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Elõadás a könyvtárban
Február 27-én a könyvtárban dr.
Kecskés Judit, Törtel szülötte, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa tartott elõadást a nevek, családnevek kialakulásáról, a törteli nevekrõl, azok alakváltozatairól. Az elõadást
nagy érdeklõdéssel hallgatták a vendégek, melynek keretében sok érdekességet tudtunk meg a törteli családnevekrõl. Dr. Kecskés Judit 1996ban Törtel község családnevei címmel
írt szakdolgozata a községi könyvtárunkban megtalálható és kikölcsönözhetõ a fénymásolata. (A mûvelõdési
központ további hírei a 6. oldalon.)

TÁJÉKOZTATÓ
a CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
2008-as tevékenységérõl
Tisztelt Törteli Lakosok!
Február végén volt másfél éve, hogy községünkben
családsegítõ szolgálat mûködik. Az elmúlt év mûködési
adatai bizonyítják, hogy elnyertük a lakosság bizalmát,
egyre többféle problémával fordulnak a szolgálathoz és
kérik segítségünket ügyeik intézéséhez. Persze, a mi lehetõségeink is behatároltak, amennyiben nem tudtunk
megfelelõ tájékoztatást, vagy segítséget nyújtani, úgy
felderítettük a külsõ segítségnyújtás lehetõségeit és
továbbirányítottuk klienseinket a megfelelõ intézményhez, személyhez. Anyagi forrással nem rendelkezünk,
de igyekszünk minden olyan lehetõséget megragadni,
amely valamiféle természetbeni juttatással segít a nagycsaládos, és más nehéz szociális körülmények között élõk
helyzetén.
Örömmel vettük, hogy az önkormányzatnak sikerült
a nyári étkeztetés keretében pályázatot nyernie, és július
hónapban több mint 3000 doboz konzervet tudtunk kiosztani nagycsaládjaink között, elõsegítve ezzel a változatosabb táplálkozást. Bízunk benne, hogy 2009-ben is
sor kerülhet erre.
2008 novemberében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által felajánlott élelmiszercsomagok kiosztására került sor (100 csomag). A csomagok 6 kg lisztet,
Folytatása a 9. oldalon.

EBOLTÁS – 2009.
Az ebek kötelezõ veszettség elleni
szervezett védõoltása Törtel községben:

Április 15. (szerda)

Ludasi bolt helye
08-09 óra
Sós tanyai buszford. 09-10 óra

Április 16. (csütörtök) Besnyõ dûlõi tápbolt 08-09 óra
Vásártér
14-17 óra
Április 17. (péntek)

Vásártér

14-17 óra

A pótoltás 2008. április 24-én (péntek) lesz
a Vásártéren, 14-17 óráig.
Az oltás díja ebenként 3.000 Ft, a féregtelenítés díja
10 kg-onként 200 Ft.
A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló
szabályzat 212-216. §, 81/2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet
8. § (2) bekezdése szabályozza.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/
2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírása szerint az ebek veszettség
elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának
kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén
magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen
6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát
évenként veszettség ellen beoltatni.

Oltást végzõ állatorvosok:
Dr. Revuczky Béla, Dr. Gubik Zoltán
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ÓVODAI HÍREK
ebruár 7-én, szombaton
délután rendeztük meg az idei
farsangi mulatságunkat, melyet a
szülõk véleményének figyelembe vételével most a sportcsarnokban tartottunk. Minden csoport nagy izgalommal készülõdött, hiszen most már
hagyomány az óvodánkban, hogy minden csoport egy kis mûsorral teszi
színesebbé a jelmezek bemutatását.
A mulatságot, a Ficánka nagycsoportosok nyitották meg egy népi lakodalmas menettel. Volt menyasszony,
võlegény, võfély, zenekar, nászmenet,
torta, nyoszolyólányok, akik hozták a
menyasszony stafírungját. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Argyelán
Lászlónénak, hogy kölcsönadta nekünk a népitáncos ruhákat.
A nagyok után a legkisebbek, a
„Napsugár” mini csoportosok a napsugarak és a felhõk táncát járták el. A
Búzavirág kiscsoportosoknál a kislányok búzavirágnak, a fiúk pedig szakácsoknak öltözve lejtették a táncot.
Tündériek voltak mind a két kiscsoportosok, hogy nem ijedtek meg a

nagy tömegtõl, hanem az elõre begyakorolt koreográfiának megfelelõen
lépkedtek.
Õket a középsõs Csibék követték,
akik a Hófehérke és a hét törpe varázslatos szereplõit hozták el vidám táncukkal.
A jókedvet a Katica középsõ csoportosok is fokozták, mert õk meg kõkorszaki divatbemutatót tartottak,
Frédi és Béni stílusában.
A kõkorszaki szakik után, Ildi óvó
néni, mint Süsü, a híres egyfejû jött el
a mese szereplõivel együtt. Voltak itt
szebbnél szebb királylányok, vitéz
katonák, és más udvari népek.
A mûsort a Süni csoportosok zárták, akik az ébredezõ természet csodálatos tündéreivel, mesebeli lényeivel
próbálták meg a hideg telet elûzni.
A délután további része is a vidámságé volt, hiszen az óvó nénik dalosjátékokat játszottak az óvodásokkal és
a vendégekkel. Természetesen a legnépszerûbb program sem maradhatott
el, az arcfestés. Igyekeztünk minden
kisgyerek kívánságát teljesíteni, hogy

III.Aranyvirág

még jobban érezzék magukat. Köszönjük a szülõknek, hogy az óvó nénikkel
együttmûködve segítettek a gyermekek jelmezeinek megalkotásában, és
hogy hozzájárultak az óvoda fejlõdéséhez.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben
módjukban áll, adójuk 1%-ával, vagy
egyéb hozzájárulással segítsék óvodánkat céljaink megvalósulásában.
„Kislurkók” Alapítvány; számlaszámunk: 18703461-1-13. Elõre is köszönjük!
Szeretnénk felhívni a leendõ óvodások szüleinek figyelmét arra, hogy
ÁPRILIS 6-ig még beírathatják
gyermeküket az óvodába.

ISKOLAI PÁLYÁZAT
A Szent István Király Általános Iskola az
emeletes épület átadásának 80. évfordulója alkalmából

rajzpályázatot hirdet,
melyre a törteli tanulók munkáin kívül
várjuk más település általános iskoláiban tanulók alkotásait is.
Pályázatunk témaköre: JELES NAPOK A
MAGYAR NÉPHAGYOMÁNYBAN.

Bál!

Helye: Törtel, Déryné Mûvelõdési Ház
Ideje:

2009. május 1. 19.00 óra
Vendégvárás: 18.25-tõl
Zene:

Kisé ri együttes

Mûsor:
Magyar Dia, Magyar Fanni és Kókai Nikoletta hipp-hopp táncmûsora,
Aranyvirág Tánccsoport, Kiss Zsolt operett énekes.
Vacsora:
Orjaleves házi csigatésztával; Pacalpörkölt burgonyával; Rántott szelet;
Rizibizi; Csemege uborka (szabad szedés)
É r t é k e s t o m b o l a t á r g y a k k e r ü l n e k k i s o r s o l á s r a.
Belépõ: 2500 Ft/fõ
Jegyek kaphatók: Czeróczki Zsuzsanna; Telefon: 06-30/933-6432 vagy
Terasz Sörözõ; Telefon: 376-196
Tisztelettel, szeretettel várunk minden kedves Vendéget!

A tanulók munkáit korcsoportonként
jutalmazzuk a következõ beosztás
szerint: alsó tagozatból 1-2. osztály, 34. osztály; felsõ tagozatból 5-6. osztály,
7-8. osztály.
Az alkotások tetszõleges technikával
készíthetõk A/4-es méretben, melyet A/
3-as paszpartúrával kérünk beküldeni:
Szent István Király Általános Iskola 2747
Törtel, Szent István tér 2. címre.
Egy tanuló 2 db rajzzal is pályázhat.
Beküldési határidõ: 2009. április 30.
Jó munkát kívánunk!
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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
DRÓTFONAT
1 m magas, 25 fm/tek. .................................. 6500 Ft
1,2 m magas, 25 fm/tek. .............................. 7500 Ft
1,5 m magas, 25 fm/tek. .............................. 8500 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!

Betonoszlopok 2,4 m hosszban

SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK
1 fm-tõl 3 fm-ig

Hullámpala több méretben!

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

10-20 hektár
jó minõségû
szántóföldet
keresünk
megvételre,
esetleg tanyával.
Kocsis András
Tel.: 06-30-9-347-421
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

és
ügyvezetõk

30-488-0718

70-387-3466

kerekeseskerekes@mailbox.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

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.

A NYUGDÍJAS KLUB

JÓTÉKONYSÁGI
RUHAVÁSÁRT TART
A MALOMBAN!
JÓ MINÕSÉGÛ, HASZNÁLT
FELNÕTT- ÉS
GYEREK RUHÁK, CIPÕK,
OLCSÓ
ÁRON MEGVÁSÁROLHATÓK
ÁPRILIS 9-ÉN,
CSÜTÖRTÖKÖN 9-11-IG.
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!

Március 5-én délután a Nyugdíjas Klub tartotta nõnapi rendezvényét a mûvelõdési házban. A
nyársapáti Nyugdíjas Klubot vendégelték meg a törteli nyugdíjasok. Dr.
Pásztor Ferencné klubvezetõ nyitotta meg az ünnepséget, majd Czeróczki János polgármester mondott
ünnepi köszöntõt. A mûsort a törteli
Szent István Király Általános Iskola
diákjai adták. A Hobby Vendéglõ
finom bakonyi sertésszeletét a mûvelõdési ház dolgozói tálalták fel,
majd a nyugdíjasok által sütött sütemények kerültek az asztalra. A jó
hangulatú rendezvényen Ézsiás Kálmán zenéjére táncoltak késõ estig a
szépkorú nyugdíjasok (képünkön).
Március 7-én színházlátogatást
szerveztünk Kecskemétre, a Katona
József színházba. Sajnos, nem kelt
el minden jegy, de akik eljöttek,
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban c.
vígjátékán igazán jól szórakozhattak.
Az elsõ felvonás kissé vontatottnak
bizonyult, a második felvonás már
mozgalmasabb volt, de a harmadik
felvonás kárpótolta a nézõket és igazán jókat nevethettünk az író humorán.

A

RIGÓ AUTÓSISKOLA
A; B; C KATEGÓRIÁS
TANFOLYAMOT INDÍT
A MALOMBAN.
Itt a tavasz, lekerül a nagykabát.
Ha szeretnél leadni pár kilót,
még mindig tart az

alakformáló torna
a Malomban.
Egészséges életmód,
étkezési tanácsok.
Idõpont: minden hétfõn és pénteken
fél 6 órakor.
Szeretettel vár mindenkit
Bíró Anita aerobic oktató.

SZÁMÍTÓGÉPES
FELKÉSZÍTÉS A VIZSGÁKRA, RÉSZLETFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY.
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS BEIRATKOZÁS:
MÁRCIUS 31-ÉN, KEDD DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR.

Jelentkezni a mûvelõdési ház irodájában vagy
az 576-539-es telefonon lehet.
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Civil szervezeteink
Száz éves a „Törteli Iparosok Olvasó Egylete”A székház vásárlás – 1929.
Érdekes idõbeni egybeesés, hogy
az ún. emeletes iskola az idén májusban ünnepli 80. éves fennállását.
Az iparosok jól gondolkodtak,
amikor a Fekete Tamás-féle iskola
megvásárlásáról döntöttek 1928-ban,
4000 pengõ értékben. Ugyanis mindeddig nem volt saját tulajdonú székházuk. A közgyûlés 5 fõs bizottságot
választott, hogy járjon el a ceglédi
bankban 4000 pengõ felvételében és
egyben személyes kezességet vállalva. Az eredmény 1600 pengõ lett. Az
1929. évet a pénztárkönyv tanúsága
szerint 262 pengõvel kezdték, amelyhez az év során mûkedvelõ elõadásból 210, táncmulatságokból 900,
borkimérésbõl 450, tagdíjból 85,
porta eladásból 1000, stb. (kártyapénz), valamint a banki 1600 pengõ
biztosította a vételárat.
1929.II.28-án leltároztak a Fekete
Tamás iskolában és III.22-én döntöttek a költözésrõl. Ez már a következõ napon, III.23-án megtörtént. A
meglévõ könyveket, újságokat, bútorokat és más ingóságukat vitték át.
Bekérették a kint lévõ könyveket, folyóiratokat és mindent leltárba vettek. Külsõ és belsõ csinosításokat
végeztek. A szomszédos gödrös telek
feltöltésére tett javaslatot elutasították, azzal a tulajdonosi szellemmel,
hogy a szomszédot kell felszólítani
a gödrök feltöltésére. Kerítést javítottak és pótoltak. Ma elmondhatjuk,
hogy belakták tulajdonukat. Folytatták azt a közösségi életet, amelyet
már több mint húsz éve elkezdtek.
1930 késõ õszén az ifjúság szórakoztatására dalárdát alakítottak, amelyet ma hasznos idõtöltésnek nevezhetünk. Természetesen minden évben rendeztek mûkedvelõ elõadásokat is, amelyet a falumúzeumban több
megmaradt plakát is bizonyít, de a
pénztárkönyvben is többször szerepel
kiadásként „plakátra” bejegyzés.
1932-ben pünkösd elsõ napjára
kugli- és sakkversenyt rendeztek. A

kugliverseny gyõztese egy pár kacsát, a második 2 liter bort, a harmadik 20 db cigarettát nyert. A sakkverseny zsûrije Kozel Frigyes tanító
úr és Resofszki Adolf iparos volt.
A bálok megtartásáról úgy döntöttek, hogy felváltva a Rózsánál és
a B. Tóthnál legyen, mert mindkettõ
iparos lévén, igazságra törekedtek.
A borkimérését minden esetben
pályáztatás útján lehetett megszerezni. A borkimérõ havi fizetést ka-

„A Törteli Iparosok
Olvasó Egylete illedelmes
társalgás, hasznos olvasás,
törvényileg nem tiltott
mulatságos idõtöltés által,
a vélemény és helyzetben
különbözõk közeledését,
az értelmiség és
erkölcsiség elõmozdítását
célzó egyesület.”
pott. A haszon az egyletet illette. A
bor beszerzésére 3 tagú borbizottság
mûködött, melyet a közgyûlés választott. A bizottság feladata volt az
árusítandó bor beszerzése, annak minõségének biztosítása. A jegyzõkönyv utolsó bejegyzése 1941.I.12.
Ezután következtek a háborús évek.
Háború után, 1945. május 7-én
kelt a Törteli Iparosok Olvasó Egylete átalakuló értekezletének a jegyzõkönyve. A pecsét tanúsága szerint az
„Abony és Vidéke Ipartestület”-hez
került az egylet. Ezáltal elvesztette
teljes önállóságát, de emlékeimben
él még az a pezsgõ iparos élet, ami
1949-ig megvolt. Ezután már csak
önfenntartásukért küzdöttek. Kizsákmányoló lett az is, akinek csak ollója
és varrógépe volt, de a kõmûveskanál és a vinklivas is azt jelentette.
De az összetartozás érzése megmaradt, bár inkább az érdekvédelem
került a KIOSZ fõfeladatai közé. A

sors különös fintora, hogy éppen
azokat nem tudta megvalósítani.
Majd a 70-es, 80-as években kiderült, hogy milyen nagy szükség
van az iparosokra. Az eddigi halódásból feltámadva komoly erõfeszítéseket tettek, hogy minden szakmában legyen megfelelõ szakember.
Segítették egymást is és valódi szakmai érdekvédelemmel rendelkeztek
adó- és társadalombiztosítás területén egyaránt. Újra a társadalom megbecsült tagjai lettek. – Nemcsak a
május 1.-i felvonulásokon vettek
részt, hanem a járdák építésében,
iskolák tatarozásában, orvosi rendelõ
építésében is.
1982-ben a törteli alapszervezet
megpályázta a „Kiváló Alapszervezet” címet, melyben vállaltak 400.000
Ft társadalmi munkát az egyéb vállalásokon felül. Maradandót alkottak.
Az új óvoda építésén és egyéb költségvetési szerveknek 323.476 Ft, a
KIOSZ-székházon 92.844 Ft, egyéb
helyeken 14.560 Ft értékû munkát
végeztek. A 65 iparos fejenként 6.627
Ft értékû munkát végzett csupán
1982-ben, de minden évben segítettek
és mindig lehetett rájuk számítani.
Elmondható, hogy az egylet önkéntes alapon össze tudta fogni az
iparostársakat. Példát mutattak a
munkában, szórakozásban, mûvelõdésben.
Álljon itt az 1908. május 7-i Törteli Iparosok Olvasó Egyletének alakuló ülése határozatának elsõ bekezdése:
„A Törteli Iparosok Olvasó Egylete illedelmes társalgás, hasznos
olvasás, törvényileg nem tiltott mulatságos idõtöltés által, a vélemény
és helyzetben különbözõk közeledését, az értelmiség és erkölcsiség
elõmozdítását célzó egyesület.”
Ebben a szellemben dolgoztak és
száz év után példa lehet számunkra is!
A Törteli Falumúzeum Baráti Köre:
Dr. Bálint Béla

TÖRTELI
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Tisztelettel

meghívjuk

községünk lakosságát, civil szervezetek és intézmények tagjait, minden régi és jelenlegi
ipartestületi tagot

2009. április 18-án tartandó ünnepségünkre,
melyet Ipartestületünk fennállásának

100 éves évfordulója
alkalmából rendezünk.
PROGRAMUNK:
8 órától gyülekezõ a székháznál (Bajcsy-Zs. út 4.)
Zászlós felvonulás a róm. kat. templomhoz
9 órakor HÁLAADÓ SZENTMISE
10 órakor visszavonulás a székházhoz, ahol ünnepi
megemlékezés, emlékfa ültetés, emléktábla, tabló elhelyezés lesz
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA:
„Kisiparosok az elmúlt száz évben” (a kiállítás szombaton és vasárnap lesz a székházban megtekinthetõ)
Veterán kisiparosokkal elbeszélgetés, szerény megvendégelés mellett.
Este:

„Iparos Bál”
Vendégvárás 18.30-tól a mûvelõdési házban. Vacsora: Frissensültek.

Fellépõ vendégek: Bellus István humorista, Azirisz hastánc csoport.
Zene: Tar Zoltán.
Részvételi díj: 2500 Ft + tombolatárgyat szívesen fogadunk.

Szeretettel várunk mindenkit – az Ipartestület vezetõsége

Létminimum Alatt Élõk Társasága
Az egyesület feladatai és céljai:
A Létminimum Alatt Élõk Társaságának célja a létminimum alatt,
illetve a létminimum küszöbén élõk
érdekeinek képviselete és védelme,
a megélhetésükkel, egészségükkel,
emberhez méltó léthez kapcsolatos
jogaik érvényre juttatása, a szegénység enyhítése és felszámolása, a társadalmi igazságosság megteremtése
Magyarországon.
Az Egyesület a Közhasznú Szervezetekrõl szóló 1997. évi CKV I.
törvény 26. § c. pontjában foglaltaknak megfelelõen, felelõsen feladatának tekinti:
– A családok megsegítése szociálisan;
– Gyermek és ifjúságvédelem
a magyarországi nemzeti, etnikai

kisebbségekkel, a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségével összefüggésben.

Ezen célok eredményes végrehajtása érdekében feladatának tekinti az elesettek, a szegények iránti
segítõkészség, szolidaritás erõsítését.

Részt vállal a lakosság életkörülményeinek javításában.
Közremûködik a hozzáfordulók
ügyeinek megvizsgálásában.
Az ország területén élõk, társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetû emberek, családok (továbbiakban pártfogoltak) életminõségének
és emberi méltóságának védelme.
Az Egyesület szolgáltatásait a
tagjain kívül minden rászorult igénybe veheti.
Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Szervezete
pártoktól független, pártoknak támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.
Jelentkezni lehet:
Bíró Endre, Törtel, Temetõ út 20.
Tel.: 30/495-2923

KIEGÉSZÍTÉS múlthavi számunk „Törteli lövészklub történe” címû írásához: A lõtér és a hozzá tartozó
terület, a rajta lévõ épülettel közösségi tulajdonba, a törteli vadásztársaság tulajdonába került, kb. másfél éve.
Ábrahám László és Czeróczki Jánosné

HÍRADÓ
TÁJÉKOZTATÓ a Családsegítõ Szolgálat... Folytatás az 1. oldalról.

2 kg száraztésztát, 1 kg zsemlemorzsát és 1 kg háztartási
kekszet tartalmaztak. Karácsony elõtt jól jött ez rászoruló
családjainknak. Köszönet az önkormányzat részérõl
Búcsús Tamásnak, aki megszervezte az élelmiszerek átvételét és községünkbe szállítását. A családgondozók
feladata volt a 10 kg-os csomagok elkészítése és a kiosztás lebonyolítása, úgy, mint a nyári konzervosztás
során is.
Gyermekeinket táboroztattuk Tápiószõlõsön a Sõregi
vadászházban, ahol nagyon érdekes és újszerû programokon vehettek részt és tölthettek el 7 felejthetetlen
napot a „Napraforgó Sporttáborban”.
Részt vettünk a helyi általános
iskola hagyományõrzõ foglalkozásain és a katolikus templom által
szervezett kézmûves tábor programjain is. Eljutottak ezekbe a táborokba olyan gyermekek, akiknek
nem adódott egyéb lehetõségük a
nyaralásra.
Lehetõség nyílt arra, hogy községünkben is elindulhasson a Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás program, amelynek keretében
HelpBox segélyhívó készülékeket
szereltek be az igénylõk (19 fõ)
vezetékes telefonjaira. Ennek beszerelését továbbra is
lehet igényelni a családsegítõ szolgálat irodájában.
Egyedül élõ, beteg, 65 év feletti emberek vehetik igénybe
ezt a szolgáltatást, házaspár abban az esetben, ha
mindketten betegek, 65 év felettiek és családjuk nincs,
vagy távolabb élnek. Vezetékes telefon, és az áram
elvezetéséhez egy megfelelõ hosszúságú hosszabbító
szükséges, a segélyhívó készülék és a beszerelés ingyenes.
Egész év során folyamatos volt a ruhanemûk, játékok,
bútorok gyûjtése és a családokhoz juttatása. A játékok
kiosztásával karácsonyra szereztünk örömet sok kis
gyermeknek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a kinõtt ruhákat, nem használatos játékokat, könyveket,
jó állapotban lévõ bútorokat, háztartási gépeket behozták,
illetve felajánlották a szolgálatoknak.
Kérjük, hogy 2009-ben is támogassanak bennünket
adományaikkal!
Néhány adat 2008-ról
Éves forgalom 485 fõ, ez 112 klienst jelent (egy
kliens többször is megfordult nálunk), ebbõl 91 fõ
teljesen új jelentkezõ volt.
Probléma típusa, amivel hozzánk fordultak, legnagyobb számban az anyagi, a foglalkoztatással kapcsolatos, az információhiány, az egészségkárosodás, a

9. oldal
családi-kapcsolati és ügyintézési probléma, a tavalyihoz
képest nõtt a lelki-mentális és a gyermeknevelési probléma.
Esetkezelés jellegét tekintve a legtöbb esetben tudtunk adományokat juttatni (ruha, élelmiszer, bútor, játék
stb.); nyomtatványok a MÁK-tól, a Nyugdíjfolyósító
Intézettõl, az OEP-tõl; fénymásolás, telefonálás lehetõsége, ha az a kliens problémájának a megoldásához
elengedhetetlen volt; teljes ügyintézés; információnyújtás; segítõ beszélgetés; tanácsadás; pszichológiai
esetkezelés. Az esetkezelésben érintettek száma 1172
fõ volt. Ez a szám mutatja, hogy akár egyetlen probléma
megoldása is, az adott családon
belül milyen sok személyt érinthet,
lehet rájuk kihatással.
TERVEINK 2009-ben
A meglévõk mellett bõvül
tevékenységi körünk néhány új
szolgáltatással.
Szenvedélybetegek közösségi
ellátása
A szenvedélybetegek közösségi
ellátása olyan önkéntesen igénybe
vehetõ, hosszú távú, közösségi
alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történõ kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás,
amely segítséget nyújt az életmódváltozás elindításához,
és folyamatosan nyomon követi azt. Kik az érintettek?
Alkohol-, kábítószer-, gyógyszerfüggõk, játékszenvedély-betegek, étkezési zavarokban szenvedõk, valamint
hozzátartozóik, akik szenvedõ alanyai a családtag szenvedélybetegségének, sokszor tehetetlenek a probléma
kezelésében, megoldásában, együtt akarnak küzdeni a
változásért a szenvedélybeteggel.
Elérhetõség irodánkban személyesen vagy telefonon,
Surin Adrienn közösségi családgondozónál, csütörtök
9-16 óráig. Tel.: 53/376-311.
Az idõsekért községünkben
Sok az egyedül élõ, magányos, idõs ember falunkban,
akik nem tartanak kapcsolatot sok esetben még a szomszéddal sem, vagy tanyán élve el vannak szigetelve. Ezeket az embereket rendszeresen felkeresné a családgondozó, folyamatosan kapcsolatban állna velük, segítene
ügyeik intézésében, vagy csak elbeszélgetne velük. A
folyamatos odafigyelés, kapcsolattartás megelõzhetné az
olyan szomorú eseményeket, amelyek a mi falunkban is
megtörténtek már. Idegen emberek kifigyelik életmódjukat, a bizalmukba férkõznek, hihetõ ürüggyel bekéredzkednek hozzájuk és kirabolják õket.
Kérnénk a lakosság jelzését arról, hogy kik és hol
Folytatása a 10. oldalon.

TÖRTELI
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TÁJÉKOZTATÓ a Családsegítõ Szolgálat... Folytatás a 9. oldalról.

élnek a környezetükben olyan egyedüli idõs emberek,
akikre fokozottabban odafigyelhetnénk, és velük
kapcsolatot tarthatnánk.
A Családsegítõ Szolgálat tevékenységi körébe fog
tartozni a rendszeres szociális segélyre jogosultak (SZT.
37/D. § (4)) szûkebb köre:
a rendszeres szociális segélyben részesülõ 55.
életévét betöltött személy;
a rendszeres szociális segélyben részesülõ 14 éven
aluli kiskorú gyermeket nevelõ, ha a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják
biztosítani, illetve a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst.
szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben;
az aktív korúak ellátására jogosult személlyel a
munkaügyi központ által kötött álláskeresési megállapodásban a munkaügyi központ is elõírhatja a
családsegítõ szolgálattal történõ együttmûködést (Szt.
35. § (6) bekezdése és a R. 17 § (14) bekezdése értelmében).
Az egészségkárosodottak részére továbbra sem ír
elõ a jogszabály együttmûködést:
aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette;
aki legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett;
aki vakok személyi járadékában részesül;
aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Várjuk jelzéseiket bármilyen problémával kapcsolatban, keressenek fel bennünket, ha információra,
ügyintézésben segítségre van szükségük, mindent
megteszünk, hogy segíteni tudjunk!
Címünk: Törtel, Kossuth Lajos út 8. (Egészségház)
Telefon: 53/376-311; 06/30-414-4566.
Tisztelettel:

Kedves Törteliek!
Két sikeres év után a Delikát8 2009-ben tovább
folytatja a

„Fõzzön 8 játszóteret!”
- programot,
így 2009-ben újabb nyolc biztonságos játszótérre
pályázhatnak a települések lakói.
Kérjük Önöket, együttes erõvel gyûjtsük ismét a
Delikát8 vonalkódokat!
A vonalkódok leadhatóak:
Általános Iskola – Perlakiné Huszti Márta,
Óvoda – Antalné Tóth Szilvia,
Papírbolt – Molnárné Rátóti Szilvia,
Petrovics Emese – Bajcsy-Zs. út 5.,
Mûvelõdési Ház (Malom) – Argyelánné Koncz
Margit,
Margit Vegyesbolt – Hajas Gyuláné Margit,
illetve minden boltban, ahol a plakátunkat látja
kihelyezve.
Segítsen Ön is a törteli gyerekeknek,
hogy régi álmuk valósággá válhasson!

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200
104
Ceglédi állomás: (53) 310-150

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

Détáriné Túri Irén családgondozó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen testvérem,
PATIK BALÁZSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.

Törteli Híradó

Hirdessen
Ön is

A gyászoló család

***
Megköszönjük a rokonok, ismerõsök és volt kollégák megjelenését, akik felejthetetlen szerettünk,
SZABÓ FERENC
búcsúztató szentmiséjén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, és egy-egy szál virággal kifejezték részvétüket.
A gyászoló család

a
Törteli

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:

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