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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2008. október 22-én 17 órai kezdettel,
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezendõ

községi megemlékezésünkre,
melyet a Szent István Király Általános Iskola falán elhelyezett
emléktáblánál tartunk.
Ünnepi beszédet mond:
dr. Czira Szabolcs országgyûlési képviselõ, Nagykõrös polgármestere.
Verset mond: Sinka Alte Mira 7. o. tanuló.
Törtel Község Önkormányzata

***
18 órakor Maderspach Katalin festményeibõl nyílik kiállítás
az újjáépített Malomban, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kiss Magda

VIRÁGHULLÁS
(részlet)

Szívek gyúltak szóra,
lángoltak az orcák,
Lobogót ragadtak,
s fellobbant az ország.
Egyetlen fájó szívvé
forrt a nemzet,
Fegyvert fogott ifjú,
kisleány és gyermek.

Õsz az óvodában... Beszámolónk a 4. oldalon.
Tájékoztatjuk

a

lakosságot,

hogy

DR. CZIRA SZABOLCS országgyûlési képviselõ
FOGADÓÓRÁT TART
2008. november 19-én (szerdán) 15.45 órától
a Polgármesteri Hivatalban, ahová minden érdeklõdõt vár.
Polgármesteri Hivatal

Mily csodás ez minden!
Ki tanított erre?
Ki tanította õket
hazaszeretetre?
Vitték a zászlókat,
vitték százan, ezren.
Golyók tépték össze,
mégsem hátrált egy sem!
Mind ifjú, mind gyermek...
S oh, te büszke világ,
Nem láttál szívtépõbb,
szentebb virághullást.
Egymás után dõltek
halomra a harcon,
A többi továbbment
Himnusszal az ajkon. (...)
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TISZTELT GAZDÁLKODÓK!

Faluvédõ Egyesület hírei

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy aki
támogatást igényel az MVH-tól bármilyen
jogcímen, annak az ügyfélnek az APEH-tõl
igényelt adószámot be kell jelentenie az
MVH megyei kirendeltségéhez a G002
számú adatmódosító lapon.
Postacím: MVH PEST MEGYEI KIRENDELTSÉGE, 1391 BUDAPEST, PF.: 248.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 2008. május 1-jén megalakult az új
polgárõrség. A leköszönõ vezetõségnek köszönjük az elmúlt éveket, hisz’ sokat
tettek a tagsággal együtt. 2008. szeptember 1-jével rendezõdtek soraink, kik
maradnak és kik nem. Várjuk új polgárõrök jelentkezését.
Elindítottunk egy vándorkupát, melyre vártuk a lakosságot is, de nagyon
kevesen jöttek el szurkolni fiainknak. De így is a legjobb kapus a mi fiunk lett,
Kókai Richárd, csak így tovább!
Elindítjuk az ifi polgárõr képzést az iskolában, 10-tõl 16 éves korig.
Ha valakinek valami észrevétele van, és segítségre van szüksége, jelezze,
ha tudunk, segítünk.
Észrevételeket és a jelentkezéseket a 06-20/532-6164-es telefonon várjuk.
Kérjük, legyenek hozzánk bizalommal! Törteli Faluvédõ Egyesület Vezetõsége

Varga Balázs falugazdász

Egy népszavazás
margójára
Hát megvolt, és becsõdölt. De vajon
miért? Én csak a gondolataimmal játszom:
Vajon ki hibázott és miben? Mondják, a lakosokat nem érdekli a környezetük egészségessége. Ez tuti nem igaz
így általánosítva, sajnos vannak olyanok,
akikre ez igaz. De lehet, hogy nem is az
õ hibájuk? Felvilágosította-e valaki az
embereket, hogy a mûtrágyás zsákokkal
való tüzelés, vagy a kábelekrõl a szigetelés leégetése, esetleg a kazánban a mûanyagok elégetése, vagy a fáradtolaj,
növényvédõszer-maradék talajba juttatása milyen károkat okoz? Egy-egy ilyen
lakosunk (pedig vannak egy páran) több
kárt okoz egy nap, mint normál körülmények között a szóban forgó létesítmény egész évben. No, nem akarom én
elbagatellizálni a veszélyt, csak a figyelmet szeretném felhívni a jelenlévõ
és közvetlenül minden katasztrófa nélkül
is állandóan ható nagyon nagy veszélyre.
Más. Lehet, hogy a falu népe nem
érti, hogy az általuk választott képviselõk miért akarják a felelõsséget visszaadni nekik? Vagy egyáltalán lehet-e még
itt tenni valamit, vagy csak a veszett
fejsze nyeléért kapaszkodunk? A hírek
is ellentmondásosak, vajon miért? Ügydöntõ népszavazás, vagy mégse? Mire
adták ki az építési engedélyt, mi változott azóta? Lehet, hogy burkoltan
felelõst keresnek? Akkor meg miért nem
nyíltan? Sokan sokat tudnak, vagy tudni
vélnek, többet, mint a döntést hozó
szakhatóság, de arra senkinek nem
terjedt ki a figyelme, hogy az átlagember
akkor nyugodt, ha érti a környezetében
zajló dolgokat, akkor véleményt nyilvánít és megnyugszik, hogy igenis jót
cselekedett. Különben semmit sem ér az
egész. Általában a józan paraszti ész
mindenre megtalálja a megoldást, de ha
túlzásokkal, ferdítésekkel zavarják meg,
lásd: harci gázok, ebola, meg még ki
tudja mi fene, már nem tudja komolyan
venni a dolgot. Szerintem meggondolatlanul, mondhatnám hebehurgyán kidobtunk egy csomó pénzt az ablakon.
Maradok tisztelettel, a falu egy lakója: Kecskés Sándor.

Hirdessen
Ön is
a
Törteli
Híradóban!

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

Szálas Zoltán
építész tervezõ

ELADÓ!
Törtelen,
a Nyíl utcában,
felújított, 2 szobás

70 m2-es
családi ház
csendes, nyugodt
helyen eladó.
Nagykõrösön
csere is érdekel.
Érdeklõdni:
06-70/559-7030
vagy
06-70/529-8799

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk lomtalanítást szervez Törtel
községben 2008. október 22-én a
köztisztasági szolgáltatással ellátott területeken.
Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a gyûjtõedénybe, például berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, stb. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni.
Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot, fertõzõ és undorkeltõ
anyagot, elektronikai hulladékot, állati tetemet, építési-bontási hulladékot, zöld hulladékot nem szállít el!
A lomtalanítást a rendszeres hulladékgyûjtõ járat
végzi. Az elszállításra szánt lomot október 22én reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni szíveskedjenek. A rendszeres hulladékgyûjtõ járat érkezési
idõpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot is ki kell helyezni reggel 7 óráig.
Érdeklõdni diszpécserközpontunkban (53/311215) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink
rendelkezésére.
„ÖKOVÍZ” Kft.
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

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

Aktuális ajánlatunk a tûzifára:
Vastag akác ...................................... 2200
Vékony akác ..................................... 2100
Akáchulladék .................................... 2100
Vegyes tûzifa .................................... 2100
Vágott tölgy ...................................... 2000

Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q

Vásároljon tûzifát gázáremelés után is változatlan áron és
megbízható forrásból!

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

BÁDOGOS TERMÉKEK
– Horganyzott sima lemez
– Horganyzott trapéz lemez

PB
GÁZPALACK
cserelehetõség!

KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK!

Betonoszlopok 2,4 m hosszban

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

TÖRTELI
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ÓVODAI HÍREK
Az õsz beköszöntével újra gyermekzsivajtól lett
hangos az óvoda. A kicsik is megérkeztek, akiknek
természetesen nem volt könnyû az édesanyjuktól való
elszakadás. A nagyobb gyermekek ezért apró kis
meglepetésekkel kopogtattak be nap mint nap az új
gyermekekhez. Gyümölccsel, dalokkal, bábjátékkal

kedveskedtünk nekik, hogy érezzék, milyen szeretetteljes
légkör veszi körül õket itt az óvodában. Szinte alig
kezdõdött el az év, de úgy alakult, hogy már mentünk
is szüretelni a nagy és középsõ csoportosokkal. Idén is
a Török János Mezõgazdasági Szakközépiskola tangazdaságában fogadtak bennünket, ahol a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen a szõlõszüret, köszönet ezért Végh
Gyulának (címoldali képünkön). A sok édes szõlõt persze
a munka alatt kóstolgattuk, de azért természetesen vittünk

is haza az oviba, ahol másnap a kicsikkel együtt leszemezgettük, majd kipréseltük. A szüreti mulatság jó hangulatáról az óvó nénik dalosjátékokkal, versenyjátékokkal és természetesen finom musttal gondoskodtak.
Október 4-én, szombaton ismét a szülõk segítségét
kértük ahhoz, hogy tovább szépítsük az óvodánkat.
Ezúttal csak a kicsik szüleire számítottunk, mert a
kisudvart rendezgettük. Az esõs idõ ellenére mégis voltak
szorgos kezek, akik beültették szebbnél szebb örökzöldekkel és évelõ növényekkel az udvar szélét. Köszönjük mindenkinek, akik hozzájárultak a virágosításhoz,
külön köszönetünket fejezzük ki Skola Istvánnak a sok
növényért.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanító nénik elfogadták a meghívásunkat egy kötetlen, jó hangulatú,
egymást kölcsönösen tisztelõ szakmai beszélgetésre. Õk
is megerõsítettek bennünket abban, hogy az óvodánk
nevelési programja nagyon jól szolgálja a gyermekek
szociális, érzelmi és értelmi fejlõdését. Köszönjük nekik,
hogy ilyen elismerõen nyilatkoztak a munkánkról, az
óvodából kikerülõ gyermekekrõl.
Ismét bálba hívjuk a szülõket és mindenkit, aki szeretne egy vidám estét eltölteni, és emellett az óvoda
fejlõdéséhez is hozzájárulni. Köszönjük azoknak a
felajánlóknak is a segítségét, akik adójuk 1%-át az
óvodának ajándékozták. Az adományokat mindig az
óvodai eszközök korszerûsítésére, a gyermekek biztonságos körülményeinek fenntartására fordítjuk. Az idén a
kisudvar talaját gumitéglákkal fedettük le, mely a
Jaczina Zoltánné
gyermekek testi épségét óvja.

A Szent István Király Általános Iskola hírei
Itt is voltunk,
ott is voltunk...
Az idén elsõ ízben szeptember
21-én került megrendezésre az
Uniqa Túranap-gyaloglás és Nordic Walking, a Budapest Sportiroda szervezésében, a Pilis-hegységben.
A Nordic Walking finn eredetû szó, magyarra fordítva „síjárást” jelent. Eredetileg a téli sportokat ûzõknek találták ki nyári
edzésként, mint a hómentes idõszak egyik leghatékonyabb erõnléti formáját.
Több szempontból is eltér az
egyszerû gyaloglástól. Legszem-

betûnõbb különbség a botok használata, amelyek révén önkéntelenül
is hosszabbakat lépünk. A bot használata dinamikát, ritmust ad a gya-

loglásnak és nem utolsó sorban megmozgatja a felsõtestet.
A helyszínen a tanulóink kipróbálhatták ezt az új sportot 19 km-es
Folytatása az 5. oldalon.

HÍRADÓ
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

VI. SZÜRETI FESZTIVÁL
A Törteli Uniós Nõk Egyesülete
hatodik alkalommal rendezte meg a
szüreti fesztivált.
Délelõtt 10 órakor indult a lovas
kocsis felvonulás a község fõutcáin.
A Dózsa György úton az abonyi
Majorett Csoport és Fúvószenekar
vezetésével fejezõdött be a felvonulás,
majd a Malom udvarán térzenével
szórakoztatta a közönséget a csoport.
A birkapörkölt-fõzõ verseny a Piac
téren már reggel 8 órakor jó hangulatban kezdõdött. 10 csapat mérte
össze erejét a fõzés tudományában.

Majd a 3 tagú zsûri – Holló Tibor, a
Holló Lakodalmas és Vendégház vezetõje, Borsos Vince és Megyesi
Zoltán – nem könnyû feladata volt,
hogy a pörköltek kóstolása után eldöntse a helyezéseket.
A zsûri döntése:
I. helyezett: Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete;
II. helyezett: Csipet-Csapat, Abony;
III. helyezett: Kovács Kálmán.
A zsûri a legszebb megterített asztalért járó különdíjat a Patik-tó csapatának adta, valamint különdíjat kapott

Molnár Sándor és Gyõr Miklós.
Az esti szüreti bál zárta a rendezvényt, ahol elõször mutatkozott be a
Fésûs beat zenekar, mindenki megelégedésére. A színvonalas zene minden korosztály igényét kielégítette és
a mûsort is nagy tapssal jutalmazta a
közönség. A finom vacsora elfogyasztása után reggelig tartó mulatság vette
kezdetét és az utána következõ napokban a visszajelzések azt tanúsítják,
ismét sikerült egy szép, élményekben
gazdag napot szereznünk Törtel lakosFolytatása a 6. oldalon.
ságának.

Folytatás a 4. oldalról.

Egy héttel késõbb a 2. Szolnoki
Repülõrajt Futófesztiválon nagyszerû
eredményeket értünk el 2000 m-es
távon. Marticsek Nikolett 7.b osztályos tanuló II., Halasi Judit 7.a osztályos tanuló III. helyezést ért el (képünkön). Gratulálunk!

a mozgás aktív és passzív szervrendszerét, a Bodies kiállításon.
Október 7-én immár ötödik
éve kísérjük a Megyénk Körül
Megyünk Körül Futó- és Gyaloglónap futóit kis falunkban. Idén
nagy örömünkre az óvodásokkal
és óvó nénikkel vidáman futottunk. A részvételért oklevelet,
emléklapot, csokit és kupát kaptunk a Pest Megyei Szabadidõsport Szövetségtõl.
Októberi túránk a jászkarajenõi Gróf Széchenyi István Általános Iskolával volt a Börzsönyhegységben, ahol Verõcérõl Szokolyára gyalogoltunk. Novemberben és decemberben is számtalan
jó program lesz, hogy sok mosolygós gyerekarcot láthassunk.

távon a Pilis-hegységben. A Szent
István Király Általános Iskola 12
tanulót nevezett, kiknek rajtszámait
Steinmetz Barnabás 2-szeres olimpiai bajnok vízilabdázó dedikálta. A
közös bemelegítést zenére az Uniqa
Vital Club trénerei tartották. Tanulóink hátizsákot, ice teát, Hegyisport
és Turista Magazint, kullancsriasztót,
rágót, csokit és a jól megérdemelt
oklevelet kaptak a hosszú túra végén.
Akik teljesítették a túrát (4. oldali
képünkön): Molnár Dávid, Molnár
Zsolt, Seres Júlia, Urbán Melinda,
Határ Mónika, Hanus Réka, Halasi
Judit, Cseh Mátyás, Kocsis Mihály,
Pozsár Bence, Józan Dávid, Vinczéné Király Éva, Mihály Krisztina,
Tóth Attila és a legfiatalabb túrázó,
a 2. osztályos Vincze Dániel.

Részt vettünk a kocséri Gábor
Áron Ált. Iskola által rendezett labdarúgó tornán és Budapesten megnéztük

Mihály Zoltán

TÖRTELI
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Folytatás az 5. oldalról.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
J&J Pékségnek, a Sziszi Pékségnek,
Sebõk Mihálynak, a Diána Virágüzletnek és Zelei Zoltánnénak a támogatást. Köszönjük a helyi termelõknek
a délután megtartott termékbemutatót
és a finom kóstolót, köszönjük a helyi
és környezõ településekrõl felvonuló
3 lovasnak és a lovas kocsisoknak a
részvételt és mindenkinek, aki a szüreti
fesztivál megrendezésében részt vett,
munkájával, hozzájárulásával emelte
annak színvonalát.

Értesítjük az érdeklõdõket, hogy a falumúzeum szeptembertõl hétköznap
du. 14 órától 17 óráig tart nyitva. SZERDÁN ZÁRVA! Szombaton 9-12-ig
látogatható. Vasárnap elõre bejelentkezés esetén du. 14-18 óráig látogatható.
Intézményünk nyitva tartása:
Hétköznap 8-12-ig, 13-17-ig;
SZERDÁN: SZÜNNAP.
Szombaton a könyvtár 8-12-ig várja az olvasni szeretõ látogatókat.
Értesítjük a lakosságot, hogy intézményünk elõreláthatólag 2008. december 24-tõl 2009. január 5-ig zárva lesz.
INTÉZMÉNYÜNK KÖZPONTI TELEFONSZÁMA: 53/576-539
E-MAIL CÍME: muvhaz@tortel.hu

Minden hétfõn 9 órakor apró topogó lábak látogatják a Malom épületét. Az
apró lábak egyre otthonosabban mozognak az épületben. Három hete kezdõdött
a CSIRI-BIRI torna az 1-3 év közötti babáknak. Az anyukákkal együtt 1 órát
tornáznak, énekelnek, táncolnak a picik, ahol különbözõ kézségfejlesztõ
játékokkal, tornaszerekkel tanítja a
torna vezetõje Veres Szilvia és Káldi Krisztina a különbözõ gyakorlatokra a piciket.
Szeretettel várjuk
az új babákat és
mamákat a foglalkozásokra.
Minden hétfõn
és pénteken fél 6
órakor nõi torna a
Malom épületében. A tornát Bíró
Anita aerobic oktató tartja. Szeretettel várunk minden hölgyet, aki jó társaságban,
kellemesen szeretne eltölteni egy órát, miközben az alakformázás, az egészséges
táplálkozás, a jó erõnlét kialakításában jól képzett szakember segít.
A könyvtár vetítõtermében délelõttönként az óvodásoknak és az alsó
tagozatos iskolásoknak a reneszánsz év megemlékezésére Mátyás
király meséket vetítettünk. Az óvó
nénik és a tanító
nénik nagy örömmel fogadták az
ötletet, a gyerekek
pedig élvezettel
nézték a nagy vetítõvásznon megelevenedett Mátyás
király meséket.
Argyelán Lászlóné

MÁR MOST GONDOLJ
A DECEMBERI
BULIKRA!
DECEMBER 6-ÁN

MIKULÁS SLÁGER PARTY
A MALOMBAN!
DJ: BENJI

***
DECEMBER UTOLSÓ NAPJÁN

SVÉDASZTALOS
SZILVESZTER!
Zene: Fésûs beat zenekar
FIGYELD A PLAKÁTOKAT,
MELYEKEN RÉSZLETES
PROGRAMMAL JELENTKEZÜNK,
VAGY ÉRDEKLÕDJ AZ
INTÉZMÉNY TELEFONSZÁMÁN.

HÍRADÓ
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A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói
köszönetet mondanak mindazoknak, akik tavaszi
felhívásunkra reagálva felajánlottak az arra rászorulóknak bútorokat, szõnyegeket, elektromos kisgépeket, edényeket, függönyöket.
Köszönjük továbbá a szolgálathoz behozott ruhanemûket, játékokat is. Jó néhány családnak, és
gyermeknek tudtunk örömet szerezni a felajánlott
holmikkal.
Várjuk továbbra is a meleg, kinõtt gyermekruhákat, cipõket, használható játékokat. Kérjük,
hogy a felnõtt ruhanemût a Református templomhoz
vigyék, mert helyhiány miatt nem tudjuk raktározni
a szolgálatnál.

A családgondozók ügyfélfogadási rendje:
Családsegítõ Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Détáriné Túri Irén
Godó Vanda
(családgondozó)
(családgondozó)
Hétfõ
0800 – 1200
Kedd
0800 – 1200
Szerda
0800 – 1200
Csütörtök 1300 – 1600
Péntek
0800 – 1200
Telefonszámunk: 53/376-311, 06/30-414-4566
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök

1300
0800
1300
0800

–
–
–
–

1600
1200
1600
1200

„Egy szülõs találkozók” – címmel szeretnénk meghirdetni új szolgáltatásunkat azon érdeklõdõ szülõk
számára, akik egyedül nevelik gyermeküket/gyermekeiket. E találkozók alkalmával megbeszélhetnék
egymással a felmerülõ gondokat, problémákat, hogyan segíthetnének egymásnak, tájékoztatást kaphatnának szakemberektõl a legkülönbözõbb témákban,
közös programokat szervezhetnénk (bográcsozás,
kirándulás, ünneplés, stb.). Várjuk az érdeklõdõk
jelentkezését a családgondozóknál az irodában.

Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Törtelen
Semmilyen karbantartási, vagy
egyéb plusz költség nem terheli a
rászorulókat.
A rendszer mûködése és feltételei:
A HelpBox segélyhívó rendszer
lehetõvé teszi a segítségkérést pusztán egy gombnyomással. A vízhatlan
jelzõgomb kényelmesen viselhetõ
folyamatosan csuklón, vagy nyakba
akasztva.
A jelzés beérkezésekor a diszpécser számára megjelenik a használó
neve, címe, egészségi állapota és
korábbi gyógykezelése. A készülék
hangkapcsolatot hoz létre a diszpécserközpont és a segélyt kérõ személy között, a segítség nyújtása a
nap 24 órájában mûködik. A
HelpBox készülékbe épített speciális
mikrofon segítségével a lakás távolabbi pontjaiból is megbízhatóan
tud kommunikálni a segítséget kérõ
a diszpécserközponttal. A hatókör

300 méter, tehát a lakástól távolabb
is viselhetõ (kerti munka). Az egészségügyi adatok, és a beszélgetés
függvényében a diszpécser nagyobb

biztonsággal dönthet a megfelelõ
intézkedésrõl. Operátoraink szociális és/vagy egészségügyi végzettséggel, nagy szakmai gyakorlattal
rendelkeznek, többnyire felsõfokú
végzettséggel.
Az intézkedések lehetnek a saját
gondozóink, ami ingyenes, sürgõsségi, mentõ, vagy orvosi ügyeleti
kiszállás, házi gondozó, háziorvos,

vagy családtag értesítése is.
A készülék használatához vonalas analóg telefonvonal szükséges.
Ki veheti igénybe?
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra szociálisan rászorult az
az egyén:
aki egyedül él és 65 év feletti,
aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy,
aki kétszemélyes háztartásban
él, 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
Érdeklõdni és igényelni lehet a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat irodájában a családgondozóknál (Egészségház).

TÖRTELI

8. oldal

Szent Márton és Szent Erzsébet
Advent kapujában
címmel
MOLNÁR V. JÓZSEF népmûvelõ történész

november 11-én, 17 órai kezdettel
elõadást tart a rk. templomban,
melyre szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit!
Bekõ Dóra 7. osztályos tanuló énekével
színesíti a szabadegyetemi órát.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon embereknek, akik
adományukkal segítették, hogy szobrot állíthattunk Mátyás király
megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából.
Köszönjük azoknak az embereknek, akik név nélkül adakoztak a
jótékonysági elõadás alkalmával és azoknak is, akik azután juttatták
felajánlásaikat hozzánk. Örülünk,
mert a visszajelzésekbõl az derült ki,
hogy községünk megint egy szép
értékkel gyarapodott. Elvégeztük a
munkát az ország vezetõi helyett,
maradandó emléket állítva szakrális
királyunknak, Mátyásnak. Ápolnunk
kell hagyományainkat, történelmünket, úgy, ahogy ezt Hunyadi Mátyás
is tette. Büszkén hirdette és élte hun
származását, így juttatva az országot
a legsikeresebb államok közé. Akinek nincsenek gyökerei, vagy azokat
elhanyagolja, eltépi, csak egy lesz a
többi között és elvész a világ tengerében. Látott-e már valaki több száz
éves tölgyet gyökér nélkül?
Akiknek most köszönetet mondunk azok a magyar fennmaradást
segítették adományaikkal:
Szörényi Levente, Maczkó Mária,
Utassi Béla erdész, Blaskó Sándor, Klément György, dr. Czira Szabolcs,
Szent István Király Általános Iskola, Urbán Antalné jegyzõ asszony, Szálka
Bt., Kovács Mária, Oláh László, Káldiné Megyeri Éva, Kónya Miklós, Oltai
Péter, dr. Gubik Zoltán, Borsos Vince, Antalné Tóth Szilvia, Tóth Mihály,
Perlakiné Somodi Gabriella, Perlaki Anikó, Vörös László és neje, Nagy
Sándor és családja, Bekõ Ambrus, Antalné Tóth Szilvia, Budán Péter, özv.
Godó Jánosné, Bujka Jánosné, Szó Pálné, Antal Ferencné, Bán Imre, Kiss
László, Vörös Lászlóné, Pásztor Roland, Ábrahám István, Dabasi Áldos
Hagyományõrzõ Egyesület, Kiszel Lászlóné, Jaczina Zoltánné, Bakos
Imréné, Mihály Pálné, Tóth Józsefné, özv. Bekõ Ambrusné, Bekõ Erzsébet,
Ábrahám Istvánné, Kriss Józsefné. Ha valakit nem említettünk meg, elnézést
kérünk, de ugyanolyan nagy tisztelettel köszönjük mindenki munkáját,
adományát. Külön szeretettel köszönjük a Törteli Tulipán Óvoda Füles
Csoportjának mûsorát. Köszönet az óvó néniknek, Lakiné Godó Ildikónak
A Törteli FIDESZ-Csoport
és Hamar Juditnak.

Tisztelt Lakosság!
Már 6. éve hirdetjük meg RUHAGYÛJTÉSI AKCIÓNKAT.
Kérjük, hogy akinek jó állapotú, tiszta, számára már feleslegessé vált ruhanemûje van, hozza el a Református templomba, ahol Istráb József
gondnok úr átveszi. Szívesen fogadunk cipõket, könyveket, játékokat,
apróbb használati tárgyakat, melyekre
Önöknek már nincsen szüksége, de
másnak még hasznos lehet. Tudjuk,
hogy adni mindig nagyobb öröm,
mint kapni! Adjuk meg ezt a lehetõséget magunknak és nehezebb körülmények között élõ embertársainknak!
Az összegyûjtött adományok kiosztása 2008. december 13-án,
szombaton lesz 9-12 óráig, a Református Imaházban, Törtel, Dózsa
Gy. út 36. szám alatt.
Köszönettel:
FIDESZ Törteli Csoportja

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

Terjeszti a Magyar Posta

