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MEGHÍVÓ
A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE
s z e r e t e t t e l m e g h í v j a
Önt és kedves családját

2009. január 31-én rendezendõ

KÖZSÉGI FARSANGOLÓ
rendezvényére.

Reggel 6 órától

ÖKOVÍZ
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fagyásra fokozottan
érzékeny hulladékot ne helyezzenek el
a kukában, mert az megnehezíti azok
ürítését!
Kérjük továbbá Önöket, hogy a folyamatos és zökkenõmentes begyûjtés
érdekében a szállítás napjának reggelén – legkésõbb 7 óráig – szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyûjtõ
edényzetet!

IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI
BÖLLÉRVERSENY
A TÖRTELI RÁKÓCZI FERENC
VADÁSZTÁRSASÁG VADÁSZTANYÁJÁN.
Zsûrizés: kb. 12 órakor.
Vendéglátás: forralt bor, tea, pogácsa, kávé, sült hurka,
sült kolbász, stb.
Eredményhirdetés után „Így mulatunk mi!” – zenés délután
mindenkinek. Zene: Szóláth László.

*
Este 7 órától

FARSANGI VACSORÁS BÁL
a mûvelõdési házban.
Vacsora: orjaleves, töltött káposzta, meleg fánk lekvárral.
Zene: Szóláth László.
Belépõ: 2.500 Ft+tombolatárgy, melyet köszönettel fogadunk.

Meglepetés sztárvendég!
JELMEZVERSENY ÉJFÉLKOR!
Jegyek a mûvelõdési ház irodájában és Czeróczki Tündénél (Jászkarajenõi út 4./A)
korlátozott számban, elõvételben kaphatók!

Szeretnél megtanulni táncolni? Itt a lehetõség!
2009. február 3-án, kedden, 17.30 órai kezdettel 6 hetes TÁRSASTÁNC TANFOLYAM indul a Malomban. A tánctanfolyamra 15 éves kortól lehet jelentkezni.
Tanfolyam díja: 6.000 Ft/fõ (6 hét, heti két alkalom). A tanfolyami díjat heti
bontásban is lehet fizetni (heti 1.000 Ft). Pároknak 10% kedvezmény! Jelentkezni a Malom irodájában vagy az 576-539-es telefonon lehet. Táncoktató:
Argyelán Lászlóné. Szeretettel várunk mindenkit!

Karácsonyfa elszállítása
Az „ÖKOVÍZ” Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. január
31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális hulladékgyûjtõ edények mellé
kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyõfákat!
Együttmûködésüket köszönjük!
*
Ezúton kívánunk minden kedves
Ügyfelünknek sikerekben gazdag,
boldog új évet!
„ÖKOVÍZ” Kft.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a szerzõdéssel rendelkezõ
lakosok részérére megkezdte a kiutalási értesítõk kipostázását.
Kérjük az érintett lakosokat, hogy
a Fundamenta által megküldött levelet
minden iratával a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportjához szíveskedjenek behozni, annak érdekében, hogy
a kitöltésben segítségükre legyenek
munkatársaink.
Törtel Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

TÖRTELI
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ÓVODAI HÍREK
ét nagy eseményre is
nagy izgalommal készülõdtünk múlt év novemberben. 8-án rendeztük meg az Ovibálunkat, ami nagyon jól sikerült. Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek és
ezzel hozzájárultak az óvoda fejlõdéséhez. A másik nagy esemény pedig, a kistérségi Ovi-olimpia volt, amit 2008-ban
a Törteli Tulipán Óvoda rendezett meg.
Már hónapokkal ezelõtt megkezdõdtek a szervezési munkák. A környékbeli
településekrõl négy óvoda képviseltette
magát ezen az eseményen: Ceglédrõl,
Kocsérról, Jászkarajenõrõl és Dánszentmiklósról érkeztek a versenyzõ gyerekek. A csapat 11 nagycsoportos gyerekbõl állt. Nagy izgalommal vártuk a
verseny napját. Az elõdöntõket nagy
fölénnyel megnyertük, hatalmas volt a
lelkesedés, a küzdés. A döntõ feladatokat
egy picit lassabban hajtották végre a
gyerekek, mint a kocséri csapat, végül
is hatalmas küzdelmek árán a dobogó
2. helyén végeztünk, ezüstéremmel a
nyakunkban. Kocsér lett az elsõ helyezett, Törtel a második, Jászkarajenõ
a harmadik, Dánszentmiklós és Cegléd
csapata pedig a negyedik helyen osztozott. Nagyon sok embernek szeretnénk
ezúton megköszönni a sok munkát és
támogatást. Elsõsorban a gyerekeknek,
az óvoda minden dolgozójának és a
szülõknek. Szeretnénk megköszönni a
zsûritagoknak: dr. Revuczky Béláné, Sári
óvó néninek, Szécsényné Lengyel Judit,
a ceglédi Széchenyi úti óvoda vezetõjének, Aszódi Krisztiánnak és Matuz
Krisztiánnak a munkáját; Czeróczki
Ferencné igazgatónõnek és a sportcsarnok dolgozóinak, hogy lehetõséget biztosítottak nekünk a gyakorlásra és a
rendezvény lebonyolítására. Szeretnénk
megköszönni még a következõ magánszemélyeknek és cégeknek a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatását:
Bekõ Albert, Ceglédi Autóház, Czeróczki János polgármester úr, Dánszentmiklós Önkormányzata, Ezüstkéz Kft.,
Fehér László, Hunnia Golden Strit Kft.,
Minárovics Róbert, Minimax, Nagy István, Nagyi Süti, Pap Zoltán, Pest Megye
Önkormányzata, Pest Megyei Szabadidõsport Szövetség, Quartet 2002 Kft.,
Révész Pékség, Sportoló Nemzet, Szent
István Király Általános Iskola, Sziszi
Pékség, Tóth Attila, Tóth Gábor, Tóth
Sándorné Erzsike néni. Külön köszönetet
mondunk dr. Revuczky Bélánénak a
felajánlott pénzjutalomért.

Most következzen az ezüstérmes
csapat névsora: Bakos János, Bekõ
Dávid, Dudás Szabolcs, Fehér Zoltán,
Háberl Noémi, Kecskés Noémi, Kása
Szabolcs, Kocsis Szabolcs, Richter Dirk
Juliáno, Tûri Gergõ, Varga Dominik;
pótversenyzõ: Bujka Dániel.
Felkészítõ óvodapedagógus: Török
Zsoltné, Viki óvó néni.
Gratulálunk és büszkék vagyunk
Rátok!
*
A nagy sportesemény után már
mindannyian a legszebb ünnepet, a
Karácsonyt vártuk. Minden csoport az
Advent lázában égett. Készültek a szebbnél szebb ajándékok a gyermekeknek és
a szülõknek, megsütöttük a mézeskalácsokat, karácsonyi díszben pompázott az
egész óvoda. Megnyitottuk az ovigaléria
karácsonyi kiállítását is, ahol Karsai
Istvánné, Margit néni, nagykõrösi fafaragó mûvész alkotásaiból láthattunk
néhányat, amelyek a Karácsonyhoz kapcsolódnak. A gyerekek legkedvesebb
öreg bácsija, a Mikulás az idén is meglátogatott minden óvodás gyermeket, és
természetesen minden jó (és kicsit rossz)
gyermeknek hozott csomagot. Köszönjük, hogy Godó János most is magára
vállalta ezt a hálás szerepet.
Az ünnepre való készülõdés jegyében a Süni nagycsoportosok december
12-én Lucázással járták a csoportokat.
A Füles nagycsoportosok szép karácsonyi énekekkel teremtették meg az
ünnepi hangulatot, míg a Ficánka nagycsoportosok pásztorjátékkal örvendeztették meg a társaikat és a felnõtteket.
Büszkék vagyunk rá, hogy a pásztorjátékunkkal a községi Kiskarácsony ünnepségen is szerepeltünk.
Köszönjük azoknak a szülõknek,
akik december 15-én este eljöttek, hogy
minden csoportban pompázzanak a karácsonyfák. Másnap a várakozás izgalmával érkeztek a gyerekek. Csodálatos volt
látni a szemükben a boldogságot, ahogy
megpillantották a gyönyörû fákat és
alatta az ajándékokat. Hagyományunkhoz híven délelõtt elmentünk a templomba, ahol Sajtos József plébános úr és
Rollik Gábor kántor úr nagy szeretettel
fogadott bennünket. Szép karácsonyi
énekeket és orgonajátékot hallgattunk,

majd mi, óvó nénik is énekeltünk a gyerekeknek és a szülõknek.
Szeretnénk megköszönni a következõ törteli vállalkozóknak és magánszemélyeknek, hogy a sok szép élmény
mellé szép ajándékot is tudtunk a gyermekek fája alá tenni: Adrics Kft., Bakos
László, Borsos Vince, CÁT Erdészet,
Czeróczki László, Fajka János, Godó
János, Godó Tibor, dr. Gubik Zoltán,
Káldi Józsefné, Kiss János, Kocsis Csaba, Miklós Antal, Pa-sko Bt., Praktika
Kft., Rátóti László, Sáfrány György,
Sebõk Mihály, Surin Attila, Szálka Bt.,
Tóth Mihály, Törõcsik Ferenc, Urbán
Viktor, Vámos Mihályné.
*
A következõ idézettel szeretnénk az
óvoda minden dolgozója nevében,
békés, boldog új évet kívánni!
Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hû szeretõt a leánynak,
Szép idõben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfénybõl is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!

A decemberi ünnepek után a mulatságé lesz a fõszerep, hiszen február
7-én, szombaton, Ovifarsangra várjuk a gyerekeket és a felnõtteket.

HÍRADÓ
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

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

Aktuális ajánlatunk a tûzifára:
Vastag akác .............................. 2200 Ft/q
Vékony akác ............................. 2100 Ft/q
Akáchulladék ............................ 2100 Ft/q
Vásároljon tûzifát 2009-ben 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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KRESZ-tanfolyam
akár

INGYEN!?

Szereted a maximumot adni és kapni?
Ha igen, akkor vár Téged a

GYURINKA és MORVAY Autósiskola!
KRESZ-tanfolyam indul Törtelen
„B”, „M”, „A” kategóriákban január 21-én,
a Mûvelõdési Központban (Malom)!
A jelentkezés idõponja: január 19-én 18 óra
(Mûv. Ház – Malom), ahol bõvebb tájékoztatást adunk
a tanfolyam részleteirõl.
A jelentkezõk részére az autósiskola a tankönyveket, korlátlan
számítógépes tesztgyakorlást biztosít.
A jogosítvány megszerzéséhez részletfizetési lehetõséget adunk!
Miben különbözik a Gyurinka és Morvay Autósiskola
a többitõl?

SMINK & DRIVE
Csak nálunk – autóvezetés oktatás
nõknek!
www.noivezetes.hu
Érdeklõdni lehet az a iskola irodájában:

Cegléd, Rákóczi út 13./a
(Rendõrséggel szemben) személyesen, hétköznap 14.00-tõl 18.00-ig
vagy telefonon:

06-30/597-7478
E-mail: gyurmo.autosiskola@gmail.com

HÍRADÓ
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A Szent István Király Általános Iskola hírei
MINDENKIT SZERETETTEL MEGHÍVUNK JÓTÉKONYSÁGI

SZÜLÕ-PEDAGÓGUS BÁLUNKRA!
Idõpont: 2009. február 14., szombat, 19 óra. Helyszín: Törtel, Sportcsarnok
Mûsorban fellépnek:
– Szent István Király Általános Iskola tanulói angol keringõvel nyitják meg a bált;
– Zoltán Erika tánciskola tanulóinak mûsora (Black out);
– Kiss Zsolt és az Aranyvirág tánccsoport fergeteges operett mûsora;
– Sztárvendégünk 23 órától a Csillag születik tehetségkutató mûsorában szereplõ:

4 For Dance
Zene: Tóth Gábor és zenekara.
1 menü: erdélyi húsleves; töltött dagadó, sült oldalas burgonyapürével; õszibarackbefõtt; rétes. 2. menü: erdélyi húsleves;
bakonyi sertésborda galuskával; rétes.
Belépõ ára: 2500 Ft/fõ + tombolatárgy. Vendégvárás: 18.15-tõl. Jegyek válthatók: 7.30-tól 15 óráig az iskola titkárságán,
tel.: 53/376-011; 15-22 óráig a Sportcsarnokban, tel.: 53/376-008.

Civil szervezeteink
A Törteli Híradó következõ számaiban minden alkalommal
bemutatunk községünk civil szervezeteibõl egyet. Úgy gondoljuk, hogy ezek a szervezõdések minden település arculatában meghatározó szerepet játszanak, létezésük és sikerességük tehát közügy.
Szeretnénk sokoldalú tájékoztatást adni mûködésükrõl,
céljaikról, elérhetõségükrõl, hogy még közelebb kerülhessenek
az érdeklõdõkhöz.

Elsõként a Múzeumbarátok Körét ismerhetik meg
olvasóink, akik a Malomban kialakított otthonukat hatalmas
lelkesedéssel (és munkával! ) egy-két hét alatt birtokba vették.
Ezzel végre méltó helyre került az a sok évtizeden át több
helyszínen õrzött gyûjtemény, amely sok jószándékú és községünket szeretõ elõdünk reményeit valósítja meg. Anyaguk
napról napra gyarapszik, ami azt igazolja, hogy községünk
lakóiban ma is töretlen az igyekezet múltunk és hagyományaink megóvásáért.
A továbbiakban szeretettel várjuk minden szervezetünk
bemutatkozó anyagát! Mûvelõdési-, Egészségügyi- és Sportbizottság

Megalakult a Törteli Falumúzeum
Baráti Köre
2008. május 1-jén nyílt meg az átalakított egykori gõzmalom legfelsõ
szintjén a helytörténeti kiállítás. Az új kulturális központ egy olyan
gyûjteménnyel gyarapodott, amely Törtel múltját igyekszik bemutatni
a legrégebbi idõktõl napjainkig. A kiállítás lelkes önkéntes segítõk
nélkül (Ábrahám László, Bálint Béla, Bálint Béláné, Czeróczki Jánosné,
Dávid Dezsõ, dr. Dutkay Lórántné, Megyesi Zoltán, Petrovics Sándorné) létre sem jöhetett volna. Három hét alatt a lakosság sok becses
kincsét ajánlotta fel a kiállításhoz.
A helytörténeti kiállítás gyûjtõinek névsora:
Angyal Andrásné (néhai) Kocséri út, Angyal József Kossuth Lajos út,
Antal Ferenc Dózsa György út, Argyelán Lászlóné Jászkarajenõi út,
Ábrahám László Bocskai út, Ábrahám Mihály (néhai) Kõrösi út, Bálint
Béláné Kõrösi út, Búcsús Tamás József Attila út, Czene Zsolt Fûzfa
út, Czeróczki Jánosné Temetõ út, Dávid Dezsõ Dózsa György út,
Demeter Lászlóné (néhai) Nyilas dûlõ, dr. Dutkay Lórántné Dózsa
György út, Farkas Mihályné Temetõ út, Fodor Imre Szent István út,
Gombai Lajosné Budapest, Gyõri Mária Kinizsi út, Kecskés Imre
Vörösmarty út, Kovács Kálmán Bocskai út, Kristó László (néhai) Eger,
Marticsek András Jókai út, Molnár Istvánné Abonyi út, Pásztor József
Szent István út, dr. Pécsi Mártonné Dózsa György út, Petrovics Sándorné Dózsa György út, Pintér Andrásné Jászkarajenõi út, Strázsi Imre
Kecskemét, Striczky György Szolnok, Szabó Sándor Virág út, Szlávi
Folytatása a 6. oldalon.

TÖRTELI
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Megalakult a Törteli Falumúzeum Baráti Köre... Folytatás az 5. oldalról.

József (néhai) Abonyi út, Szó Ferencné Pozsonyi út, Szûcs József
Tûzoltó út, a KIOSZ helyi szervezete, a Szent István Király Általános
Iskola hajdani gyûjtõi... és azóta is sokan mások. Mindannyiuknak
köszönetet mondunk!
***
Értesítjük az érdeklõdõket, hogy a falumúzeum hétköznap délutánonként 14-17 óra között tart nyitva. Szerdán zárva! Szombaton
(piacnapon) 9-12-ig látogatható. Elõre bejelentkezés is lehetséges a
mûvelõdési ház vezetõjénél, és akkor vasárnap, vagy ünnepnap délután
is megtekinthetõ a kiállítás. Szívesen vállalunk tárlatvezetést is.
***
Szeretnénk a gyûjtõmunkát folytatni, ezért megalakítottuk azt a
„baráti kört”, amelynek mûködését az önkormányzat is fontosnak és
támogatásra méltónak tartja. Minden hónap utolsó keddi napján 17
órakor tartjuk megbeszéléseinket a Malom épületében. Minden
érdeklõdõt, publikálni, gyûjtõmunkát végezni akarót várunk közénk:
pedagógusokat, fiatalokat, középiskolásokat, felsõfokú tanulmányokat
folytatókat, Törtelrõl elszármazottakat és a helyi civil szervezetek,
egyházak képviselõit.
Legutóbbi adományozónk:
Szóró József Pozsonyi úti
lakos.

mazott pedagógus kézzel írt helytörténeti munkáját,
ugyancsak foglalkozunk Kristó László volt iskolaigazgató nagy terjedelmû Törtel Monográfiájának megjelentetésével,
igyekszünk megszerezni a világhírû, Törtelen talált hun áldozati bronz
üst másolatát, hogy elhelyezhessük a gyûjteményünkben,
helytörténeti szempontból fontos, vagy nevezetes események évfordulóin megemlékezéseket szervezünk,
a közelmúlt és napjaink eseményeit is jobban szeretnénk dokumentálni: szeretnénk fotókon, filmfelvételeken megörökíteni és megõrizni
a közösségnek a ma élõ embereket és visszaemlékezéseiket,
kísérletet teszünk archív képeken, családi fotográfiákon a „hajdanvolt” törteliek azonosítására, addig amíg az emlékezet egyáltalán
vissza tud nyúlni...
Még nem tisztázódott, hogy egyesületi, vagy alapítványi formában
mûködünk. Ez hamarosan eldõl. Viszont anyagi támogatás nélkül,
csupán a mûvelõdési ház költségvetésére támaszkodva nagyon nehéz
elképzelni a vázolt célok teljesülését.
Csak összefogással, a tehetõsebbek anyagi támogatásával, a hagyományõrzés fontosságát vallók akarásával léphetünk elõre.
A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól. Bizonyos, hogy
történelmi hagyományra holnap is szükségünk lesz, mert okulni akarunk belõle, gazdagodni általa, élni vele.
Pásztor József

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunkat,

Tûri Lászlóné-t
1905-ben készült
ez az ötletes záródású
borotvatartó.

Mit szeretnénk összegyûjteni?
a néprajzi tárgyakat, a paraszti életmód jellegzetes tárgyait,
a különbözõ korokra jellemzõ dokumentumokat, fényképeket, okleveleket, végrendeleteket, adományozó leveleket, stb.,
a népi építészet emlékeit, leírásait,
a tanyai élet jellemzõit, az állattartás- és növénytermesztés eszközeit,
a háborús emlékeket,
a valaha helyben mûködött közösségek (színjátszó egyesület,
olvasókör, önkéntes tûzoltó egyesület, levente egyesület, csendõrség, iparos egylet, vadásztársaság, stb. dokumentumait),
a helyi egyházak, az iskolák, a sport tevékenység történetére utaló
dokumentumokat,
a helyi posta, a kisvasút, a Hangya Szövetkezet, földmûves szövetkezet, termelõszövetkezetek iratait,
a helyi születésû vagy itt élõ neves emberek emlékeit,
könyveket, újságcikkeket, fényképeket,
a kismesterségek tárgyi eszközeit,
a régi gyermekjátékokat,
a népi viselet megmaradt ruhadarabjait, szép törteli hímzéseket,
varrásokat, stb...
Minden felajánlott tárgyat, fényképet, iratot leltárba veszünk. Egyegy a faluról, vagy fontos eseményrõl készült régi fényképet akár
csak pár napra kölcsönbe is elfogadunk. Újrafényképezés után az
eredetit visszaszolgáltatjuk tulajdonosának. A Törteli Híradóban folyamatosan közzétesszük ki, mit adományozott.
Közelebbi terveinkben az alábbiak szerepelnek:
levéltári kutatásokat végzünk községünk múltjával kapcsolatban,
és kutatásaink eredményét publikáljuk a helyi sajtóban,
könyv formájában szeretnénk megjelentetni Striczky György nyugal-

utolsó útjára kísérték, vagy
bármilyen módon
együttérzésüket kifejezték.
A gyászoló család

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
fiatal, megbízható férfi munkatársat keresünk

gépkocsivezetési, üzletkötési,
áruterítési feladatokra.
Gyakorlattal rendelkezõk elõnyben.

Telefon: 06-20/955-0683

Varrógéppel
kisebb-nagyobb
javításokat
vállalok.
Tóth Attiláné,
Pozsonyi út 10.
Tel.: 336-239,
ill.
06-30/542-61-79

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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