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LAKOSSÁGI FÓRUM
a Pótkerék Kft. területén kialakított vegyianyag raktárról
A Törtelre telepített vegyianyag raktár ügyében 2008.
június 13-án a helyi FIDESZ csoport szervezésében lakossági fórumot tartottunk a mûvelõdési ház nagytermében.
Godó János képviselõ kérésére eljött dr. Illés Zoltán szakpolitikus, így nemcsak tiltakozásról volt szó, hanem a
helyzetbõl kivezetõ megoldás is körvonalazódott.

VEGYIANYAG RAKTÁR
TÖRTELEN?
Az ügy alapos megértéséhez idézzük az elhangzottakból
a legfontosabbakat.
Dr. Gubik Zoltán képviselõ felszólalása:
„...2006 decemberében lakossági megkeresés útján jutott el hozzám az információ, miszerint a Bontó üzem telephelyén veszélyes hulladékot tárolnak. Ezért egy beadványt
adtam Törtel Község Önkormányzatának, Czeróczki János
polgármester úrnak és Urbán Antalné jegyzõ asszonynak
(lásd: 1. sz. melléklet).
Erre a beadványra a polgármester úr válaszolt, miszerint valóban hoztak ide a bontó területére veszélyes
anyagokat, de azokat már elszállíttatták, »nyugodjon meg
a doktor úr és a testület, Törtelen szó sincs semmilyen
veszélyes hulladék tárolásáról«. Én, mint jóérzésû ember,
ezt tudomásul vettem és megnyugodtam, hogy ez a kérdés
elrendezõdött. A képviselõ-testületnek a késõbbiekben semmilyen információja nem volt az érintett kft.-rõl és arról
sem, hogy bárki bármilyen veszélyes anyagot kíván nálunk
raktározni. Itt idézek abból a késõbbi szórólapból, amelyben
a lakossági fórumról értesítettük a község lakóit, és amit
minden házhoz el kellett juttatni.
»Engedély a mai napig semmiféle anyag tárolására nem
lett kiadva.« Ez az állítás tökéletesen igaz, de kiegészítésre
szorul: a mûködési engedélyrõl van szó (erre még visszatérek), de elindult, és az anyagok elszállítása óta folyamatosan zajlott az engedélyezési eljárás, miközben sem a
testület, sem a falu népe semmit nem tudott e rendkívül
fontos közügyrõl. Törtel Község Önkormányzata építési
engedélyt adott ki a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó
munkálatok elvégzésére! Elindult és befejezõdött a szükséges szakhatóságok hozzájárulásának beszerzése. A CF
Pharma Kft. rendelkezik már az összes szakhatóság
hozzájárulásával, miközben a képviselõ-testület régen elfelejtette, hogy ide valaki valamikor veszélyes anyagot
hozott (és utána elvitte). Senki, aki tudott a dologról, nem

tájékoztatott minket e rendkívül fontos közügyrõl és
kockázati tényezõrõl!

1. sz. melléklet

2008. április 17-én a 2. sz. mellékletben bemutatott
irattal (2. oldal) értesültünk arról, hogy az ügy valójában
mégsem zárult le.
A bejáráson mélységesen megdöbbentem: Megépül egy
veszélyes anyagokat tároló telep Törtelen az Önkormányzat
hivatala által kiadott építési engedéllyel, az összes szakhatóság hozzájárulásával, miközben a képviselõ-testület
nemcsak hogy nem tudott az ügyrõl, hanem korábban állást
is foglalt, hogy semmikor nem akarja itt semmilyen veszélyes anyag tárolását engedni.
E telep mûködése környezeti- és egészségi kockázatvállalást jelent a falu lakosságának. Bizonyos tárolandó
anyagok biztonsági leíratában szerepel, hogy balaset esetén
(lásd: Báta, 2008.06.16. – Szerk.) községünk lakosságát ki
kell telepíteni.”
A fórumon megjelent Garaczi Sándor, a CF Pharma
igazgatóhelyettese is, és elismerte, hogy illegálisan tároltak
alapanyagokat Törtelen 2006-ban.
Folytatása a 2. oldalon.

TÖRTELI

2. oldal
Lakossági fórum... Folytatás az 1. oldalról.

2. sz. melléklet

A vegyületek között voltak aromás szénhidrogének is,
amelyek zöme rákkeltõ. Olyan szerves oldószerekrõl is szó
van, amelyek közül több nehézfémet is tartalmaz, ezért a
környezet és az emberi egészség védelmében különös
gonddal kell bánni velük. A metanol – más néven metilalkohol, amelybõl Törtelen huszonötezer litert tároltak –
például elõbb vakságot, végül halált okozhat.
Dr. Illés Zoltán, a Fidesz környezetvédelmi szakpolitikusa, a lakossági fórum meghívott elõadójaként arról
tájékoztatott bennünket, hogy a korábban itt tárolt anyagok
közül legalább kettõ rákkeltõ és hat toxikus. A cég egy,
a mérgezõ anyagok tárolásáról szóló 2006-os kormányrendelet hiányosságát használta ki. A vegyipari lobbi nyomására két, korábban a falu határában elhelyezett rákkeltõ
szer nem került rá a veszélyességi listára, így a szükséges
engedély kiadása után a törvény szerint vissza is hozhatják
ide. ILLÉS ZOLTÁN AZT JAVASOLTA, HOGY
HELYI NÉPSZAVAZÁST ÍRJUNK KI A TELEPRÕL.
Rátóti János képviselõ hozzászólása:
„Az elkészített bázis szakmailag messze nem felel meg
a követelményeknek, ennek ellenére engedélyezték. Ahol
emberi- és természeti tényezõk hatnak, ott történhetnek balesetek. Bizonyára Csernobilban sem szándékosan robbantották fel az atomerõmûvet. Törtel biztonsága abban van,
ha a veszélyes anyagok nem kerülnek ide. Ezt népszavazással, ami felülír minden egyéb döntést, elérhetjük! Ma
Magyarországon olyanok a közállapotok, hogy ha magunkat nem védjük meg, senki nem véd meg minket, ezért meg
kell tartani a népszavazást!”

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2008. (IV.24.) sz. rendelete
Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól
Törtel Község Önkormányzat Képviselõtestülete a Helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében, valamint
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. §, 26.
§, 32. § (3) bek., 37/D § (2) bek., 38. §
(1) bek. c pontjában, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és
a 62. § (2) bekezdésében (a továbbiakban:
Szt.) kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló módosított
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 18. § (1) és (2) bekezdésében, a
21. §-ában valamint a 148. § (7) bekezdésében foglaltakat – az alábbi rendeletet
alkotja.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy meghatározza az
önkormányzat területén – a fenti jogszabályok mellett – biztosított egyes szociális
ellátások feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Törtel község
területén élõ, az 1993. évi III. Tv. 3. §ában foglalt személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmet
– az eljárás gyorsabbá, egyszerûbbé tétele
érdekében – elsõsorban a Polgármesteri
Hivatal által rendszeresített, illetve a 63/
2006 (III.27.) sz. Kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatványon lehet

benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
(3) Az egyes ellátási formákra vonatkozó
jogosultság elbírálásához a kérelmezõ
jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozóan nyilatkozatot köteles tenni és e nyilatkozat alátámasztására megfelelõ igazolást
kell csatolnia.
(4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezõnek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság
gyakorlására lehetõséget adó körülmények
fennállásának hitelt érdemlõ igazolását.
Az ellátás folyósításának
idõpontja, módja
4. §
A megállapított támogatás folyósításáról a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja
gondoskodik, az ügyfél folyószámlájára
történõ átutalással, valamint helyben kifizetéssel.
Folytatása a 3. oldalon.

HÍRADÓ
Folytatás a 2. oldalról.

Az ellátások ellenõrzésének szabályai
5. §
(1) A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv köteles.
(2) A Képviselõ-testület az Ötv. 9. § (3)
bekezdésében biztosított lehetõségével
élve, a szociális ellátás hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
II. FEJEZET
A szociális ellátások formái
6. §
(1) A szociális rászorultságtól függõ támogatások formái:
(a) pénzbeli támogatások,
(b) természetbeni támogatások.
(2) A szociális és a gyermekvédelmi törvénybõl fakadó pénzbeli támogatások fajtái:
(a) idõskorúak járadéka,
(b) rendszeres szociális segély,
(c) lakásfenntartási támogatás,
(d) ápolási díj,
(e) átmeneti segély,
(f) temetési segély,
(g) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Természetben nyújtott
szociális ellátások
7. §
(1) Egyes pénzbeli ellátások részben vagy
egészben természetbeni szociális ellátási
formában is nyújthatók. Természetbeni
szociális ellátásként nyújtható:
lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély,
köztemetés,
közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
(2) Természetbeni ellátás különösen az
élelmiszer, a tankönyv, a tüzelõ segély, a
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
III. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függõ
ellátások
Rendszeres szociális segély
8. §
(1) A rendszeres szociális segélyre való
jogosultságot a többször módosított Szociális törvény és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott feltételek alapján kell elbírálni.
(2) Az aktív korúak rendszeres szociális
segélye megállapításának és folyósításának
feltételeként a munkanélküli köteles
együttmûködni az önkormányzattal és a
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségével.
Kiközvetítéseken köteles megjelenni, távollétének okát hitelt érdemlõen igazolni,
a számára felajánlott, az Szt. és a foglal-

3. oldal
koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított
1991. évi IV. törvény alapján megfelelõ
munkát elfogadni. Köteles részt venni az
általa szervezett – mentális állapotát javító,
szinten tartó, beilleszkedést segítõ – programokon. A beilleszkedési programban
való részvétel írásos megállapodás alapján
történik.
(3) Az együttmûködés keretein belül az
aktív korú nem foglalkoztatott személy
köteles:
a) közhasznú, közcélú, közmunka, alkalmi
munkavégzésben részt venni;
b) Munkaügyi Központ által szervezett
együttmûködési programban részt venni;
c) Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségénél
a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül felvenni a kapcsolatot.
(4) A Közép-Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ 4. sz. Regionális Kirendeltség Ceglédi Kirendeltsége megállapodás alapján tájékoztatja az önkormányzatot az aktív korú nem foglalkoztatott
személy számára elõírt együttmûködési
kötelezettség teljesítésérõl, illetve megszegésérõl.
(5) Amennyiben a segélyezett együttmûködési kötelezettségét megszegi a segély folyósításának idõtartama alatt, akkor
a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani.
(6) Az együttmûködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történõ ismételt
megszegése esetén a rendseres szociális
segélyt meg kell szüntetni.
Súlyos kötelezettség szegésnek minõsül az
Szt.-ben meghatározottakon túl:
a) neki felróható módon nem vesz részt a
számára elõírt éves felülvizsgálaton;
b) az önkormányzat vagy a kirendeltség
által felajánlott megfelelõ munkalehetõséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott idõpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg;
c) a képzést önhibájából nem fejezi be.
Lakásfenntartási támogatás
9. §
(1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek
a háztartásában együtt élõ személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségben élnek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének:

a) 25%-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve, ha a háztartásban élõ személyek több mint fele a 4. § (1) bekezdésének
b) pontja szerinti gyermek vagy fogyatékos
személy;
b) 30%-át az a) pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) a településen elismert minimális lakásnagyság 100 m2;
b) a településen elismert lakásminõség:
összkomfortos;
c) a lakásfenntartás támogatásra való jogosultságának a háztartásban az egy fõre
számított havi jövedelmi határa:
– egyedül élõ esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-a,
– nem egyedül élõ esetében a határ: az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-a;
d) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele: A lakásfenntartásra
nyújtott támogatás esetén a havi lakásfenntartási költségnek a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya legfeljebb:
– egyedül élõ esetében:
25% lehet,
– nem egyedül élõ esetében:30%.
(4) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás
esetében lakásfenntartási költségen a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részletét, a csatorna használati díjat, a szemétszállítási
költséget, valamint 25% mértékig a villanyáram, 10% mértékig a vízfogyasztás,
25% mértékig a gázfogyasztás, 30% mértékig a tüzelõanyag költségeit.
(5) A 8. § (1) bekezdése alkalmazásában
külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerõs bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(6) A lakásfenntartási támogatás:
– egy évre (azaz 12 hónapra);
– ha a fûtési szezonban a fûtési költségek
miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel
nyújtják, egy fûtési szezonra (azaz 8 hónapra) szól.
(7) A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet évente meg kell újítani.
(8) A lakásfenntartási támogatást kérõ a
lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei
közül:
a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerzõdéssel;
b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõrészletét a pénzintézet igazolásával;
c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végzõ szervek által
kiállított közüzemi számlákkal;
d) egyedi fûtésû lakások esetén a fûtés
költségeit a háztartási tüzelõanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja.
(9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a
támogatást kérõ milyen jogcímen lakik a
Folytatása a 4. oldalon.
lakásban.

TÖRTELI

4. oldal
7/2008. (IV.24.) Ök. sz. rendelet...
Folytatás a 3. oldalról.

(10) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat legalább olyan idõszakra vonatkozóan kell benyújtani, mint amekkora idõszakra a támogatás jár.
(11) A lakásfenntartási támogatás összege:
– a támogatás maximum 60 ezer Ft/év,
(azaz 5000,- Ft/hó);
– ha a fûtési szezonban a fûtési költségek
miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel
nyújtják, a támogatás maximum 40000,Ft/fûtési szezon, (azaz 5000,- Ft/hó).
(12) A lakásfenntartási támogatás egy
hónapra jutó összege nem lehet kevesebb
2500,- Ft-nál.
(13) A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmek benyújtása folyamatos.
Ápolási díj
10. §
(1) Méltányosságból ápolási díj állapítható
meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az (1) bekezdés esetén akkor állapítható meg ápolási díj, ha a családban az egy
fõre számított havi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-át, egyedülálló esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg.
(3) Az ápolási díj folyósításának további
feltétele, hogy
a) a kérelmezõ és az ápolásra szoruló személy életvitelszerûen közös háztartásban
él;
b) a kérelmezõ és az ápolásra szoruló személy állandó törteli lakos;
c) a kérelmezõ és az ápolásra szoruló személyek nem kötöttek eltartási, életjáradéki,
vagy öröklési szerzõdést.
(4) A Polgármesteri Hivatal az ellátás megállapítását követõen évente legalább egyszer ellenõrzi, hogy az ápolást végzõ személy kötelezettségét teljesíti-e. Az ellenõrzés során – egy elõre nem jelzett idõpontban – felkeresi az ápolt személyt az
otthonában és környezettanulmányt készít,
mely tanulmány során ellenõrzi, hogy a 63/
2006. (III.27.) sz. Korm. Rendelet 27. §
(2) bekezdésében foglalt követelményeknek az ápolás megfelel.
(5) Az ápolási díj havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a.
Átmeneti segély
11. §
(1) A létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ
személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lét-

fenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet:
a) krónikus, hosszantartó betegségbõl eredõ jövedelem kiesés;
b) nagyobb összegû váratlan, vagy önhibán kívüli rendkívüli kiadások;
c) elemi károsultság;
d) egyéb elõre nem látható különös méltánylást érdemlõ esetek.
(3) Aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátásban részesül, csak
különösen indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt (15 napot meghaladó kórházi
kezelés, súlyos elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, a megélhetést veszélyeztetõ
gyógyszerköltség esetén).
(4) Az átmeneti segély formái:
a) egyszeri segély;
b) kamatmentes szociális kölcsön;
c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(5) Átmeneti segély állapítható meg annak,
akinek saját, illetve családjában az egy fõre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át,
egyedülálló esetén a 150%-át nem haladja
meg.
(6) Nem állapítható meg az átmeneti segély, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem
valósak, illetõleg a kérelmezõ vagyoni
körülményeit és életvitelét tekintve anyagi
veszélyeztetettsége nem állapítható meg.
(7) A segély összegét a kérelmezõ életkörülményeinek figyelembevételével úgy kell
megállapítani, hogy az hathatós segítséget
nyújtson a rászorulónak úgy, hogy az egyszeri átmeneti segély összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50%-át, illetve család részére egy évben összesen
– a különösen méltánylandó rendkívüli
eseteket kivéve – a nyugdíjminimum kétszeresét.
(8) A polgármester különös méltánylást
igénylõ esetben átmeneti segélyt állapíthat
meg jövedelemhatárra tekintet nélkül az
alábbi esetekben:
a) igazolt, krónikus, hosszantartó betegségbõl adódó nagyobb összegû váratlan vagy
nem tervezhetõ kiadások;
b) igazolt krízishelyzet: elemi csapás (pl.
tûzkár), természeti csapás (pl. árvíz), stb.
(9) A (8) bekezdésben foglalt esetekben a
megállapított segély összege maximum
50000,- Ft lehet.
(10) A kamatmentes szociális kölcsön csak
akkor nyújtható, ha egyébként a konkrét
körülmények ismeretében a kölcsön viszszafizetésének megnyugtató garanciái
vannak. Ebbõl következõen:
a) a kölcsön folyósítására csak igen indokolt, rendkívüli esetben (pl. haláleset, veszély elhárítás) kerülhet sor;
b) a kölcsön nyújtására a jogosultság meg-

állapítását elrendelõ döntés meghozatala
után szerzõdést kell kötni, melyben rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit és a
törlesztés elmaradásának jogkövetkezményeit;
c) a kölcsön összege nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a háromszorosát.
Temetési segély
12. §
(1) Az önkormányzat temetési segélyt
nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de
a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés alapján a család létfenntartását veszélyezteti, ha a családban
az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át.
(3) A temetési segély iránti kérelemhez
mellékelni kell a temetés költségeirõl a segélyt kérõ, vagy vele egy háztartásban élõ
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott
számlákat a kérelmezõ részére vissza kell
adni.
(5) A temetési segély összege a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének
10%-a.
(6) A helyben szokásos legolcsóbb temetés
összege: 120.000,- Ft.
(7) Temetési segély nem adható annak, aki
tartási, életjáradéki, öröklési szerzõdés
alapján köteles az eltemettetésrõl gondoskodni.
Közgyógyellátás
13. §
(1) Méltányosságból közgyógyellátási
igazolványra való jogosultságot lehet megállapítani azon szociálisan rászorult személy részére, ahol az egy fõre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élõ esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át
Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás
14. §
(1) A települési önkormányzat képviselõtestülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékû rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfennFolytatása az 5. oldalon.
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tartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Elsõsorban azokat a gyermekeket,
illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az
ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezõ
többletkiadások – különösen a szociális
válsághelyzetben lévõ várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez kapcsolódó kiadások,
a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elõsegítése,
betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet
a szülõ vagy más törvényes képviselõ a
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti
elõ.
IV. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
15. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a következõ személyes gondoskodást nyújtó
a) szociális alapszolgáltatásokat:
aa) szociális étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés;
b) gyermekjóléti alapellátási formákat:
ba) gyermekek napközbeni
ellátása,
bb) gyermekjóléti szolgálat.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés aa)
pontjában valamint a b) pontjában felsorolt
feladatokat saját szervezetével, az ab-ac)
pontban meghatározott feladatot pedig
kistérségi társulás keretében biztosítja.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevétele önkéntes,
az ellátást igénylõ kérelmére történik. Ha
az ellátást igénylõ cselekvõképtelen, a
kérelmet a törvényes képviselõje terjeszti
elõ.
Szociális étkeztetés
16. §
(1) A szociális étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérõl (ebéd) kell gondoskodni.
(2) Az étkeztetés igénybe vehetõ elhordással és lakásra szállítással egyaránt.
(3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni,
melyet a képviselõ-testület évente egyszer
rendeletben határoz meg.
Az étkezésért fizetendõ térítési díjból – a
jövedelmi viszonyok alapján – kedvezmény nyújtható a térítési díj 50%-áig, az
alábbiak szerint:

5. oldal
a) családban élõnél – ha az egy fõre esõ
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot;
b) egyedül élõnél, ha a jövedelem nem éri
el a nyugdíjminimum 150%-át.
(4) Térítésmentes ellátásban részesülhet az
a szociálisan rászorult, aki jövedelemmel
nem rendelkezik.
(5) Szociálisan rászorult, aki önmaga,
illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel, kora, egészségi állapota,
fogyatékossága miatt nem képes biztosítani
az ebédet.
Házi segítségnyújtás
17. §
(1) Az Sztv. 63. §-ában meghatározott
rászorultak házi segítségnyújtásban részesülnek, amely segítség a gondozott lakásán
nyújtható, amit a gondozott kora, egészségi
állapota vagy más ok miatt elvégezni nem
tud, és ennek elvégzésére köteles és képes
hozzátartozója nincs.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni.
Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj,
az óradíjnak és a gondozásra fordított idõnek a szorzata.
(3) A gondozási óradíjat a képviselõ-testület állapítja meg a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának határozata
alapján, amelyet a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmaz.
V. FEJEZET
Szociálpolitikai Kerekasztal
18. §
(1) Az önkormányzat helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, különösen a
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére, a települési szociálpolitikai
döntések szakmai véleményezésére, értékelésére, elemzésére.
A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente
két alkalommal ülést tart.
(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
tagjai: Törtel Község Önkormányzatának
mûködési területén szociális intézmények

és a mûködtetõ fenntartó:
a) Törtel Község Önkormányzatának képviselõje;
b) Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ Szolgálat dolgozói;
c) Háziorvos;
d) Védõnõ;
e) Általános Iskola és Óvoda ifjúságvédelmi felelõse;
f) Törtel község jegyzõje;
g) Az Általános Iskola és Óvoda vezetõje;
h) Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõje.
(3) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
tagjai továbbá:
a) A Faluvédõ Egyesület Törteli Szervezete;
b) A Törtelen mûködõ Nyugdíjas Klub.
VI. FEJEZET
Értelmezõ és záró rendelkezések
19. §
(1) A szociális ellátás rendszerében a rendszeres ellátottak közül családban élõ személy ugyanazon évben csak egy rendszeres ellátási formában részesülhet.
(2) Rendszeres ellátásnak minõsül:
a) az ápolási díj,
b) a rendszeres szociális segély.
(3) A temetési segély bármely rendszeres
ellátás mellett megállapítható.
(4) A rendszeres ellátásban részesülõ,
rendkívül indokolt esetben (pl.: létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzet) átmeneti
segélyként lehetõleg élelmiszerutalványt,
tüzelõutalványt, vagy gyógyszertámogatást
kaphat.
(5) Ez a rendelet kihirdetése napjával lép
hatályba.
(6) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól
szóló többször módosított 11/1997. (X.27.)
számú rendelete.
Törtel, 2008. április 24.

Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

1. számú melléklet
Házi segítségnyújtási szolgáltatásért fizetendõ gondozási óradíj a 2008. január
01. után ellátásban részesülõk részére:
Az egy fõre jutó jövedelem
a nyugdíjminimum %-ában
1.
2.

0-150%
150% felett

Összegek
forintban

Gondozási díj
Ft/óra

0 – 42.750.42.750.-

0.40.-

Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a
jövedelem 20%-át.
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FELHÍVÁS
Egyre többször halljuk azt, hogy utcákban, tanyákon nem kapták meg a Törteli Híradót. Tájékoztatunk mindenkit, hogy az Önkormányzat a
Postát bízta meg a terítéssel (kb. 1500 db). A
szerzõdés szerint TÖRTEL MINDEN HÁZÁHOZ KI
KELL HORDANI a lapot, ezért fizet az Önkormányzati Hivatal. Jogos elvárás a község lakóitól az
újságot megkapni; és a továbbiakban kérjük,
tájékoztassanak bennünket arról, hogy hova nem
jutott el a törvény szerint elõírt tájékoztatás a
község közügyeirõl! Köszönettel: Káldiné Megyeri
Éva. E-mail cím: th.ujsagba@gmail.com;
postacím: Törtel Község Önkormányzata (MES
Bizottság) Káldiné Megyeri Éva Törtel, Szent
István tér 1.

P A L L A G I
TAKARÍTÓ-TISZTÍTÓ TEAM
SZÕNYEGTISZÍTÁS HÁZTÓL HÁZIG SZÁLLÍTÁSSAL!
KÁRPIT ÉS AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁS!

Telefon: 06-20/590-3629

CSÕCSERE!

Szálas és Társa

Tervezõ, Kivitelezõ, Beruházó Bt. ajánlata:
C s a l á d i h á z a k , c s a l á d i h á z a k b õ v í t é s e,
Gazdasági-üzemi épületek
Kommunális létesítmények

KIVITELEZÉSE-FELÚJÍTÁSA
TERVEZÉSE, MÛSZAKI VEZETÉSE teljes körû ügyintézéssel!
Állunk rendelkezésükre a hét minden napján 8-18 h-ig
az alábbi címen és tel./fax számon:

Nagykõrös, Bíbor u. 5. 06-53-350-165
Szálas Zoltánné
üzletvezetõ

Tudatom kedves vendégeimmel, hogy a minél
tökéletesebb barnulás elérése érdekében

szoláriumunkban csõcsere történt.
Csöveink mélybarnító hatásúak, kíméletesek a
bõrrel és tartós, egészséges színt biztosítanak.
Szolgáltatásunk a tavalyi áron!
Kedvezõ bérlet: 44 Ft/perc.
ASZTALOSNÉ MARIANN
„ASZIMA CENTRUMA”
TÖRTEL, DÓZSA GY. ÚT 13.
Tel.: 53/376-093; 06-30-535-9871

Kedves Törteliek!
A törteli gyerekek és felnõttek több 10 éves álmát szeretnénk valóra váltani egy JÁTSZÓTÉR megvalósításával!
Ezt az álmot közös erõvel talán el tudjuk érni. A Delikát8
„Fõzzön 8 játszóteret” játékával nekünk is sikerülhet!
Az elmúlt évben elsõsorban olyan települések nyertek, akik
kis közösségekbe tömörülve együttes erõvel gyûjtötték a
vonalkódokat. Nem kell mást tennünk, csak gyûjtenünk
a Knorr Delikát8 termékek vonalkódját!
Kérem, segítsenek Önök is! A vonalkódokat leadhatják Törtelen az iskolában (Perlakiné Huszti Márta), az óvodában
(Antalné Tóth Szilvia), a papírboltban (Molnárné Rátóti
Szilvia) vagy Petrovics Emese (Bajcsy-Zs. út 5.). A lényeg,
hogy egyetlen vonalkód se vesszen el! Köszönöm a segítségüket a gyerekek nevében is!
Petrovics Emese

Szálas Zoltán
építész tervezõ

Gyûjtsük a kupakokat és a
megmaradt 1 és 2 forintosokat
Az 23 hónapos abonyi MAJOR ZOLIKÁNÁL 2008. január 7-én egy öröklõdõ betegséget diagnosztizáltak, ami a fiúgyermekeknél jelenik meg. A
lányok csak hordozhatják a betegséget. A gyermekorvos családlátogatás
alkalmával érezte, hogy kicsit feszesebbek Zolika izmai, ezért gyógytornászhoz küldte. Vizsgálatok következtek és az eredmény fájdalmas volt.
Izomsorvadást állapítottak meg, mely a lábakon kezdõdik és a vázizmokon
folyamatosan halad felfelé, a karokra és a törzs izmaira.
A betegséget az orvosok tájékoztatása szerint csupán külföldön tudnák
kezelni, õssejt-beültetéssel. Ez az egyedüli remény Zolika számára.
Jelenleg vízi tornára jár és nemrég kezdte el a lovaglást Szolnokon,
amelynek jótékony hatásáról nagyon sokat hallhattunk már.
A fentiekbõl megismerve a család nagy fájdalmát, próbálunk kérésüknek
nyilvánosságot biztosítani, hogy össze tudják gyûjteni azt a pénzt, mely
a külföldön elvégzendõ mûtét költségeit fedezné. Ez a mûtét az ÉLETRE
adna esélyt Zolikának. Lehetõség van pénzadományozásra, az OTP-nél
vezetett 11773683-70223088 sz. számlán, amennyiben azonban adójóváíráshoz igazolásra van szükség, azt külön szíveskedjenek jelezni, mert
az nem erre a számlára fizetendõ. Több helyen olvastunk arról is, hogy
az összegyûjtött mûanyag kupakokat átveszik, az olajos kivételével (azt,
hogy hol, még nem tudjuk, most keressük a kapcsolatokat). Gyûjtjük
továbbá a megmaradt 1 és 2 forintosokat.
Abonyban és az ország számos településén már gyûjtenek. Gyûjtésre
kérjük az iskolák tanulóit, a kis óvodásokat, vendéglátó egységek vezetõit,
kérünk mindenkit, aki ezt a felhívást olvassa, hogy a gyûjtési kezdeményezésünkhöz kapcsolódjon. Az összegyûjtött kupakok és 1-2 forintosok leadhatóak a Családsegítõ Irodában (Abony, Szilágyi E. u. 3.), a Könyvtárban (Abony, Csillag Zs. u. 3.), abonyi gyógyszertárakban, illetve Abony,
Batthyány u. 58. sz. alatt. Nagyobb mennyiség esetén elszállítjuk.
Kapcsolat: Major Zoltánné 06-30/537-83-34; majorzoltanne@freemail.hu
és petoistvanne@freemail.hu. A Major család nevében elõre is tisztelettel
megköszönöm az együttmûködésüket.
Petõ Istvánné, Városunk Fejlõdéséért Egyesület Abony
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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

Drótfonatok
1 m magas 25fm/tekercs .......... 6000

Ft
1,2 m magas 25fm/tek.............. 7000 Ft
1,5 m magas 25fm/tek.............. 8000 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!

TÛZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
Akác hulladék szálban és
aprítva megrendelhetõ!
Betonoszlopok 2,4 m hosszban

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve
Szélezetlen deszka több méretben kapható!

AKÁC KERÍTÉSELEMEK
2 méteres hosszban és 75-100-125-150 cm-es magasságban

TÖRTELI

8. oldal

A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Törteliek!
A múlt hónapi számban megköszöntem mindazok munkáját, akik segítettek
abban, hogy a Malom épületének ünnepélyes átadása mindenki számára emlékezetes maradjon.
Elnézést szeretnék kérni, hogy a névsor
nem volt teljes. Ezért most külön szeretném megköszönni az óvó nénik munkáját,
az ünnepi mûsor szereplõinek: Búcsús
Melindának, Bekõ Dórának és Sinka Alte
Mirának a közremûködést, a szalag átvágásánál segítõ munkájukat Erõs Mirtilnek,
Godó Helgának és Andó Fanninak.

A fõzõverseny eredménye is lemaradt.
Mivel mindenki nagyon finomat fõzött, így
a zsûri két elsõ díjat osztott ki és a többi
versenyzõk megkapták a második helyezettnek járó díjakat. Elsõ helyezett lett:
Linda-Erzsike duó babgulyással (Horváth
Linda, Váradi Gyuláné) és Tankó Zsolt
velõs pacalpörkölttel.
Értesítjük a lakosságot, hogy a
mûvelõdési ház július 7-tõl július 20-ig
nyári szünetet tart. Július és augusztus
hónapban szombaton is zárva vagyunk. A
múzeum elõre bejelentkezés esetén látogat-

ható ebben az idõszakban is. Bejelentkezni
július 7-20. között az 53/376-252 vagy a
336-208 telefonon lehet.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a múzeum szombaton és vasárnap szintén
elõre bejelentkezés esetén látogatható.
Bejelentkezés hétköznapokon 8-16 óráig
a 376-539-es telefonon vagy személyesen
az irodában, a nyári szünet alatt a fent
említett telefonszámon.
Kedves Gyerekek!
A könyvtár vetítõ termében filmklub
Folytatása a 9. oldalon.

DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT KÉRDÕÍV
Tisztelt Hölgyem / Uram! Szeretnénk az Önök igényeinek megfelelni, ezért felmérést végzünk abból a célból, hogy megtudjuk,
hogyan vélekednek az új Mûvelõdési Központ szolgáltatásairól, és, hogy milyen igényeknek kellene még eleget tennünk.
Kérjük, szánjon pár percet arra, hogy kitöltse kérdõívünket és bedobja az új intézményünk bejáratánál elhelyezett dobozba.
1. Korábban részt vett valamilyen programon
a mûvelõdési házban?
 Igen
 Nem
2. Ha igen, akkor milyen rendezvényen?
 Bál
 Ünnepi mûsor
 Klubok, szakkörök, tanfolyamok
 Kiállítás
 Egyéb: ....................................................
3. Ha nem, akkor miért?
 Nem voltak olyan programok, amik
érdekelték volna.
 Szeretett volna elmenni, de a programok
olyan idõben voltak, amikor Ön nem ér rá.
 Nem tudja.
4. Korábban milyen gyakran vett részt törteli
kulturális programon?
 Évente egyszer
 Évente többször
 Havonta egyszer
 Gyakrabban
 Alkalomszerûen
5. Milyen programokra menne el a jövõben
szívesen?
 Könnyûzenei koncert
 Komolyzenei koncert
 Színház
 Aerobik
 Társastánc
 Tudományos, egészségmegõrzõ elõadások
 Bál
 Hangverseny
 Író-olvasó találkozó
 Kiállítás
 Filmvetítés
 Népdalest
 Hagyományõrzõ rendezvény
 Operett mûsor
 Bábszínház/gyermekszínház
 Egyéb: ....................................................
6. Milyen programokat tudna elképzelni gyermekei számára?
 Kézmûves klub
 Ügyességi, szellemi vetélkedõk
 Társasjáték
 Mesefilm klub

 Mesemondó teadélután
 Festés-rajzolás
 Egyéb: ....................................................
7. Mely klubokban érezné jól magát?
 Film klub
 Ifjúsági klub
 Nyugdíjas klub
 Nyelv klub
 Kézmûves klub
 Video klub
 Háziasszony klub
 Kismama klub
 Egészséges életmód klub
 Történelmi klub
 Hagyományõrzõ klub
 Színjátszó klub
 Mit javasolna: ........................................
8. Milyen szabadidõs tevékenységen venne részt
szívesen?
 Biliárd
 Csocsó
 Énekkar
 Táncház
 Kártya-parti
 Társasjáték verseny
 Kulturális vetélkedõ a könyvtárban
 Internet
 Felolvasó estek
 Sakk
 Javaslat: .................................................
9. Milyen összegû klubtagsági díjat javasol a mûködtetéshez (havonta)?
.....................................................................
10. Milyen tanfolyamokon venne részt?
 Számítástechnikai
 Nyelvi
 Gépjármûvezetõi
 Fõzõ
 Egészségmegõrzõ
 Javaslat ..................................................
11. Tartana-e családi-, baráti- és osztálytalálkozót
az új Mûvelõdési Központban?
 Igen
 Nem
12. Igénybe veszi-e díjfizetés ellenében a Teleház
szolgáltatásainkat?
 Igen
 Nem

13. Ajánlaná-e olyan lakosoknak intézményünk
programjait, akik nem helyi lakosok?
 Igen
 Nem
14. Ha igen, akkor honnan érkeznének az ismerõsei?
.....................................................................
.....................................................................
15. Az Ön számára mi lenne a legfontosabb a
Kulturális Központ életében?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Demográfiai kérdések:
16. Neme:
 Nõ
 Férfi
17. Életkora: ................................................ év
18. Családi állapota:
 Egyedülálló
 Nõs/Férjezett
 Kapcsolatban él
 Gyermekes családban él
Gyermekei száma: .......................................
19. Foglalkozása:
 Tanuló
 Közalkalmazott
 Alkalmazott
 Vállalkozó
 Munkanélküli
 Nyugdíjas
 Háztartásbeli
 Egyéb: ....................................................
20. Lakóhelye:
 Törtel
 Más település
21. Egyéb ötletei:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Törtel, 2008. .......................................................

Közremûködõ segítségét köszönjük.

HÍRADÓ

9. oldal

A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Folytatás a 8. oldalról.

várja az érdeklõdõket. Minden csütörtökön
délelõtt 10 órától óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak vetítünk mesefilmeket, délután 14 órától felsõ tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak kötelezõ
olvasmányokat, történelmi és játékfilmeket. Szeretettel várunk mindenkit.
MÚZEUM BARÁTOK KÖRE
Megalakult a MÚZEUM BARÁTOK
KÖRE. Szeretettel várjuk tagjaink közé
azokat, aki fontosnak tartják Törtel múltjának ápolását, a régi hagyományok felélesztését és azok megõrzését, a tárgyi emlékek
és írásos anyagok felkutatását.
Kedves Törteliek!
Kedves Barátaim!
A múlt havi újságban megjelent egy
kérdõív, amit azért készítettem, hogy felmérjem a lakosság igényét, mi az, amit a
lakosság kérésére betervezzünk a programunkban. Sajnos egyetlen kérdõívet sem
kaptunk vissza. Nem tudom mire vélni a
dolgot. Remélem, nem igénytelenség az
oka, csak egyszerûen idõhiány az, ami
hátráltatja Önöket abban, hogy kitöltsék és
eljuttassák nekünk a kérdõívet. Most újból
próbálkozom és remélem, több sikerrel.
Kérem, szánjanak rá 5 percet, hogy ezzel
segítsék az éves programunk összeállítását,
és ezt úgy tehessük, hogy az Önök igényét
tudjuk vele szolgálni. Elõre is köszönöm
segítségüket! Argyelán Lászlóné igazgató

SLÁGER PARTY
2008. JÚLIUS 4-én,
pénteken 21 órától éjjel 2-ig
a „M A L O M B A N”!
D.J.: ANTAL LÁSZLÓ

Rock & Roll, Rockabilly

23 órától
az 50-es évek hangulatában.
A hangulatot biztosítja: Tom

White és Barátai

Belépõdíj: elõvételben, asztalfoglalással 1.000,- Ft; a rendezvény elõtt: 1.200,- Ft
S Z E R E T E T T E L
V Á R U N K
M I N D E N K I T !
Május 23-án közösen a
jászkarajenõi mûvelõdési házzal, autóbuszos kirándulást szerveztünk a Pest
Megyei Közmûvelõdési Intézet által rendezett Reneszánsz
Udvarra, melynek utazási költségét is felvállalta az rendezõ
intézmény.
Az egész napos rendezvény sok érdekes programján
vehettünk részt, ilyen volt például a 300 éves épület érdekességeit bemutató megyeházi
séta, a biatorbágyi Ládafia
Bábszínház elõadása, a Szent György Lovagrend bemutatója, nevethettünk Shakespeare
vígjátékain, érdekesség volt az agyagzsetonokkal mûködõ reneszánsz kaszinó; és akinek
táncolni volt kedve, részt vehetett a reneszánsz táncház programján is.
Köszönjük a megyei kollégáknak a meghívást, mert akik részt vettek ezen a gazdag
programon, élményekben gazdagon térhettek haza.

A Nyugdíjas klub májusban Sárospatakon volt zarándokúton. Elõször a
Vártemplomot nézték meg, ahol virágot helyeztek el Szent Erzsébet tiszteletére. Ebben
az õsi templomban keresztelték meg feltehetõen Árpád-házi Szent Erzsébetet, aki
valószínûleg Patakon született. Ezután a IV. Béla vendéglõben egy finom ebédet
fogyasztottak el, majd egy sétát tettek a Rákóczi Vár Várkertjében. Majd a nap egy
közös fagyizással fejezõdött be Sárospatakon. Persze a tokaji borkóstolás sem maradt
le a programról. Sok szép ilyen kirándulást kívánunk még a mi nyugdíjasainknak.

AKIRE
BÜSZKÉK
LEHETÜNK
Van egy kislány a
faluban, akit már
bizonyára sokan hallottak énekelni, hisz
ott van minden ünnepélyen, minden
rendezvényen és megörvendezteti a vendégeket mindig gyönyörû hangjával. Viszont bizonyára nem sokan tudják – ezért
szeretném Önökkel tudatni –, hogy Bekõ
Dóra – mert róla van szó – indult a megyei
Ki Mit Tud? Vetélkedõ április 12-i elõdöntõjén, ami három napig tartott és a rengeteg
énekes közül nyolc fõ jutott tovább a
döntõbe. A mi Dórink is köztük volt.
A döntõ április 19-én volt Monoron és
Bekõ Dóra, Törtel „Csalogánya” elhozta
a III. helyezést.
Kívánunk Neki további sok sikert és kitartást, ha tovább megy ezen az úton.

TÖRTELI

10. oldal

A Szent István Király Általános Iskola hírei
A 2007/2008-as tanév kiemelkedõ sportversenyei
Ebben a tanévben a Szent István Király Általános Iskola rendezte a körzeti
diákolimpiát teremlabdarúgás sportágban, ahol a mi iskolánk kilenc iskola
közül a II. helyezést érte el. Tavasszal Abonyban a nagypályás labdarúgásban szintén a II. helyen végeztünk.

Álló sor: Surin Ádám, Kozák Krisztián, Sebõk Attila, Váradi János,
Határ Richárd. Guggolnak: Józsa Krisztián, Szakter Tibor, Kozák
Nikolasz, Hornyik Zsolt (Farkas Sándor, Kiss János).
A Katasztrófavédelmi Verseny területi fordulóján Cegléden, I. helyezést
értek el tanulóink és utazhattunk Szentendrére a megyei versenyre.
Felkészítõ: Ábrahám László. Képünkön: Molnár Dávid, Angyal Viktória,
Sinka Antónia, Molnár Zsolt.

Május hónapban Kõröstetétlenen az iskola labdarúgó csapata II.,
Jászkarajenõn pedig a kézilabda csapat I. helyezést ért el.

Álló sor: Hanus Réka, Bóta Anita, Bujka Csilla, Bekõ Dóra, Burai
Marietta. Guggolnak: Seres Júlia, Fajka Ivett, Bakos Katalin, Halasi
Judit, Horváth Brigitta.

Az iskolánk kiemelkedõ sportolói
Kyokoshinkai karate: Molnár Mercédesz, Határ Mónika
Ökölvívás:
Váradi János
Tenisz:
Miklós Olivér, Antal Bence, Sebõk
Dávid, Surin Ádám
Kézilabda:
Bekõ Dóra, Bakos Katalin, Bujka
Csilla, Halasi Judit
Labdarúgás:
Kozák Nikolasz, Ábrahám András,
Zsitva Dávid, Szakter Tibor,
Hornyik Zsolt, Kozák Krisztián,
Farkas Sándor
Szertorna:
Pintér Adrienn
Tánc:
Magyar Fanni, Kókai Nikolett
Vízilabda:
Orgoványi Ádám
„Hajrá Törtel!”

A sport boldoggá tesz!
2008. május 26-án a törteli Szent István Király Általános Iskola 7-8. osztályos lányai,
focizni mentünk Tápiószõlõsre. Az idõ gyönyörû volt, de a kedvünk sem volt rossz.
Igaz, kicsit izgultunk a meccsek miatt, mert olyan csapatokkal játszottunk, akik megyei
bajnokságon I-II. helyezést értek el. Megérkeztünk vicces és izgalmas utunk során a
labdarúgó pályára.
Felsorakoztak a csapatok: Törtel, Dánszentmiklós, Csemõ, Tápiószõlõs, Rákóczifalva.
Érdekesnek bizonyultak a küzdelmek. Elõször nem adtunk bele mindent a fociba, de
végül Mihály Zoltán tanár úr biztatására sikerült gólokat szerezni! Gólszerzõk neve:
Bodor Csilla (1x), Bekõ Dóra (1x). A csapatunknak felettébb jó napja volt Tápiószõlõsön.
Ezért a két gólért is megküzdöttünk keményen, és nem bánjuk, hogy nem gyõztünk.
Sokszor éreztük úgy, hogy: Na jó, itt hagyjuk abba – de harcoltunk és küzdöttünk,
nagyon jól éreztük magunkat! Csapatunkban résztvevõ lányok: Kiss Erzsébet, Angyal
Viktória, Bodor Csilla, Pánczél Krisztina, Dajka Kitti, Bekõ Dóra.
A meccsek végén minden csapat minden játékosával kezet fogtunk, megkaptuk az
oklevelet a részvételért, és boldogan, jó kedvvel, új élményekkel értünk haza Törtelre!
Bodor Csilla

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

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