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Tisztelettel meghívjuk
a község lakosságát, volt diákjainkat
a törteli Szent István Király
Általános Iskola építésének
80. évfordulója
alkalmából rendezett

Helye:

Szent István Király Általános Iskola
2747 Törtel, Szent István tér 2.
Ideje:
2009. május 10. (vasárnap)

P r o g r a m o k:
9.00 órakor
Ökumenikus szentmise
a törteli Római Katolikus Templomban.
Szentbeszédet mond:
Sajtos József plébános
9.45 órakor
Az általános iskola Temetõ úti
oldalán lévõ szoborfülkében elhelyezett
Madonna-szobor
szentelése és az iskola megáldása.
Énekel: Maczkó Mária énekmûvész

10.15 órakor
Az iskolamúzeum
ünnepélyes átadása
11.00 órakor

Gálamûsor
a 80. évforduló tiszteletére:
Himnusz
Iskolainduló
Czeróczki János polgármester
ünnepi köszöntõje
Czeróczki Ferencné igazgató
megemlékezése
Prof. Dr. Erdei László
tanszékvezetõ egyetemi tanár,
egykori diák emlékezõ gondolatai
Dr. Antal András
kandidátus, sebész fõorvos,
egykori diák visszaemlékezése
Sülyi Károly
nóta- és operetténekes énekel
Iskolánk volt és jelenlegi diákjainak
ünnepi verses, dalos, táncos mûsora
Szózat
Kiállítás iskolánk volt diákjainak
alkotásaiból az emeletes iskolában

Meghívó

Törtel Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
4/2009. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e

Május 22-én, 17 órakor, a mûvelõdési ház
nagytermében (régi épület)

a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 9/2007. (XII.13.) számú Ök.
rendelet, 1. sz. mellékletének módosításáról

Makrai Katalin,
volt tornásznõ, az egykori TV-torna
kezdeményezõje és vezetõje, Schmitt Pál
felesége tart

lakossági fórumot
az EU küldöttválasztás kérdéseirõl.
Minden választót tisztelettel meghívunk
a rendezvényre!
FIDESZ-MPSZ Törteli Csoportja

1. §
1.) A rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontja hatályát veszti és
helyébe a következõ pont lép hatályba:
A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja 2009. és
2010. évre 2,20 Ft/liter + Áfa.
2.) A rendelet 3. sz. pontja hatályát veszti és helyette a
következõ pont lép hatályba:
A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára 300 Ft/db + Áfa.
2. §
E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.
Törtel, 2009. március 26.
Czeróczki János sk.
Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ

TÖRTELI

2. oldal

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2009. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
szóló 7/2008. (IV.24.) számú Ök. rendelet módosításáról
1. §
(1) A R. 8. § (1) bekezdése „A rendszeres
szociális segélyre” szövegrész helyébe a
„Az aktív korúak ellátására” szöveg lép és
az eredeti hatályát veszti;
(2) A R. 8. § (2) bekezdése „Az aktív
korúak rendszeres szociális segélye” szövegrész helyébe „A rendelkezésre állási
támogatása” szöveg lép és az eredeti hatályát veszti;
(3) A R. 8. § (3) bekezdése a, pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és az
eredeti bekezdés hatályát veszti:
„a közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása céljából közcélú munka,
közhasznú munka és közmunkavégzésben
részt venni.”
(4) A R. 8. § (5) bekezdése hatályát veszti,
így a bekezdések számozása értelemszerûen változik.
(5) A rendelet eredeti (6) bekezdése, illetve
a számozást követõen a R. 5. bekezdése:
„a rendszeres szociális segélyt” szövegrész
hatályát veszti és helyébe „az aktív korúak
ellátására való jogosultságot” szöveg kerül.
2. §
(1) A R. 8. §-a egy új (6) bekezdéssel
egészül ki:
Az Szt. 37./B § (1) bekezdésének b,-c,
pontja szerinti rendszeres szociális segély
megállapításának és folyósításának feltéte-

leként az aktív korú ellátásra jogosult személy köteles együttmûködni az Önkormányzat által kijelölt szervvel.
Az Önkormányzat által kijelölt szerv a
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Családsegítõ Szolgálata.
(2) A R. 8. §-a egy új (7) bekezdéssel
egészül ki:
Az együttmûködés tartalma: a rendszeres
szociális segélyben részesülõ egészségkárosodottnak nem minõsülõ személy köteles:
a) megjelenni az aktív korúak ellátására
való jogosultságot megállapító határozat
jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül a Családsegítõ Szolgálatnál és nyilvántartásban vetetnie magát;
b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez
igazodó beilleszkedést segítõ program kidolgozásában;
c) az együttmûködésre kijelölt szervvel
írásbeli megállapodást kötni a beilleszkedést segítõ program megvalósítására, a
nyilvántartásba vételtõl számított 60 napon
belül;
d) teljesíteni a beilleszkedési programban
foglaltakat,
e) háromhavonta megjelennie a Családsegítõ Szolgálatnál.
(3) A R. 8. §-a egy új (8) bekezdéssel
egészül ki:

Törtel Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
6/2009. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e
az Önkormányzat Szervezetének és Mûködésének
Szabályairól szóló 9/1999. (IX.16.) számú
Ök. rendelet módosításáról
1. §
1.) A rendelet V. fejezet 16. § Rendeletalkotás (1)-(2)-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) pontjai helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg e fejezet 16. § (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)(9) pontja hatályát veszti:
(1) A Képviselõ-testület az Ötv. 16. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján rendeletet alkot.
(2) Rendelet alkotását kezdeményezheti:
a.) a Képviselõ-testület tagja;
b.) a Képviselõ-testület bizottságai;
c.) a Polgármester;
d.) a Jegyzõ;
e.) a szabályozandó tárgykörben érintett érdekképviseleti szervek;
f.) népi kezdeményezés;
g.) a kisebbségi önkormányzat, az adott kisebbséget érintõ
ügyben.

A rendszeres szociális segélyben részesülõ,
egészségkárosodottnak nem minõsülõ személy az együttmûködési kötelezettségét
megszegi, amennyiben a (7) bekezdésben
foglaltakat nem teljesíti.
(4) A R. 8. §-a egy új (9) bekezdéssel
egészül ki:
A Családsegítõ Szolgálat az Szt. 37./B §
(1) bekezdésének b,-c, pontja alapján a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére az egyéni élethelyzetéhez
igazodva az alább felsorolt beilleszkedést
segítõ programokat szervezi:
a) reszocializációt segítõ, kapcsolatépítõ
egyéni/csoportos foglalkozás;
b) mentálhigiénés, életviteli/életvezetési
tanácsadás;
c) kiegyensúlyozott idõskorra, a családi
teendõk ellátására való felkészítés (55.
életévüket betöltöttek esetén);
d) gyermekgondozási és háztartási teendõk
ellátására, a gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erõsítése (14 éven aluli
kiskorúakat nevelõk esetén);
e) szociális esetkezelés, családgondozás;
f) pszichológiai, jogi tanácsadás felajánlása;
g) más ellátás igénybevételéhez történõ segítségnyújtás (a szociális ellátások körébe
tartozó lehetõségek felderítésével).
3. §
(1) A R. 18. § (2) bekezdés e, pont „ifjúságvédelmi” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi” szöveg lép.
Törtel, 2009. március 24.
Czeróczki János sk. Urbán Antalné sk.
polgármester
jegyzõ

(3) A kezdeményezést a Polgármesternek kell benyújtani. A
Polgármester a kezdeményezésrõl tájékoztatja a Képviselõtestületet. A tervezetet a Hivatal belsõ szervezeti egysége készíti el. Erre külsõ szakértõ is felkérhetõ, de ideiglenes, vagy
külsõ bizottság is elõkészítheti széles körû tájékozódás után.
A Jegyzõ a döntés elõtt a rendelettervezetet megküldi az illetékes bizottságnak, és a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, amely
azt a tárgy szerint érintett más bizottságokkal együttesen tartott
ülésén – megvitatja.
(4) A rendelettervezet a Jogi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával terjeszthetõ a Képviselõ-testület elé. A Képviselõtestületet tájékoztatni kell azokról a kisebbségi javaslatokról
is, amelyek a rendelettervezetbe nem kerültek be. A Képviselõ-testület határozza meg azt is, mely esetekben szükséges
közmeghallgatást tartani a rendeletalkotásról.
(5) A rendelettervezet tartalma:
a.) – meg kell jelölni azt a törvényi helyet, amely felhatalmazást ad a rendeletalkotásra;
– meg kell határozni azt a társadalmi viszonyt, amelyre
szabályozás szükséges;
– ki kell térni arra, hogy volt-e korábban az adott társadalmi viszony szabályozva;
– mi tette szükségessé a szabályozást;
Folytatása a 3. oldalon.

HÍRADÓ

3. oldal

Folytatás a 2. oldalról.

– rendelkezni kell a területi, személyi hatályáról.
b.) – A rendelettervezet jogot biztosít vagy kötelezettséget,
elõnyt, kedvezményt követendõ magatartást ír elõ.
– Továbbá meghatározza azokat a jogkövetelményeket,
amelyeket az elõírások megszegõivel szemben alkalmazni kell. (A rendeletben adott jogot megvon, vagy
megvonás nélküli pénzbírságot szab ki.)
(6.) A Képviselõ-testület rendeleteinek jelölése:
Törtel Község Önkormányzata ............/............... (a rendelet
évente folyamatosan emelkedõ arab számos sorszáma) évszáma, valamint zárójelben feltüntetve a kihirdetés idõpontja,
és az Ök. rendelet megkülönböztetõ jelzés.
(7) Idõbeli hatály (Hatálybalépés)
A rendelet kihirdetését követõen lép hatályba, ennek érdekében
a Jegyzõ a Polgármesteri Hivatal épületében lévõ hirdetõtáblán
hirdetménnyel teszi közzé a rendeletalkotás tényét és egyidejûleg biztosítja a rendelet teljes szövegének megtekintését a
közvélemény számára a Hivatal jegyzõi irodájában.
(8) Azokban az esetekben, amikor a Képviselõ-testület az
önkormányzati rendelet azonnali hatályba lépését rendeli el,
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján a rendeletet megalkotó
képviselõ-testületi ülést követõ napon, 1 napra történõ kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendelet ebben az esetben a meg-

Törtel Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
3/2009. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e
a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a
közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról
szóló 13/2003. (XII.11.) számú Ök. rendelet
módosításáról
1. §
A szolgáltatás díja
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
Ivóvíz-szolgáltatás díja:
a.) lakossági fogyasztó részére
2009. IV.01-tõl 2010. évre:
252 Ft/m3
b.) közületi fogyasztó részére
2009. IV.01-tõl 2010. évre:
305 Ft/m3
A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:
A csatornaszolgáltatás díja:
a.) lakossági fogyasztó részére
2009. IV.01-tõl 2010. évre:
305 Ft/m3
b.) közületi fogyasztó részére
2009. IV.01-tõl 2010. évre
375 Ft/m3
2. §
Hatálybalépés
E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a 13/
2003. (XII.11.) számú rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése hatályát
veszti.
Törtel, 2009. március 26.
Czeróczki János sk.
polgármester

Urbán Antalné sk.
jegyzõ

alkotását követõ 2. napon lép hatályba.
(9) A rendelet hatályos szövegét a Jegyzõ szerkeszti és õ
gondoskodik annak kihirdetésérõl akként, hogy megjelenteti
a Töreli Híradó c. önkormányzati lapban. A rendeletet a Polgármester és a Jegyzõ írja alá. A rendelet 1 példányát a könyvtárban kell tartani, 1 példányát pedig a Hivatalban, hozzáférhetõ
helyen. A Jegyzõ köteles arról gondoskodni, hogy a jogszabály
változás esetén a rendelet felülvizsgálata, módosítása megtörténjen. Egyszerûbb rendelet-módosítás a Jegyzõ kezdeményezésére közvetlenül a Testület elé terjeszthetõ.
(10) A Jegyzõ köteles a hatályos rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezetni és 2 évenként a Képviselõ-testületet
tájékoztatni.
(11) A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke az SZMSZ
tartozéka.
2. §
Hatálybalépés
A rendelet 2009. március 27-én kerül kihirdetésre és 2009.
március 28-án lép hatályba.
Törtel, 2009. március 26.
Czeróczki János sk.
polgármester

Urbán Antalné sk.
jegyzõ

Tájékoztató a NYENYIadatszolgáltatással kapcsolatban
A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, illetve a biztosított õstermelõk figyelmét, hogy a nyugellátások megállapítása érdekében
szükséges, a 2008. évre vonatkozó nyugdíjbiztosítási (NYENYI) adatszolgáltatást továbbra is 2009. április 30-ig kell teljesíteni az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél.
2007 óta lehetõség van a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lappal
kapcsolatos adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítésére is, a
hagyományos kartonos és floppy-lemezen történõ adatszolgáltatás mellett.
Az e-NYENYI adatszolgáltatás lehetõvé teszi a foglalkoztató számára
az egyszerûbb, gyorsabb ügyintézést. A nyilvántartásra kötelezett saját
maga, vagy Ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkezõ meghatalmazottja, illetve
képviselõje útján is eleget tehet a kötelezettségének.
A szolgáltatás a www.magyarorszag.hu, illetve a www.onyf.hu
honlapon az „e-NYENYI adatszolgáltatás” címszó alatt érhetõ el.
Az elektronikus adatszolgáltatással mentesül a postaköltségtõl, illetve
a személyes adatszolgáltatás során esetenként tapasztalható hosszadalmas várakozási idõtõl.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy jogszabály-módosítás (2008. évi
LXXXII. tv. 31. § (10) bek.) következtében a 2009-re vonatkozó éves adatszolgáltatást is a nyugdíjbiztosítási szerveknek kell majd teljesíteni – legkésõbb 2010. április 30-ig!
Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatban a www.onyf.hu
honlapunkon, az Ügyintézési tájékoztatók között, illetve az E-NYENYI ikonra
kattintva talál részletes tájékoztatót. Az adatszolgáltatással és egyéb
nyilvántartási ügyekkel kapcsolatban közvetlenül telefonon is keresheti a
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyilvántartási Fõosztályát.
Ügyfélfogadási helyszínek: 1081 Budapest, Fiumei út 19./A; 2700
Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.; 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás: hétfõn 8-18 óráig, keddtõl csütörtökig 8-15 óráig, pénteken
8-13 óráig. Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: 323-640;
323-6460; Telefax: 323-6112; Postacím: 1430 Budapest, Pf. 38; E-levél:
onyf_budapest@onyf.hu
KMRNYI
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TÖRTELI

LOMTALANÍTÁS
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
Tavaszi elektronikai
hulladékgyûjtés
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az EKOFUTUR
Kft.-vel együttmûködve 2009 tavaszán,
elektronikai hulladék (e-hulladék) gyûjtést szervez a településen, amely során a lakosság térítésmentesen leadhatja a háztartásában összegyûlt elektronikai hulladékát.
A gyûjtés pontos idõpontjáról, tudnivalóiról a honlapunkon, a www.okoviz.hu
oldalon bõvebben is olvashat!
A gyûjtés célja, hogy a háztartásokban
feleslegessé vált, üzemképtelen elektronikai berendezések környezetet védõ módon, felelõsségteljesen kerüljenek elhelyezésre. Az e-hulladékok számos mérgezõ anyagot, nehézfémet (ólom, kadmium,
higany, króm) tartalmaznak, ezért felelõtlenül elhelyezve veszélyt jelentenek az emberi szervezetre és élõvilágra egyaránt.
Az e-hulladékok ugyanakkor újrahasznosítható anyagot is tartalmaznak. Ha megfelelõen gyûjtjük – mely az engedéllyel
rendelkezõ, környezetvédelmi hatóságok
által ellenõrzött begyûjtõnek, elõkezelõnek
történõ átadást jelenti –, akkor a termelõipar számára szükséges alapanyagok kisebb energiával nyerhetõk ki, mintha
ugyanezt a természetbõl származó nyersanyagból tennénk.
A gyûjtés megszervezésével célunk
tehát, hogy – az emberre és környezetre
egyaránt veszélyt jelentõ – mérgezõ anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl, valamint a benne található hasznosítható anyagok minél
nagyobb arányban hasznosuljanak.
Mûködjünk együtt, védjük együtt
környezetünket!
„ÖKOVÍZ” Kft.

Értesítjük a lakosságot, hogy a TIGÁZ
DSO Kft. gázszünettel járó TMKmunkálatokat fog végezni 2009.
július 8-án 8.00 órától 18.00 óráig.
A fenti idõtartam alatt a gázvételezés
szüneteltetésének biztosítása érdekében a gázmérõ elõtti fõelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
Rendellenesség esetén hibabejelentést
az 56/503-200 telefonszámon lehet
tenni a szolnoki üzemnél.

Tisztelt Ügyfeleink!
Társaságunk lomtalanítást szervez Törtel községben 2009. május 27én 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, zöldhulladékot nem szállít el!
Az elszállításra szánt lomot május 27-én 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.
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon (53/505340) és diszpécserközpontunkban (53/311-215) lehet, ahol készséggel állunk
Ügyfeleink rendelkezésére.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az EKOFUTUR Kft.-val együttmûködve, elektronikai
hulladék (e-hulladék) gyûjtést szervez Törtelen, amely során a lakosság
térítésmentesen leadhatja a háztartásában összegyûlt elektronikai hulladékát.
Elektronikai hulladékgyûjtés ideje: 2009. május 30., 8 00-16 00 óra között.
Elektronikai hulladékgyûjtés helye: Polgármesteri Hivatal udvara (Szent
István tér 1.).
Gyûjthetõ hulladékok:
nagy darabos elektronikai hulladék; pl.: mosógép, mosogatógép, hûtõszekrény, villanytûzhely, villanybojler, stb.;
képernyõs elektronikai hulladék; pl.: TV-készülékek, monitorok;
egyéb elektronikai hulladék; pl.: asztali telefon, nyomtatók, számítógépek,
rádió, magnó, porszívó, konyhai kisgépek, híradástechnikai, szórakoztatóelektronikai berendezések.
Fontos! Az elektronikai hulladékok csak ép, összeszerelt állapotban
gyûjthetõk! Elektronikai hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni a 72/
551-044-es telefonszámon lehet!
„ÖKOVÍZ” Kft.

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!

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
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

TÖRTELI
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Hirdetmény!
A Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
értesíti azokat a földtulajdonosokat,
akiknek területén
vadgazdálkodási tevékenységet folytat,
hogy az érte járó bérleti díjat kifizeti.
A kifizetés ideje:

2009. május 8. (péntek) 15 óra
Helye: Déryné Mûvelõdési Központ
(régi épület, elõtér)
Kérem, a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumokat
(tulajdoni lap, kiadási lap, stb.) hozzák magukkal.
Fehér Endre
földtulajdonosok közös képviselõje

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

HÍRADÓ

7. oldal

MEGNYITOTTUNK!
Törtel, Dózsa György út 13. szám
alatt (a piaccal szemben,
az udvarban)

„Vitamin Forrás”
néven
zöldség-gyümölcs üzletünket
megnyitottuk.

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

Festés, mázolás
* Festõ munkák,
* Díszítõ munkák,
* Külsõ hõszigetelés,
* Homlokzat felújítás,
* Gipszkarton szerelés,
* Parkettázás,
* Parketta csiszolás,
* Laminált parkettázás,
* PVC-, szõnyegpadló ragasztás,
* Csempe, járólap burkolás

Elektromos forróvíztárolót
(bojlert)
használók figyelem!
A használati utasítás szerint a készülékek 3 évenkénti tisztítása és átvizsgálása szükséges.
Ellenkezõ esetben vízkövesedés, fokozott energiafelhasználás és idõ elõtti tönkremenetel várható.

Rendelje meg a tisztítást és átvizsgálást!
Felvilágosítást adok hétköznapokon
a 06-30-375-9483-as
vagy
az 53/350-302-es üzenetrögzítõs
telefonon, visszahívást garantálok!
Várom a hívását!

Lakodalmi sátor
kölcsönzés

* Kisebb rendezvénysátrak,
* Hûtõkocsik,
* Egységes, igényes teríték,
* 20 fõtõl 300 fõig
Színvonalas modern sátor. Baráti családi
összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre.
Kérjük, foglaljon idõben!

Kedvezõ árakkal, teljes anyagbeszerzéssel,
sok referenciával.

Karai István – Jászkarajenõ
Tel.: 30/313-5372
vagy este: 53/366-033

Karai István – võfély
Tel.: 30/313-5372
vagy este: 53/366-033

TÖRTELI
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Március 25-én a
Szolnoki Thália
Színház elõadásában a Didergõ király címû mesejátékot láthatták a
gyerekek a mûvelõdési házban.

„Egy csokor színes szó,
mint egy csokor virág;
fogadjátok tõlünk,
kedves édesanyák!”

Szeretettel meghívjuk
a község lakosságát
MÁJUS 3-án, VASÁRNAP 15 órára,
a mûvelõdési házban tartandó

KÖZSÉGI
ANYÁK-NAPI MÛSORRA.
Az édesanyákat köszönti:
Antalné Tóth Szilvia
óvodavezetõ
Mûsor: zenés, dalos, táncos
összeállítás a Tulipán Óvoda,
a Szent István Király Általános
Iskola, a Déryné Mûvelõdési
Központ és Könyvtár csoportjainak
közremûködésével.
Szeretetttel várunk mindenkit!

Április 8-án, a Költészet Napja alkalmából író-olvasó találkozót rendeztünk a
könyvtárban. Vendégünk volt Szécsi Katalin írónõ, aki mesélt nehéz gyermekkorukról, Szécsi Pál életútjáról és bemutatta a „Tarka szárnyú pillangó” címû
új könyvét, amelybõl részleteket olvasott fel. Az írónõ vendégeként Határ Ilona,
Törtel szülötte énekelte el Juhász Gyula megzenésített versét, amit könnyezõ
szemekkel hallgatott végig a sajnos igen kis létszámú közönség. A sok meghívó és
plakátok ellenére a vendégekkel együtt 12-en voltunk. Ilyenkor az érzi magát
kellemetlenül, aki itt van, de az írónõ kedvessége, megértése és szeretete igazán
szép estét jelentett azoknak, akik itt voltak. Akik pedig a személyre szóló meghívó
ellenére sem jöttek el, azoknak üzenik azok, akik itt voltak, hogy sajnálhatják, hogy
kimaradtak ebbõl az örökre szóló élménybõl.

A

RIGÓ AUTÓSISKOLA
A; B; C KATEGÓRIÁS
TANFOLYAMOT INDÍT
A MALOMBAN.
SZÁMÍTÓGÉPES
FELKÉSZÍTÉS A VIZSGÁKRA, RÉSZLETFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY.
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS BEIRATKOZÁS:
MÁJUS 5-ÉN, KEDDEN 17 ÓRAKOR.

Jelentkezni a mûvelõdési ház irodájában vagy
az 576-539-es telefonon lehet.

HÍRADÓ
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Civil szervezeteink
Száz éves a „Törteli Iparosok Olvasó Egylete”– Az egylet és a politika
Az elõzõ két írásomban a rendelkezésre álló eredeti jegyzõkönyv és
pénztárkönyv néhány dokumentuma
alapján röviden megírtam az egylet
száz évét. Mire ez az emlékezés megjelenik, az évfordulós ünnepségek is
véget érnek.
A Nagykõrösi Levéltárban megtaláltuk a jegyzõkönyv folytatását, ami
1941. január 12-ével kezdõdik, pontosan folytatva az egylet tulajdonában
lévõt. Igaz, hogy csupán 8 évet ölel
fel, de nagyon tanulságos. Már az
elõzõ jegyzõkönyvben is észre lehetett
venni, amikor a mindenkori politika beleszólt az önállóan mûködõ egylet tevékenységébe. Száz év során így történt.
1920-ban, felsõbb utasításra közgyûlést kellett összehívni, hogy azokat
az iparosokat, akik „nem átalkodtak
beállni vöröskatonának”, el kell távolítani az egyletbõl. Három ilyen
személy volt. Kettõ olyan személy,
akik eddig is és majd késõbb is meghatározó szerepet játszottak az egylet
munkájában. A jegyzõkönyv szerint
nem kellett kizárni õket, mert megelõzendõ a kizárást, õk már kiléptek.
A harmadik személy pedig elköltözött.
A 30-as évek közepén a MOVE
(Magyar Országos Védegylet) kérte,
hogy amíg megfelelõ székházuk nincsen, addig közösségi életüket az
egylet termeiben folytathassák. A megegyezés szerint az egyleti életet nem
zavarhatják és a használatáért bérleti
díjat kell fizetniük. Késõbb már igényt
tartottak arra, hogy közösen rendezzenek bálokat, amelyek eddig komoly
bevételi forrásai voltak az egyletnek.
1941-ben (belvizes év) összedõlés
fenyegeti a székházat és döntenek az
aláfalazásról és 500 pengõ hitel felvételérõl. 1943-ban javaslat születik a
Ceglédi Ipartestülethez történõ csatlakozásról.
1944. április 23-i jegyzõkönyvi bejegyzés: „Resovszky Adolf és Klein
Sándor zsidó tagokat névsorból törölték és ki lettek értesítve”.
1944. június 11-én az abonyi fõszolgabíró a MOVE-nek akarja átadni
az olvasó egyletet. Az iparosok meg
akarják tartani a székházukat, mondván,
eddig is együttmûködtek és ezért jú-

nius 18-ra közgyûlést hívnak össze, de
ennek megtörténtérõl nincsen bejegyzés. A következõ jegyzõkönyv már
1945. szeptember 2-i választmányi
ülés. Szeptember 16-án közgyûlés
volt, amikor is a régi vezetõk maradnak. A Madisz (Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) kéri, hogy továbbra is használhassa az olvasótermet.
1945. november 18-án döntenek,
hogy a 98 liter bort ne adják el, mert
az árak rohamosan emelkednek és
termény sincs cserére.
1946. március 24. – a bor kimérése
újból megindul és a biliád óradíja
80000 pengõ. A havi tagdíj 1 millió
pengõ. Június 30-án már 2 millió, de
július 23-án havi 10 tojás, majd november 10-én havi 2 Ft.
1947. december 14-én javasolják a
kisiparosok szakszervezetének megalakítását.
1948. február 2-án a jegyzõkönyv
szerint „felszólítani mindenkit a kontáriparosok megfékezésére”.
1949. április 3-án új vezetõség

választását az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) javasolja, valamint azt is,
hogy minden szerdán este 8-9 óra között politikai tájékoztató és vitaest
legyen.
1949. július 10-én újra felmerül a
székház belsejének tatarozása, valamint
keresni a kapcsolatot a KIOSZ-hoz való
csatlakozásra. Így már július 13-án
megalakul a helyi KIOSZ-csoport és a
ceglédihez kívánnak csatlakozni.
1949. szeptember 21-én megalakul
a helyi KIOSZ, és az olvasóegylet öszszes ingó és ingatlan vagyonát „felajánlja” a KIOSZ-nak. Egyben új vezetõséget választanak, amelynek mandátuma csak(!) az MDP jóváhagyásával válik érvényessé.
Ez az utolsó bejegyzés a jegyzõkönyvben.
Talán szemléltetni tudtam a jegyzõkönyvek alapján, hogy az önkéntes
egyletet a politika hogyan tudja eltéríteni eredeti céljaitól.
Törteli Falumúzeum Baráti Köre:
Dr. Bálint Béla

III.Aranyvirág

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!

TÖRTELI
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VÉRADÁS

A Magyarok Szövetsége

2009. május 5-én (kedden)
14-16 óráig
a MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
(MALOMBAN)
Minden kedves véradót szeretettel várunk!
Köszönettel:

Magyar Vöröskereszt

május 5-én
lakossági fórumot tart

FONTOS TELEFONSZÁMOK!

Törtelen, a mûvelõdési ház
Malom-épületében,
este 6 órától.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezet céljairól a
www.magyarokszovetsege.hu oldalon
bõséges tájékoztató található.

Törteli tanyára
bentlakásos
tanyagondozó
kerestetik!
Telefon:

06-20/544-44-22
FIDESZ törteli csoportjának ez évi
rajzpályázata Benedek Elek születésének
150. évfordulója alkalmából került meghirdetésre. Nagy szeretettel, elszántsággal készült mindenki. A gyerekek a rajzokkal, a szülõk az esti mesékkel, az óvónõk a mesejátékkal, amit plusz jutalomként
kaptak a gyerekek a csodálatos rajzokért!
Köszönet mindenkinek, aki rajzpályázatunk sikeréhez
hozzájárult, és örömben részesítette a 140 feltörekvõ mûvészt! Külön köszönet a törteli Szent István Király
Általános Iskolának és a törteli Tulipán Óvoda lelkes
dolgozóinak.
Tisztelettel: Godó János
Fidesz-MPSZ Törteli Csoportjának elnöke

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

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

TÁMOGASSA A LÁTÁSSÉRÜLTEKET!
Adója 1%-ával segíthet nekünk!
CEGLÉD ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK
EGYESÜLETE
Közhasznú szervezet
2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
Tel.: 06-70/773-4044; e-mail: ctle@freemail.hu
Bankszámlaszám: 10403129-00003428-00000001
Adószám: 18711413-1-13

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,
SZÛCS PÁL
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetet mondunk dr. Akócsi Zoltán háziorvosunknak,
lelkiismeretes munkájáért.
A gyászoló család

Törteli Híradó

Hirdessen
Ön is
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

Terjeszti a Magyar Posta

