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Meghívó

Törteli események
a szabadságharcban
1849. január 24-én Perczel Mór
honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen
indultak Cegléd felé. A felderítõ
járõr vezetõje a törteli születésû Ábrahám János honvédhuszár volt, aki
Lenkeyvel szökött haza Galíciából.
A honvédség bevonult Ceglédre,
Dembinszki parancsára azonban
visszavonultak Abonynak. Január
26-án délután Törtelre jött Ottinger
császári generális és március 1-ig itt
táborozott. Ottinger a törteli plébánost, Páli Istvánt elfogatta,
mert cédulákat találtak a templomban, Istenhez szóló fohásszal:
„Áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat, vezéreld jóra
kormányunkat.” A plébánost, elrettentésül osztrák lovasok
között, gyalogosan hurcolták Pestre.
(MVV I. köt. 153. old.)

Törtel Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
március 15-én,
az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó községi ünnepségre!
15 órakor
a Déryné Mûvelõdési Ház nagytermében:
Himnusz
Ünnepi beszédet mond Czeróczki Ferencné
iskolaigazgató
Fellépnek a Szent István Király Általános
Iskola és a Tulipán Óvoda növendékei
Szózat
16 órakor koszorúzás
a Szent István téren, a ’48-as emléktáblánál.

Törtel község 2009. évi költségvetésérõl
Törtel Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2009. február 12-i
ülésén – eleget téve törvényi kötelezettségének – megtárgyalta és elfogadta a település 2009. évi költségvetését. Figyelembe
véve a világméretû recessziót – mely Magyarországot különös mértékben sújtja –,
valamint az önkormányzatok évek óta tapasztalható alulfinanszírozottságát, az idei
büdzsé a megtakarítások, a megszorítások
és a fegyelmezett gazdálkodás jegyében
született. A kiadási elõirányzat ez évben
mintegy 480.000.000 Ft, melynek ellentételezéseként a bevételi fõösszeg – kalkulálva az önkormányzati ingatlanok értékesítésébõl származó forrásokkal – szintén
ugyanennyi. A költségvetés tehát elméletileg egyensúlyban van. Ahhoz azonban,
hogy ez az elméleti egyensúly az év végére
realitássá váljon, egy sor kiadáscsökkentõ

lépésre van szükség. Ezen intézkedések –
a teljesség igénye nélkül – a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslatára
elfogadott képviselõ-testületi határozat
alapján a következõk: szorgalmazni kell az
ingatlanértékesítést; felül kell vizsgálni az
egészségügyi ágazat létszámhelyzetét; a
két háziorvosi körzet egy rendelõben történõ mûködtetése; az önkormányzati intézmények és a hivatal költségkímélõ fûtési
rendszerének kidolgozása; a Déryné Mûvelõdési Ház és Könyvtár üzemeltetési költségének minimalizálása; az adható étkezési
hozzájárulások kifizetésének felfüggesztése; a tornaterem bérleti díjának emelése.
Mindezeken felül a Képviselõ-testület döntése értelmében az intézmények kötelesek
saját költségvetésükben 5%-os tartalékot
képezni, melynek felhasználásáról az év
végén – a kiadások tényleges alakulásának

Sószoba a légúti betegségek ellen
Tisztelt Olvasóink!
Községünk Képviselõ-testülete január 29-én tartott ülésén állást foglalt abban a tekintetben,
hogy indítsunk gyûjtést a Tulipán Óvodában sószoba létrehozásáról.
De mi is az a sószoba?
Kevés gyermek számára adatik meg, hogy „az érintetlen természetben”, a barlangok mélyén,
csodálatos élmények közepette gyógyuljon. Ezt a lehetõséget kínálják a mesterségesen elõállított sószobák. A sószoba nem más, mint egy mesterséges sóbarlang, amelynek a klímája
az igaziéhoz hasonló.
Folytatása a 3. oldalon.

függvényében – születik döntés. A költségvetésben minimális nagyságrendû fejlesztési kiadás került tervezésre, a községi ravatalozó felújításának pályázati önerejeként. A tárgyalás során szóba került még
az óvodai pedagóguslétszám és csoportszám, és a helyi Ipartestület fennállásának
100. éves évfordulója. Elõbbivel kapcsolatban döntés született arról, hogy egy 8.
csoport esetleges indításának, és a pedagógusi létszám ehhez szükséges bõvítésének
lehetõségét a Képviselõ-testület az új nevelési év kezdete elõtt, a költségvetés akkori
terhelhetõségének függvényében újra vizsgálja, jelenleg erre nincs lehetõség. Az
IPOSZ 100. évfordulójának méltó megünneplésére pedig a Törtel Községi Sportkörnek adandó 600.000 Ft-ból csoportosítottak át mintegy 100.000 Ft-ot. A költségvetés tehát megszületett, de betartása igen
nehéz feladat lesz, melyért mindenkinek
tenni kell.
Búcsús Tamás

TÖRTELI

2. oldal

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2009. (I.29.) sz.
Önk. R e n d e l e t e
AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
7/2008. (IV.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (TOVÁBBIAKBAN RENDELET)
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §
A rendelet IV. fejezet 15. § (2) bekezdése
hatályát veszti, és helyébe a következõ rendelkezés lép:
Az Önkormányzat az (1) bekezdés a.a.),
a.b.), a.c.) pontjában és a b.b.) pontjában
felsorolt feladatokat kistérségi társulás
keretében biztosítja, míg a b.a.) pontban
megjelölt feladatot saját szervezetével látja
el.
2. §
A rendelet 16. § (3) bekezdésének elsõ és
második mondata és annak a.) és b.) pontja
hatályát veszti, és helyébe a következõ

rendelkezés lép:
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni,
melyet a Képviselõ-testület állapít meg a
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsának határozata alapján. A térítési
díjakat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az étkezésért fizetendõ térítési díjból,
valamint annak kiszállítási költségébõl
– a jövedelmi viszonyok alapján kedvezmény nyújtható – a költség 50%-áig,
annak az étkezõnek, akinél az egy fõre
esõ jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át.

3. §
A rendelet 1. számú melléklete hatályát
veszti, helyébe a jelen rendelet 1. sz.
melléklete lép.
4. §
A rendelet 2009. január 30-án kihirdetésre
kerül a helyben szokásos módon és 2009.
február 1-jén lép hatályba.

Törtel, 2009. január 29.
Czeróczki János sk. Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 7/2008. (IV.24.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
1. SZ. MELLÉKLETE

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 7/2008. (IV.24.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
2. SZ. MELLÉKLETE

Az egy fõre jutó jövedelem
a nyugdíjminimum %-ában

Az egy fõre jutó jövedelem
a nyugdíjminimum %-ában

1. 0 – 150%
2. 150 – 200%
3. 200% felett

Összegek
forintban

Gondozási díj
Ft/óra

0, – 42.750,42.750, – 57.000,57.000,-

0,40,80,-

Törtel, 2009. január 29.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

Összegek
forintban

Adag/Ft

1. 0 – 150%
0, – 42.750,250,2. 150 – 300%
42.750, – 85.500,290,3. 300% felett
85.500,360,Az étkezés szállítási költsége az 1. sz. melléklet szerinti jövedelemkategóriák szerint megállapított gondozási díj 50%-a.
Törtel, 2009. január 29.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2009. (II.12.) sz.
Önk. R e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL
Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
tv. 65. § és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. tv. alapján a 2009. évi költségvetésrõl a
következõ rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére és a kisebbségi önkormányzatra.
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét
a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal címet alkot,
alcímet pedig a polgármesteri hivatalon belül, a 3. sz. mellékletben
meghatározott feladatok alkotnak.
3. §
A képviselõ-testület az önkormányzat – beleértve annak költség-

vetési szervét is – 2009. évi költségvetésének:
a) bevételi fõösszegét
480 083 eFt-ban;
– ebbõl hosszú lejáratú hitel
30.000 eFt
b) kiadási fõösszegét
480 083 eFt-ban
állapítja meg.
4. §
Az önkormányzat 3. § a) pontjában meghatározott bevételeinek
csoportosítása fõbb jogcímek szerint a következõ:
I. Mûködési bevételek:
I/1. Intézményi mûködési bevételek
19 500 eFt
(részletezését az 1./a sz. melléklet tartalmazza)
II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei:193 869 eFt
2.1. Egyéb sajátos bevételek
4 500 eFt
2.2. Helyi adók
19 400 eFt
2.3. Átengedett központi adók
169 969 eFt
(részletezését az 1. sz. melléklet II. pontja tartalmazza)
III. Támogatások:
Folytatása a 3. oldalon.

HÍRADÓ
Folytatás a 2. oldalról.

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
171 986 eFt
1.1. Normatív támogatások
170 804 eFt
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás
627 eFt
1.3. Központosított elõirányzatok
555 eFt
IV. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tõkebevétele
47 000 eFt
1.1. Önkormányzati vagyon értékesítésébõl
47 000 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszköz:
1. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen
17 728 eFt
V.1. Mûködési célú pénzeszköz (átvétel OEP-tõl) 17 728 eFt
VI.1. Hosszú lejáratú hitel felvét:
30 000 eFt
5. §
(1) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásainak elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza
meg:
Mûködési kiadások összesen:
415 696 eFt
ebbõl: – személyi juttatások
212 997 eFt
– munkaadókat terhelõ járulékok
66 941 eFt
– dologi jellegû kiadások
82 558 eFt
– rövid lejáratú hitel visszafiz.
7 200 eFt
– mûködési tartalék
5 000 eFt
– céltartalék
41 000 eFt
(2) A képviselõ-testület a kiadások között 5 000 eFt általános-, és
41 000 eFt céltartalékot állapít meg!
(3) A képviselõ-testület az önkormányzat létszámkeretét 100 fõben
állapítja meg.
A mûködési és fenntartási kiadások elõirányzatainak, valamint a
létszámkeretnek a szakfeladatonkénti bontását a 2./a sz. melléklet
tartalmazza.
6. §
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:
30 886 eFt
Az ellátások részletezését a 2./d sz. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat átadott pénzeszközeinek
elõirányzata:
4 660 eFt
Az átadott pénzeszközök részletezését a 2./c sz. melléklet tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselõ-testület
28 841 eFt-ban állapítja meg. A felhalmozási kiadások célonkénti
részletezését a 2./b sz. melléklet tartalmazza.
9. §
A költségvetés végrehajtása során a polgármester
– félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a képviselõ-testületet a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban
meghatározott idõpontig;
– beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban
meghatározott idõpontig;
– gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl;

3. oldal
– az idõarányosnál indokolatlanul magasabb felhasználás esetén
szankciót kezdeményez, mind dologi, mind személyi juttatások
esetében;
– a feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel;
– gondoskodik – a likviditás megõrzése érdekében – hitel felvételérõl, a képviselõ-testület egyetértésével.
10. §
A képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
Törtel, 2009. február 12.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Törtel községben

2009. február 27-tõl
2009. március 13-ig

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfõn: 11-17 óráig
Március 02., 09.
Kedden: 8-1330 óráig
Március 03., 10.
Szerdán: 11-17 óráig
Március 04., 11.
Csütörtökön: 8-1330 óráig
Március 05., 12.
Pénteken: 8-1330 óráig
Február 27., Március 06., 13.
A tüdõszûrés helye:

Törtel, Dózsa György út 20./A
A T Ü D Õ S Z Û R É S

K Ö T E L E Z Õ !

Panasz nélkül is lehet beteg. Minden 30. életévét
betöltött lakos részére a tüdõszûrés kötelezõ! A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére.
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB-KÁRTYÁT,
VALAMINT AZ ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT
TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

Sószoba a légúti betegségek ellen... Folytatás az 1. oldalról.

A helyiségben folyamatosan párolog egy sóoldat, amely csak természetes ásványi anyagokat tartalmaz. A benne lévõ ionok és a pára
jótékony hatással vannak a légzõszervek fulladásos betegségeire. Ez a klíma az egészséges emberek számára is hasznos, hisz a friss tengeri
levegõhöz hasonlóan tisztítja a nyálkahártyát. Jótékony hatással van az ekcémás bõrre és allergiás megbetegedésekre is.
A sószoba berendezése egyszerû: sótéglák és edényekben párolgó oldat teremtik meg a gyógyító klímát egészséges és beteg gyermek
számára egyaránt.
Ismerve költségvetésünk korlátait, megszólítjuk az óvodáskorú gyermekek szüleit, az önkormányzati képviselõket, a vállalkozókat, községünk
lakóit, hogy járuljanak hozzá a sószoba létrehozásához. Elõzetes tájékozódásunk szerint 4-500 ezer forintból megoldható a helyiség kialakítása.
Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink egészségének megõrzése rendkívül fontos és nemes cselekedet. Kérjük ezért, hogy önzetlen, tetszõleges
összegû felajánlásaikat tegyék meg. Az adományokat a Tulipán Óvoda „Kislurkók Alapítvány” 18703461-1-13 számú számlájára lehet befizetni.
Segítségüket köszönjük. A Képviselõ-testület nevében: Czeróczki János polgármester.

TÖRTELI

4. oldal

Tájékoztató
2009. február 1-tõl megváltozott nyitva tartással várjuk Ügyfeleinket:
Általános – mûszaki ügyfélszolgálat
és pénztár:
Napok

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ

08:00 – 20:00
(Pénztár csak 19:00-ig!)
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
nincs ügyfélfogadás

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Felhívjuk a figyelmet, hogy pénztári befizetés
hétfõi napokon csak 19:00 óráig lehetséges!
Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy
2009. február 17-18-án az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Elérhetõségeink:
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 53/505-340
ugyfelszolgalat@okoviz.hu; www.okoviz.hu

Tisztelt Hirdetõk!
Határidõs hirdetéseket csak a megelõzõ
hónapi számunkban tudunk megjelentetni. Írásos anyagaikat kérjük minden
esetben e-mail címünkre az elõzõ hónap
10-éig eljuttatni!
MES Bizottság

Kerekes & Kerekes Kft.

TEMETKEZÉS
Megnyitottuk irodáinkat
teljes körû ügyintézéssel!

Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/336-237
Jászkarajenõ, Széchenyi út 43. Tel.: 53/366-193

Nyitva:

Ügyelet:

Kerekes Géza

Hétfõ – Péntek
8h – 16h

16h-tól

Kerekes Nándor

30-488-0718

és
ügyvezetõk

70-387-3466

HÍRADÓ

5. oldal

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

A drótfonat árusítását megkezdtük!
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

TÖRTELI

6. oldal

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 március 10-én,
a Mûvelõdési Központban (Malom)!
A jelentkezés idõponja: március 7-én 10 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 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; www.gymauto.extra.hu
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Tavaszi kínálatunkból:
Vetõmagok, virághagymák, fûmagok,
rózsatövek
Mûtrágyák és tápoldatok
Virágföldek, virágcserepek és balkonládák
Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk
Kertiszerszámok, szegélynyírók, damilok

ÚJ TERMÉKEINK
Akkumulátorok
Kenõanyagok:
– motorolajok
– hidraulika olajok
– adalékanyagok
– lánckenõolaj
– zsírok
– autóápolási cikkek
Kenõanyagok rendelhetõk kannás és
hordós kiszerelésben is.
Márkák: Re-Cord, Favorit, Prista,
Mol, GM, Agip, Castrol

Ajánlataink
Perion 12V 56AH .................................... 14.430
Electric P. 12V 155AH 900A .................. 29.990
Opel motorolaj, 10W-40 ......................... 1L: 990
Mol Arol 2T 0.5L .......................................... 650
Mol Dynamic TD 15W-40 ................... 4L: 4.490
Castrol Magnatec D 10W-40 .............. 1L: 1.890
RE-CORD MDC 40-50 ...................... 10L: 5.990
HIDRO HLP 32 ................................. 10L: 6.490
AGIP Diesel Sigma 50 ........................ 8L: 7.490

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5L: .............. 3.890 Ft

4L: .............. 6.990 Ft
57L: .......... 34.500 Ft
18kg/20L: . 15.990 Ft

Zár – Vasalat – Kötõelem – Szerszám
– Szerelvény – Csapágy – Festék
Tel.:
Nyitva:

53/336-184

Hétfõ – Péntek: 7.30 – 17.00; Szombat: 7.30 – 12.00
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Magyar Kultúra Napja

TÁNC

1923. január 23-án fejezte be és tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Ennek
emlékére lett nemzeti himnuszunk születése a magyar kultúra ünnepévé.
*
Január 22-én két helyi amatõr festõmûvész kiállításával emlékeztünk meg a
Magyar Kultúra Napjáról. A megnyitón
Zeleiné Kiss Ágnes és Urbánné Fajka Ibolya festményeiben gyönyörködhetett a
mûkedvelõ közönség. A kiállítást Argyelán
Lászlóné igazgató nyitotta meg Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz c. versével, majd
megnyitó beszédében a nagy magyar költõk, írók, zeneszerzõk, építészek, festõk,
színészek hazaszeretetérõl, felejthetetlen
alkotásairól emlékezett meg. Beszélt a kulturális értékek megõrzésének fontosságáról, arról, hogy a törteli kultúra fennmaradása és továbbadása az utódoknak mindnyájunk feladata és ebben az összefogás
az egyik legfontosabb tényezõ. Ezt követõen Molnár Tímeától Váci Mihály: Még
nem elég c. versét hallgathatta meg a közönség, majd Antal Kamilla furulyázott,
zongorán kísérte Antalné Petrovics Erika.
A gyönyörû festményeket két hétig lehetett
megnézni a Malom aulájában.

Keringõ, tangó, slow-fox,
fox-trott, swing, stb. Ezek a
táncok egyre fontosabbak,
hogy egy élõzenés bálban
tudjunk táncolni. Sokszor nézem a táncoló
embereket és sajnálattal veszem tudomásul, hogy igaz, nagyon jót mulatnak, de
nem táncolnak. Már többször próbálkoztam azzal, hogy tánctanfolyamot indítsak,
de sajnos vagy az érdektelenség, vagy az
anyagi vonzata, vagy az idõhiány az oka,
de kevés jelentkezõ van ezeknek a táncoknak az elsajátítására. Pedig ha tudnák,
hogy mennyivel élvezetesebben lehet szórakozni, ha arra táncolunk, amit a zenekar
játszik, felismerve az éppen akkor szóló
zenéhez a megfelelõ táncot. Sajnos, már
nem tanulunk meg keringõzni, tangózni
vagy éppen egy cha-cha-chát táncolni. A
lehetõség most itt van. Elegendõ jelentkezõ esetén (min. 10 fõ) tanfolyamot indítok a Malomban. Igény szerint tanítom a
táncot, ha valaki mulatós zenére szeretne
megtanulni táncolni, az is megoldható.
Jelentkezni személyesen a Malom irodájában vagy az 576-539-es telefonon lehet.
Tandíj: 400 Ft/alkalom. Az elsõ óra ingyenes! Majd eldöntheted, hogy folytatod-e
a tánctanulást!

„Oh, ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
Hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember.
Mert a Könyv is Élet és él, mint az Ember –
Így él: Emberben Könyv. S a Könyvben az Ember.”
(Babits Mihály)

Meghívó
Szeretettel
meghívunk
minden érdeklõdõt 2009.
február 27-én,
pénteken, 17.30 órára, a Déryné
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Malom épületében tartandó
elõadásra.
Az elõadás témái:
– Törtel község családnevei
– Alakváltozatok a törteli családnevekben
– Családfa készítés
Elõadó: dr. Kecskés Judit.

Fiatalok, figyelem!
Július 25-én, sok év kimaradás után ismét megrendezésre kerül a mûvelõdési házban
az ANNA BÁL. A bál színvonalát szeretnénk emelni egy nyitótánccal, ami bécsi keringõ
lesz. Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének a
nyitótáncban. A keringõre 8 párt válogatunk. Túljelentkezés esetén válogatáson vesznek
részt a jelentkezõk. A táncot betanítja Argyelán Lászlóné (Margó). Jelentkezni személyesen a Malom irodájában vagy az 576-539-es telefonon lehet március 31-ig. A tánc
betanítása ingyenes. Szeretettel várunk minden 15 év feletti fiatalt, házaspárokat is.

Hölgyek, figyelem!
Mindjárt itt a tavasz és a télen felszedett kilók leadása kisebb problémákat
okozhat. Ebben mi szívesen segítünk. Minden hétfõn és pénteken
szeretettel várunk minden mozogni vágyó hölgyet a Malomba, ahol Bíró
Anita aerobic edzõ segítségével, jó társaságban gondoskodunk arról,
hogy a feleslegessé vált plusz kilóktól helyes étrenddel és mozgással,
hogy lehet megszabadulni.

S Z Í N H Á Z

MÁRCIUS 7-ÉN, szombaton színházlátogatás szervezünk a
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
c. elõadásra, Kecskemétre, a Katona
József Színházba. Jegyek a Malomban 2.400 Ft-ért elõvételben korlátozott számban kaphatók. A jegyár az
autóbuszköltséget is tartalmazza.
Indulás: a Malom elõl 17.45-kor.
Elõadás kezdés: 19 óra.
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Civil szervezeteink
Száz éves a „Törteli Iparosok Olvasó Egylete”
A tavaly megnyílt helytörténeti múzeumban már sokan láthatták az iparosok emléktárgyai között azt a két nagy
könyvet, amelyet õk helyeztek el a
múzeumban.
Az egyik a pénztárkönyv, amelynek
elsõ sora „Elõtemi pénztárnoktul
fölvetem 12k30f”. Ebbõl az következik,
hogy már volt elõzõleg is valamilyen
formában az iparosok között szervezõdés.
A másik nagy könyv pedig a „Jegyzõ
Könyv”, amely a testület üléseinek írásos
dokumentuma. Ennek elsõ sora „Felvétetett Törtelen 1909. június hó 13-án.”
Nyilvánvaló, hogy a két könyvnek a
vezetését egyidõben kellett bevezetni.
Tehát az írásos emlék az 100 éves, de
már elõtte is volt közöttük társadalmi
kapcsolat.
A pénztárkönyvben már az elsõ
évben ilyen bevételek vannak: tagdíj (23 korona), kártyapénz, levelezõ lapokért,
bál bevétel. Összességében 1909-ben a
bevétel: 240k57f, a kiadás: 211k26f.
Így kezdõdött az iparosok szervezett
mûködése. Tevékenységükre talán a kiadások elemzése ad magyarázatot. Évek
során visszatérõ kiadások voltak: újság
elõfizetések (Pesti Hírlap, Tolnai Lapok,
Kisiparosok Lapja), engedélyek díja
(fõszolga bírónak), könyvek vásárlása,

tûzoltóknak, zenész bér, stb. Több
alkalommal ajándékoztak könyvet az
egylet javára.
A pénztárkönyvben az utolsó év
1929 volt. Sajnos többrõl nincs tudomásunk.

A jegyzõkönyv már beszédesebb.
Volt választmányi ülés, rendkívüli közgyûlés, amelyeken döntöttek az egylet
tevékenységérõl. Választottak elnököt,
alelnököt, jegyzõt, pénztárnokot, pénztárellenõröket, könyvtárnokot, választmányi tagokat. A jegyzõkönyvek rövidek, lényegretörõek.
Mirõl is döntöttek?
Mûvelõdési elõadásokat (színielõadások) évente 4-5 alkalommal, bálok
szervezése (farsangi, húsvéti, szüreti,
karácsonyi vagy szilveszteri). Március
15. megünneplése minden évben már a

február eleji jegyzõkönyvekben szerepel,
amelyet közös vacsorával fejeztek be, az
írások tanusága szerint hol „disznópörkölt krumplival”, vagy „disznótoros
vacsorával”. Döntöttek a vacsora áráról,
a hozzájáró borról, a cigány zenészek
fizetségérõl, rendezõségrõl és a
helyszínrõl is.
1914. máj. 10 – 1919. ápr. 6-ig nincs
a jegyzõkönyvben bejegyzés.
De 1919. ápr. 14-i ülésen az elnöki
üdvözlés után indítványoz a húsvéti
ünnepekben egy bált, aminek tiszta jövedelmének 1/3-ad része az elesett katonák özvegyei és árvái részére lesz fordítva 2/3-ad pedig az egylet saját pénztára javára fordítja.
1919. VI. 3-án döntenek az elnök
javaslatáról, hogy egyhangúlag belépnek
a szakszervezetbe és két lapot rendelnek:
Népszavát, Népakaratát.
Rendkívüli közgyûlési jegyzõkönyv
készült 1928. IX. 9-én. Tárgy: „a Fekete
Tamás iskola megvétel aktuálissá vált,
aminek okán a közgyûlés újra meghatalmazza Klément Gyula elnököt 4000
pengõ vétel árért való megvételét,
amihez a közgyûlés egyhangulag hozájárul.”
Ez az a ház, amelyet mindannyian
Kiosz-ként ismerünk. De innen majd egy
másik alkalommal.
Helytörténeti Múzeum Baráti Köre:
Bálint Béla

Törteli Ipartestület 100 éves múlttal
A civil szervezetek bemutatkozásában Ipartestületünk a legrégibb és legismertebb egyesület községünkben. Szinte biztos,
hogy a legtöbb család jelenében, vagy múltjában benne volt
valamilyen formában.
A hajdani „Törteli Iparosok Olvasó Egylete” 1908-ban szervezõdött, hivatalossá 1909 nyarán vált. Jogfolytonos utódlással, apró
névváltásokkal nemzedékrõl nemzedékre fennmaradt. Tagjait mindenkor a jó szándék és tisztesség vezérelte, talán ezért is maradhatott fenn ennyi idõn keresztül. A cél a tisztességes munkásemberek
összetartása volt. 1929-ben saját székházat vásároltak a Róm. Kat.
Egyháztól, ami lehetõvé tette az egyesületi élet kibontakozását.
A háború, majd az államosítás után az egyesület neve megváltozott, Kisiparosok Országos Szervezete Törteli Csoport lett
(KIOSZ), és központi irányítás alá tartozott. Ekkor kötelezõ lett
a tagság az „ipart kiváltó” emberek számára, így a taglétszám
jelentõsen felduzzadt.
A 70-es évek végére a 90 fölötti létszámot is elérte. Fel tudták
újítani a székházat, klubélet kezdõdött, bálokat tartottak. Ha szükség volt rájuk, jelentõsen kivették a részüket társadalmi munkákból is. Ott voltak járdák készítésénél, az iskola felújításánál,
az új óvoda építésénél is.
A 80-as években az egyesület visszakapta önállóságát, IPOSZtagként, de önállóan mûködött. A közelmúltban a „Teleház” meg-

valósítása volt kiemelkedõ, melyet a tagság és a lakosság is igénybe vehetett. Együttmûködve az önkormányzattal, a község honlapja is innentõl kezdve készül. Vidékfejlesztési programba is
bekapcsolódtunk, tanfolyamot szerveztünk. Lehetõségeink szerint
igyekszünk hasznos része lenne községünknek.
Már nincs kötelezõ tagság, teljesen független és önálló a
csapat. A hagyományok és az elõdök tiszteletébõl, nosztalgiából,
„megfogyva bár, de törve nem” – vagyunk! Jólesik valahová
tartozni, együtt valamit létrehozni, elbeszélgetni egymással.
Nyitottak vagyunk más szervezetekkel való együttmûködésre
is, és örömmel vennénk új tagok belépését. A Törteli Falumúzeum
Baráti Körrel együttmûködve feldolgozzuk kis „történelmünket”,
és õk fogják sorozatban ezt leírni!
Az idén április 18-án ünnepeljük szervezetünk fennállásának
100. évfordulóját! A jeles eseményre egész napos rendezvényt
szervezünk, melyre várunk mindenkit szeretettel! A nap programját külön közzé tesszük.
Ezúton kérjük a lakosságot, régi és új tagjainkat, hogy ha
bármilyen emlékeik vannak az ipartestülettel kapcsolatosan (régi
fényképek, újságcikkek, oklevelek, stb.), kiállítás létrehozása
céljából kölcsönözzék nekünk.
A Törteli Ipartestület vezetõsége nevében:
Zelei Zoltánné elnök
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Civil szervezeteink
Törteli lövészklub története
A technikai sportok (fõleg lövészet)
iránt érdeklõdõ fiatalok részérõl lövészklub
létrehozására volt igény. Pontosabban szerettek volna helyben (Törtelen) lõni, de
ennek sem anyagi, sem technikai feltétele
nem volt meg. Erre kerestek lehetõséget.
Ennek az egyetlen támogatott módja volt
a sorkötelesek képzésének részbeni felvállalásával, az MHSZ berkein belül létrehozni egy helyi csoportot.
Ábrahám László, Pásztor József és Tûri
Zoltán alapítók elképzelései így kezdtek
körvonalazódni. Az elsõ lõfegyvereket is
saját pénzükbõl vették. A helyi tanács végrehajtó bizottságával és az MHSZ járási
vezetõségével kötött megállapodás eredményeként lehetett szervezett formában
kezdeni a mûködést és kezdeni a tagtoborzást.
1981-ben kezdõdött a Pálinkás erdõ
melletti lõtér építése. A területet a községi
tanács biztosította, a kivitelezésben a helyi
fiatalok, a Dózsa MgTsz erõgépei és gépkezelõi, a Ceglédi Tûzoltóság állománya
vett részt. Különösen sok – fõleg szakipari
– munkát végeztek a tûzoltók. A berendezési tárgyak összegyûjtésében is sokat segítettek. Fennállása során támogatták a
klubot, többen tagjai is lettek. A lõtér fenntartója a Törtel Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve lett.
A községi tanács azért támogatta a kezdeményezést, hogy a sorköteles fiatalok
honvédelmi oktatásának legyen ez a bázisa. Ezt a feladatot több, mint 10 éven
keresztül el is látta. A végzett munka színvonaláról a járási, körzeti MHSZ (Magyar
Honvédelmi Szövetség) versenyeken elért
helyezések tanúskodnak.
Az elvárt feladatok ellátásán túl évekig
a technikai sportok után érdeklõdõk számára nyújtott biztonságos terepet, de családi idõtöltések kedvelt színhelye is lett.
Ehhez a lõtéren felépített épület helyiségei
biztosították a feltételeket.
A lõtér mûködési engedélyét 1982.
december 6-án a Cegléd Városi és Járási
Rendõrkapitányság adta ki. Határozatukban a lõtér rendeltetésszerû használatáért
felelõs személyként Ábrahám Lászlót
jelölték meg.
A lõtér használata a Magyar Honvédelmi Szövetség Törteli Lõterének lõtérszabályzatában került szabályozásra.
A lõtér fennállása ideje alatt baleset
nem történt.
A lövészklub elsõ vezetõje Tûri Zoltán
volt. Õt követte Ábrahám László, aki 1982.
december 6-án kelt rendõrségi határozat

szerint felelõs a lõtér rendeltetésszerû használatáért. A klub vezetésén kívül végezte
a sorkötelesek honvédelmi oktatását, így
a törteli fiataloknak csak a gépjármûvezetés oktatására kellett eljárniuk Ceglédre.
Az érdeklõdõk részére rendszeresen
lõversenyeket tartottak. Errõl tanúskodik
az 1984. június 2-i oklevél, amely szerint
Ábrahám László a Törtel Községi Tanács
által rendezett férfi légpisztoly verseny I.
helyezettje lett (aláírók a községi tanács
elnöke és a VB titkára). 1985. szeptember
29-én a fegyveres erõk napja tiszteletére
szintén versenyt hirdettek, ahol
gyorstüzelõ pisztolyban Ábrahám László
harmadik helyezett lett, a kispuska
lõversenyt pedig megnyerte. Az oklevélen
szereplõ bélyeg-zõ alapján tudjuk, hogy a
szervezet neve ekkor Magyar Honvédelmi
Szövetség Községi Honvédelmi Klub
Törtel volt. Az õ elnöksége alatt fogadta
el 1996. február 16-i közgyûlés a Törtel
Község Lövész Egyesület Alapszabályát.
Eredmények:
1985. április 27-én a sorkötelesek általános honvédelmi kiképzésének záró
foglalkozásán Törtel raja járási második
helyezést ért el.
1986. évben a körzeti téli spartakiádon
a nõi lövész csapat 3. helyezést ért el.
A sorkötelesek Albertirsán megtartott
körzeti döntõjében Törtel Sáji József, Tóth
Tibor, Gyõri János, Szikora János, Káldi
János, Fülöp József felállású raja szintén
második lett. (Forrás a Pest Megyei Hírlap
cikke, a dátum sajnos nem szerepel.)
Ez is jelzi, hogy a lövészklub a társadalmi élet színtere volt. A technikai sportok iránt érdeklõdõk nemtõl és kortól
függetlenül jártak ki a lõtérre.
Ábrahám László 1986. augusztus 20án a hazafias honvédelmi nevelés terén kifejtett kimagasló tevékenységéért (sorkötelesek képzéséért) elismerõ oklevélben részesült.
Ábrahám László után 1996. február 28tól az egyesület megszûnéséig Dávid Zsolt
lett a klub vezetõje. 1996. február 28-tól
a feloszlásig MTTSZ Lövészklub néven
mûködött.
A szervezet különbözõ neveken 1981.
január 02-tõl 1999. december 14-ig mûködött. Mûködése alatt a legmagasabb
taglétszám 50 fõ felett volt.
A klub tagjai az utánpótlásról is gondoskodtak. Támogatásukkal kezdõdhetett
meg az általános iskolában a sportlövészet.

A diákok vezetõje Tóth Péter László lett.
Ez nem hosszú idõt ért meg, mivel a
támogató lövészklub megszûnt.
A rendszerváltás idején a régi szervezeti formák felbomlottak, a klubnak egy
kötöttebb egyesület vagy egyéb formában
kellett volna mûködnie, ami többlet anyagi
forrást igényelt volna. A lõteret nem lehetett használni. A meglévõ fegyvereket
hivatalosan érékesítették, a bevételt az
általános iskola kapta meg.
Ez az idõszak egybeesett a tsz feloszlásával, illetve a földterületek privatizációjával. A lõtér területe a rajta lévõ épülettel
Czeróczki László tulajdonába került.
A fennmaradt tagnyilvántartó lapok
alapján 1992. június hónapban tagok voltak: Ábrahám László, Bakos László, Barna
János, Dávid Dezsõ, Józsa János, Juhász
Pál, Kónya Miklós, Kónya Miklósné,
Lázár Antal, Pintér András, Perlaki Sándor,
Raffai György, Sárközi Imre, Szivák József, Vígh Imre, Cs. Fehér István, Czeróczki Ferenc, Mezei György, Erõs Péter, Rátóti Attila.
Tagnyilvántartó lapjuk nem maradt
fenn, de tudjuk, hogy a tagok közé tartozott többek között Bálint Béla, Bálint
Béláné, Dávid Zsolt, Pásztor József.
A szervezet fennmaradásának feltétele
volt a hadkötelesek képzésének biztosítása,
amelyhez a tananyagot központilag biztosították. Ennek a képzésnek az volt a
célja, mint a két háború közötti levente
képzésnek, hogy a sorozáson bemaradt
(orvosi vizsgálaton katonai szolgálatra alkalmasnak talált) fiatalok részére némi
politikai és technikai képzést nyújtson a
seregbe történõ bevonulás elõtt. Az elméleti képzés nem, de a gyakorlati képzések
vitathatatlanul érdekesek voltak a hallgatók
részére. Hiszen fegyvert kaphattak a kezükbe, és ez számukra a felnõtté válást
jelentette.
A sorkötelesek képzése az alábbi brossúrákból történt, amelyek szintén gyûjteményünk darabjai:
– Néphadseregünk jelvényei 19451970;
– Kézikönyv az általános honvédelmi
elõképzés oktatóinak;
– Tananyag a honvédelmi oktatás politikai foglalkozásaihoz;
– II. A szocialista országok katonapolitikája (1982. évi kiadás);
– III. A bevonulókkal szembeni követelmények (1982. évi kiadás);
– IV. A katonai eskü (1982 évi kiadás);
– Tanagyag a honvédelmi oktatás politikai foglalkozásaihoz az ÁHO-tanfolyam
Folytatása a 11. oldalon.
hallgatói részére;

HÍRADÓ

11. oldal

Civil szervezeteink
Folytatás a 10. oldalról.

– A szocialista országok katonapolitikája (1982. évi kiadás);
– Sorkötelesek jogai és kötelességei
(1984.);
– Tanagyag a honvédelmi oktatás politikai foglalkozásaihoz a szaktanfolyam
hallgatói részére;
– A hadkötelezettség (1) sz. füzet
1986-os kiadás;
– Tananyag a honvédelmi oktatás politikai foglalkozásaihoz a szaktanfolyam
hallgatói részére;
– A katonai eskü (4) sz. füzet 1986-os
kiadás;
– A kötelezõ irodalmon kívül pl. aktivista csoportok tájékoztatója (A szocializmus történelmi útja) volt ajánlott irodalom
a képzés vezetõinek.
Feldolgozták:
Ábrahám László és
Czeróczki Jánosné
A

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
2009. március 24-én, kedden, 14 órai kezdettel tartja éves közgyûlését a Déryné
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Malom
épületében.
Az egyesület 2009-ben a következõ kirándulásokat szervezi, melyre a közgyûlésen
lehet jelentkezni elõleg befizetésével.
Berekfürdõ
Június 20-29. 10 nap
Augusztus 15-24. 10 nap
Augusztus 29-tõl szeptember 7-ig 10 nap
Költség: 33.200 Ft; Tagoknak: 28.900 Ft
1 napos kirándulások
Május 23. Kiskunhalas (fürdõ);
Június 18-án Soltvadkert / Büdöstó vagy
Zsórifürdõ.
Október 10. Szentendre (Pilisi-hegyek)
Erdély
6 nap 5 éjszaka két turnusban, megszabott
létszámmal;
Május 25-30-ig és szeptember 6-11-ig.
Fekete-tenger part
Június 23-tól július 2-ig.
*
Az egyesület köszönettel fogadja az adó
1%-át, melyet a következõ adószámra lehet
elküldeni: 19172952-1-13
A befolyt összeget egészségmegõrzõ üdültetésre fordítjuk.
*
Szeretettel várunk mindenkit a közgyûlésre.
A gyûlés végén egy kis megvendégelésre
is várjuk a megjelenteket.
Décsi Sándorné elnök

Törtel Polgárõrség Faluvédõ Egyesülete
életérõl, mûködésérõl és feladatáról
Faluvédõ Egyesületünk 2009. január 23-án megtartotta évadnyitó ülését, ahol
értékeltük a 2008-as évben elvégzett feladatait és természetesen szó volt a 2009es éviekrõl is.
Ismertetni szeretnénk a község lakosságával, miket is végzünk. Elsõsorban a
napi éjszakai szolgálat. Esetenként, ha a helyzet úgy kívánja, a nappali órákban is,
pl. szavazáskor, és persze a rendõrséggel közremûködve különbözõ ügyek felderítésében, eltûnt személy keresése esetén, stb. Minden községi rendezvényen közremûködünk a rendõrséggel karöltve a közrend és a közbiztonság védelmében, így
pl. a Malom átadása, a falunapok rendezvényei: helyszínbiztosítás, forgalomirányítás;
iskolai rendezvények biztosítása, vas- és papírgyûjtés: a pedagógusokkal együttmûködve útkeresztezõdésekben forgalomirányítás a biztonságos közlekedés érdekében.
Éjszakai szolgálatunk alkalmával nagy odafigyelést fordítunk a lakosság nyugalmára, észrevételeinket azonnal jelentjük, illetve hatáskörünkön belül intézkedünk.
Figyelemmel kísérjük az éjszakai randalírozókat, akik a nyugalmat zavarják.
Nem egyszer tûzesetet észleltünk. Ilyenkor azonnal intézkedtünk. Árokba csúszott
személykocsi kimentésében is segítséget nyújtottunk már, nem egy esetben idõs
ember hazakísérésében, amire nagyon kell figyelnünk, hiszen télen egyre nagyobb
a veszély a megfázással. Országos viszonylatban már eddig is mennyi áldozatot
követelt a fagyhalál. A tavalyi évben elindítottunk egy kistérségi polgárõr versenysorozatot, melyen több csapat részt vett. Mi is jó eredményt értünk el, a vándorserleg
ugyan nem hozzánk került, de ez évben remélhetõleg folytatódik az erõpróba és a
lehetõség ismét adott lesz részünkre is.
Tervezzük szervezetünk létszámának folyamatos bõvítését, tehát ezúton is kérjük
közbiztonságunk javítása érdekében a tenni akaró, jó szándékú emberek jelentkezését.
Iskolánkban szeretnénk a felsõ tagozatosok közül ifjú polgárõröket képezni. Már
többen jelentkeztek a polgárõr szakkörbe, melynek elvégzése után a tanulók oklevelet
is kapnak. A szakkörön, tanfolyamon jó eredményt elérõk a késõbbiekben részt vehetnek iskolai rendezvények, útlezárás biztosításában, természetesen felnõtt polgárõr
irányítása mellett. Ezt a képzést úgy tervezzük, mint ahogyan már több éve minden
tavasszal az ifjú katasztrófavédelmi szakkört is mûködtetni szoktuk. Nagy örömünkre
szolgál, hogy most, mint az elõzõ évek során, sok fiatal érdeklõdik mindkét program
iránt.
Végezetül köszönetet mondok az önkormányzat vezetésének a munkánk segítéséért, hiszen polgármester úr most is, mint mindig, részt vett ülésünkön és biztatott
a segítségnyújtásról, természetesen a lehetõség szerint. Köszönet iskolánknak és
vezetõinek, hogy hosszú évek óta kulturált körülményeket biztosítva lehetõvé teszik
a fiatalok képzését. És persze, köszönet a rendõrségnek, a lakosságnak, tagságunknak,
akik jó szívvel, önzetlenül végzik a feladatokat legjobb tudásuk szerint.
Tisztelt Törteli Lakosság! Számlaszámunkat megtalálják a felsorolásban,
köszönettel vesszük, ha adójuk 1%-ával támogatják szervezetünket.
Befejezésül eredményekben gazdag, boldog és békés esztendõt kívánunk
mindenkinek!
Tisztelettel: A Törteli Faluvédõ Egyesület polgárõrei.
Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, Törtel község lakosságát, hogy a 2008. május 1-jén
átadott Falumúzeumunk továbbfejlesztése, mûködése érdekében létrehoztuk a
Falumúzeum Baráti Kör Egyesületet. Az alakuló gyûlést 2009. február 24-én (kedden)
17 órai kezdettel tartottuk a Mûvelõdési Ház (Malom) földszinti termében. Várunk
minden érdeklõdõt, akik részt akarnak venni munkánkban. Szívesen látnánk a helyi
civil szervezetek, egyházak képviselõit is sorainkban.

A „Törtel Jobbításáért” Alapítvány javára kérjük adója 1%-ának
felajánlását, amelynek segítségével Íjász hagyományõrzõ csoportunk felszereltségét szeretnénk javítani.
Számlaszámunk: 65800100-11020758. Adószám: 18703478-1-13
Köszönjük, hogy hozzájárul az eszközvásárláshoz!Bekõné Tóth Anna

TÖRTELI

12. oldal

Már megint megtelt szurkolóval és
játékossal a tornaterem

2009. január 30-án a törteli Szent István Király Általános Iskola Farsang Kupa
teremlabdarúgó tornát rendezett a kistérség labdarúgói részére. Utaztak csapatok Nagykõrösrõl, Ceglédrõl, Jászkarajenõrõl és három csapat Törtelrõl „futott” be a tornaterembe.
A hat csapat körmérkõzést játszott egymással és végül a törteli Hurka FC csapata
nyerte meg a gyönyörû kupát. A csapat névsora: Kriss Zoltán, Dudás Tamás, Godó
Róbert, Bálint Zsolt, Tóth Tamás, Boczek György, Eszes Ferenc, Menkó Zoltán. A
csapat menedzsere: K. Tóth László. Részt vett a tornán a Törteli KSK ifjúsági labdarúgó
csapata is. A csapatkapitány: Budai Norbert. Edzõk: Angyal Imre és Budai Sándor.
A Törteli KSK felnõtt labdarúgó csapata a dabasi Diego sportcsarnokban véget érõ,
8. Winner Pest Megyei Futball 7 Végén a III. helyet szerezte meg. A torna gólkirálya
a törteli játékos, Szimcsák Tamás, a legjobb kapus szintén a Törtelen védõ Molnár
Máté volt. A csapatkapitány: Kriss Zoltán. Játékos-edzõ: Szanyó Károly.
„Hajrá Törtel!”
Mihály Zoltán

Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából rajzpályázatot
hirdetünk minden korosztály számára, az alábbiak szerint:
A rajzok témája a fenti címnek megfelelõ legyen. Az alkotásokat
egyénileg kiválasztott technikával készíthetitek (grafit, zsírkréta,
tempera, színes ceruza, tépõtechnika, stb.) A/4-es rajzlapra. A rajzlap
hátlapjára írjátok fel neveteket, korotokat és címeteket. Az óvodások
kérjék meg szüleiket erre a feladatra.
Óvodások, középiskolás diákok, valamint az érdeklõdõ felnõttek
rajzaikat leadhatják: Godó Jánosné óvónõnek (Törtel, Déryné út 11.);
Alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam): Perlakiné Somodi Gabriella
tanítónõnek (Törtel, Déli út);
Felsõ tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) Káldiné Megyeri Éva tanárnõnek (Törtel, Déryné út 5.) adhatják le rajzaikat.
Az elkészült rajzokat 2009. március 10-ig
adhatjátok le.
Minden pályázónak sikeres, jó munkát kívánunk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KECSKÉS IMRÉNÉ sz.: Kis Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték, valamint bármilyen módon együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Törteli Csoportja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,
MIKLÓS JÓZSEF
nyugalmazott tanár
búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

SOK KICSI SOKRA MEGY
Törteli alapítványok számlaszámai
és adószámai
Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga
szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át
hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel
alapítványai közül azokat, melyeknek számait
sikerült megtudakolnunk.
Minden település törekszik önmaga fejlesztésére, erre egyik lehetõség az alapítvány létrehozása, aminek számláján meghatározott célokra
gyûjthetõ a felajánlásokból érkezõ pénz. Községünk alapítványai is nemes célokért dolgoznak,
úgy gondoljuk, a törteliek szívesen részesítik
ezeket elõnyben. Bizonyára van közöttük szívükhöz és elképzeléseikhez közel álló.
Ezzel a segítési formával befizetett adónkból hozzájuk utaltathatunk 1%-ot. Így valamelyest módunkban áll szûkebb hazánkról is gondoskodni,
csak egy papírdarabkát kell kitölteni az adóelszámoláskor (bevalláskor), melyen feltüntetjük
a megfelelõ nevet és számot. (Az elsõ, hosszabb
szám az alapítvány számlaszáma, a második
szám pedig az adószám).
Egyházunk Jövõjéért Alapítvány: 6580010010400573; 18675270-1-13 (a helyi rk. egyházközség alapítványa, nem az országos Rk.Egyház – Szerk.)

Kislurkók Alapítvány (óvoda): 6580010031933171; 18703461-1-13
Törteli Általános Iskoláért Alapítvány:
65800100-10405839; 18697342-1-13
Törteli Faluvédõ Egyesület: 6580010011017763; 18698659-1-13
Törtel Jobbításáért: 65800100-11020758;
18703478-1-13
Törtel Község Sportjáért Alapítvány:
65800100-10402386; 18682197-1-13
Törtel Labdarúgásáért Alapítvány: 1040312931215066-00000000; 18697050-1-13
Mint ismeretes, az egyik 1%-ot küldhetjük alapítványoknak, a másik 1%-ot országos egyházaknak. A kettõt nem lehet összevonni, a 2%-ról
szóló rendelkezés csak ebben a megosztásban
lehetséges.

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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