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Közeleg

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
ÜNNEPE
PROGRAMELÕZETES
AUGUSZTUS 20.
Törtel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját államalapító Szent István királyunk ünnepére augusztus 20-án!
9 órakor Ökumenikus istentisztelet a Római Katolikus Templomban
10 órakor Ünnepi megemlékezés a Szent István téren
– Himnusz
– Vers: Kecskés Alexandra
– Ünnepi köszöntõ
– Kenyérszentelés és -áldás
– Jubileumi zászló átadása Pest megye ezer éves fennállása
tiszteletére
– Törtel Községért Emlékérem átadása
– Koszorúzás
– Szózat
– Kenyérosztás

AUGUSZTUS 21.

Szabadtéri rendezvény,
lovaskocsi-hajtó verseny
10 óra

Lovaskocsi-hajtó verseny a vásártéren

AUGUSZTUS 22.

„Matyi,
a Lúdasból”
Szabadtéri rendezvény
a Tanyaszínháznál

1230 óra Eredményhirdetés
13 óra

Ebéd
Jó ebédhez szól a nóta

15 óra

Zenés-táncos mûsor
Fellép:
AJKK Musical csoport, Nagykõrös
Aranyvirág tánccsoport
Orfeusz táncklub
DIFANI Girl és tánccsoportja

1630 óra Az „Atilla Vérei” íjász csoport
bemutatója (helyszín: Millenniumi
Park)

21 óra

SLÁGER-PARTI A MALOMBAN
DJ: DANI
SZTÁRVENDÉG:

ANITA
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk
programjainkon!
A Szervezõk

TÖRTELI
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AKCIÓ!
Az építkezés – legyen az felújítás
vagy új ház építése – során sokszor
problémát okoz a keletkezõ építésibontási hulladék elhelyezése.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. ennek megoldására egy akciót hirdet, mely keretén belül a ceglédi regionális hul-

ladéklerakón 2009. július 6-tól 2009.
augusztus 31-ig térítésmentesen
helyezhetõek el – mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi
követelmények mellett – az alábbi
hulladékok:
homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton;
homogén, tiszta és szennyezõdésmentes tégla;
homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton, tégla, cserép és
kerámia frakció vagy azok keveréke;

Tapossa laposra!
Az „ÖKOVÍZ” Kft. 2009 nyarán a szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan figyelemfelkeltõ
kampányt indított szolgáltatási területén. A nyári
melegben – a növekvõ ásványvíz, illetve üdítõ
fogyasztás miatt – kiemelkedõen nagy mennyiségû mûanyag PET-palack keletkezik. Ezért minden szelektív gyûjtõszigeten elhelyezett mûanyag
gyûjtõkonténerre egy – a képen is látható – „Tapossa laposra”-matrica került, mely mindig figyelmeztet a helyes elhelyezésre.
A szelektív gyûjtõkonténer ugyanis gyorsan
megtelik, ha a kiürült palackokat nem laposra
taposva helyezzük el.
Mi a teendõ? Csavarja le a kupakot, öblítse
ki a palackot, lépjen rá egy határozott mozdulattal
és helyezze vissza a kupakot vagy csak dobja azt
is a konténerbe. A szükséges mozdulat nagyon
egyszerû, kis odafigyelést igényel!
Szemléltetésként: A két kis fényképen 8-8 db
azonos térfogatú mûanyag PET-palack látható.
A különbség csak annyi, hogy ugyanannyi összetaposott mûanyag palack kb. feleannyi helyet
foglal el, mint az eredeti nagyságú.
Gondoljunk bele, egy konténernyi nem laposra
taposott palackkal mennyi levegõt tárolunk, illetve
szállítunk feleslegesen...
Mûködjünk együtt, „tapossuk laposra” a
PET-palackokat! Tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében!
„ÖKOVÍZ” Kft.

www.okoviz.hu

homogén, tiszta és szennyezõdésmentes föld és kövek.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ
hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen!
Kevert építési és bontási hulladék
továbbra is az érvényes lerakati díjak
ellenében helyezhetõ el a lerakón.
„ÖKOVÍZ” Kft.

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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VÉRADÁS
2009. augusztus 11-én (kedden)
14-16 óráig
a MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
(MALOMBAN).
Minden kedves véradót szeretettel
várunk!
Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

FELHÍVÁS
Felhívjuk a temetõlátogatók figyelmét, hogy a
temetõben elhelyezett hulladékgyûjtõ edények
– jelzésüknek megfelelõen – kizárólag a
temetõben keletkezõ hulladékok szelektív gyûjtésére használhatóak.
Lakossági szemét, hulladék elhelyezése ezekben a konténerekben szigorúan TILOS!
Ezt megakadályozandó a konténereket rövidesen olyan zárral fogjuk ellátni, ami csak a
szelektív gyûjtés hulladékainak tárolását teszi
lehetõvé.

A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Felhívjuk a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy 2009.
augusztus 3-tól augusztus 30-ig a könyvkölcsönzés
leltár miatt szünetel!
Az intézményünk többi részlege szeretettel várja a látogatókat.
Nyári nyitva tartás:
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

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200
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
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Sikeres rendezvény Törtelen!
Nagyszámú vendégsereg, jó hangulat, nemzeti érzés jellemezte azt a július
12-i vasárnap délutánt falunkban, melynek fényét neves fellépõ mûvészek is
emelték. Ez az ünnepség méltó befejezése volt annak az összefüggõ munkának, mely a temetõ fedeles magyar
kapujának átadásával indult. Most a
Mátyás- és az Árpád-szobor közé került
egy újabb Blaskó-alkotás, egy fénykereszt. Joggal remélhetjük, hogy ez az
egységet megkoronázó szobor egyben
kezdet is, mely kijelöli az utat településünk lelki megújulásához.
Az ünnepség délután a katolikus
templomban kezdõdött dr. Kiszely István
antropológus, egyetemi docens elõadásával. Õ a magyarság genetikai egységérõl, a nemzeti gondolat fontosságáról
és a nemzet megújulásáról beszélt a hallgatóságnak.
A rendezvény a szobor megszentelésével és megáldásával folytatódott a Milleniumi Parkban, Sajtos József plébános
úr és Szõke Attila tiszteletes úr közremûködésével, ahol a vendégek között üdvözölhettük dr. Czira Szabolcs országgyûlési
képviselõnket, Maczkó Máriát és Tolcsvay
Béla énekmondót, valamint a szobor alkotóját, Blaskó Sándort.
Maczkó Mária és Tolcsvay Béla közös koncertjét a környezõ falvakból,
városokból érkezõ vendégek együtt hallgatták meghitt hangulatban a törteliekkel. Ezután mindenki fogyaszthatott a
törteli hun üst másolatában fõtt magyar
ételekbõl. A gyermekeknek és a felnõtteknek is nagy élmény volt ez a délután, hiszen a kézmûves foglalkozásokat, az íjászatot felnõtt és gyermek
egyaránt szívesen próbálta ki. A népi
gyermekjátékok, az íjászat és a népmûvész fafaragó mester hangulatos mûhelye napszálltáig a helyszínen tartotta
a vendégeket.

Ez az ünnepség jó példa arra, hogy
közös összefogásból, akár apró forintokból, munkából is lehet színt vinni egy
közösség hétköznapjaiba. Csupán önzetlen munka, elszántság, hit és szeretet
kell hozzá. Nem a nagyvárosi, sok pénz-

be kerülõ „mûanyag” rendezvényeken
lehet érezni igazi emberi közelséget,
hanem olyanokon, mint amilyen most ez
a törteli volt. Kiszely professzor az elõadásában is arról beszélt, hogy az igazi
nemzeti feltámadás a faluból fog érkezni. Bárki ingyenesen részt vehetett
ezen az ünnepségen, és sokan ezt meg
is tették. Volt, aki csak néhány percre
állt meg, miközben a temetõ felé tartott.
Õt is szívesen látták a szervezõk, mint
ahogy máskor is bárkit szívesen látnak
hasonló rendezvényeiken, akit kicsit is
megérintett a nemzeti érzés. Ezért a
rendezvényért igazán megérdemli mindenki a köszönetet, aki anyagilag, szellemileg, két keze munkájával vagy megjelenésével támogatta azt.
Vágó Sándor

2009. augusztus 8-án,
szombaton, 1 napos kirándulást
szervezünk a hajdúszoboszlói strandra.
Indulás: 7 órakor a Malom elõl.
Részvételi díj: diák és nyugdíjas: 2.700 Ft
felnõtt: 3.000 Ft

Strandolj velünk
Hajdúszoboszlón!

(autóbuszköltség + strandbelépõ).
Jelentkezni a mûvelõdési ház („Malom”)
irodájában lehet, 1000 Ft elõleggel!
Részletes felvilágosítást
az 576-539-es telefonszámon adunk!

A Törteli Tanyaszínház
Bugacon
Bugac Község Önkormányzata meghívására a tanyaszínház 2009. június 10-én
Bugacra látogatott. A társulat mintegy 40
fõvel a Bugaci Napok keretében a Matyi,
a Lúdasból címû darabbal lépett a nagyszámú közönség elé.
A reggeli órákban indultunk a szükséges kellékekkel együtt. Amikor megérkeztünk, már a mazsorettek járták a falu
utcáit. Miránk a színpad elkészítése és a
díszletek elhelyezése várt. Ehhez a munkához nem kellett mindenki, így a többiek
megnézhették a motoros esküvõt. A színpad elkészülte után a polgármester meghívását elfogadva megnéztük a 34 csapat
fõzõversenyét. Nekünk az egyik csapat
marhapörköltje jutott ebédre. Nagyon jó
volt. Ebéd után megnézhettük a Média
válogatott és Bugac önkormányzatának
strandfoci összecsapását. Ebben a csatában derekasan kivette részét a polgármester és több képviselõ is. Volt még motoros
kaszkadõr bemutató is. Látszott az egész
napi mûsoron, hogy nagyon jól szervezett,
minden közremûködõ értette a dolgát.
Este hatkor kezdõdött a tanyaszínház
elõadása, szépszámú közönség elõtt. Már
ismerték a törteli tanyaszínházat, mert a
Bendegúzt láthatták. Csupán az utolsó néhány percet rontotta el a kezdõdõ esõ, de
a végig kitartó közönség tapsai jelezték,
hogy szép sikert ért el a társulat. A színpad
bontásában még a polgármester és felesége is részt vett. Ezután az õ meghívásukra fedett helyen, megszáradás és felmelegedés céljából baráti beszélgetésen vettünk részt.
A kisbíró helyett (kinek dobolása újságban nem hallható), a társulat nevében
tudósított:
Dr. Bálint Béla ispán

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

Terjeszti a Magyar Posta

