogatást.
Godó János polgármester

Gondolatok az új év kezdetére... – Nincs
Egyik vasárnap a következõ hirdetmény jelent meg a templom ajtaján:
Annak érdekében, hogy jövõ vasárnap
mindenki eljöjjön a templomba, megszervezzük a „különleges kifogás nélküli
vasárnapot.” Ágyakat helyezünk el a
sekrestyében mindazok számára, akik
azt szokták mondani, hogy a vasárnap
az egyetlen nap a héten, amikor kialhatom magam. Lesz egy puha fotelekkel
felszerelt különleges szekció azoknak,
akik túlságosan kényelmetlennek találják
a padokat. Szemcseppet osztogatunk
azoknak, akiknek a szeme elfáradt az éjszakai tévézéstõl. Acélsisakot kapnak
azok, akik azt mondják, ha elmegyek a
templomba, még a fejemre szakadhat a
tetõ. Meleg takarókkal látjuk el azokat,
akik szerint a templomban túl hideg van,
illetve ventillátorral azokat, akik szerint
túl meleg. Üres lapokat készítünk ki
azoknak, akik listát akarnak írni azokról
a személyekrõl, akik „mindig a templomban vannak, de százszor bûnösebbek

kifogás!

a többinél”. Rokonokat és barátokat hívunk a háziasszonyok segítségére, akik
nem tudnak egyszerre templomba menni
és fõzni. „Már adtam” feliratú jelvényt
osztogatunk azoknak, akik a persely ado-

Lelki sarok
mány miatt aggódnak. Az egyik hajóba
fákat és virágokat rakunk azok számára,
akik csak a természetben találják meg
Istent. Orvosok és nõvérek állnak azok
rendelkezésére, akik mindig és kizárólag
vasárnap betegednek meg. Hangerõsítõket szerelünk fel azoknak, akik nem
hallják a prédikációt, és füldugót kapnak
azok, akik igen. A templomot karácsonyfákkal és húsvéti virágokkal díszítjük fel,
azokra is gondolva, akik eddig csak így
látták.
„Hát még egy órát sem tudtok virrasztani velem? Virrasszatok és imádkoz-

zatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek
ugyan készséges, a test azonban erõtlen.” (Mt 26,40-41)
Jézussal virrasztani ma már a kényszermunka egyik fajtájává vált. Isten az
örökkévalóságot ajándékozza nekünk,
mi pedig kelletlenül adunk neki néhány
percet...
A történet bizony mély igazságokat
tartalmaz. Sokan vannak, akik azt mondják: õk hisznek, de nem vallásosak.
Ennek tudok néhány párját mondani:
rengeteget kapálok, mégsem terem semmi! Állandóan fogyózok, mégis hízok!
A mûtét sikerült, a beteg meghalt! Aki
azt mondja, hogy õ hisz, de nem vallásos, nem jár templomba, az ugyanilyen
ellentmondás a dolog természeténél fogva. Jézus megalapította az Egyházat és
nem azt mondta, hogy mindenki odahaza
legyen vallásos, hanem azt, hogy aki
titeket hallgat, engem hallgat. Péternek
adta az oldás-kötés hatalmát, megalaFolytatása a 10. oldalon.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Törtel településen az alábbi
ellátásokat biztosítja:
– Házi segítségnyújtás
– Szociális étkeztetés
– Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás
keretében gondoskodik az intézmény
azon idõskorú személyekrõl, akik
otthonukban önmaguk ellátására
saját erõbõl nem képesek és róluk
nem gondoskodnak; azokról az
egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekrõl, akik ezt az ellátási
formát igénylik, illetve bentlakásos
intézményi elhelyezésre várakoznak.
A házi-gondozó szolgálat ellátása
során segítséget nyújt ahhoz, hogy
az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelõen, meglévõ képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátás formája: Az ellátás az
ellátott lakásán, lakókörnyezetében
történik, melyet munkanapokon biztosítunk. A gondozónõk az ellátottak
lakására kijárnak.
Tartalma:
– fürdetés, mosás, vasalás;

HIVATALI TELEFONKÖNYV
Törtel Község Polgármesteri Hivatala
2747 Törtel, Szent István tér 1.
központi tel.: 06-53/576-010
e-mail: hivatal@tortel.hu
Polgármester – Godó János
tel.: 06-53/576-012
e-mail: hivatal@tortel.hu
Jegyzõ – dr. Kecskeméti Gabriella
tel.: 06-53/576-013
e-mail: jegyzo@tortel.hu
Gazdasági csoport
– Pásztor Józsefné
tel.: 06-53/576-017
e-mail: hivatal@tortel.hu

– közvetlen környezetének tisztántartása;
– bevásárlás, reggeli elkészítése,
ebédkihordás;
– téli tüzelõ beszerzése, elõkészítése, begyújtás;
– ügyintézés;
– pszichés-lelki gondozás;
– háziorvosokkal kapcsolattartás,
szükség esetén házhoz hívás, gyógyszeríratás, kiváltás, gyógyszerek kiadagolása, kötözés, inzulin beadása;

– idõskori betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás;
– vidéken lakó közvetlen családtagokkal kapcsolattartás.
A gondozás gyakoriságát, módját
az orvos javaslatának és az egyén
igényeinek figyelembevételével, a
gondozás irányítója határozza meg.
Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetésben részesülhet az a személy, aki kora és egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésrõl más módon gondoskodni.
Az egyszeri meleg étel biztosítása
munkanapokon az intézménnyel
szerzõdésben álló konyhákról történik.
Az ellátás igénybe vehetõ:
– az étel elvitelével;
– rászorultság esetén házi segítségnyújtás keretében lakásra szállítással.
Az étkeztetésért és az ebéd házhoz szállításáért, valamint a házi segítségnyújtásért jövedelemtõl függõen térítési díjat kell fizetni. A fizetendõ személyi térítési díj mértékét a
kérelmezõ havi jövedelme határozza
meg.

Jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás
Ki veheti igénybe?
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra szociálisan rászorult az az
egyén:
– aki egyedül él és 65 év feletti;
– aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, vagy
– aki kétszemélyes háztartásban
él, 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
A rendszer lehetõvé teszi a segítségkérést pusztán egyetlen gombnyomással.
A jelzést követõen a HelpBox-on
keresztül kétoldalú beszédkapcsolat
jön létre, amely lehetõvé teszi, hogy
a diszpécser szolgálat azonnali segítséget nyújtson a nap 24 órájában.
Az egészségügyi adatok és a beszélgetés függvényében a diszpécser nagyobb biztonsággal dönthet a megfelelõ intézkedésrõl. Az intézkedések
lehetnek: a saját gondozóink kiszállása, ami ingyenes, sürgõsségi, mentõ, vagy orvosi ügyeleti kiszállás,
házi gondozó, háziorvos, vagy családtag értesítése is. A készülék használatához vonalas telefon és hívószámküldés szükséges.
A rendszer jelenleg díjmentesen
vehetõ igénybe.
Az ellátások igénybevételének
módja:
Mindhárom szolgáltatást igénybe
venni kérelem alapján lehet. Az
igénybevétel elõtt a szolgáltatás vezetõje minden esetben környezettanulmányt készít. Az ellátások kezdetekor az intézmény vezetõje megállapodást köt az ellátást igénybe
vevõvel, ill. törvényes képviselõjével.
További tájékoztatás és ügyintézés:
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házigondozó Szolgálata (53) 318-122-es
telefonszámán.
Kótabéné Ruda Gyöngyvér
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KEDVES SZÉPÜLNI VÁGYÓ TÖRTELIEK!
Januártól is mindenkit sok szeretettel vár az

A PÁTRIA Takarékszövetkezet

sajtóközleménye

ÉVA SZALON!

38 FIÓKKAL, ÚJ ÜZLETI MODELLEL
– ÖkoTakarék – ALAKULT MEG
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET

Új kozmetikussal, kedvezményes árakkal,
barátságos környezetben, modern eszközökkel
és minõségi anyagokkal várunk
minden kedves vendéget!

Gyömrõ, 2012. január 4.
További információ:
Marketing, PÁTRIA Takarékszövetkezet
Telefon: 06 30 477-6041
E-mail: marketing@patriatakarek.hu
Web: www.patriatakarek.hu

F I G Y E L E M !
Augusztus 31-ig minden hónap utolsó hetében
a nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkezõk
10% kedvezményt vehetnek igénybe!
Ne hagyja ki! – Térjen be!

2012-ben árakat csökkentettünk!

Cegléd, Csatorna u. 8.

szórólap
prospektus
meghívó
plakát
matrica
névjegy
nyomtatvány
újság
könyv
dosszié

Tel.: 53/313-565
06-30/9633-487 06-30/9632-560
aron@apatinyomda.hu

Bejelentkezés telefonon vagy személyesen:
Gál Edina
Ságiné Hartyáni Éva
kozmetikus
fodrász
06-30/913-07-88
06-53/336-065
Törtel, Temetõ út 9.

IGÉNYES, PONTOS, KORREKT

Több, mint 47 milliárd forint mérleg-fõösszeggel és
közel 4 milliárd forint saját tõkével, új néven, új szolgáltatásokkal, azonban a megszokott ügyfélcentrikus
környezetben szolgálja ki a megnövekedett fogyasztói
igényeket a PÁTRIA Takarékszövetkezet, mely
három, a Közép-magyarországi régióban több, mint
50 éve mûködõ hitelintézet egyesülésével jött létre.
Tulajdonosaik elhatározásából fuzionált a Monor és
Vidéke, Pécel és Vidéke, valamint a Dél-Pest Megyei
Takarékszövetkezet, így Magyarország legnagyobb
fiókhálózatával rendelkezõ szövetkezeti formában
mûködõ hitelintézetévé válik, 14 olyan településen
lát el pénzügyi tevékenységet, ahol más szolgáltató
nincs jelen.
A piacon eddig is meghatározó szereplõként jelenlévõ
takarékszövetkezetek így tovább erõsödnek, stabil
hazai tõkével rendelkezõ, etikus hitelintézetként közel
250 alkalmazottat foglalkoztatva hangsúlyos résztvevõi a helyi, térségi munkaerõpiacnak is.
A PÁTRIA Takarékszövetkezet „elõdei” a lakossági
hitelezésben is jelentõs mértékben vállalnak szerepet,
így tekintélyes forrást helyeznek ki ügyfeleik, fõként
a helyi lakosság körében. A megnövekedett ügyfélkör
minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében számos beruházást eszközöl a takarékszövetkezet, teljes
informatikai rendszerének átalakulásával, új termékcsomagok bevezetésével rugalmasan szolgálja ki a
helyben gazdálkodók és fogyasztók igényeit.
A Közép-magyarországi régióban meghatározó szereplõ PÁTRIA Takarékszövetkezet egyik fõ célkitûzése azonban – jelmondatához, „Itthon vagyunk,
értéket teremtünk!” híven, – továbbra is a helyi és
térségi társadalmi és környezeti célok támogatása,
a megtermelt értékek helyben való szétosztása.
A létrejött hitelintézet a mûködési területén élõ lakosságot és vállalkozásokat modern, univerzális kisbankként szeretné kiszolgálni a jövõben is, ÖkoTakarék-ként pedig a térségi zöldgazdaság és a civil szféra
fellendüléséhez, a helyi környezetvédelmi beruházások sikereihez járul majd hozzá.

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

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

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

Rendõrség: 107
Tûzoltóság: 105

TÖRTELI
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-13, V: zárva
Érdeklõdés és megrendelés:

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

Vastag akác ....................................................... 2450 Ft/q
Tõzegbrikett 10-12 kg kiszerelésben .................. 600-720 Ft/cs.
Fabrikett garantáltan keményfából,
ragasztóanyag nélkül, 10 kg............................................................ 500 Ft
Magyar diószén 30 kg zsák .................................... 1400 Ft
Vékony akác ............................. 2200 Ft/q
Vékony vegyes (csak keményfa) .. 2100 Ft/q
Tölgy vagy bükk gurigában ... 2100 Ft/q
Félig has. tölgy vagy bükk ... 2250 Ft/q
Konyhakész tölgy vagy bükk .. 2400 Ft/q
ACÉLIPARI TERMÉKEK
Zártszelvények – Szögvasak – Gömbacélok – Csövek – Lemezek
Hegesztett hálók – Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es)
Kengyel anyag szálban – Térhálók három méretben

PB GÁZPALACK CSERE

Betonoszlopok
2,4 m
hosszban

Ipari cirokseprû ......... 1300 Ft
Hóseprû ..................... 1300 Ft

DRÓTFONAT
1 méter magas ......... 7000
1,2 méter magas ...... 8000
1,5 méter magas ...... 9000
1,75 méter magas .. 10250
2 méter magas ....... 11500

Hullámpala

213x105 .. 2800 Ft

Ft/tek.
335x110 .. 5200 Ft
Ft/tek.
Ft/tek.
AKÁCFAOSZLOPOK
Ft/tek. 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Ft/tek. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

HÍRADÓ
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NÉMET SZÉNBRIKETT Fûtse kályháját, kandallóját,
kazánját FABRIKETTEL!

kötegelt: 25 kg/köteg
Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben.
Samottlapok
különbözõ méretben (méretre vágható).
Koromtalanító adalék, csõtisztító
kefe, samott liszt, alágyújtós.

10 kg-os kiszerelés: 550 Ft;
keményfa összetételû, megszokott, kiváló minõség;
favágás, szénhordás, salakolás helyett
tisztaság;
nagyobb fûtõérték (19,5 MJ/kg), kevés
hamu;
könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás;
száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel.

KERTÉSZNAPTÁR
A helyén maradt hidegtûrõ zöldségfélék némelyike, mint a leveles
kel, a bimbós kel, vagy a lombbal takart petrezselyem még jól
jöhet a konyhában.
Ha viszont enyhe, hószegény lenne a január, sok munkát el lehet
kezdeni.
A gyümölcsfák tövéhez, a veteményeshez friss komposztföldet
terítsünk, kéregkaparóval, drótkefével távolítsuk el a gyümölcsfák
törzsérõl a kártevõk búvóhelyeit. A gyümölcsfák téli lemosó
permetezését még akkor is érdemes elvégezni, ha a késõbbiekben
a biokertészkedés elvei alapján nem akarunk vegyszerekkel permetezni.

Zár – Vasalat – Kötõelem – Szerszám
– Szerelvény – Csapágy – Festék
Tel.: 53/336-184
Nyitva:

Hétfõ – Péntek: 7.30 – 17.00; Szombat: 7.30 – 12.00

TÖRTELI
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KERÓ SHOP
Kerékpáralkatrész bolt és szerviz
¾ Minden típusú kerékpár javítása, és felújítása.
¾ Kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók
(gyerekülés, villogók, kosarak, kulacsok, km-órák, stb.).
¾ Kerékpárok és motorgumik rendelhetõk.
¾ Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk!
Februári nyitvatartási napok:
hétfõ
6. nyitva
kedd
7. zárva
szerda
1. zárva
8. nyitva
csütörtök
2. nyitva
9. nyitva
péntek
3. nyitva
10. zárva
szombat
4. zárva
11. nyitva
vasárnap
5. zárva
12. zárva

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

zárva
nyitva
nyitva
zárva
nyitva
nyitva
zárva

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

nyitva
nyitva
zárva
nyitva
nyitva
zárva
zárva

27. nyitva
28. zárva
29. nyitva

Márciusi nyitvatartási napok:
hétfõ
5. zárva
kedd
6. nyitva
szerda
7. nyitva
csütörtök
1. nyitva
8. zárva
péntek
2. zárva
9. nyitva
szombat
3. nyitva
10. nyitva
vasárnap
4. zárva
11. zárva

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

nyitva
nyitva
zárva
nyitva
nyitva
zárva
zárva

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

nyitva
zárva
nyitva
nyitva
zárva
nyitva
zárva

26.
27.
28.
29.
30.
31.

zárva
nyitva
nyitva
zárva
nyitva
nyitva

CÍM:

Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b
TELEFON:

06-30/499-5053
NYITVA TARTÁS:

hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig
szombaton 8-tól 12-ig;
vasárnap és ünnepnap zárva.

HÍRADÓ
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A TULIPÁN ÓVODA HÍREI
MEGHÍVÓ
Közhírré tétetik, hogy az

OVIFARSANG
2012. február 11-én,
du. 14-kor kezdõdik!
Helye: Sportcsarnok

Összeütöm a bokám,
Te kis leány, figyelj rám!
Felveszem az álarcot
Úgy ropjuk majd a táncot.

Farsang-bálon így szokás
Felöltöd a maskarát
Játszhatsz tündért, boszorkát;
Itt mindenki jó barát.”

Belépõjegyek: óvodás gyermekeknek ingyenes,
nem óvodás gyermekeknek: 100 Ft, felnõtteknek:
200 Ft.
Szeretettel várunk minden gyermeket és felnõttet egy vidám, játékos mulatságra!

A Szent István Király Általános Iskola hírei
Karácsonyi ünnepély az összefogás jegyében
Községünkben a téli szünet elõtt tartottuk a karácsonyi ünnepélyt, ahol
együtt ünnepelt az iskola, az óvoda és a
mûvelõdési központ. A sportcsarnokban
gyûltünk össze egy gyönyörû, hatalmas
karácsonyfa köré, mellyel Megyeri Jánosné Irénke néni ajándékozta meg az
iskolát.
Az ünnepséget az iskola hagyományai szerint a 7. osztályos lányok Gyertyafény keringõvel nyitották meg, majd
Godó János polgármester úr, Antalné
Tóth Szilvia óvodavezetõ és Koncz Margit intézményvezetõ osztották meg ve-

lünk ünnepi gondolataikat. A lélekemelõ
szavak után községünk legifjabb lakóit
láthatta a közönség. A Tulipán óvoda
Napsugár csoportja Karácsonyi dalokkal
örvendeztette meg a hallgatóságot, a
Búzavirág csoport versekkel, táncokkal
készült erre a délutánra. Õket az általános iskola irodalmi színpada követte
egy Betlehemi játékkal.
Az alsó- és a felsõ tagozatos énekkaros gyerekek ünnepi dalcsokrokkal
kedveskedtek karácsony alkalmából. A
Tetz Mûvészeti Iskola tanítványai Madisont és Bécsi keringõt táncoltak. Fel-

lépett egykori tanítványunk, Bekõ Dóra
is, aki csodálatos tehetségével ezúttal is
elkápráztatott bennünket. Magyar Dia
modern tánc csoportjaival szerepelt. A
mûsort a Hats Band zenekar zárta,
melynek az iskolánkból júniusban elballagott Antal Bence is tagja.
A rendezvényen több iskolai verseny
eredményét is kihirdettük és jutalmaztuk
a nyerteseket.
Czeróczki Ferencné iskolaigazgató
ünnepséget záró szavai után az UNIÓS
Nõk Egyesületének köszönhetõen jáFolytatása a 8. oldalon.

TÖRTELI

8. oldal

A Szent István Király Általános Iskola hírei
Karácsonyi ünnepély... Folytatás a 7. oldalról.

tékokat sorsoltunk ki a tanulók között, s
végül a karácsonyfát is megnyerte a
legszerencsésebb diákunk. De nem csak
a szerencsések és a versenyek nyertesei
mentek haza ajándékokkal. Adományokból, amit a Mûvelõdési Ház kapott a
gyerekeknek és az iskola által nyert pályázati pénzbõl minden gyerek kapott
ajándékot. A halmozottan hátrányos
helyzetûek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából még egy csomag
szaloncukrot is vihettek haza.
Ékes példája volt ez a délután az öszszefogásban rejlõ erõnek. Mindenhol a
válságról, a megszorításokról, a hanyatlásról hallani, s mi mégis meg tudtuk
ajándékozni a gyerekeket és a mûsorunkat megtisztelõ vendégeket a tárgyi
ajándékok mellett még valami varázslatos dologgal: az együtt ünneplés örömével.
Õrsy Anett

Iskolai jótékonysági bál
A Szent István király Általános Iskola tantestülete az SZMKval közösen

2012. február18-án rendezi meg
az iskolánk jótékonysági bálját.
A rendezvényünk helyszíne a sportcsarnok. A zenét szolgáltatja Herendi
Ákos és zenekara. Vacsora: Holló Lakodalmas és Vendégház.
Menü: Svédasztalos menü.
Meleg ételek: – Grillezett csirkemell érmék roquefortos sajtmártásban, fokhagymás parajos pennével; – Kolozsvári
mini töltött káposzta, pirított kolbászkákkal és tejföllel; – Szezámmagos rán-

tott sertésborda petrezselymes burgonyával; – Rántott és
párizsias zöldségek (karfiol, gomba, hagyma, cukkini, sajt)
rizibizivel és tartármártással.
Hideg ételek: – Szezámmaggal sült csirkecomb; – Halfilé Orlymódon; – Póréhagymás kacsamáj terrin; – Csabai kolbászos
karaj; – Fûszeres fasírtgolyók; – Hazai sajtok zöldségekkel,
gyümölcsökkel.
Kevert saláták: – Franciasaláta; – Majonézes-hagymás-kukoricás burgonyasaláta; – Milánói paradicsomos spagettisaláta
reszelt sajttal; – Joghurtos kerti vitaminsaláta kaporral ízesítve.
Desszertek: – Aprósütemények (krémes, rigójancsi, gyümölcskocka, zserbó, gesztenyerolád).
Kenyér: – Péksütemények, kenyérfélék.
Belépõ: 3000 Ft/fõ+tombolatárgy.
Mûsort az iskola tanulói és meglepetés vendég szolgáltat.
Szeretettel várunk minden kedves bálozni vágyó vendéget!
A szervezõk

Száz év után... Óvodai, iskolai ügyek
Az óvoda kezdetei és a Ludasi iskola egyéb
célú használatának esete egy 1910. évi képviselõ-testületi közgyûlésen.
„Jegyzõkönyv
Felvétetett Törtelen 1910. évi január hó 10én a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén.
Jelen vannak: Tóth Pál bíró mint elnök,
Aranyi Sándor fjzõ, Holczer József jzõ, Balla
György, Kocsis István, Mari József, Miklós Pál,
Nagy László, Rátóti József, Rózsa Károly, Szabó
Gyula, Szó József, Túri István.
Elnök a gyûlést megnyitja, a szabályszerû
összehívást megállapítja, a felveendõ jegyzõkönyv hitelesítésére Rátóti József és Túri István
képviselõ urakat, a tárgyak elõadására az illetékes jegyzõ urakat felkéri.

Elnök Schlesinger Samu képviselõ úr azon
levélbeli kérelmét, hogy a közgyûlés halasztassék
el, mert õ a vármegyei közgyûlésen való megjelenése miatt a községi közgyûlésen nem jelenhetik
meg, – bemutatja, s felteszi a kérdést, hogy a
közgyûlés elhalasztassék-e? vagy nem?. Rózsa
Károly és Mari József elhalasztás melletti szavazatával szemben, a gyûlés megtartása mondatik
ki.
1./tárgy 1454/909. Elõadó Aranyi Sándor
fjzõ.
Az állandó gyermekmenedékház szervezése,
helyiség, gondozó stb-rõl azonnali intézkedés a
Közigazgatási Bizottság véghatározata értelmében. Elõadó a vonatkozó véghatározatokat s ez
ügyben keletkezett jkveket s rendeleteket felolvasván; indítványozza, hogy mivel a község

sem területtel, sem épülettel nem rendelkezik,
intézkedjék a képviselõtestület oly módon, megfelelõ helyiségrõl bérlet útján gondoskodjék, azt
a legszükségesebbekkel szereltesse fel, s alkalmazzon egy megfelelõ korosabb asszonyt a menházba – esetleg – beviendõ gyermekek gondozására.
Határozat
Egyhangú határozattal utasítja Bírót a képviselõtestület, hogy sürgõsen lásson megfelelõ
helyiség után, bérelje azt ki, s ugyancsak fogadjon fel egy megfelelõ gondozónõt, a helyiséget a legszükségesebbekkel szereltesse fel, s
mindezekrõl jóváhagyás végett 30 nap alatt
tegyen jelentést, mutassa be a kötött szerzõdéseket a képviselõtestületnek. Felhívatik jelenlévõ adóügyi jegyzõ, hogy – amennyiben szükséges – a felmerülõ költségekrõl pótköltségvetéssel gondoskodjék.
Folytatása a 10. oldalon.

HÍRADÓ

9. oldal

Sírjaik hol domborulnak
– avagy gondolatok a törteli temetõben – 2.
Helmeczy Mihály (1788-1852). 1877. szeptember 27én született Királyhelmecen (ma Szlovákia). Eredeti neve:
Bierbrauer, amelyet Serfõzõre magyarosított. Irodalmi neve
mögött szülõhelye rejtõzik. Piarista diák, tagja szerzetesrendnek, amelybõl az
örökfogadalom letétele
elõtt kilépett. Filozófiát
és jogot hallgat, ügyvédi
oklevelet szerez. Több
nyelvet beszélõ, nagy
mûveltségû tudós, az
akadémia levelezõ tagja. Elkötelezett nyelvápoló, nyelvújító. Írásos és szóbeli érvelései alapja: a nyelvet
kimondva, vagy kimondatlanul mindig
és minden nemzet
nagy írói alakították,
formálták, újították.
A Jelenkor címû politikai lapnak 16 évig volt szerkesztõje.
Szoros barátság fûzte Kazinczy Ferenchez, Vida Lászlóhoz,
a magyar nyelvû színház mecénásához (róla bõvebben a
következõ lapszámban olvashatnak). Helmeczy Törtelen
földet bérel és gazdálkodik, ügyvédként is tevékenykedik.
1852. december 1-jén halt meg Pesten. Ideiglenesen ott
helyezték el a ferences atyák sírboltjában. Végakarata
szerint késõbb Törtelre szállították földi maradványait. Ez
minden bizonnyal Meleghegyi József jóvoltából történt,
mivel õ és családja is a Helmeczy-kriptában nyugszanak.
A sírbolt adott örök nyughelyet még Helmeczy Jánosnak
(1824-1864), aki a születési és halálozási évszámok alapján
valószínûleg a tudós unokaöccse volt.
Réti Dénes (1883-1966). Tanítóként 1903-ban kezdte
meg mûködését Törtelen. Egy évig ideiglenes tanteremben,
az Olvasóegylet helyiségében tanított,
majd az új iskola (a Luzsányi-féle
iskola) elkészülte után itt folytatta
munkásságát 1939-ig, 1933-tól, mint
igazgató. 1914-1917-ig katonáskodik,
3 és fél évig hadifogoly. Hosszú törteli
pályafutása alatt nagy tekintélyû, igen
sokoldalú pedagógust tisztelt benne a
falu. Jelentõs szerepet vállalt a kulturális életben is. Kollégái körében is
nagy tiszteletet élvezett, az ugyancsak tanító feleségével,
Gadácsy Bertával együtt. Réti Dénes közös sírban nyugszik
feleségével és annak szüleivel.
Baranyai János (1909-1987). 1953. október 15-tõl,
halála napjáig Törtelen dolgozott. A Ludasi iskolában
kezdett tanítani, ahová a faluból naponta kerékpárral járt
ki. Munkájáról elismerõen nyilatkoztak mind a szülõk, mind

pedig a felsõbb szakmai szervezetek. Tanítványai körében
igen népszerû. Az utolsó néptanítók egyike, aki az iskolai
oktató-nevelõ munkán túl sokat tett a népmûvelésért. Tánccsoportot, színjátszó csoportot szervezett, és szükség esetén
helyettesítette a kántort is. Mûvelõdési ház igazgatóként is
nagy elismertségre tett szert a falu határán túl is. Egyedül
élt, minden idejét a munkájának szentelte. Az egész falu
János bácsiként ismerte és tisztelte.
Fehér József és Fehér István. József † 1914., István
† 1918. A síremlék talapzatán az alábbi, magyarázatra nem
szoruló felirat olvasható:

„Meghaltak az ifjúk
hogy a haza viruljon
remény nélkül egy csepp könny se hulljon
a földre, melyért küzdöttek
Nyugodjanak csendesen az ellenséges földben
Hûek voltak életüket adták a HAZÁÉRT!
Ezen emléket emeltették szeretõ szüleik
FEHÉR JÁNOS és neje MARI MÁRIA”
(Folytatás a következõ lapszámban.)
Fotó: dr. Bálint Béla és Pásztor József
Szöveg: Czeróczki János

TÖRTELI

10. oldal

Lelki sarok
Gondolatok az új év kezdetére...
Folytatás az 1. oldalról.

pította a szentségeket, nekünk adta a
szentmisét, saját maga jön el közénk és
aki ezzel nem él, nem gyakorolja a vallását, az nem mondhatja, hogy õ mégis
hisz Istenben, hiszen éppen azt nem
fogadja el, amit Istentõl kaptunk, Jézus
Krisztus megalapított. A gonoszlélek
nagyszerûen végzi a munkáját és bizony
az emberi lelkiismeret elhallgattatásával
sokakat megtéveszt, megnyugtat: – a
szentmisére járás fölösleges, nem része
a vallásosságomnak. Az igazság azonban
senki elõl nincs elrejtve! „Jöjjetek, akik
fáradtak vagytok és viselitek az élet
terhét, mert én felüdítelek titeket!”
– mondja Jézus. Az úszásoktatás mit sem
ér, ha nem a vízben történik, a biológia
lényege veszik el, ha a tanuló nem tapasztalja meg a természet élõvilágát és
ez elmondható a hittanra is: a hittan tanulása mit sem ér, ha hiányzik a szentmise, az Istennel való találkozás,a legszentebb ima, az Egy Kenyérben való részesedés! Egy egyházközség akkor kezd
haldokolni, ha a padok hézagossá válnak
vasárnaponként, gyereket alig látni, fõleg családokat. Vajon én mit tehetek
ezért, az én egyházközségem felélesztéséért? Biztatom családomat, házastársamat, gyermekeimet a vasárnapi szentmisén való közös ünneplésre? Vagy talán
gátolom, sokszor szülõként magam tiltom meg, hogy gyermekem elmehessen
a szentmisére, és ha el is engedem, csak
bedobom oda, mint egy csomagmegõrzõbe és majd jövök érte...? Nehéz a
számvetés, de itt a földön sohasem késõ.
Krisztus Egyháza és evangéliuma a
mainál sokkal nagyobb üldözéseket,
bajokat is túlélt. Nincs hát pánik, mert
most is csak tisztul az Egyház. Kezd
elválni a konkoly a búzától. Kiderül,
hogy kiknek fontos a hitük és kiknek
fontosabb e világ, még olyan áron is,
hogy a hitük ellen cselekedve azt sárba
tapossák. Az aratáskor a konkolyt majd
összeszedik és elégetik, az aratásig
azonban a konkoly együtt érik a tiszta
búzával, Jézusnak ez egy igen kemény
kijelentése.
Kedves Törteli Hívek, Lakosok! Az
új év az új kezdet, de a komoly döntések
éve is lehet! Halljuk meg az Isten hívó
szavát, gyertek haza, oda, ami minden
keresztény számára szent hely, a templom, az Isten hajléka, az õsök öröksége.
Mert jöhet bármilyen vész, válság, az ég
és föld elmúlhat, de az Úr Igéje örök és

szilárdan áll az Õ országa mindörökké!
Imádkozzunk hazánk és községünk
lelki megújulásáért, érje el értelmünket
és hassa át szívünket az Oltáriszentségben rejtõzõ Jézus Krisztus hívó szeretetének ereje!

A Plébánia hirdeti, hogy 2012. február 12-én, vasárnap várjuk az elsõáldozó gyermekeket és szüleiket a de. 9
órai szentmisére és az azt követõ elsõ
közös szülõi értekezletre a hittanterembe! Minden kedves szülõ és gyermek
részvételére számítunk!
Tisztelettel kérem a hittanos gyermekek szüleit, hogy a leírt gondolatokat
megszívlelve, vegyenek részt rendszeresen gyermekükkel a vasár- és ünnepnapi
szentmiséken, a megfelelõ idõpontban!
A legtöbb szentmisén résztvevõ hittanos
diákokat a tanév végén jutalomban részesítjük! Ezt a szentmisenapló alapján
tudjuk majd ellenõrizni!
Tisztelettel:
Könyves Péter hittanár-kántor
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
id. MIHÁLY LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága jó Édesanyánk,
SURIN ANDRÁSNÉ
szül.: Perlaki Rozália
temetésén megjelentek, búcsúztak
tõle és a kegyelet virágait elhozták
sírjára.
A gyászoló család

Száz év után... Folytatás a 8. oldalról.

2./ tárgy: 1344/1909. Elõadó: Aranyi Sándor
fjzõ. Makai Albert és társai kérelme a ludasi
községi iskolai helyiség Isten tiszteletre átengedése iránt. Elõadó indítványozza, hogy mivel
a községi iskolaszéki utasítás 17 §-a szerént is,
az iskolaterem nem iskolai czélra csak kivételesen és csak a Kir. Tanfelügyelõ elõzetes engedélye mellett adható át; s mert ezen kérelembõl
eredõleg, mint a Varga Sándor és Társai ugyanily
értelmû kérelme is tanúsítja, a községi iskola
tanterme – átengedés – esetén elõreláthatóan
felekezeti egyenetlenség színhelyévé lenne – s
mert minden alkalommal a tanterem kitisztítandó és esetleg fertõtlenítendõ lenne; erre
pedig sem költség, sem fizikai idõ nem áll
rendelkezésre, a kérelemnek hely adható nem
volna. Elnök a kérdést szavazásra feltévén; Rózsa
Károly és Holczer József megengedés melletti
szavával szemben
Határoztatott:
Kimondja a közgyûlés szótöbbséggel, hogy
a tantermet nem iskolai czélokra át nem engedheti.”
Ennyit a jegyzõkönyvbõl. Néhány hozzáfûznivalóm az alábbiakban olvasható.
1./ tárgyhoz. Az állandó gyermek menedékház – mai szóval óvoda – felállítása már
az 1890-es években is szerepelt a képviselõtestület ülésein, de többször sikerült elodázni
vagy telek, vagy épület, vagy személyzet hiányában. Ez alkalommal a Közigazgatási Bizottság véghatározatát már nem tudják megkerülni, ezért született meg ez a komoly határozat, 30 napra rövidítve az összes feladatot.
Mai is jó volna az ilyen határozottság.
2./ tárgyhoz. A ludasi iskola községi iskola
volt, mint a község belterületén lévõ is. 1910ben ez a két iskola volt községünkben. Abban
az idõben a ludasi iskola körzetében 150-200
gyermek járt iskolába. A képviselõ-testület
elõrelátóan döntött, amikor egyik feletkezetnek sem engedte meg istentisztelet megtartását
az iskolában. Elejét véve a késõbbi vitáknak. A
fertõzéstõl is óvták a gyermekeket, mert abban
az idõben még gyakori volt a köpködés termen
belül is. Nemhiába volt kiírva a községházán,
kocsmában: „padlóra köpni tilos”. A tanterem
tisztítására sem kellett költeni. Takarékosság a
község pénzével – ez is szempont volt.
Dr. Bálint Béla
Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület
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