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Végsõ tanulságul az aradi kivégzés szemtanújától:
„Nyugodjanak a haza szent ügyéért elvérzett bajnokok! Ti
meghaltatok, neveitek azonban a történelem lapjain örökké
élni fognak.”

Október 6-án az aradi vértanúk emlékére állított kopjafánál
emlékeztünk a hõsökre, a könyörtelen megtorlásra. A teme-
tõben Senkei Rita, a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatója beszédében felidézte a 173 évvel ezelõtt történteket,
majd az önkormányzat, az intézmények és a Nyugdíjas Klub
képviselõi megkoszorúzták az emlékhelyet. Ezt írta az aradi
vértanúk emlékére íródott versében Palágyi Károly. „Az igét,
melyért éltet áldozának, / Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni: / Hogyan kell élni, s hogy lehet
meghalni.”

Az önkormányzat nevében megköszönöm mindenkinek,
hogy együtt emlékeztünk az aradi hõsökre, köszönöm, hogy
elhozták az emlékezés virágait!

Czeróczki Ferencné alpolgármester

2022. október 23-án a Himnusz eléneklése után Rátóti
Marcell, a Törteli Szent István Király Általános Iskola tanu-
lójának szavalatát hallgathatták meg a jelenlévõk. Az ünnepi
beszédet Godó Tibor polgármester mondta, majd a Patkós Irma
Mûvészeti Iskola megemlékezõ irodalmi-zenés mûsora
következett. Az ünnepség végén az önkormányzat, intézmé-
nyek, szervezetek, egyesületek képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúit az emléktáblánál és a felvillanó
mécsesek fénye idézte meg a hõsök emlékét.

Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!
Antalné Petrovics Erika

Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnöke

„Ha azt szeretnéd, hogy gyermekeid intelligensek legyenek,
olvass nekik meséket. Ha azt szeretnéd, hogy intelligensebbek
legyenek, olvass nekik több mesét.” – Albert Einstein

Törtel Község Önkormányzata 2022. november 4-én,
ünnepélyes keretek között adta át Törtel Mini bölcsõdéjét, mely
egy 14 gyermeket befogadó intézményrész lett itt Törtelen. A

AZ ARADI VÉRTANÚK
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MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
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MINI BÖLCSÕDÉT
AVATTUNK TÖRTELEN

Folytatása a 3. oldalon.
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község hosszú évekkel ezelõtti álma valósult meg a felújított
épülettel. A Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsõde intéz-
ményvezetõje, Jaczina Zoltánné köszöntötte a megjelenteket.
A bölcsõde kulcsfontosságú a településünk életében is, hiszen
a munkába járó szülõk szép környezetben, kiváló pedagógusok
vigyázó kezei között tudhatják gyermekeiket. A térség ország-
gyûlési képviselõje is megtisztelte az átadó ünnepségünket és
méltatta a község bölcsõdei beruházását, hiszen a kormány
egyik, ha nem a legfontosabb feladata a családtámogatás és
ebbe a rendszerbe illik bele a bölcsõdék fejlesztése is –
mondotta Földi László. A bölcsõde kivitelezésérõl Godó Tibor
polgármester beszélt, majd ünnepélyes szalagátvágásra került
sor. Az épületet Sajtos József plébános áldotta meg. Az óvo-
dások szép mûsora zárta az átadó ünnepséget, majd a vendégek
megtekinthették közelebbrõl a bölcsõde termeit és egyéb
helyiségeit. Végül állófogadásra került sor, a finom falatokat
a Törteli Napköziotthonos Konyha dolgozói készítették.

Törtel Község Önkormányzata

DR. KOLLÁTH ÁGNES
jegyzõ ügyfélfogadása:

kedd: 13:00-15:00
csütörtök: 9:00-11:00

CZERÓCZKI FERENCNÉ
alpolgármester

fogadóórájának idõpontja:

minden hónap elsõ keddjén
0800-1000

GODÓ TIBOR
polgármester

fogadóórájának idõpontja:

hetente péntek 0900-1100

A polgármester hivatalos elfoglaltsága
miatt a fogadóóra elmaradhat!

MINI BÖLCSÕDÉT AVATTUNK
TÖRTELEN... Folytatás az 1. oldalról.
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ADVENT
1. I. Adventi gyertyagyújtás november 27-én, 17.00 órakor a Malomban.
2. II. Adventi gyertyagyújtás december 4-én, 17.00 órakor a Malomban.
3. III. Adventi gyertyagyújtás december 11-én, 17.00 órakor a Malomban.
4.  IV. Adventi gyertyagyújtás december 18-án, 17.00 órakor a Malomban.

Czeróczki Ferencné alpolgármester

Törtel Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete éves munkatervének
megfelelõen 2022. szeptember 28-án, a
Polgármesteri Hivatal dísztermében
tartotta rendes ülését.

Elsõ napirendként Jaczina Zoltánné,
a Törteli Tulipán Óvoda vezetõje által
elkészített 2021/2022-es nevelési évérõl
szóló szakmai beszámolót tárgyalták a
képviselõk. A beszámoló a kötelezõ tar-
talmak beépítésével készült és bemutatta
az elmúlt nevelési év legfontosabb adata-
it, eseményeit, programjait. Az óvodave-
zetõ elmondta, hogy rendelkezésre áll a
megfelelõ személyi és tárgyi feltétel. Az
ideiglenesen kialakított csoporthelyisé-
gekben zavartalanul és jó szakmai szín-
vonalon folyt a nevelés. A szakmai be-
számolót a véleményezõ testület elfo-
gadta, az óvoda dolgozóinak munkáját
és a rendkívüli helyzetben mutatott
hozzáállásukat elismeréssel illették. Ezt
követõen elfogadásra került a Törteli
Tulipán Óvoda és Mini Bölcsõde 2022/
2023-as nevelési évre vonatkozó mun-
katerve is.

Döntés született a 2023. évi Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz történõ
csatlakozásról. A 2023. évi elkülönített
ösztöndíj keret összeg 600.000 Ft lett.
A pályázati feltételek kiírásra kerültek
és közzététele megtörtént.

A Pest Megyei Kormányhivatal hely-
színi ellenõrzés keretén belül ellenõrzést
folytatott le Törtel Község Önkormány-
zata Tanyagondnoki Szolgálatánál. Az
errõl készült jegyzõkönyvben, egyetlen
témában (ellátási körzetek konkrét meg-
nevezése) kérték, hogy Törtel Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete
módosítsa a tanyagondnoki szolgálat-
ról szóló 19/2016. (X.27.) önkormány-
zati rendeletet.

A tanyagondnok által ellátandó
területek:

a) Kákástó dûlõ,
b) Ernyõ dûlõ,
c) Nyilas dûlõ,
d) Besnyõ dûlõ,
e) Czakó dûlõ,
f) Ludas dûlõ,
g) Újosztály dûlõ.
Törtel Község Önkormányzata Kép-

viselõ-testületének 2022. évi munkaterve
szerint a bérleti díjak mértékének fe-
lülvizsgálata aktuálissá vált. A növekvõ
rezsiköltségek és az élelmiszerárak
drasztikus áremelkedése miatt a bérleti
díjakon nem történik ebben az évben
emelés.

A következõ elõterjesztés a 2022. I.
félévi határozatok végrehajtásáról ké-
szült tájékoztató volt. Törtel Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete
2022. I. félévében, 2022. január 1. napjá-

tól 2022. június 30. napjáig, 106 határo-
zatot hozott. A határozatokkal kapcsola-
tosan sem törvényességi felügyeleti, sem
ügyészi észrevétel nem érkezett. Az
államigazgatási hatósági ügyekben meg-
hozott határozatok ellen fellebbezés nem
érkezett.

Dr. Kolláth Ágnes jegyzõ tájékozta-
tást adott a 2022. I. félévi adóbevételei-
nek teljesülésérõl. Az önkormányzati
költségvetés meghatározó bevételi forrá-
sának csoportját képezik a helyi adók és
az egyéb közhatalmi bevételek.

2022. I. félévében az önkormány-
zatnál maradó adóbevétel:

Iparûzési adó 43.967.954 Ft
Kommunális adó 5.531.494 Ft
Pótlék 127.561 Ft
Idegen bevételek 112.000 Ft
Bírság 15.000 Ft
Talajterhelési díj 831.530 Ft
Mezõõri járulék 985.500 Ft
Összesen 51.571.039 Ft
A gépjármûadó teljes összegében

központi adó.
A BÁCSVÍZ tájékoztatása szerint a

2021. évi vízfogyasztás alapján 51 fõt
érint talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség. Az érintett személyeknek bevallási
nyomtatványt kell benyújtaniuk, melyen
korrigálhatják a BÁCSVÍZ által közölt
adatokat (pl. szennyvízszállítási szám-
lák, esetleges csatornára rákötési iga-
zolások). Bevallási kötelezettségének 21
fõ tett eleget, 25 fõ azonban nem, ezért
õk felszólításban, majd bírságban része-
sülnek. A bírság összege: 50.000 Ft/fõ.

A Cegléd és Környéke Tûzvédel-
méért Alapítvány támogatási kérelem-
mel fordult az önkormányzathoz. A
képviselõ-testület az Alapítvány részére
vissza nem térítendõ támogatást biztosít
50.000 Ft értékben.

Megtörtént a Kegyeleti Közszolgál-
tatási Szerzõdés felülvizsgálata is. Az
Önkormányzat illetékességi területén
lévõ temetõ az Egyházközség kizáró-
lagos tulajdonát képezi. A szerzõdés
rögzíti, hogy mely területeken biztosít

Folytatása az 5. oldalon.

Tájékoztató Törtel Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete szeptemberi ülésérõl
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forrást az Önkormányzat a temetõ mû-
ködtetéséhez:

 temetõgondnokot heti 2 órában
foglalkoztatja, akinek az éves bruttó bére
a járulékokkal együtt 678.000 Ft,

 1 fõ takarító éves bruttó bére a
járulékokkal együtt 678.000 Ft,

 a Temetõ út 2. fogyasztási helyen
levõ vízfogyasztásából eredõ költségek,

 a hulladékszállítási díja,
 az egyházzal egyeztetett karban-

tartási-felújítási munkák.
A Helyi Települési Értéktárba,

illetve a Települési Helyi Értéket tar-
talmazó gyûjteménybe történõ ajánlá-
sokról is tárgyaltak a képviselõk. Ennek
értelmében bekerült a helyi értéktárba a
római katolikus templom és a Törteli
Ipartestület is.

A pályázatok vonatkozásában Go-
dó Tibor polgármester tájékoztatta a
Képviselõ-testületet. Beszélt arról, hogy
PM_OVODAFEJLESZTES_2017
elnevezésû pályázat megvalósíthatósága
érdekében kormányzati segítséget kért,
valamint a határidõ további módosítása
is folyamatban van a Magyar Állam-
kincstárnál.

Az „Önkormányzati tulajdonú böl-
csõdei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésére” 57.499.998 Ft támogatást
nyert az önkormányzat, 4.247.412 Ft ön-
erõ biztosítása mellett. A pályázat plusz
költségei Képviselõ-testületi döntések
alapján:12.599.191 Ft (tetõszerkezet),
8.388.697 Ft (pótmunka), 4.048.214 Ft
(Konyhatechnológia), 324.452 Ft (pót-
munka), 18.410.986 Ft (többletköltség-
közbeszerzési eljárás keretén belül),
módosított árajánlat plusz költsége
6.179.792 Ft (szerzõdés szerinti összeg
módosítása). 2022. október 28. napján
a mûszaki átadás-átvétel megtörtént, a
Bölcsõde ünnepélyes átadására 2022.
november 04. napján 10:00 órakor került
sor.

A Magyar Falu Program keretén
belül – „Fogorvosi járóbeteg-ellátás
eszközbeszerzése” – 2022” 6.000.000 Ft
támogatást nyertünk, mely támogatási
összeget Dr. Kroó Mihály fogorvos,
fogászati kezelõegység eszközének be-
szerzésére fordítottuk. (A támogatás in-
tenzitása 100%-os). Az eszköz beszer-

zésre került, az elszámolás folyamatban
van.

Benyújtott pályázatok:
1. MFP-UHK/2022. azonosítószámú,

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezetõ rendszer építése/felújítása”.
A pályázati igény 44.999.376 Ft. (Ber-
csényi út, Rákóczi út szilárd burkola-
tának felújítása. – Tartaléklistán van.)

2. MFP-KOEB/2022 Kommunális
eszköz beszerzése”. A pályázati igény
8.699.500 Ft. (Forgó-kotró gép és Hom-
lokrakodó beszerzése. – Tartaléklistán
van.)

3. MFP-BJA/2022 „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása”. A
pályázati igény 9.996.261 Ft. (Külsõ
Kõrösi út járdaépítés. – Tartaléklistán
van.)

4. TOP-PLUSZ-1.2.3-21 KÓD-
SZÁMÚ – BELTERÜLETI UTAK
FEJLESZTÉSE elnevezésû pályázat.
Megvalósítási cél: a Temetõ út szilárd
burkolatának felújítása, kerékpársáv
kijelölése, a gyalogos forgalom számára
gyalogos átkelõhely kialakítása, fekvõ-
rendõr telepítése, elektromos sebesség-
jelzõ kihelyezése, a parkolóhoz 6 férõ-
helyes kerékpártároló telepítése a jobb
oldali járda mellé. A pályázati igény
123.243.033 Ft. (Elbírálás alatt.)

Az elmúlt idõszakra vonatkozó saját
erõbõl megvalósuló infrastrukturális
fejlesztésekrõl, önkormányzati beru-
házásokról is tájékozódott a Képviselõ-
testület. Elkészült munkálatok:

 Tél út – makadám út kialakítása,
 Köztéri kukák gyártása (Kõrösi úti

buszmegállók, Mûvelõdési ház, Malom
épület),

 Kõrösi úti buszmegállók plexi abla-
kok készítése,

 Posta új hirdetõtábla készítése,
 Óvoda festése,
 Mûvelõdési ház festése,
 Malom rendezvényterem átjáró új

ajtó készítése,
 Óvodai homokozók felújítása,
 Iskolának 6 db pad készítése,
 Óvoda tornaszoba konyhai rész

kialakítása.
A háziorvosi körzet és a gyermek-

orvosi körzet mûködtetésével kapcso-
latos újabb pályázati kiírás tárgyában is
döntött a Testület.

Folytatás a 4. oldalról. Elfogadásra került az önkormányzat
2022. II. negyedévi költségvetési telje-
sítése. Az adatokból megállapítható,
hogy az önkormányzat és intézményei
takarékos gazdálkodást folytattak az
elmúlt félévben.

Ingatlan értékesítésekrõl is döntött
a testület. Az ingatlan a Dózsa György
út mentén lévõ 4 üzlethelyiségbõl álló
épület. Az ingatlanrész forgalmi értéké-
nek meghatározásához ingatlan érték-
becslés készült. Az ingatlanrész tekinte-
tében az értékbecslésben szereplõ eladási
áron felül, 12.000.000 Ft értéken való
meghirdetésrõl döntött a testület. Újra
meghirdetésre került a külterületi 01232,
a belterületi 1199, és az 1807 hrsz.-ú
ingatlanok értékesítése.

Törtel Község I. számú védõnõi
körzetének tartós helyettesítését 2022.
augusztus 31. napjáig Kresztovoj Dóra
védõnõ látta el, egészségügyi szolgálati
jogviszonya közös megegyezéssel meg-
szüntetésre került. Törtel Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete az állás-
hely betöltésére nyilvános pályázati fel-
hívást tett közzé. Egy érvényes pályázat
érkezett, Hajba Nikolett védõnõ részérõl.
A pályázatot a Képviselõ-testület elfo-
gadta és kinevezésre került az új védõnõ,
akinek munkájához sok sikert kívánunk.

Zárt ülésen tárgyalta a testület az
eseti megbízásokról szóló tájékoztatót,
valamint a Törteli Községi Sportkör és
a Magyar Labdarúgó Szövetség kárté-
rítés iránti per ügyét. A Képviselõ-testü-
let az alábbi döntést hozta:

 a bíróság részérõl 2022. szeptember
8-án meghozott, a peres eljárást szüne-
telését megállapító végzésében foglal-
takat tudomásul veszi,

 a szünetelés idõtartama alatt a per
folytatását nem kezdeményezi, a per
folytatása érdekében intézkedéseket nem
tesz. Minden más ilyen jellegû intézke-
dés érvénytelennek minõsül.

Antalné Petrovics Erika
Ügyrendi és Szociális Bizottság

elnöke
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Törtel Község Önkormányzata a PM_ONKOR-
MUT_2018/127 azonosítószámú, „Belterületi utak
fejlesztése és buszöblök kialakítása Törtelen 2018”
címû projekt keretében 99.744.415 Ft vissza nem
térítendõ támogatásban részesült, melybõl 2 belte-
rületi út felújítása és autóbuszöblök kialakítása
valósult meg.

A Belsõ Kõrösi út Törtel egyik fõútja, országos
mellékút, települési gyûjtõút, ahol a helyi buszjárat is
közlekedik. A fejlesztett utca mentén több forgalom-
vonzó létesítmény, közszolgáltatás, valamint a település
szempontjából jelentõs foglalkoztató és egyéb vál-
lalkozás is található. A fejlesztéssel érintett másik utca,
a Kõrösi útról nyíló Somogyi Béla út, mely korábban
rossz minõségû, rendezetlen földút volt, aminek a
vízelvezetése sem volt megfelelõ.

A fejlesztés részeként a közel 50 éve épült Belsõ
Kõrösi út elsõ átfogó felújítására, autóbuszöblök
kialakítására és a Somogyi Béla út szilárd burkolattal
történõ ellátására került sor. Az útfelújítás Belsõ Kõrösi
úton 642 m-en az útfelület szélesítésével, 3 db utasvá-
róval ellátott buszmegálló öböl kialakításával, valamint
egy napelemes sebességmérõ készülék kihelyezésével
együtt történt meg, míg a Somogyi Béla úton 425 m
hosszban, újonnan kialakított szilárd burkolatú bel-
területi útszakasz került megvalósításra.

A projekt keretében felújított két érintett út és a
kialakított autóbuszöblök átadására 2022. szeptember
27-én került sor.

A fejlesztésnek köszönhetõen javult a helyi lakosok
komfortérzete, megkönnyítve és gyorsítva a munkahe-
lyek és az alapszolgáltatások elérését, javult a település-
kép, és nem utolsósorban a közlekedés vonatkozásában
javultak a gazdasági fejlõdés infrastrukturális feltételei
is.

A projekt az „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történõ kiépítésének, felújításá-
nak és korszerûsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” címû, PM_ONKOR-
MUT_2018 kódszámú pályázati kiírás keretében, a
Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest me-
gye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósí-
tásához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból való-
sult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen a kivitelezés munkálatok elsõ részét a GYP-
ROCH-BAU Kft., míg a fejlesztés befejezõ szakaszá-
ban a hátralévõ munkálatokat a Lakmé Kft. végezte el.

A projektrõl bõvebb információt a https://
tortel.asp.lgov.hu/ és a https://www.facebook.com/pg/
tortelkozseg/ oldalakon találhatnak.

Községünkben a közterületek fenntartásával kapcsolatos
feladatokat helyi rendelet szabályozza, a Törtel Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének 5/2002. (VII.4.) önkormányza-
ti rendelete, „A helyi környezet védelmérõl, a közterületek és
ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról” szóló rendelet.

A rendelet szerint a község területén lévõ ingatlanok tisz-
tántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, ténylegesen használói
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatla-
nukat megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.

Köztisztasági szempontból járdának minõsül az a gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

Az ingatlan elõtti járda tisztántartása és a járdák szintre
hozása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosá-
nak kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-
ipari egységek és más elárusítóhelyek elõtti járdaszakaszt a
tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól,
hogy a szemét üzleti tevékenységbõl származik-e. Ez a köte-
lezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszünteté-
sével kapcsolatos feladatokra is.

A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a
belterületi burkolt és burkolatlan utak, a járda mellett növõ
gaz kiirtása, a füves rész kaszálása, az árokból a hordalék
kitakarítása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesé-
se. Ugyancsak köteles a járda mellé ültetett gyümölcsfákat
legallyazni és megfelelõen gondozni a gyalogos és a közúti
közlekedés zavartalansága érdekében. E munkák során kelet-
kezõ hulladék (szemét) az úttesten nem helyezhetõ el.

Ónos esõtõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez
képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló,
szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fûrészpor, kõporliszt) kell használni. E célra tüzelés után
visszamaradt, darabos, sérülést okozó anyagot használni nem
szabad. A szóróanyag beszerzésérõl a tisztán tartásra kötelezett-
nek kell gondoskodni.

A járda és a közút síkosságmentesítését a tisztán tartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon
baleset.

A járdák tisztítását folyamatosan el kell végezni. Ott, ahol
járda nincs, a tisztántartási kötelezettség szempontjából az
ingatlan elõtt lévõ 1 méter széles területsávot kell járdának
tekinteni a belterületen.

A közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásá-
nak biztosítása – az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.

Jármûbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán
tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.

Kérjük, hogy a fenti feladatok tekintetében gondolkodjon
és tegyen velünk közösen azért, hogy egy tisztább, rende-
zettebb községben élhessünk.

Amennyiben Ön eddig is megtett mindent annak érdeké-
ben, hogy környezete tiszta és rendezett legyen, azt köszönjük,
együttmûködésére a jövõben is számítunk.

Dr. Kolláth Ágnes jegyzõ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDÖTT TÖRTELEN

A BELSÕ KÕRÖSI ÚT ÉS SOMOGYI BÉLA ÚT
FELÚJÍTÁSA

Tisztelt Törteli Lakosok!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Rendõr járõr mobil száma: +36 20/213-4697

Sürgõs esetben hívató telefonszám: 112
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és
mobiltelefonról ingyenesen hívható, a nap 24 órájában,
hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektõl
(Rendõrség, Mentõszolgálat, Katasztrófavédelem).

RENDÕRSÉG
– Kecskés Viktor körzeti megbízott, c.r.ftzls.
  Tel. száma: +36 20/489-6718
– Gál György körzeti megbízott, rendõr õrmester
  Tel. száma: +36 70/400-7215

Kizárólag hétköznapokon munkaidõben 8:00-16:00 óráig
hívható a tanyagondnok és a mezõõrök.
Mezõõri szolgálat: +36 30/729-0993
Mezõõrök: Kecskés Péter és Angyal Imre
Tanyagondnoki szolgálat: +36 30/462-3228
Tanyagondnok: Bakos Imre

Hívják õket bizalommal!

Pótösszeírás helyszíne:
Törteli Polgármesteri Hivatal, 2747 Törtel, Szent István tér 1. – 6. számú iroda

Népszámlálási ügyben a pótösszeírás során az alábbiak figyelembevételével várjuk jelentkezését:
Ügyfélfogadási idõ:

Kedd: 8:00-12:00 h, 13:00-17:00 h, Csütörtök: 8:00-12:00 h, 13:00-16:00 h, Péntek: 8:00-12:00 h.

FONTOS TELEFONSZÁMOK
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A hideg idõ közeledtével a nyaralók,
hobbi kertek tulajdonosai egyre keve-
sebb idõt töltenek ingatlanjukban, a nya-
raló övezetek kezdenek elnéptelenedni.
A hosszabb-rövidebb ideig üresen mara-
dó lakás, ház nagy csábítást jelenthet a
betörõk számára.

A betörõk többsége oda hatol be, ahol õt nem látják, ahol
gyenge biztonsági rendszert tapasztal, ahol kevés munkával, rövid
idõ alatt tud a lehetõ legnagyobb haszonra szert tenni, és ahol a
legkisebb az elkövetéssel együtt járó lebukás kockázata.

A betörõk általában elõre nem tudják, hogy a feltört ingatlanban
milyen értéket találnak, de könnyen mozdítható és értékesíthetõ
tárgyakat keresnek, például mûszaki cikkeket, híradás-technikai
berendezéseket, kerti kisgépeket vagy az udvaron található hulladék
vasakat.

Ahhoz, hogy Ön ne váljon bûncselekmény áldozatává:
 Tegye láthatóvá az ingatlant pl. mozgásérzékelõs reflektor

felszerelésével, emellett célszerû valamilyen elektronikus vagy
mechanikus vagyonvédelmi berendezéssel ellátni, ami megnehezíti
az ingatlanba való bejutást!

 Az élõ sövények, és a zárt kerítések magassága lehetõleg ne
haladja meg a 90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a
biztonságot fokozó rálátást!

 Az ajtókon legyen legalább biztonsági zár, lehetõség szerint
pedig a nyílászárókon rács!

 Ha van rá lehetõsége, riasztót is szereltessen fel az épületre!
 Gondosan zárja el a kerti szerszámokat, létrákat. A betörõnek

segítséget nyújthat az ingatlanba való bejutásban pl. a kalapács,
fúró, létra!

 Amennyiben hosszabb idõre – különösen a téli idõszakban
– felügyelet nélkül kell hagyni az ingatlant, akkor abból az értéktár-
gyakat – elektromos háztartási berendezések, mezõgazdasági
kisgépek – biztonságosabb helyre kell vinni, illetve azokat felügyelet
mellett kell tárolni!

 Az õszi/téli idõszakban nem használatos kerékpárt, vízparti
nyaraló esetén a csónakot, kerti (kisebb méretû) gyerekjátékokat,
mûszaki szerszámokat is zárja el!

 Az õszi/téli idõszakban alkalmanként látogasson el hétvégi
házához, hogy ellenõrizze a területet, a kertkapuk és a ház nyílás-
záróinak érintetlenségét!

 Amennyiben jónak mondható a lakóközösség, érdemes meg-
kérni valamely megbízható, állandó, környékbeli lakót az ingatlan
idõközönkénti ellenõrzésére. Idegenekkel ne közölje, hogy mikor
nincs a nyaralóban, de megbízható szomszédjaival megoszthatja
az információt.

Amennyiben a hétvégi házhoz kiérkezve azt tapasztalja, hogy
ott illetéktelen járt, és vagyon elleni bûncselekmény történt, az
eredményes felderítés érdekében hagyja a helyszínt érintetlenül
és hívja a rendõrséget a 112-es segélyhívó számon!

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály

ÖN TEHET LEGTÖBBET HÉTVÉGI HÁZA,
NYARALÓJA BIZTONSÁGÁÉRT!
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A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei

Sajnos a diákok rengeteg ku-
darcot élnek meg az iskolában a
matematikával kapcsolatban. Álta-
lánossá vált az a vélekedés, hogy „én
ehhez buta vagyok”, a matekhoz külön-
leges képességek kellenek, az csak a
kiválasztottaknak való. 

Az a gond a matekkal, hogy külön-
bözõ a gyerekek gondolkodási sebes-
sége, különbözõ pontokon akadnak el,
ráadásul hiányosságokat hurcolnak ma-
gukkal régrõl. A matekban minden egy-
másra épül, egyetlen gondolati lépést
sem lehet kihagyni.

Aki síelt már, az tudja, hogy minden-
ki képes megtanulni a csákányos felvonó
használatát. Eleinte néha elesik az em-
ber, de egy kis gyakorlással menni fog. 

Ugyanezt állítjuk mi is a matekkal.
A matektudás lényegében „gondol-

kodni tudást” jelent, ezt gondolkodás
nélkül nem lehet megszerezni. 

„Matematikán nevelõdött embert
nem lehet félrevezetni téves következte-
tésekkel, helytelen általánosításokkal.”
(Péter Rózsa)

Iskolánk tanulói október 4-én ezt
maximálisan igazolták! Nagyon ügyesen
helyt álltak az iskolánk által szervezett
Bolyai matematika versenyen, mely a
felsõs, 5-8. évfolyamos tanulók számára
volt megrendezve.

A verseny feleletválasztós logikai
feladatokat tartalmazott. Nem a tanórai
anyagot kérte számon, hanem a diákok
logikai képességét mérte.

Célja volt a matematika népszerû-
sítése, idõben megtalálni azokat a tanu-
lókat, akik kiemelkedõ matematikai
képességekkel rendelkeznek.

A verseny eredményei az adott évfo-
lyamon lévõ gyermekek képességét tük-
rözi, mely egyes évfolyamon kiemel-

kedõ, más évfolyamon gyengébb ered-
ményeket hozott.

Az eredmények, oklevelek kiosztása
október 14-én történt meg. Köszönöm a
gyermekek részvételét, a szülõk támoga-
tását. Gratulálunk!

A verseny eredménye:
5. évfolyam: 1. Lukács Tibor.
6. évfolyam: 1. Bognár Jázmin De-

bóra, 2. Tóth Bianka, 3. Szabó Ramóna.
7. évfolyam: 1. Nagy Csaba Krisz-

tián, 2. Benyó Péter Tamás, 2. Határ
Raul László, 3. Határ Rebeka Eszter.

8. évfolyam: 1. Bodzsár Alexandra,
2. Jatkovics Bianka.

Topai Sándor
munkaközösség vezetõ

A történet elõzményei dióhéjban...
Minden embernél így személyem

esetében is eljött az az idõ, amikor
elkezdtem keresni az õsrégi gyökereket

Bolyai matematika
verseny!

Bolyai Farkas (apa) Bolyai János (fia)

„Minden csoda alapja a szeretet” (Müller Péter)

A ludaspusztai tanyai iskola tablójának
története – igaz történet alapján...
(Törteli Híradó / 2021. június)

A ludaspusztai tanyai iskola tablójának megtalálása egy csoda volt, mely csoda
itt még nem ért véget – igaz történet alapján...
(Törteli Híradó / 2022. április)

a modern mindennapjaink pörgésében,
hogy szilárdan állhassak és legyen mibõl
ihletet és erõt merítenem. Érzem, hogy
a múlt õszintesége, tisztasága, egyszerû-

sége, képes utat mutatni számomra. Így
történt, hogy elkezdtem foglalkozni, ku-
takodni a régmúlttal, a törteli tanyai isko-
lák történelmével. Folytatása a 11. oldalon.
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A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei

Tóthné Határ Erzsébet, egyik nagyon
kedves ismerõsömrõl megtudtam, hogy
a Törteli Ludaspusztai Állami Általános
Iskolában végezte általános iskolai tanul-
mányait. Sokat beszélgettünk, örömmel
hallgattam a régi emlékek megható tör-
ténéseit, megpróbáltatásait. A tanárai
iránt érzett szeretete, tisztelete volt az
ami megérintette a szívemet. A régmúlt
idõkrõl való beszélgetése során kiderült,
hogy az 1970-ben végzett iskolai tablója
hollétérõl nincs információja, az iskola
lebontása után több évtizede nem találta,
ami nagyon szomorúvá tette.

A Törteli Híradó 2021. júniusi szá-
mában „A ludaspusztai tanyai iskola
tablójának története – igaz történet
alapján...” címmel megjelent újság-
cikkben beszámoltam arról a jó Isten ál-
tal teremtett csodáról, ahogyan a tablóra
rátaláltunk.

A történet itt korántsem ért véget...
Történetünk Velencén folytatódott,

ahol egy Szabó Éva nevû hölgy egy
napon az interneten böngészve rátalált
a fent említett újságcikkre, melyben
felismerte Tóthné Határ Erzsébet nevét,
aki abban az idõben szintén a Ludasi
Iskola tanulója volt.

Ott, abban a pillanatban körvonala-
zódott ki egy újabb csoda, melynek
története megjelent a Törteli Híradó
2022. áprilisi „A ludaspusztai tanyai
iskola tablójának megtalálása egy csoda
volt, mely csoda itt még nem ért véget –
igaz történet alapján...” általam írt
újságcikkben.

Az újabb csoda Szabó Éva szemé-
lyében és cselekedetében mutatkozott
meg, akit a szíve, a szép emlékek tisz-
telete vitt elõre olyannyira, hogy úgy
érezte fel akarja venni a kapcsolatot
azzal az általános iskolával és annak
vezetõivel, amely oldalán a cikk meg-
jelent. Így történt, hogy iskolánk meg-
keresést kapott Szabó Éva személyében,
aki utalt arra az újságcikkre, melyben az
iskola egyik matematika tanára riport-
szerû írást közölt Tóthné Határ Erzsi-
kével, a Ludasi Iskola egyik elveszett
tablójával kapcsolatosan. Az iskolánk
igazgatónõjének írt emailjében felaján-
lotta segítségét a Ludasi Iskolával kap-
csolatos kérdésekben. Leírja, hogy õ is
a Ludasi Iskola diákja volt, hogy szülei
Szabó Mihály és Szabó Mihályné, leány-
kori nevén Juhász Rozália (86 éves)

1959-tõl 1965-ig a Ludasi Iskolában ta-
nítottak.

Elérhetõségét megadva sikerült fel-
vennem a kapcsolatot Szabó Éva néni-
vel. A történtekrõl nagy örömmel értesí-
tettem Tóthné Határ Erzsike nénit, aki
nagyon meghatódott. Nagy izgalommal
és szeretettel vette fel a kapcsolatot egy-
kori iskolatársával, akinek anyukája
Szabó Mihályné Rózsa néni tanítónénije
is volt. Megható pillanatok voltak...

Szabó Éva nagyon szép képeket kül-
dött a Ludasi Iskoláról, mely képeket
elmondása szerint édesapja Szabó Mi-
hály készített, kinek hobbija volt a fény-
képezés. A képek csodálatosak voltak,
melyeket megosztottam Tóthné Határ
Erzsike nénivel és Prof. Dr. Erdei Lász-
lóval, a Törteli Falumúzeum Baráti
Kör Egyesület elnökével, aki nagy öröm-
mel fogadta a tanyai iskoláról készült
képeket.

Az újabb csoda egyöntetûen fogal-
mazódott meg mindenki szívében, mi-
szerint mindenképpen meg kellene

valósítani egy Ludasi Iskolai kirándulást
Tóthné Határ Erzsike néni volt tanító-
nõjével, Szabó Mihályné Rózsa nénivel,
illetve lányával Szabó Évával.

Prof. Dr. Erdei László, illetve Tóthné
Határ Erzsike néni nagy szeretettel és
lelkesedéssel dolgozott azon, hogy a
csoda, a találkozó megvalósuljon.

Hosszú szervezés után megszületett
a találkozó, a kirándulás idõpontja:
szeptember 24. Igazán nagy izgalommal
készültünk a várva várt napra. Szeptem-
ber 24-én a jó Isten is velünk volt, hiszen
csodálatos idõvel tisztelte meg, egy
közel 60 éve, a Törteli Ludasi Iskolában
tanító tanárkolléga találkozását egykori
iskolájával, illetve annak romjaival és a
tisztelgõ látogatókat.

A Törteli Falumúzeum Baráti Kör
Egyesület 5 fõs csoportja, Tóthné Határ
Erzsike néni nagykõrösi barátnõje,
Halászné Karai Magdolna illetve 4, az
osztályomban lévõ tanulóval fogadtuk a
kedves vendégeket: Szabó Mihályné

Folytatása a 12. oldalon.

Folytatás a 10. oldalról.
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tanítónõt, illetve lányát Szabó Évát és
férjét.

A találkozás olyannyira szeretetteljes
volt, hogy pár perc beszélgetés után úgy
éreztük, mintha már hosszabb ideje
ismernénk egymást.

A Professzor Úr lovas kocsit is szer-
vezett, aminek a vezetõje Bagi Ferenc
volt. A volt tanyai iskola területére így
utaztunk ki. Az iskolához tartó úton
többször megálltunk, boldogan hallgat-
tuk Pásztor József, a Professzor Úr, Er-
zsike néni, Magdi néni, illetve Nagy
István történeteit. A gyerekekkel együtt
csodálattal hallgattam õket. A lovas ko-
csin elfogyasztottuk Erzsike néni által
készített nagyon finom vendégváró süte-
ményeit, amibe szíve lelkét beletette,
talán ezért is fogyott el olyan gyorsan.

A pillanat, amikor megérkeztünk,
felejthetlen volt számomra. Szabó Mi-
hályné Rózsa néni tekintetét nem feled-
teti semmi. Közel 60 év távlatából ismét
ott volt azon a helyen, ahol egykor 6
évet töltött el kedves férjével és gyerme-
keivel. Boldognak láttam, ugyanakkor
meglepettnek is, hiszen az iskolából már
csak egy faldarab maradt, a többi része
lebontásra került. De ez semmit nem vett
el az értékébõl, mert úgy mesélt, olyan
valósághûen, mitha az iskola még min-
dig ott állna. Az emlékezetében minden
a helyén volt.

Nem tudom szavakba önteni az ott-
létünket. Öröm volt érezni, hogy a pilla-
nat, amire nagyon vártunk, megtörtént.
A boldágság, az öröm, a tisztelet pillana-
ta volt ez.

A volt Ludasi Iskola területén kuta-
kodva a gyerekek egy üveg tintatartóra
is ráleltek, melyet a földbõl bányásztak
elõ. Pásztor Józsi bácsi meg is vizsgálta,

és kérte, hogy mindenképpen helyezzük
el az iskolánk múzeumában. Büszke
voltam rájuk. Az emlékek áradatában,
sok óra beszélgetés után Skola Imréné
arra is gondolva, hogy a kedves társaság
megéhezhet, nagyon ízletes, finom
szendvicseket készített a kedves társa-
ságnak, amit ezúton is nagyon szépen
köszönünk. Megemlékezésünk végezté-
vel visszafordultunk és a Törteli Szent
István Király Általános Iskolába in-
vitáltam vendégeinket és a kedves ven-
dégvárókat. Az iskola fõépületét meg-
tekintve Professzor Úr megmutatta a
tablót, melyen általános iskolai fényképe
található, hiszen õ is iskolánk tanulója
volt.

A következõ állomás az iskola mú-
zeuma, ahol megtekinthették a Ludasi
Iskola utolsó egyben maradt tablóját és
a mellékelt újságcikket, mely tartalmazza
a történetét. Mindenkinek nagyon tet-
szett iskolánk múzeuma, mely egy pici
szelete a múltnak. Ezután a József Attila
úti épület, azaz a felsõ tagozat épületé-
nek a bemutatása valósult meg, majd a
saját osztálytermemben az Erzsike néni
által fõzött nagyon finom ebédet fo-
gyasztottuk el.

Szíve, lelkét kitette mindenki annak
érdekében, hogy a kedves vendégeink
jól érezzék magukat, illetve eljusson a
szívükig a szeretetünk. Sokat beszélget-
tünk, jól éreztük magunkat. Emléksza-
laggal is készültünk, melyet Zelei Ágnes
ajánlott fel, amit ezúton is nagyon szé-
pen köszönünk. Iskolánk zászlójára
felkötötte Szabó Mihályné Rózsa néni a
szalagot, ezzel is emléket hagyva a gyö-
nyörû találkozásról. Iskolánk emlék-
könyvében is nyomot hagytunk e csodá-
latos nap eseményeirõl.

Minden kedves résztvevõnek hálásan
köszönöm az együtt töltött napot. Na-
gyon kedves, értékes emberek mindany-
nyian. Csak remélni tudom, hogy Szabó
Mihályné Rózsa néni szívéhez sikerült
eljuttatni üzenetünket. A köszönet, a hála
üzenetét, hogy megtisztelt bennünket a
jelenlétével és kedves lányának Szabó
Évának és kedves férjének Gyöngy
Attilának hogy támogatták, elkísérték.
Biztos vagyok benne, hogy odafentrõl,
elhunyt Szabó Mihály végigkísérte
utunkat. Szabó Mihályné Rózsa néni
nagyon kedves szavaival zárom e csodá-
latos nap leírását.

Búcsúzáskor megkérdeztem Éva
nénit, hogy mesélje el nekem néhány
szóban, hogy milyen természetû ember
volt az apukája, Szabó Mihály? Szigorú
volt? A válasz az volt, hogy igen.
Apaként, a tanári szigorúságát félre tudta
tenni?

Erre megszólal Rózsa néni: „Kedves
Sándor! Olyan volt a férjem, amilyennek
lennie kellett. Nekem úgy volt tökéletes,
ahogy volt.”

Úgy gondolom, hogy ennél csodála-
tosabbat, szeretetreméltóbbat nem is
lehetett volna válaszolni...

Tisztelgõ látogatók:
Meghívott vendégek: Szabó

Mihályné, Szabó Éva, Gyöngy Attila.
Vendégvárók: Tóthné Határ Erzsébet,

Halászné Karai Magdolna, Prof. Dr.
Erdei László, Pásztor József, Nagy
István és kedves felesége Skola Imréné,
Jurászik Bálint, Bárány Zsombor (ta-
nuló), Kökény Martin Károly (tanuló),
Rátóti Marcell Ambrus (tanuló), Szirtes
Márton Gergely (tanuló), illetve jóma-
gam, Topai Sándor (matematika tanár).

Topai Sándor
matematika tanár

A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei

Az elmúlt hónapokban rengeteg
program volt Nyugdíjas klubunkban.

Május 1-én tartott községi anyák
napi ünnepségen mi is köszöntöttük az
édesanyákat. Júniusban Tiszakécskén
voltunk nyugdíjas találkozón. Baráti
szeretettel fogadtak minket, természete-
sen Fehér László és Kocsis Ferenc citera
játékukkal elkápráztatták a jelenlévõket.
E hónap utolsó napján Székesfehérvárra
utaztunk vonattal. Megcsodáltuk a mél-

A Nyugdíjas Klub hírei

Folytatás a 11. oldalról.

tán híres Bory várat, és a belvárosban is
sétáltunk.

Július hónapban a Kákás horgásztó-
nál mulattunk egy kellemes napot. Szo-
kásnak megfelelõen szeretettel fogadtak
Antal Gábor és munkatársai. Igazi hor-
gászparadicsom, de az egyszerû látogató
is szívesen tölt el a területen néhány órát.

Augusztus 10-11-én kétnapos kirán-
duláson vettünk részt. Dunántúlra láto-
gattunk. Oroszlány Bányászati Múzeum-

ban csodás idegenvezetõ kalauzolta cso-
portunkat és részletesen bemutatta az
egykori bányászéletet. Majkpusztán
megismerkedtünk a némasági fogada-
lomban élt remeték mindennapjaival.
Tatabányán a Turul Madár emlékmû
szépségét, nagyságát csodáltuk meg.
Tata városban is meglátogattuk a híres
épületeket, emlékmûveket. Megcsodál-
tuk a Fényes tanösvényt, majd a kihagy-
hatatlan Esztergom városba utaztunk.
Végül, Pajkaszeget is felkerestük, ahol

Folytatása a 13. oldalon.
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különleges élményben volt részünk,
ugyanis a tévéfilm sorozat egy részének
felvételében lehetett részünk.

Augusztus 20-án részt vettünk a köz-
ségi ünnepségen, majd 21-én a testvérvá-
rosi találkozó program részeként a Civil
Szervezetek bemutatkozásán Nyugdíjas
klubunk életét is, néhány szóban ecsetel-
tük.

Az Idõsek Világnapja alkalmából tar-
tott ünnepségünkön meghívásunkra
megjelent Földi László országgyûlési
képviselõ, Godó Tibor polgármester, dr.
Kolláth Ágnes jegyzõ, Czeróczki Fe-
rencné alpolgármester, Jaczina Zoltánné
óvodavezetõ, Senkei Rita mûvelõdési
ház igazgató. Kellemes délutánt töltöt-
tünk együtt. Megköszönöm Tóth Gábor
önkormányzati képviselõ úrnak, a szol-
gáltatott élõzenét, ami által óriási volt a
jókedv.

Az óvoda Mákvirág csoportja, Major
Zsuzsanna és Nuszpl Nikoletta óvó né-
nik, vezetésével, Szikora Péterné dajka
néni segítségével, köszöntöttek minket.
Kedves mûsoruk, bizony könnyeket
csaltak szemünkbe. Hálásan köszönöm,
hogy eljöttek hozzánk, egy kis vidámsá-

got hoztak nekünk..
Régóta várjuk a Márton-napi lámpás

felvonulást, ahol csoportunk is szép lét-
számmal megjelent. Gyermek módjára,
alkalomhoz illõen felkészültünk szebb-
nél-szebb lámpással. Kecskés Imre tár-
sunk különdíjban részesült, az általa
készített csodáért. A Malom kapuban jó
házigazda módjára fogadtak minket apró
ajándékkal az ott dolgozó munkatársak.
Titokban még itt is – hivatásukhoz híven
– tanítottak minket, hisz a meglepetés
ajándék számos ismeretet tartalmazott a
Márton-naphoz kötõdõ legendákról.
Kellemes beszélgetéssel múlattuk a jó
hangulatú kora estét, dicsérve a szerve-
zõk munkáját.

Természetesen a névnapok, születés-
napok ünneplése sem maradt el, egész
évben minden tagot megköszöntöttünk.

Két új taggal is bõvült csoportunk,
akiket szeretettel fogadtunk sorainkba.

NYUGDÍJAS KLUBUNK TAG-
SÁGA NEVÉBEN KÍVÁNOK A
KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁNAK
BOLDOG, BÉKÉS, SZERETETTEL-
JES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!

Tisztelettel:
Ungvári Miklósné

Folytatás a 12. oldalról.
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tisztelt Lakosok,
Kedves Testvérek!
Szeretettel adom hírül, hogy nagy

örömünkre szeptembertõl a katolikus
hitoktatás a Boldogasszony Közösségi
Házban kerül megtartásra. A gyermekek
örömmel vették birtokukba az új közös-
ségi teret. Óráinkon olyan kérdésekkel
foglalkozunk, mint például: Ki vagyok
én, hol a helyem a világban, barátság,
munka, hazaszeretet, család, stb. Vála-
szainkat a Szentírás és egyházunk ha-
gyománya alapján fogalmazzuk meg.
Megismerkedünk Jézus Krisztus szeretõ
személyével az Egyház és a Biblia taní-
tásával, mely közvetíti örök értékeit,
megmutatja a szentségi élet többletét. A
kisebbeknél játékos formában segítjük,
hogy a gyermekek életkori sajátosságai-
nak megfelelõen növekedjenek örömben
és szeretetben. Megismerkedhetnek a
Mennyei Atyával, az Õ egyszülött fiával,
Jézussal, mindannyiunk égi édesanyjá-
val, Szûz Máriával, és a Szentek életével
is. A gyermekek a foglalkozások során
megérezhetik annak a jelentõségét, hogy
õk is fontosak Isten számára, Isten õket
is hívja. Nagyon köszönjük minden
Kedves Szülõnek, aki fontosnak tartja
gyermeke vallásos nevelését és nagyon
szeretnénk, ha továbbra is törõdnének
ezzel és a vasárnapi szentmiséken egyre
többen vennének részt. A szentmise
naplókat a sekrestyében vehetik át a
gyermekek, melyeket minden szentmi-
sén való részvétel után szintén ott írat-
hatnak alá József atyával. Elsõ áldo-
zásra készülõ gyermekeknek a szentmi-
séken való részvétel fontos kitétel.

 2022. október 29-én ismét részt
vehettünk a Tisza menti Ifjúsági talál-
kozón, melyet Törtelen tartottak meg a
szervezõk. Örömmel adtunk helyet és
ellátást a találkozó résztvevõinek. A
találkozó központi témája: Közben járó
Ima a világ megtéréséért. Nagyon tanul-
ságos volt mindenki számára az errõl
szóló elõadás és csoportos beszélgetés.
Nagyon nagy lelki feltöltõdés volt mind-
annyiunk számára, hogy együtt lehet-
tünk, gondolatokat cserélhettünk és
együtt imádkozhattunk. Hálásan kö-

szönöm a Törteli gyermekek részvételét!
„Az ima egy kapcsolat, egy kommu-

nikáció Istennel. Isten az embert saját
képmására teremtette, ezért maga az
ember a vevõkészülék, aki rá van han-
golva Isten frekvenciájára, akár hisz
benne valaki, akár nem. Ahogy fülünk-
kel hallunk, szemünkkel látunk, lel-
künkkel Istent érzékeljük. Isten szellemi
valóság, ezért szívünkkel foghatjuk fel.
Ha odafigyelünk, meglepve tapasztaljuk,
hogy mûködik. Ösztönösen elküldött
gondolatainkra válasz érkezik. Ha a szí-
vedben csendet teremtesz, megdöbbenve
veszed észre Isten jeleit, egyértelmû vá-
laszait. Ha elé viszed életed kis és nagy
kérdéseit, rájössz, hogy Isten jól ismer
téged, és jó válaszokat ad. Minél inkább
igazi önmagunkra találunk, annál inkább
megvalósítjuk az Õ akaratát, és fordítva.
Akkor tudjuk elmélyíteni az istenkapcso-
latunkat, ha a Miatyánkot nagyon tudato-
san, nagyon összeszedetten, újra és újra
elmondjuk és átelmélkedjük. Az igazi
imádság az, amikor az isteni jelenlétet
megtapasztaljuk, amikor késszé válunk
arra, készségessé válunk arra, hogy meg-
hallgassuk Istent. A keresztények az
Egyház kezdetétõl fogva tapasztalják
Mária segítségét. Errõl milliók tanús-
kodnak. Mária Jézus Anyjaként a mi
anyánk. A jó anya mindig kiáll gyerme-
kéért. Az egyház életében Mária sokszor
láthatóan jelen volt. Érdekes módon
általában gyerekek láthatják. Jelenéseit
dokumentálható csodák kísérik. Renge-
teg csoda fûzõdik Szûz Mária megjele-
néseihez, képeihez, szobraihoz. Példának
okáért megemlíthetjük, hogy csupán az
1977 és 89 közötti idõszakban a Rosa
Maria Mystica szobrok és képek közül
hatvanhárom könnyezett 22 országban.
Igen fájdalmas utalás ez az emberiség
szomorú sorsára. A jelenéseket az egy-
ház nagyon szigorúan felülvizsgálja,
érvényesítésükhöz cáfolhatatlan bizonyí-
tékok szükségese. Jelenéseiben Mária
imádságra buzdít bennünket. Sötét jövõt
jósol, amit imáinkkal megváltoztatha-
tunk. A Szûzanya Medjugorjei felhívása
(ez ugyan még nem az Egyház pecsétje
által hitelesített Mária-jelenés): Drága
gyermekeim! Személyes megtérésre

hívlak titeket. Ez a ti idõtök. Nélkületek
a jó Isten nem tudja megvalósítani a
tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek
nap-nap után az imán keresztül, hogy
közelebb jussatok Istenhez! Adok nektek
fegyvert Góliát ellen. Íme, az öt kõ: 1.
Ima – rózsafüzér – szívbõl áradó 2.
Eucharisztia 3. Szentírás – Biblia –
Evangéliumok 4. Böjt 5. Szentgyónás.”
(Részlet az elõadás anyagából).

Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak a találkozó sikeres lebo-
nyolításához, hálásan köszönjük az étke-
zések alapanyagainak felajánlását, elké-
szítését.

 Hodaj Artan (Arti pékség), Piszár
István, Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó,
Perlakiné Somodi Gabriella, Tóth Dé-
nesné, Szaniszlóné Fehér Mónika, Bekõ
Erzsébet, Mihály Pálné, Hajdú Józsefné,
Hajdúné Kovács Anikó, Bakosné Fakan
Szilvia, Mészáros Sándorné, Détáriné
Túri Irén, Bojer Sándorné, Mezei
Györgyné, Német Ambrusné, Megyesi
Ferencné, Petrovics Jánosné, Antalné
Petrovics Erika, Dofka Józsefné, Rátóti
Pálné, Halasi Pálné, Godó János, Godó
Jánosné.

A Katolikus Karitász helyi cso-
portja idén is gyûjtést szervez,
azzal a céllal, hogy minél több
rászoruló gyermek és idõs em-

ber számára legyen örömteli a Kará-
csony.

Ha úgy érzi, hogy szívesen adna
másoknak valami olyat, ami még hasz-
nálható, de az Ön számára már nem
jelent értéket, hozza el a plébánián mû-
ködõ karitászcsoportnak december 16-
ig. A dobozra írja rá, hogy milyen élet-
korú fiú/lány, vagy idõs ember számára
készült a csomag. A felajánlott ajándé-
kok lehetnek játékok, könyvek, plüss
figurák, pipere holmik, írószerek, édes-
ségek, konzervek, száraztészta, tea, és
egyéb élelmiszerek.

A Karitász önkéntesek a felajánlott
ajándékokat szétosztják a rászoruló csa-
ládok között.

Köszönjük szépen a segítségét!

A Törteli Római Katolikus
Egyházközség hírei

Folytatása a 16. oldalon.
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Képes összefoglaló a Törtelen megtartott, Tiszás katolikus ifjúsági találkozóról
(További fotók a 16. oldalon.)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett és felejthetetlen
drága jó édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, üknagymamánk,

Bujka Sándorné szül.: Szikora Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a törteli I. Praxis dolgozóinak, Dr. Szabó Lászlónak, Fanninak, Marikának,
a törteli gyógyszertár minden dolgozójának, a Fehér Õszirózsa dolgozóinak a lelkiismeretes
munkájáért. Köszönet illeti Fiamat és párját Zsuzsikát, Unokámat Fannikát, akik végig a lelki
támaszaim voltak. Köszönöm mindazoknak akik segítettek nekünk és a nehéz percekben mel-
lettünk álltak. A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
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Törteli Híradó
Törtel Község Önkormányzata

hivatalos tájékoztatója

Megjelenik havonta 1600 példányban
A kiadvány ingyenes
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Terjeszti Törtel Község Önkormányzata

Kedves Törteli Polgárok!
A minap egyéb ügyekben felkeres-

tem Sajtos atyát, akivel beszélgetésünk
folytán szóba került a plébánia épületé-
nek siralmas állapota. A Tisztelendõ Úr
elmondta, hogy már a plébánia épülettel
kapcsolatos sokadik és hiábavaló, ered-
ménytelen intézkedés után sem történt
semmi elõrehaladás a rosszul elvégzett
felújítás után. Ennek oka, hogy mivel
hivatalos átvétel a kivitelezõ cégtõl nem
történt (a Luzsányi iskolánál sem), így
a hiányosságok sem kerültek hivatalos
megállapításra, és így nem lehet hiva-
talos eljárást indítani. Egyetlen eszköze
maradt a lakosság figyelmének felkelté-
sére: a szentmisei prédikáció. Hátha akad
Törtel lakossága között olyan személy,
aki tudna segíteni a megoldást illetõen.
Sajnos a püspökség, mondásuk szerint,
már nem kíván újabb összegeket áldozni
a plébánia épület rendbetételére. Egyet-
len lehetõséget látok: a kivitelezõ meg-
keresése és felelõsségre vonása. Ebben
kérem a törteli lakosság, az Önkormány-
zat és az egyházközség világi elnökének
segítségét. Sajtos atya hozzájárulásával
adom közre a szentmisén elhangzottakat.

Elhangzott a törteli római katolikus
templomban 2022.11.13-án vasárnap, a
9 órai délelõtti és a délutáni 6 órai

szentmisén. Sajtos Atya plébános úr
prédikációja végén a következõképpen,
szó szerint idézve:

„Kedves Hívek!
Szomorúan jelentem, hogy a plé-

bánia épület végveszélyben van. A déli
oldal padlás része a tetõ alatt meg van
nyílva. Ráadásul, a nyugati oldal padlás
része már több, mint 1 hónapja leomlott,
a törmelék elszállítása a Polgármesteri
Hivatal jóvoltából rá körülbelül 1 hétre
megtörtént. Ám a déli és nyugati padlás
részen a huzat érvényesíti hatását. Idõn-
ként éjjel-nappal erõs puffanások
hallatszanak, mintegy kísértet házzá
változtatva az egész épületet. Tudomá-
som szerint segítségkérõ levél lett beadva
a Polgármesteri Hivatalba Péter atya
aláírásával, de válaszadásról nem tudok.
Mármost egyedül én vagyok az épület
lakója. Meddig kell még ezt az állapotot
81 évesen elviselnem? Jön a tél. Kérde-
zem, kinek a háza küzd ilyen problé-
mával?”
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Megjegyzés a törteli római katolikus plébánia
épületével kapcsolatban

A Karácso-
nyi Pásztorjáték
December 24-én
15 órakor kerül
megrendezésre,
melyre szeretet-
tel várjuk a Ked-
ves Családokat!

H á l á s a n
megköszönjük
mindazoknak,
akik 2022-ben
áldozatos imád-
ságot, kétkezi
munkát, egyházi hozzájárulást, önkéntes
adományt ajánlottak fel, hiszen a temp-
lom és a plébánia fenntartása, mûködése,
állagmegóvása és renoválása ezekbõl az
adományokból, a hívek támogatásával
történik. Kérjük azokat a Kedves Híve-
ket, akik ebben az évben még nem ren-

dezték Egyházadójukat, kérjük, minél
elõbb tegyék meg, különösen arra való
tekintettel, hogy a parókia rendbehoza-
tala miatt nagy kiadások elõtt állunk.

Isten áldásával, a Törteli Egyház-
község Képviselõ testülete nevében:

Godó Jánosné

Folytatás a
14. oldalról.


