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Meghívó

KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGSOROZATRA
2009. AUGUSZTUS 20-21-22.
RÉSZLETES

PROGRAM

AUGUSZTUS 20.

A zászlót átveszi: Czeróczki János polgármester;
Szalagot köt: Dr. Revuczky Béláné nyug.
óvodavezetõ, zászlóanya

Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
Ünnepi mûsor (vezeti: Mihály Zoltán, tanár)
10 óra
Ünnepi megemlékezés a Szent
István téren
– Himnusz
– Vers (Kecskés Alexandra)
– Ünnepi beszéd
9 óra

– Az Új Kenyér megszentelése és megáldása. Megszentel és megáld: Sajtos
József rk. plébános és Szõke Attila ref.
lelkész
– Vers (Kecskés Alexandra)

– A „Törtel Községért” kitüntetés átadása. A kitüntetést átadja: Czeróczki

Beszédet mond: Gazdikné Kassa Csilla,
a Pest Megyei Önkormányzat képviselõje,
a Kulturális Bizottság elnöke

János polgármester

– A Szent István szobor megkoszorúzása
– Szózat

– Ajándék zászló adományozása
A zászlót átadja: Gazdikné Kassa Csilla,
a Pest Megyei Önkormányzat képviselõje,
a Kulturális Bizottság elnöke;

11 óra

Új Kenyér osztása

AUGUSZTUS 21.

AUGUSZTUS 22.

Szabadtéri rendezvény,
lovaskocsi-hajtó verseny

Szabadtéri rendezvény
a Tanyaszínháznál

Lovaskocsi-hajtó verseny a vásártéren; eredményhirdetés, díjkiosztás
13 óra
Ebéd (büfé)
Jó ebédhez szól a nóta Ézsiás Kálmán közremûködésével
15 óra
Zenés-táncos mûsor; Fellép:
– AJKK Musical csoport, Nagykõrös
– Orfeusz táncklub
– DIFANI Girl és tánccsoportja
A rendezvény ideje alatt kisvasút
üzemel!
1630 óra Az „Atilla Vérei” íjász csoport
bemutatója
(helyszín:
Millenniumi
Park)
10 óra

15 óra

Játékos vetélkedõk gyerekeknek és
felnõtteknek

17 óra

„Matyi, a Lúdasból”

21 óra

c.
bohózat bemutatása a Tanyaszínházban
SLÁGER-PARTI A MALOMBAN
DJ: DANI
SZTÁRVENDÉG:

ANITA
Belépõ: 1.200 Ft

A PROGRAMOKRA SZERETETTEL
VÁRUNK MINDENKIT!
Ezúton is elnézést kérünk a lakosságtól, hogyha a
22.-i discóval megzavarjuk az éjszakai pihenést!

TÖRTELI

2. oldal

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200

AKCIÓ!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „ÖKOVÍZ” Kft.
– a felmerülõ igényeknek eleget téve – 2009. szeptember
30-ig meghosszabbítja az építési-bontási hulladék
elhelyezésével kapcsolatos akcióját, az alábbi tudnivalók szerint:
A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni beszállítás
esetén, 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;
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.

104
Ceglédi állomás: (53) 310-150

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

Törtel, Cegléd, Nagykõrös,
Kõröstetétlen, Jászkarajenõ
körzetében
egészségügyi végzettséggel,
28 év tapasztalattal

BETEGGONDOZÁST
VÁLLALOK
megegyezés szerint.

Telefon: 06-30/309-6187

„ÖKOVÍZ” Kft.

A TÛRI ISTVÁN VÁNDORHORGÁSZ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
megrendezésre kerül az

I. TÖRTELI HORGÁSZBÁL
Idõpont:

2009. szeptember 5., 19 óra
Helyszín:

Déryné Mûvelõdési Központ „A” épület
Sztárvendég:

KOMÁR LÁSZLÓ
Menü:
„A” menü: harcsapaprikás tepertõs túróscsuszával;
„B” menü: sültestál – pikáns cordon bleu, sült csirkecomb, sertésflekken, rántott gombafej,
rizi-bizi, párolt káposzta;
Desszert: almás és meggyes rétes
Zene:

FÉSÛS BEAT ZENEKAR

Belépõ: 3.000.- Ft/fõ
Jegyek korlátozott számban 2009. augusztus 31-ig kaphatók a Terasz Sörözõben, valamint
megrendelhetõk az alábbi telefonszámokon: 06-30-633-8466; 06-30-206-8920; 06-20-559-9623

HÍRADÓ

3. oldal

EMLÉKEZÉS...

A

HALÁLÁNAK 1 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK,
2008. AUGUSZTUS 29-ÉN, TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL ELHUNYT

FAJKA ISTVÁNRA

.

MINDANNYIUNK

ÁLTAL SZERETETT ZENÉSZÜNK, SOKUNK SZÍVÉBE LOPTA BE MAGÁT

KELLEMES HANGJÁVAL, UDVARIASSÁGÁVAL, BARÁTSÁGOS TERMÉSZETÉVEL.

ZENÉJE NÉLKÜL
SOHA EL

ELKÉPZELHETETLENNEK TARTOTTUK A BÁLOKAT, LAKODALMAKAT.
NEM MÚLÓ FÁJDALOMMAL EMLÉKEZÜNK ARRA A NAPRA,

AMIKOR SZERETETT BARÁTUNK ÖRÖKRE ITT HAGYOTT BENNÜNKET.

„MIKOR

HAZA ÉRTEM, MÉG NEM TUDTAM,

HOGY EZ VOLT AZ UTOLSÓ UTAM,
HOGY NEM TÉREK HAZA HOZZÁTOK TÖBBÉ SOHA.

ÉLNI

AKARTAM MÉG,

EZ A SZÖRNYÛSÉG MIÉRT PONT ENGEM ÉRT?

KEDVES

SZERETTEIM! MÁR INNEN BÚCSÚZOM,

FÁJDALMATOKAT ENYHÍTENI NEM TUDOM.

MÁR

NINCS ALKALOM MEGKÖSZÖNNI NEKTEK,

AZT A SOK MÉRHETETLEN SZERETETET.

NE

BÚSLAKODJATOK, NEKEM MÁR NEM FÁJ SEMMI,

HA ELJÖN AZ ESTE, CSILLAGKÉNT TUDOK NEKTEK ÜZENNI.

TEKINTSETEK

FEL AZ ÉGRE, OTT FOGOK RAGYOGNI,

SZÍVETEK EGY DARABJA VOLTAM,
MIT NEM LEHET PÓTOLNI!”

EMLÉKEDET

SZÍVÜNKBEN, ÖRÖKRE ÕRIZZÜK...
–

Z E N É S Z K O L L É G Á I D

–

TÖRTELI
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„TARKA-BARKA”– nyári tábor a Malomban
A családsegítõ szolgálat szervezésében 2009. július 27-31. között nyári tábor mûködött a hátrányos helyzetû gyermekek számára a mûvelõdési központban. A családgondozók
személyesen keresték fel a szülõket
és gyermekeket, felajánlva számukra
ezt a lehetõséget. Örömmel fogadták
a felkínált egy hetet, hiszen nagyon
sok gyereknek nincs lehetõsége arra,
hogy nyaralni menjen, vagy akár a
közeli strandokra elmehessen a nyári
szünetben.
A tábort ingyenesen tudtuk biztosítani, köszönhetõen a támogatóknak,
így 25 gyermek tölthetett egy emlékezetes hetet a szép környezetben.
Tájékoztató a programok
lebonyolításáról
Hétfõn a tábornyitó után kézmûves foglalkozáson vehettek részt a
gyerekek. Perlakiné Huszti Márta
tanító néni segítségével gyöngyöt
fûztek, kis egérkék, nyakláncok, karkötõk készültek. Még a fiúk is örömmel kivették részüket az aprólékos
munkából. Kartonból, színes papírból világítótornyot készítettek Mezei
Györgyné tanító néni irányításával.
Papírmasé tányért és szalvétaképet
ragasztottak Tóth Dénesné tanító
néni vezetésével. A gyerekek nagyon
örültek a szép és ötletes munkáknak,
amiket a tábor végén haza is vihettek.
Kedden a Falumúzeum leleteit és
régi tárgyait mutatta be Pásztor József, a múzeum egyik létrehozója.
Színesen és odaadással beszélt a több
ezer éves leletekrõl és az akkor élt
emberek lehetséges életérõl. Elõadása felkeltette a gyerekek érdeklõdését, bátran kérdeztek tõle. Ez után a
könyvtárban folytatódott a program,
szívesen nézegették a könyveket, újságokat. Bekõ Jánosné könyvtáros
fogadta a gyermekeket és biztatta
õket a beiratkozásra. Itt filmvetítésre
is lehetõség nyílt, kedves, állatos
mozifilmeket nézhettek meg.
Szerdán a Nyugdíjas Klub tagjaival tölthettek el egy fél délelõttöt.
Dr. Pásztor Ferencné Ilonka néni és

a klubtagok kakaóval, fonott kalácscsal, herõcével, krumplis fánkkal,
pogácsával vendégelték meg a gyerekeket. Czeróczki Jánosné Marika
néni találóskérdés-verset mondott, a
kitalálónak csoki volt a jutalma. Ilonka néni még gyermekkorában tanult,
számunkra ismeretlen verseket szavalt, és szép gondolatokat olvasott
fel az ember értékérõl és önbecsülésérõl. A gyerekek kis mûsorral viszonozták a szíves vendéglátást.
A délelõtt további részében a hétfõn megkezdett kézmûves munkákat
fejezték be, és kiállítást készítettünk
belõle.
Csütörtökön a „Törteli Uniós
Nõk Egyesületének” tagjai nyújtottak
programot a táborozóknak. Koncz
Margit, az egyesület elnöke megtáncoltatta a csapatot, a Nox zenéjére
tanulták a tánclépéseket, nagyon
ügyesen. Ez után ügyességi versenyekre került sor, amelyekbõl senki
nem akart kimaradni. Próbára tehették magukat zsákfutásban, lufik kidurrantásában, versenyfutásban,
szkanderezésben és székfoglalásban.
Jutalmul csokit, cukrot kaptak.
Közben az egyesületi tagok nagy
bográcsban fõzték a finom keménylebbencset ebédre. Ebéd után Nagy
Ferencné Marika néni finom süteménye és Pintér Pálné fõtt kukoricája volt a desszert. Délután megérkezett a tûzoltókocsi, 6 tûzoltóval.
A gyerekeknek bemutatták a kocsi
felszereltségét, sok érdekes eszközzel ismerkedhettek meg. Birtokba is
vehették a tûzoltókocsit egy kis
ideig.
Pénteken délelõtt az abonyi
strandon élvezhették a fürdés örömeit. A fent említett tanító nénik,
valamint kolléganõm, Godó Vanda
és jómagam ügyeltünk arra, hogy ne
történjen semmi baj. Tanították egymást úszni, labdáztak, ugráltak bele
a medencébe. Jó volt látni a felszabadult, vidám fürdõzést.
Hazaérkezés után jégkrémmel hûtöttük le magunkat, és közös beszélgetéssel zártuk le a nyári tábort. Már
akkor azt kérdezték a gyerekek, hogy

jövõre is lesz-e ilyen tábor? Bízom
benne, hogy IGEN!

Köszönjük a programokat és
foglalkozásokat levezetõk
munkáját!
A támogatók között voltak, akiktõl anyagi támogatást kaptunk, másoktól természetbeni juttatásokat,
illetve akik munkájukkal segítették
a tábor lebonyolítását.
Támogatók:
Czeróczki János polgármester és
felesége, Antal László a Vadásztársaság részérõl, Borbély István vállalkozó, Kovács Mária, a LURI CBA
mûködtetõje, Gyõrné Fejes Ágnes
tésztaüzeme, Perlaki Györgyné zöldséges üzlete, a „Törteli Uniós Nõk
Egyesülete”, a törteli Nyugdíjas Klub
tagjai, a törteli Fidesz-csoport, valamint az önkormányzati konyha dolgozói.
Köszönetet mondunk mindenkinek!
Détáriné Túri Irén
pedagógus/családgondozó

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

