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FÉSÛS BEAT
ZENEKAR

A napokban sokan kérdezték tõlem, fõleg
fiatalok, hogy ki az a Baranyai János bácsi, akinek az emlékére lesz megrendezve
az Anna bál. Az én korosztályom bizonyára nagyon jól emlékszik János bácsira,
aki ott ült a bálokon,
a discókon és lelkesen
szervezte a község
kulturális életét. 1953tól vezette a mûvelõdési házat, és mint
igazgató, nagyon sok
programot szervezett
minden korosztálynak, úgy a gyerekeknek, mint a felnõtteknek vagy az idõs korú embereknek.
Éveken keresztül volt a nyugdíjas klub, az
ifjúsági klub és a színjátszó szakkör vezetõje, és neki köszönhetõ az elsõ Anna bál
megszervezése is, 1977-ben. Éveken keresztül rendezte meg az Anna bált és az
Anna bál szépe versenyt. Én tõle tanultam
a szakmát és neki köszönhetem, hogy számomra nem csak munka a népmûvelés,
hanem elhivatottság.
A népmûvelés igazi úttörõje volt és 30
éven keresztül végezte lelkiismeretesen
Törtelen ezt a nem könnyû, de nagyon
szép hivatást. Többszörösen kitüntetett
népmûvelõ volt, többek között elnyerte a
szakma legmagasabb erkölcsi elismerését,
a mûvelõdési miniszter által adományozott
Kiváló Népmûvelõ kitüntetést. 1982-ben
ment nyugdíjba, de még évekig aktívan
részt vett a mûvelõdési ház rendezvényeinek szervezésében, teljesen a halála napjáig (1987. április 6.).
AKM

SVÉDASZTALOS VACSORA!

TÖRTEL KÖZSÉG

2009.

JÚLIUS 25-ÉN
19 órai kezdettel

A TÖRTELI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Anna Bál
BARANYAI JÁNOS BÁCSI
EMLÉKÉRE

I. KISTÉRSÉGI

ANNA BÁL SZÉPE VÁLASZTÁS
NEVEZÉSI FELTÉTELEK
KOR: 16-26 ÉV
NEVEZÉSI DÍJ: 1.000 Ft
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: JÚLIUS 12.
A részletes nevezési feltételeket a Déryné Mûvelõdési Központ Malom
épületének irodájában személyesen, az 53/576-539-es telefonon vagy
a www.tortel.hu honlapon lehet kérni.

NYITÓTÁNC: BÉCSI KERINGÕ
Versenytánc bemutató
ZENE:

Belépõ: 2.900 Ft.
Jegyek elõvételben
a Malomban kaphatók július 20-ig.
ÉRTÉKES TOMBOLANYEREMÉNYEK!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
I N F O R M Á C I Ó :

KONCZ MARGIT, 06-30/633-84-69

EP-választási eredményei
Jobbik .............................. 130 szavazat
Lehet Más A Politika ............ 5 szavazat
FIDESZ-KDNP ..................... 654 szavazat
MDF..................................... 35 szavazat
Munkáspárt ........................... 9 szavazat
MSZP ................................ 121 szavazat
MCF Roma Összefogás .......... 3 szavazat
SZDSZ .................................... 7 szavazat
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2. oldal

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2009. (VI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e
Törtel község közigazgatási területén a veszélyes-, illetve
vegyi anyagok és hulladékok kezelésének területi korlátozásáról
szóló 9/2008. (VIII.07.) számú Ök. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 1. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Gerje csatorna elnevezésû természetes vízfolyás Törtel község közigazgatási területét érintõ szakaszán, a település közigazgatási területén belül, a
meder mindkét oldalán, annak középvonalától számított 3-3 kilométer szélességû területen tilos az alábbi tevékenység folytatása:
– veszélyes anyagok, veszélyes készítmények gyártása,
– veszélyes anyagok, veszélyes készítmények raktározása,
– veszélyes anyagok, veszélyes készítmények kezelése.
A rendelet 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel
egészül ki:
(2) Tilos továbbá az (1) bekezdésben
felsorolt tevékenységek során keletkezett
hulladék tárolása.
2. §
A rendelet 2. §-ának számozása 3. §-ra
változik, egyben az új 2. §-ba az alábbi
szabályozás kerül:
Jelen rendelet alkalmazásában veszélyes
anyagnak és veszélyes készítménynek
minõsülnek a Kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdés
c.) és d.) pontjában definiált és e törvény
3. § (1) bekezdésében megjelölt anyagok.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõen,
2009. július 1-jén lép hatályba.
Törtel, 2009. június 25.
Czeróczki János sk.
polgármester

Urbán Antalné sk.
jegyzõ

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.

A fenti rendelettel a község
biztonságát szeretnénk védeni.
Mellékeljük a vonatkozó törvény magyarázó részletét is,
melynek segítségével betekintést kaphat a lakosság,
hogy miért tartja a képviselõtestület – sok polgártársunk
véleményével megegyezõen –
olyan fontosnak, hogy TÖRTELRE NE TELEPÍTHESSEN SENKI MÉREGANYAG
RAKTÁRT
RAKTÁRT!! Ha megvalósulna,
nem tudható, hogy az alább
felsorolt veszedelmes szerek
közül mikor, melyik kerülne
ide.

Tájékoztató a 9/2009. (VI.25.)
sz. Ök. rendelethez,
a veszélyes anyagok és
veszélyes készítmények
meghatározásáról,
a 2000. évi XXV. tv. 3. § (1)
bekezdésének szó szerinti
közreadásával
A rendelet alkalmazása szempontjából veszélyes anyagnak minõsülnek a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 3. § (1) bekezdésében
meghatározott anyagok, melyek a következõk:
„a) az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tûz- és robbanásveszélyesség szerint:
aa) robbanó anyagok és készítmények – az olyan folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok
és készítmények, amelyek a légköri
oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlõdéssel járó hõtermelõ reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetõleg nyomásra
vagy hõre felrobbannak,
ab) oxidáló anyagok és készítmények – azok az anyagok és készítmények, amelyek más, elsõsorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erõsen
hõtermelõ reakciót adnak,

ac) fokozottan tûzveszélyes anyagok és készítmények
– azok a folyékony anyagok és
készítmények, amelyeknek lobbanás- és
forráspontja rendkívül alacsony,
– azon gázok, amelyek a környezeti
hõmérsékleten és nyomáson a levegõvel
érintkezve gyúlékonyak,
ad) tûzveszélyes anyagok és készítmények – azok az anyagok és készítmények, amelyek
– a levegõn, normális hõmérsékleten
öngyulladásra képesek,
– szilárd halmazállapotban valamely
gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására
könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek
vagy bomlanak,
– olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony
lobbanásponttal rendelkeznek,
– vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben,
ae) kismértékben tûzveszélyes
anyagok és készítmények;
– olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek;
b) az anyagok és készítmények mérgezõ (toxikológiai) tulajdonságai alapján, toxikológiai sajátosságok szerint:
ba) nagyon mérgezõek – azok az
anyagok és készítmények, amelyek
belégzésük, lenyelésük vagy a bõrön át
történõ felszívódásuk esetén igen kis
mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak,
bb) mérgezõek – azok az anyagok
és készítmények, amelyek belégzésük,
lenyelésük vagy a bõrön át történõ felszívódásuk esetén kis mennyiségben
halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak,
bc) ártalmasak – azok az anyagok
és készítmények, amelyek a belégzésük,
lenyelésük vagy a bõrön át történõ
felszívódásuk esetén halált vagy heveny,
illetve idült egészségkárosodást okozhatnak, és nem sorolhatóak a ba)-bb)
alpont szerinti veszélyességi osztályba,
bd) maró (korrozív) anyagok és
készítmények – amelyek élõ szövettel
érintkezve azok elhalását okozzák,
be) irritáló vagy izgató anyagok és
készítmények – olyan nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bõrrel,
szemmel vagy a nyálkahártyával való
pillanatszerû, hosszan tartó vagy ismételt
érintkezésük esetén gyulladást okoznak,
Folytatása a 3. oldalon.
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3. oldal

Folytatás a 2. oldalról.

bf) túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények – amelyek ismételt belégzésüket, illetõleg a bõrön vagy a nyálkahártyán történõ ismételt felszívódásukat követõen túlérzékenységet
okoznak. A túlérzékenység gyulladásos
(bõr, nyálkahártya, kötõhártya), fulladásos reakcióban (tüdõ) vagy a keringés összeomlásának formájában jelenhet meg,
bg) karcinogén anyagok és készítmények – olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át,

a bõrön, a nyálkahártyán keresztül vagy
egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot
okoznak, vagy elõfordulásának gyakoriságát megnövelik,
bh) mutagén anyagok és készítmények – amelyek belégzéssel, szájon
át, a bõrön, a nyálkahártyán keresztül
vagy egyéb úton a szervezetbe jutva
genetikai károsodást okoznak vagy
megnövelik a genetikai károsodások
gyakoriságát,
bi) reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító anyagok és készítmények – amelyek belégzéssel, szájon át,
a bõrön, a nyálkahártyán keresztül vagy

egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót,
illetve az utódokban morfológiai, illetõleg funkciós károsodást okoznak;
c) az anyagok és készítmények
környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján, ökotoxikológiai
sajátosságok szerint:
ca) környezetre veszélyes anyagok
és készítmények – amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több
elemét azonnal vagy meghatározott idõ
elteltével károsítják, illetve a környezet
állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását megváltoztatják.”

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2009. (VI.25.) 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 Ök. rendelet módosításáról

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Házi segítségnyújtási szolgáltatásért fizetendõ gondozási óradíj
2009. július 1-tõl:

A szociális étkeztetésért fizetendõ díj 2009. július 1-tõl ellátásban részesülõk számára:

Az egy fõre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum %-ában

1.
2.
3.
4.
5.

0 – 100%
100 – 150%
150 – 200%
200 – 300%
300% felett

Összegek
Ft-ban

Gondozási díj
Ft/óra

0 – 28.500
28.501 – 42.750
42.751 – 57.000
57.001 – 85.500
85.501 felett

0
40
80
160
250

Az egy fõre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum %-ában

1.
2.
3.
4.
5.

0 – 100%
100 – 150%
150 – 200%
200 – 300%
300% felett

Összegek
Ft-ban

0 – 28.500
28.501 – 42.750
42.751 – 57.000
57.001 – 85.500
85.501 felett

Adag/Ft

80
280
300
340
380

Étkezés térítési díja kiszállítás esetén:
Az ellátásért fizetendõ havi személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 20%-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett az étkezést is igénybe veszi az ellátott, a jövedelem
30%-át.
Törtel, 2009. június 25.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

Vivát, vivát!
Tehát éljen, éljen! Miért is írom
ezeket a sorokat? Azért, mert ezen újság
múlt havi számában arról írtam, hogy
milyen szomorú az, ha egy község azt
tapasztalja, hogy nincsen közösségi élet.
És íme, itt van a jó példa!
Emeletes iskolánk idén 80 éves. Az
ünnepség május 10-én volt, ahol nagy
számú meghívott és érdeklõdõ igazi ünnepség szemtanúja lehetett.

Az egy fõre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum %-ában

Összegek
Ft-ban

Adag/Ft

1. 0 – 100%
0 – 28.500
80
2. 100 – 150%
28.501 – 42.750
300
3. 150 – 200%
42.751 – 57.000
340
4. 200 – 300%
57.001 – 85.500
420
5. 300% felett
85.501 felett
505
Az étkezés szállítási költsége a jövedelmi kategóriák szerint
megállapított gondozási óradíj 50%-a, amely beépítésre került a
kiszállított étkezési térítési díjába.
Törtel, 2009. június 23.
Czeróczki János
Urbán Antalné
polgármester
jegyzõ

Hálás szívvel mondhatunk köszönetet
az igazgató asszonynak és valamennyi
pedagógusnak, akik megalkották ezt a
szép ünnepélyt. Több hónapos szervezés,
munka után egy igazán szerteágazó, sok
odafigyelést kívánó feladatot nagyszerûen oldottak meg.
És az erõbõl még arra is futotta,
hogy még vidáman énekeljenek is. A
diákok is kivették részüket az ünnepi
mûsorokból és minden dicséret megilleti
õket a türelmes magatartásukért. Egy

osztály sem akart kimaradni. A mûsorszámok egymást követték és az idõ gyorsan elszaladt. Csak a végén ocsúdtunk
fel, hogy milyen sok idõ telt el a sportcsarnokban.
Sokak véleményét mondom el, hogy
a 80 éves évfordulót méltóképpen ünnepelte iskolánk. Jó példa arra, hogy közös
akarattal sok jóra képes egy közösség.
Dr. Bálint Béla
volt diák

TÖRTELI
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KRESZ-tanfolyam
akár

INGYEN!?!

Ha az elméleti vizsgán maximális pontszámot érsz el,

a tanfolyam árát visszakapod!

KRESZ-tanfolyam indul Törtelen
„B”, „M”, „A” kategóriákban
JÚLIUS 13-ÁN,
a Mûvelõdési Központban (Malom)!
A jelentkezés idõponja: július 11-én 10 óra
(Mûv. Ház – Malom), ahol bõvebb tájékoztatást adunk
a tanfolyam részleteirõl.

JÚLIUSI AKCIÓNK:
20.000 Ft kedvezmény
a jogosítvány árából!
A jelentkezõk részére az autósiskola a tankönyveket, korlátlan számítógépes tesztgyakorlást biztosít.
A jogosítvány megszerzéséhez
részletfizetési lehetõséget adunk!
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

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
Tölgy ............................................... 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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„Vitamin-Forrás”
néven

zöldség-gyümölcs üzletünkben
a „KOPPERT

Biological Systems”
magyarországi forgalmazójának tanúsítványa
alapján, vegyszermentes,
biológiai növényvédelemmel termesztett
termékekkel várja kedves vásárlóit

Asztalosné Mariann és Vida Károly.

Vállalkozom a következõ
szakfeladatok végzésére:
–
–
–
–
–
–

mûszaki vezetés,
épület felújítása, bõvítése,
gipszkartonozás,
burkolás,
térkövezés,
kertépítés.

Homoki János
Törtel, Báthory u. 1.
Telefon: 376-382, 06-30/463-6633

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Védje immunrendszerét!

Orvosi ügyelet telefonszáma:

MAGYAR termék, elérhetõ ár,
kiváló íz- és zamatvilág.

(53) 311-200

Törtel, Dózsa György út 13.
(A piaccal szemben, az udvarban.)

104
Ceglédi állomás: (53) 310-150

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

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
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ÁLLANDÓ FESTÉK AKCIÓ HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
mészfestékek, diszperzitek, színezõk, színes belés kültéri festékek,
díszlécek, rozetták, álmennyezetek,
alapozók, zománcok,
lakkok, lazúrok, tömítõk, glettek, burkolatragasztók,
élvédõk, hõszigetelõrendszerek, lábazatfestékek,
nemesvakolatok, falazóhabarcsok, aljzatkiegyenlítõk, esztrichek

AKCIÓ
HOMLOKZATI SZIGETELÕRENDSZER
(ragasztó, lap. dûbel, háló) SZÍN NÉLKÜL:
EPS 80 3 cm-es........................... 890 Ft/m2
5 cm-es ....................... 1.110 Ft/m2
Szín: 1.5 mm kapart hatású színes nemesvakolat SZÍNFELÁR NÉLKÜL – 10 ÉV SZÍNSZAVATOSSÁGGAL! ................... 790 Ft/m2
Az AKCIÓS árak minimum 80 m2 rendelésétõl
értendõek és visszavonásig érvényesek!

Ajánlataink
Diszperzit 14L ...........................................................................................2.190 Ft
Színes homlokzatfesték 10L ...............................................................7.290 Ft-tól
Boróka vizes lazúr 0,75L..........................................................................1.550 Ft
Xyladecor kültéri lazúr 0,75L ....................................................................1.690 Ft
Sadolin extra vastag lazúr 0,75L .............................................................2.650 Ft
Rigips Rimano Plus 25 kg .............................................................. 2.990 Ft/zsák
Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg...................... 990 Ft/zsák
Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg ..................... 2.150 Ft/zsák
Sakret hõszigetelõlap ragasztó 25 kg ....................... 1.490 Ft/zsák
Sakret vakoló és falazóhabarcs 40 kg ...................... 1.190 Ft/zsák

Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk!

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

53/336-184

Hétfõ – Péntek: 7.30 – 17.00; Szombat: 7.30 – 12.00

TÖRTELI

8. oldal

A Szent István Király Általános Iskola hírei
Szentendrén kirándultunk Iskolánk rajzpályázatának eredményei
Az iskolánk építésének 80. évfordulójára rendezett nagyszabású ünnepségen
több mint 100 tanulónk szerepelt. Sokan
az énekkarban énekeltek, sokan valamelyik
tánccsoportban táncoltak, voltak, akik szavaltak, énekeltek vagy éppen díszmagyarba öltözve láttak el feladatokat: díszõrséget
álltak iskolánk jelképeivel, vagy az Iskolamúzeum átadásánál segítettek. Többen az
erre az alkalomra meghirdetett rajzpályázatra készítettek kimagasló alkotásokat.
Iskolánk vezetõje, Czeróczki Ferencné
röviddel az ünnepség után összehívta az
iskola tanulóit, megköszönte becsületes
helytállásukat, és egy nagy meglepetéssel
örvendeztette meg mindazokat, akik bármilyen módon hozzájárultak az ünnepséghez. Egy kirándulást szervezett számunkra Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba, rövidebb nevén Skanzenba. A
kirándulás teljesen ingyenes volt, mivel
iskolánk az Integrációs pályázat egy részét
kirándulásra használhatta fel.
Május 26-án kora reggel 3 busz várakozott az iskola elõtt, melyekre 110 gyerek, 9 tanár és 4 szülõi munkaközösséges
anyuka szállt fel.
A Szentendrei Skanzenrõl érdemes
tudni, hogy 1967-ben alapították azzal a
céllal, hogy hagyományos településtípusok
keretében mutassák be Magyarország
jellegzetes tájainak népi építészetét, a falusi és mezõvárosi társadalom különbözõ
rétegeinek és csoportjainak lakáskultúráját,
életmódját a 18. század végétõl a 20. század közepéig.
Mivel nagyon vegyes korosztályú gyerekekkel érkeztünk, a bejáratnál 3 csoportra váltunk, hogy a legkisebb elsõsöktõl
a legnagyobb nyolcadikosokig mindenki
az életkori sajátosságainak megfelelõ tempóban járja be ezt a több hektáros területet,
és a látottakhoz az ismereteiknek megfelelõ szinten fûzzünk magyarázatokat.
A park területén a MÁV az idei tavasztól egy 1932-ben készült Ganz-Jendrassikféle felújított motorvonaton szállítja a látogatókat. Ezt a lehetõséget szívesen kihasználtuk. Jólesett a rekkenõ hõségben a nyitott ablakokon becsapódó hûs szellõ, és jólesett a fapados üléseken megpihenni. A
vonaton hagyományos vonatjegyet kaptunk, amit a kalauz lyukasztott ki. Ezt
kiosztottuk a gyerekeknek, akik rácsodálkoztak a számukra már ismeretlen, régi,
vastag kartonjegyre.
Hazafelé megálltunk egy cukrászdánál,
ahol 1-1 gombóc hûsítõ fagylalttal frissítettük fel magunkat, majd késõ délután
szerencsésen hazaértünk.
Õrsy Anett

A Szent István Király Általános Iskola
emeletes épületének 80 éves fennállását
ünneplõ rendezvényre iskolánk rajzpályázatot hirdetett „Jeles napok és szokások a
magyar néphagyományban” címmel.
Tanulóink rajzaihoz a törteli Tulipán
Óvodából és a ceglédi Kõrösi Úti-, Báthori
Úti- és Eötvös Téri Óvodából is kaptunk
kis remekmûveket. Rajtuk kívül megtiszteltek minket alkotásaikkal Albertirsa,
Jászkarajenõ, Tiszajenõ ügyes kezû diákjai
is, amit ezúton is köszönünk. Mindenhonnan gyönyörû, igényes munkákat kaptunk,
így az ünnep fénye tovább erõsödhetett.
Bakos Lászlóné és Sebõk Jánosné kartársnõk segítségével összesen 112 rajzot helyeztünk el a folyosó falain.
A zsûri évfolyamonként rangsorolt, így
sok tanuló munkáját kiemelhettük. Néztük
a kép szépségét, egyediségét, különlegességét és örültünk a sokszínû témaválasztásnak. A gyerekek dúskáltak a magyar népi
kultúra kincsestárában és igen változatosan
választottak belõle. Volt: Három király,
Búcsú, Farsang, Idõjós medve, Vásár, Húsvét, Májusfa a kapunál, Pünkösdi király
és királyné, Aratás, Gulyásfõzés, Libalegeltetés, Gyászoló asszony, egy gyönyörû
Butella, Új kenyér, Szüret, Karácsony és
sok egyéb.
A zsûrivel, Ócsai Józsefné óvodavezetõ elnökletével és Perlakiné Somodi
Gabriella tanítónõ közremûködésével, a
következõ eredményt hoztuk:
Különdíjat kap legapróbb alkotónk, a
törteli 2 és fél éves Nick Zoé, aki merész
ecsetvonásokkal festett nekünk egy mozzanatot a lóvásárból.
Óvodások:
Megköszönve a szebbnél szebb képeket, amivel gazdagították a kiállítást, az
óvodák csoportjainak jutalomcsomagot
küldünk. Tisztelettel felsoroljuk a kis mûvészek nevét.
Cegléd: Dávid Virág Maja, Faragó Péter, Goma Camélia, Randos Viktória, Sárik
Levente, Cseh Zoltán, Imregi Blanka, Janik Dorina, Nádházi Beatrix, Solti Rebeka,
Éhmann Nikolett, Huuka Dzsenifer, Imregi
Borka, Kármán Tibor, Kiss Levente, Kovács Vivien, Lugosi Anikó, Petrovics István, Török Nóra.
Törtel: Bakos János, Balogh Dominika, Bekõ Dávid, Donkó Viktória,
Kocsis Szabolcs, Palásti Bernadett,
Richter D. Juliánó, Tûri Gergõ, Varga
Dominik, Burai Miklós, Fehér Fanni,
Huczmann Hanna, Kecskés Anna, Rakovszki Géza.

I. osztályosok:
1.: Ádám Zoltán (Tiszajenõ)
2.: Maka Klaudia (Törtel)
3.: Kocsis Rebeka (Törtel)
II. osztályosok:
1.: Csábi Dániel és Erdei Bálint (Jászkarajenõ)
2.: Minárovics Réka és Rátóti Lili
(Törtel)
3.: Makovics Máté (Jászkarajenõ) és
Baranyai Fanni Virág (Törtel)
III. osztályosok:
1.: Dani Patrik (Tiszajenõ)
2.: Ecsedi Sára (Albertirsa)
3.: Titi Andrea (Albertirsa)
IV. osztályosok:
1.: Samu Vivien (Törtel)
2.: Árvai Balázs (Albertirsa) és Tóth
Szimonetta (Törtel)
3.: Szûcs Gerda (Jászkarajenõ) és Tatár
Richárd (Albertirsa)
V. osztályosok:
1.: Tugyi János (Jászkarajenõ)
2.: Mudri Andrea és Radics Fanni
(Törtel)
3. Kozák Vivien és Tóth Bence (Törtel)
VI. osztályosok:
1.: Uszkai Zsófia és Jónai Marcell
(Albertirsa)
2.: Csábi Eszter (Jászkarajenõ) és
Zsitva Dávid (Törtel)
3.: Hajnal Adrienn (Jászkarajenõ) és
Nagy Sándor (Törtel)
VII. osztályosok:
1.: Bognár Renáta és Sinka Alte
Mira (Törtel)
2.: Hanus Réka (Törtel)
3.: Megyesi Pálma (Törtel)
Ezen az évfolyamon csak törteli pályázó
volt.
VIII. osztályosok:
1.: Angyal Regina (Törtel)
2.: Fehér Nikolett (Törtel)
3.: Hajdu Márta (Albertirsa)
Ahol a helyezésnél két név szerepel,
az egyik díjat a Mûvelõdési-, Egészségügyi- és Sportbizottság adja.
A szép évfordulóra a Bizottság kiállítótáblákat ajándékozott az iskolának a József
Attila úti épület folyosójára, valamint a
tornaterem elõterébe. A táblákat készítette
Nagy István, Bekõ Albert és Török Zsolt,
akiknek köszönetet mondunk a szép kivitelezésért és a mindössze anyagköltséget
tartalmazó árért.
Káldiné Megyeri Éva

HÍRADÓ
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
2009. augusztus 8-án
szombaton 1 napos kirándulást
szervezünk a hajdúszoboszlói strandra.

Strandolj velünk
Hajdúszoboszlón!

Indulás: 7 órakor a Malom elõl.
Részvételi díj:
diák és nyugdíjas: 2.700 Ft
felnõtt: 3.000 Ft
(autóbuszköltség + strandbelépõ).
Jelentkezni a mûvelõdési ház („Malom”)
irodájában lehet, 1000 Ft elõleggel!
Részletes felvilágosítást
az 576-539-es telefonszámon adunk!

KIRÁNDULTAK A NYUGDÍJASOK

Könyvtár nyári
nyitva tartása
Felhívjuk a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy 2009. június 13-tól szeptember 1-ig intézményünk szombaton
zárva van, valamint 2009. augusztus
3-tól augusztus 30-ig LELTÁR MIATT ZÁRVA!
Hétfõ
8-12, 13-17
Kedd
8-12, 13-17
Szerda
SZÜNNAP
Csütörtök 8-12, 13-17
Péntek
8-12, 13-17
Szombat ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA
A nyitvatartási idõ alatt nyári szünetben szeretettel várjuk a gyerekeket
csütörtökönként filmklubba, ahol 14 órától mesefilmet 15,30 órától ifjúsági-,
kaland- és kötelezõ olvasmányokat vetítünk.

NYÁRI FILMKLUB
Elegendõ jelentkezõ esetén szeretnénk megalakítani a filmbarátok körét,
melyre ezúton várjuk azokat az érdeklõdõket, akik szívesen vennének részt
hetente egy alkalommal filmvetítésen a
könyvtár vetítõtermében.
Jelentkezni a Malom irodájában vagy
az 576-539-es telefonon lehet.

A

RIGÓ AUTÓSISKOLA
A; B; C KATEGÓRIÁS
TANFOLYAMOT INDÍT
A MALOMBAN.
Június 18-án a Nyugdíjas Klub
Egerben volt zarándokúton. Elõször a
Szervita Szent János apostol és Fájdalmas Anya templomban tartott Sajtos
József plébános úr misét. A mise után a
Vörös rák étteremben finom ebéd várta
a nyugdíjasokat. A kisvasúttal városnézõ
körútra délután indultak, majd a Szépasszony völgyében fogyaszthattak finom
bort a klub tagjai. A kirándulás jó hangulatban telt. Sok ilyen szép kirándulást
kívánunk még a szépkorú klubtagoknak.

SZÁMÍTÓGÉPES
FELKÉSZÍTÉS A VIZSGÁKRA, RÉSZLETFIZETÉSI
KEDVEZMÉNY.
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS BEIRATKOZÁS:
JÚLIUS 21-én, KEDDEN 17 ÓRAKOR.

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

TÖRTELI
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Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete
TISZTELT NEVEZÕK,
VERSENYZÕK!

2009. JÚLIUS 25-ÉN
TÖRTELEN, A MÛVELÕDÉSI
KÖZPONTBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜL AZ

I. KISTÉRSÉGI

ANNA BÁL SZÉPE
VÁLASZTÁS
A SZÉPSÉGVERSENY FELTÉTELEI
KOR: 16-26 ÉV
NEVEZÉSI DÍJ: 1.000 Ft
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: JÚLIUS 12.
A versenyre hajadon és gyermektelen
hölgyek jelentkezhetnek.
A nevezési díjat és a nevezési lapot
postán (2747 Törtel, Dózsa Gy. út 19.)
vagy személyesen a mûvelõdési központ
„Malom” épületében lehet leadni.
A versenyzõknek alkalmi (kisestélyi) ruhát kell viselniük. Beszédet nem kell
mondani, mert a mûsorvezetõ mondja el
a versenyzõrõl a fontos tudnivalókat.
Minden versenyzõ kap koreográfia-képzést, mely július 24-én 17-20 óráig tart a
helyszínen.
A verseny az ANNA BÁL-on kerül megrendezésre. Az Anna bállal kapcsolatos
részletek a plakáton olvashatóak.
A versenyen a zsûri két udvarhölgyet és
egy szépségkirálynõt választ.
A közönség is szavazhat a versenyzõkre,
így egy különdíj is kiosztásra kerül.
A versenyzõk maguk biztosítják a versenyhez szükséges ruhákat, saját sminket, frizurát, de rendelkezésre áll egy fodrász és kozmetikus, ha a verseny elõtt
igazításra lenne szükség.
A versenyre a következõ településekrõl
várjuk a jelentkezõket:
Abony, Jászkarajenõ, Nyársapát, Ceglédbercel, Albertirsa, Nagykõrös, Cegléd,
Kocsér, Csemõ, Dánszentmiklós, Mikebuda, Újszilvás, Tápiószõlõs, Kõröstetétlen, Törtel.
Jelentkezési lap a mûvelõdési központ
irodájában kérhetõ, vagy letölthetõ a
www.tortel.hu honlapról.

Bõvebb információ:
Argyelánné Koncz Margit
Déryné Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
2747 Törtel, Dózsa Gy. út 19.
Telefon: 53/576-539
E-mail: margit@tortel.hu

A Férfi EgészségÕr Klub szûrést szervezett a „Férfiak Egészségének Nemzetközi
Hete” alkalmából a Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. fürdõiben 2009. június
20-án.
Idén is megrendezték a „Férfiak Egészségének Hete” (MHW) címû programsorozatot, amely az egészséges életmód népszerûsítésére és a prosztatarák szûrésének
elterjesztésére koncentrált. Az alapvetõ cél, idõben megelõzni a bajt!
Mint emlékezetes, Walker nagykövetet elõdje, Nancy G. Brinker nagykövet aszszony mellrák elleni kampányának sikerei ösztönözték, hogy a férfiak egészsége és
az õket leggyakrabban érintõ problémák is kerüljenek a figyelem középpontjába.
A nagykövet kezdeményezésére 2004. június 14-én indult el elõször Magyarországon
a „Férfiak Egészségének Hete” elnevezésû programsorozat.
A Férfi EgészségÕr Klub az Egészségügyi Minisztériummal és az Országos
Egészségfejlesztési Intézettel együttesen 2009-ben is csatlakozott a programsorozathoz. 2009. június 15-21. között szakmai tanácskozásra, elõadásokra, szûrõvizsgálatokra került sor. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet „Veszélyeztetett férfiak”
címû konferenciájára a szakmát várta, június 16-án 10-14 óráig az Országos Tisztiorvosi Hivatalba. A Férfi EgészségÕr Klub férfi egészségügyi szûrést szervezett június
20-án (10-18 óráig) a Gyógyfürdõ Zrt. négy fürdõjében.
A Klub három évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit, és jelenleg már több mint
7000 tagja van. Elsõsorban a 40 év feletti férfiak egészségének megõrzésében és
a betegségek megelõzésében nyújtanak segítséget az egészségügy különbözõ
területeirõl csatlakozott szakemberek. A Klub tagjai nem csak tanácsokat és felvilágosítást, hanem féléves rendszerességgel a FÉRFI EgészségÕr életmód magazint
is kézhez kapják! A Klub háziasszonya Endrei Judit népszerû televíziós, házigazdája
Lukács Sándor neves színmûvész.
Az érdeklõdõk akár anonimitásukat megõrizve is feltehették kérdéseiket, vagy
kérhettek segítséget a klub szakembereitõl, és ezúttal személyesen is az alábbi
helyszíneken:
Széchenyi Fürdõ, Gellért Fürdõ, Lukács Fürdõ, Rudas Fürdõ
Vizsgálatok, tanácsadások a helyszíneken:
1. Vérnyomásmérés
2. Vércukorszint-mérés
3. Táplálkozási szaktanácsadás
4. PSA tesztkazettás mérés, urológiai szaktanácsadás
A férfi egészségügyi szûrés térítésmentes volt.
Mindazokat, akik alávetették magukat a szûrésnek, stílszerûen egy-egy strandlabdával ajándékozták meg.
Bõvebb információ: Örkényi Gabriella, 30/438-2344

FONTOS
TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200
Mentõk – vezetékesrõl
ingyenesen:

104

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:

Ceglédi állomás:

(53) 310-150

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

Terjeszti a Magyar Posta

