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Iskolába csalogató foglalkozás
Immár hagyománynak tekinthetõ iskolánkban a nagycsoportos
óvodások és szüleik meghívása olyan délutáni programokra, ahol
megismerkedhetnek szokásainkkal, az itt tanító pedagógusokkal,
ízelítõt kaphatnak a suli hangulatából.
Október 22-én, nagy örömmel és várakozással készültünk leendõ
tanítványaink fogadására. A foglalkozás sokrétû lehetõséget kínált fel
témáiban: az õsz, a szüret, növények és állatok, az erdõ, a kirándulás,
Földünkért világnap. Az örömteli hangulatot daltanulással, táncos
mozgással, játékos feladatokkal a kisgyermekekkel együtt mindannyian átéltük. A 4. osztályos tanulók õszi témájú verseket mondtak
el a magyar költészetbõl csemegézve.
A program második felében képet ragasztottak a gyerekek, s ezt
nagy örömükre haza is vihették. Nem csak a dal szerint lett „aranyszínû
a világ”, hanem a sokféle szín, hang, forma, ritmus bearanyozta ezt a
délutánt.
December 3-án szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a
következõ rendezvényünkre.
Németh Ambrusné tanító néni

Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2009. (X.29.) sz. Önk. R e n d e l e t e
a többször módosított 7/2008. (IV.24.) sz. Rendeletének módosításáról
AZ EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL
1. §
A Rendelet II. fejezet 6. §-a „a szociális ellátások formái” címû fejezetének (2) bekezdésének c) pontja
helyébe rendelkezésre állási támogatás
elnevezésû juttatás kerül és a korábbi
c)-g) pontig d)-e) pontra módosul.
2. §
(1) A 7. § (1) bekezdésének felsorolásai az alábbiak:
– lakásfenntartási támogatás,
– átmeneti segély,

– temetési segély és
– szociális segély.
A korábbi felsorolás hatályát veszti.
(2) A 7. § eredeti (2) bekezdése az
alábbi:
E rendelet alkalmazásában természetbeni ellátás, különösen az élelmiszer,
a tankönyv, a tüzelõ, közüzemi díjak
térítése, illetve a gyermekintézmények
térítési díjának kifizetése.
Az eredeti (2) bekezdés hatályát veszti.

3. §
(1) A Rendelet III. fejezet „Szociális
rászorultságtól függõ ellátások” címû
fejezetének alcíme AKTÍVKORÚAK
ELLÁTÁSA (a rendszeres szociális
segély helyett).
(2) Az eredeti (1) és (2) bekezdés közé
egy újabb alcím: RENDELKEZÉSRE
ÁLLÁSI TÁMOGATÁS kerül (új
cím).
(3) A Rendelet eredeti (5) és (6) bekezdése közé ((6) bekezdés elé) a következõ alcím kerül: RENDSZERES
SZOCIÁLIS SEGÉLY.
(4) A Rendelet 8. §-a további (10) bekezdéssel egészül ki, amely a következõ:
„(10) A rendszeres szociális segély
természetben is nyújtható, ha a családFolytatása a 2. oldalon.

TÖRTELI

2. oldal
12/2009. (X.29.) ÖK. sz. Rendelet...
Folytatás az 1. oldalról.

ban a Gyermekvédelmi törvény 68. §a szerinti védelembe vett gyermek él.”
(5) A Rendelet 8. §-a további (11)
bekezdéssel egészül ki, amely a következõ:
„(11) A természetben nyújtott támogatás védelembe vett gyermekenként
a megállapított rendszeres szociális
segélynek 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a lehet.” (Közép-mo-i Reg.
Állig. Hiv. javaslata.)
(6) A Rendelet 8. §-a további (12) bekezdéssel egészül ki, amely a következõ:
„(12) A rendszeres szociális segély e
rendeletben meghatározott részének
természetben történõ folyósítását az
ügyfél, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítõ központ
kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal szociális elõadójánál.
A rendszeres szociális segély természetben juttatott részének felhasználásáról a családgondozó gondoskodik.”
4. §
A Rendelet LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS alcíme helyére a következõ alcím kerül:
HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS, továbbá a Rendelet
eredeti 9. §-a teljes egészében hatályát
veszti és helyébe a következõ 9. § lép:
(A Közép-mo-i Reg. Állig. Hiv. javaslata.)
„9. §
(1) Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 38. §-ában foglaltak szerint, az ott elõírt jogosultsági
feltételek mellett.
(2) Az önkormányzat e rendelet alkalmazásában önálló támogatásként helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában együtt élõ személyek a településen elismert lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiségben
élnek, valamint az alábbi jogosultsági
feltételekkel rendelkeznek:
a.) a településen elismert lakásnagyság: 100 m2,
b.) a településen elismert lakásminõség: összkomfortos,
c.) a lakásfenntartási támogatásra való

jogosultságának a háztartásában az egy
fõre számított havi jövedelmi határa
– egyedül élõ esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a,
– nem egyedül élõ esetében a határ:
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a.
(Szoc. tv. 38. § (9) bek. a) pontja.)
d.) helyi lakásfenntartási támogatást
abban az esetben kell megállapítani,
ha az indokolt lakásfenntartási költség
eléri, vagy meghaladja a háztartás havi
összjövedelmének
– egyedül élõ esetében: 25%-át,
– nem egyedül élõ esetében: 30%-át.
(Szoc. tv. 38. § (9) bek. b) pontja.)
(3) Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében költségeken a lakbért vagy
albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztõ részletét, a távhõszolgáltatási díjat, a közös költséget,
a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint
a tüzelõanyag költségeit kell érteni.
(Szoc. tv. 38. § (9) bek. eb) pontja.)
(4) A helyi lakásfenntartási támogatást
kérõ a lakásfenntartási költségeket az
alábbiakban rögzített dokumentumokkal igazolja:
– a lakbért, vagy albérleti díjat a lakásbérleti, illetve az albérleti szerzõdéssel,
– a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõrészletét a pénzintézet igazolásával,
– a közüzemi díjakat a településen
közüzemi szolgáltatást végzõ szervek
által kiállított közüzemi számlákkal,
– egyedi fûtésû lakások esetén a fûtés
költségeit a háztartási tüzelõanyagot
forgalmazó által kiállított számlával
igazolja.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás
iránti kérelemben nyilatkozni kell arról
is, hogy a támogatást kérõ milyen jogcímen lakik a lakásban.
(6) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat legalább olyan idõszakra
vonatkozóan kell benyújtani, mint
amekkora idõszakra a támogatás jár.
(7) A helyi lakásfenntartási támogatást
egy évre kell megállapítani, havi öszszege 2.500 Ft.
(Szoc. tv. 38. § (9) bek. c) pontja.)
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmek benyújtása folyamatos.
(Szoc. tv. 38. §. (9) bek. d) pontja.)

(9) Helyi lakásfenntartási támogatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élõ személyek és háztartások
számától. E rendelet alkalmazásában
külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerõs bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit. (Szoc. tv. 39. § (1)-(2) bek.)”
5. §
Az eredeti Rendelet ÁPOLÁSI DÍJ alcímû 10. §-ának (3) bekezdése a)-c)
alpontig hatályát veszti és a következõ
két bekezdés számozása (3) és (4)
bekezdésre módosul.
6. §
Az eredeti Rendelet 11. § (6) bekezdésének „illetõleg a kérelmezõ vagyoni körülményeit és életvitelét tekintve
anyagi veszélyeztetettsége nem állapítható meg” szövegrész hatályát veszti. (A Közép-magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal javaslata.)
7. §
A Rendelet V. fejezet SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 18. §ának (1) bekezdéséhez a következõ
mondatrész kerül a felsorolások végére: „és a közfoglalkoztatási terv véleményeztetése”.
8. §
(1) A Rendelet VI. fejezet ÉRTELMEZÕ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK alcímû 19. § (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következõ (1)
bekezdés kerül:
„A szociális ellátás rendszerében a
rendszeresen ellátott személy egyidõben csak egy rendszeres ellátási formában részesülhet.”
(2) A Rendelet eredeti (2) bekezdése
további c) ponttal egészül ki: RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI TÁMOGATÁS.
E rendelet a kihirdetését követõen
2009. november 1. napján lép hatályba.
Törtel, 2009. október 29.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

HÍRADÓ
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Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2009. (X.29.) sz. Önk. R e n d e l e t e
a 14/2008. (X.30.) sz. Rendelettel módosított – 11/2008. (IX. 11.) sz.
Rendelettel megállapított
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVÕ LAKÁSOK ÉS
HELYISÉGEK BÉRLETÉRÕL, VALAMINT
AZ ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. §
(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Lakbértámogatás illeti meg önkormányzati lakásnak azt a bérlõjét, aki e
rendelet hatálybalépését megelõzõen szociális helyzet alapján jutott önkormányzati lakás bérleti jogához és megfelel az alábbi jogosultsági feltételeknek:
a) a bérlõ és családja, valamint a vele életvitelszerûen együttlakó hozzátartozók
1 fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át;
b) a bérlõ és családja, valamint a vele életvitelszerûen együttlakó hozzátartozók
nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40-szeresét meghaladja és
c) a fizetendõ havi lakbér összeg meghaladja a bérlõ és családja, valamint a
vele életvitelszerûen együttlakó hozzátartozók havi jövedelmének 15%-át.”
2. §
A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A lakbértámogatás összege: a fizetendõ havi lakbér 20%-a, de legalább
2.500 Ft. A bérlõ a támogatás megállapítása után a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni.”
3. §
A Rendelet 7. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„(4) .... A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság feltételeit a Polgármesteri
Hivatal évente felülvizsgálja.”
4. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az ingatlanok beköltözhetõ forgalmi értéke megállapításának alapja a
hivatalos értékbecslés, amelytõl az Önkormányzat Képviselõ-testülete egyedi
elbírálás esetén eltérhet – a Ltv. 52. § (1) és (2) bek. figyelembevételével.”
5. §
A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ (1) bekezdés lép:
„(1) Az ingatlanok vételára az e rendelet 15. §-ában meghatározott beköltözhetõ
forgalmi érték.”
Az eredeti (1) bekezdés (2)-re változik és ezt követõen minden további bekezdés
sorszáma eggyel növekszik.
6. §
A Rendelet 2. sz. mellékletének címe az alábbira változik:
„Költségelven és közérdekû célból bérbeadott önkormányzati lakások bérleti
díja”
E rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba.
Törtel, 2009. október 29.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

Törtel Község
Önkormányzata
Képviselõ-testületének
14/2009. (X.29.) sz.
Önk. R e n d e l e t e
a „VÁSÁR- ÉS PIACTARTÁS
RENDJÉRÕL” szóló
8/2004. (VII.23.) számú Rendelet
hatályon kívül helyezésérõl
1. §
Törtel Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a megváltozott jogi
szabályozásra tekintettel a „Vásár- és
piactartás rendjérõl szóló 8/2004. (VII.
23.) számú Rendeletét 2009. november
1-jével hatályon kívül helyezi.
2. §
Ez a rendelet 2009. november 1-jén
lép hatályba, és november 2-án hatályát veszti.
Törtel, 2009. október 29.
Czeróczki János
polgármester

Urbán Antalné
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
A Községi Sportkör „Petíció”-jában
foglalt „követelésének” eleget téve tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a
Képviselõ-testület a Sportkör követelését
elutasította, vagyis a továbbiakban sem
kívánja a hivatali apparátus létszámában
foglalkoztatni Demecs Istvánt.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy Demecs István személye ellen semmi kifogás nem merült fel, azonban tudni kell
azt is, hogy az Önkormányzat pénzügyi
helyzete jelenleg nem teszi lehetõvé a
létszámbõvítést, Demecs István költséghatékony alkalmazása (közcélúként/
közhasznúként) pedig – a törvényi feltételek meglétének hiánya miatt – nem áll
módunkban, a több száz aláírás ellenére
sem.
Szeretnénk tudatni azt is a község
közvéleményével, hogy a „Petícióban”
foglaltakkal ellentétben soha nem volt
és ma sincs pályagondnoki státusz a
Polgármesteri Hivatalnál, vagyis ez az
állítás hamis és minden alapot nélkülöz.
A Képviselõ-testület a döntés meghozatalakor ezt a tényt is figyelembe
vette.

TÖRTELI
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

VÉRADÁS
2009. november 24-én (kedden)
14-16 óráig,
a MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
(MALOMBAN).
Minden kedves véradót
szeretettel várunk!

December 20-án, vasárnap
délután 3 órakor

községi kiskarácsony
a mûvelõdési ház nagytermében!
Zenés, táncos karácsonyi mûsor
a község lakossága
és a helyi amatõr csoportok
közremûködésével.
Szeretettel várunk mindenkit!

Köszönettel: Magyar Vöröskereszt

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!

Szilveszteri mulatság
2009-2010
Helye: Törtel, Mûvelõdési Ház
Ideje: 2009. december 31., 19.00
Vendégvárás: 18.30-tól, frissen sült pogácsával

Szilveszteri menüsor:
– fûszeres csirkemell salátával,
– fokhagymás csirkecomb bécsi zsemlegombóccal
– kapros juhtúróval töltött rántott szelet,
egyben sült burgonyával
– szilveszteri malacsült szelet, rusztikus, pezsgõs,
párolt, almás, mézes piros káposztával
Éjfélkor pezsgõvel köszöntjük kedves vendégeinkkel
az új évet!
Éjféli vacsora: töltött káposzta (szabadszedés)
Zene:

Tóth Gábor és zenekara
Belépõjegy ára: 6.000 Ft/fõ

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

Jegyek kaphatók:
Bakosné Mester-Szabó Katalin, tel.: 06-20/351-5782
Bakos István, tel.: 06-20/351-6527;
Czeróczki Zsuzsanna, tel.: 06-30/933-6432
Czeróczki Olivér, tel.: 06-20/585-9470

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

TÛZIFA
még mindig a tavalyi áron!
Vastag akác ................................ 2200 Ft/q
Vékony vegyes (csak keményfa) . 2100 Ft/q
Tölgy (félig hasított) ............................ 2200 Ft/q
Tölgy (hasított) ................................... 2400 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!

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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Fûtse kályháját,
kandallóját, kazánját

NÉMET SZÉNBRIKETT
Kötegelt:

25 kg/köteg 1600 Ft
1 mázsa
6400 Ft

kályha, kandalló, kazán
csövek minden méretben;
csõtisztító kefe több méretben;
samottlap különbözõ méretben (méretre vágható);
koromtalanító adalék, samott liszt,
alágyújtós

FABRIKETTEL!
10 kg-os kiszerelés: 499 Ft
favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság,
nagyobb fûtõérték (19,5 MJ/kg),
hosszabb égési idõ,
kevés hamu (1.4%), mely a talaj javítására is
szolgál,
könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás,
száraz tüzelõanyag, annyit kap, amennyit rendel.

Ajánlataink
KÁLYHÁK, KANDALLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
LAMPART BUDAFOK kályha, 4 kW .....................................................35.900 Ft
WAMSLER LUPO kandalló, 6.5 kW ......................................................54.000 Ft
METALIKA román kályha, 5 kW ............................................................36.900 Ft
WAMSLER KAMINO íves kandalló, 6 kW ............................................69.900 Ft
WAMSLER KAMINO NOSZTALGIA, 8 kW ...........................................68.900 Ft
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

HÍRADÓ

7. oldal

Temetõi szelektív hulladékgyûjtés tudnivalói
A szelektíven gyûjtött hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható.
Másodnyersanyag keletkezik belõle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz. Ezt a célt szolgálja, hogy az „ÖKOVÍZ” Kft. 2008
szeptemberétõl a Törtel községi temetõben bevezette a szelektív
hulladékgyûjtést, melynek tudnivalóit a következõ pontokban foglaltuk
össze:
Gyûjtött hulladékfajták:
zöldhulladék (tisztán növényi eredetû hulladék, pl. koszorúk, virágok);
mûanyag (mécses tartók, mûanyag palackok – tisztán, laposra taposva);
vegyes hulladék (üveg, papír, fém, gyertya, mûanyag koszorú,
virágcsokrok díszcsomagolása, stb.).
Temetõlátogatók feladata a szelektív gyûjtésben:
Síremlékekrõl származó hulladékok elhelyezése vegyesen, kizárólag a
kijelölt, eddig használatos gyûjtõpontokon (hulladék kupacnál)!
Temetõi munkatársak feladata a szelektív gyûjtésben:
1. Hulladékok válogatása: a gyûjtõpontokon összegyûlt hulladékot kizárólag a temetõ munkatársai válogatják szét vegyes hulladék, zöldés mûanyag összetevõkre.
2. Utóválogatott hulladékok elhelyezése, melyet kizárólag a temetõ
munkatársai végezhetnek az alábbiak szerint:
zöldhulladék » temetõ területén kialakított komposzt halom;
mûanyag » tájékoztató matricával ellátott, zárható hulladékgyûjtõ
edényzet;
vegyes hulladék » tájékoztató matricával, zárható hulladékgyûjtõ
edényzet.
A fentiek alapján szétválogatott, szennyezõdésmentes hulladékot
társaságunk hulladékfajtánként szállítja el és adja tovább újrahasznosításra. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága,
jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! „ÖKOVÍZ” Kft.

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

TÖRTELI
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A Szent István Király Általános Iskola hírei

„Ha hallom, elfelejtem.
Ha látom, emlékszem.
Ha csinálom, megtanulom.”
(Kínai bölcsesség)
A TÁMOP programban összesen 26 oktatási intézmény
vesz részt: 4 vidéki iskola, 3 speciális iskola, 19 fõvárosi
iskola.
Vidéki iskolák:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Jászkarajenõ
Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda,
Kocsér
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény, Bag
Szent István Király Általános Iskola, Törtel
Speciális iskolák:
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon
Általános Iskola, Egészséges Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Fõvárosi iskolák:
Áldás Utcai Általános Iskola
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Budai Nagy Antal Gimnázium
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
Czimra Gyula Általános Iskola
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Fillér Utcai Általános Iskola
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola
Kolonics György Általános Iskola
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola
Máriaremete – Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
Németh László Általános Iskola
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
Óbudai Waldorf Iskola
Remetekertvárosi Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Törökvész Úti Általános Iskola
Újlaki Általános Iskola
Együttmûködõ szakmai partnereink:
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Káva Kulturális Mûhely
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
Tár-s Egyesület
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Esély a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány
Hulladék Munka Szövetség

A tevékenységek számszerûsített adatai:
TEVÉKENYSÉGI
KÖRÖK

FÕVÁROSBAN
MEGVALÓSULÓ
PROGRAMSZÁM

VIDÉKEN
MEGVALÓSULÓ
PROGRAMSZÁM

Színházi nevelési program
150
Komplex történeti játszóház
48
Kiscsoportos kompetenciafejlesztés (7 fõ)
Intézménylátogatás
Nyitott ajtó (40-60 fõ)
30
Varázslóiskola – Titánok (30 fõ)
30
Marczi mûhely
50
Összesen

36
12
36
10

RÉSZTVEVÕ
DIÁKOK
SZÁMA

4650 fõ
1500 fõ
252 fõ
450 fõ
60 fõ/alk.
30 fõ/alk.
1250 fõ
~8-10 ezer fõ

Tehetséggondozó csoportok (állandó tagokkal):
TEVÉKENYSÉGI
FORMÁK

Színjátszó csoportok: Dominó, Gong, Kaktusz
Madarász suli
Radírpók
Agyagos mûhely
Nyitott ajtó kiscsoport

FÕVÁROSBAN
MEGVALÓSULÓ
PROGRAMSZÁM

60
60
30
30
30

RÉSZTVEVÕ
DIÁKOK SZÁMA
ALKALMANKÉNT

60
30
5
5
7

fõ
fõ
fõ
fõ
fõ

Káva Kulturális Mûhely
www.kavaszinhaz.hu, kava@kavaszinhaz.hu
Színházi nevelés
Hétköznap délelõtt, tanítási idõben egy általános vagy
középiskolai osztály érkezik hozzánk;
Három óra hosszúságú színházi programon vesznek részt;
Csapatunk olyan színházi elemeket használó elõadáson
vezeti végig a résztvevõket, ahol a fiatalok nem csak megfigyelõi, hanem sokszor írói is a megjelenített történetnek;
Erkölcsi-morális, mikro- és makrotársadalmi problémákat
járnak körül a foglalkozások.
A TÁMOP keretében tartott foglalkozásaink
Hinta
11-13 éves korosztály számára az erõszak és az áldozati lét
témakörében. Ez a foglalkozás:
– 2008-ban elnyerte az „Év gyermek és ifjúsági projektje”
címet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlõségi Szakállamtitkárságától;
– 2009-ben diplomát kapott az V. Gyermekszínházi Szemlén, mint a mûfaj egyik nívós produkciója.
Bábok
14-15 éves korosztály számára a szabadság témakörében.
A foglalkozás során közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan
találhatunk önmagunkra a szerepek és elvárások sûrûjében...
SzentCsalád
15-16 éves korosztály számára a családi kapcsolatokról és
az idõsek helyzetérõl társadalmunkban. Ez a foglalkozás:
– sikerrel szerepelt a 2007-es budapesti Gyermekszínházi
Szemlén;
– 2008-ban, a kaposvári IV. Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Biennálé hivatalos versenyprogramjába is meghívást kapott;
– 2008 õszén a norvégiai Bergen Mini-Midi-Maxi elnevezésû nemzetközi színházi fesztiválján vendégszerepelt.
Folytatása a 9. oldalon.

HÍRADÓ
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A Szent István Király Általános Iskola hírei
Folytatás a 8. oldalról.

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
www.kerekasztalszinhaz.hu, kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu
Foglalkozásaink során a gyerekek
a világot összetett, de megismerhetõ összefüggések, kapcsolódások folyamatosan változó rendszereként láthatják;
fiktív történetekben a dráma szereplõinek értékrendjét vizsgálhatják több nézõpontból;
a foglalkozás középpontjába állított fogalom, problémakör
mélyebb megértése felé mozdulhatnak el intellektuális és
érzelmi síkon egyaránt;
hatásos színházi elõadást láthatnak, mellyel kapcsolatos
érzéseiket, gondolataikat, véleményüket mûvészi eszközökkel interpretálhatják;
különbözõ kommunikációs helyzetekben próbálhatják ki
magukat.
A TÁMOP keretében tartott foglalkozásaink
Fivérek. Az általános iskolák 3-4. osztályos tanulói számára.
A Hunyadiak korában játszódó foglalkozás az identitás témakörét járja körül.
Fogságban. Az általános iskolák 1-2. osztályos tanulói
számára. A foglalkozás a hatalom kérdéskörét vizsgálja Andersen A császár új ruhája címû mese alapján.
11 Trikó. Új színházi nevelési program középiskolásoknak.
A darab egy hét jelenetbõl álló nevelõdéstörténet, mely arra
készteti a nézõket, hogy alapvetõ kérdéseket tegyenek fel az
erõszak kialakulásáról, intézményesülésérõl.

Marcibányi-élmény
Bábok. Humoros, mégis mély jelentéssel bíró színházi játék volt, mely a fiatalabb korosztályhoz szólt. Fõ témája,
hogy miként találjunk önmagunkra.
Az elõadásnak minden nézõ részesévé
válhat. Szabadon alkothatunk véleményt
a szereplõkrõl, sõt, akár mi is szereplõk
lehetünk.
Ez a színi játék jó példa nekünk, a 21.
század felnövekvõ generációjának. Útmutató, hogy ebben az idealizált világban hogyan ne váljunk a hétköznapi
élet „bábjaivá”.
Bognár Renáta

FONTOS
TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

(53) 311-200
Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

104
Ceglédi állomás:

(53) 310-150

Tár-s Egyesület
www.tars-egyesulet.hu, tar_segyesulet@gmail.com
Komplex történeti játszóházak
48 alkalom a fõvárosban + 12 vidéken, 25 fõ/alkalom.
Honfoglalás Lovagkori játszóházak Vigasság Mátyás
udvarában Egyiptomi játszóház.
Jeles Napok, Hagyományok, Ünnepek Játszóház
A búzamag útja – kenyeres játszóház.
Hulladékos játszóház. Titánok. 30 alkalom, 30 fõ/alkalom.
Denevér varázslóiskola klub, 30 alkalom, 30 fõ/alkalom.
Nyitott ajtó
Szakköri foglalkozás, 30 alkalom, 35 fõ/alkalom.
Meseház Táncház, kézmûves.
Kiscsoportos tehetséggondozás, 30 alkalom, 2x7 fõ/alkalom.
Kézmûves Bothmer gimnasztika Életrevaló Madarász,
környezeti nevelés Drámajáték Állatasszisztált terápia.
Marczi mûhely, 50 alkalom, 30 fõ/alkalom.
Már megint én? (Katica) 2-4. osztály
A kormányos 4-5. osztály
„Ez csak természetes” 3-4. osztály
RÉSZTVEVÕ
DIÁKOK
SZÁMA

TOVÁBBI
ALKOTÓELEMEK

Módszertani kiadvány
Konferenciák
Drámás tábor
Komplex mûvészeti tábor

2 db
3 alkalom
2 alkalom (2010, 2011)
1 alkalom (2010)

30 fõ/alkalom
60 fõ/alkalom

Szegeden kirándultunk
Tantestületünk minden évben igyekszik a számos gyermekekkel eltöltött kirándulás és iskolán kívüli szabadidõs program mellett megszervezni egy olyan napot,
amikor az iskola dolgozói együtt mehetnek el az ország valamely pontjára kirándulni.
Idén októberben prof. dr. Erdei László tanszékvezetõ egyetemi tanár úr kedves
meghívására Szegedre utaztunk.
Erdei professzor úr a törteli iskola padjaiban sajátította el a betûvetés tudományát,
és itt végezte elsõ növényélettani megfigyeléseit, praktikusan kukoricán. Biológus
diplomájával Szegedre vezetett az útja, ahol letelepedett, családot alapított. Hosszú
kutatómunka után immár 15 éve a Szegedi Tudományegyetem Növényélettani Tanszékének tanszékvezetõje. Gyakran jár haza Törtelre idõs édesanyjához, ahol a ház
körüli kertben naphosszat gondozza tudományos kísérletezéseinek alanyait.
Az iskola építésének 80. évfordulójára kiadott emlékkönyvünk elõkészületei
során kerestük fel professzor urat azzal a kéréssel, hogy visszaemlékezésével gazdagítsa kiadványunkat, majd tavaszi rendezvényünkön vendégeink között üdvözölhettük. Szíves vendéglátásunkat viszonozva ezúttal õ hívta meg az iskola dolgozóit
Szegedre. Legnagyobb sajnálatára nem fogadhatott bennünket személyesen, mivel
munkája külföldre szólította, de elutazása elõtt mindenrõl gondoskodott, így egész
napra remek programokat szervezett számunkra.
Dr. Kolbert Zsuzsanna fogadott bennünket a tanszéken, ami a belváros nyüzsgésétõl távol, egy új épületben kapott helyet pár éve. Kísérõnk modern, európai szinten
felszerelt és mûködtetett laboratóriumokon vezetett körbe bennünket dr. Tari Irma
egyetemi docenssel, és segítségükkel bepillantást nyerhettünk az itt folyó kutatómunkába. Egészen belefeledkeztünk a sok érdekességbe, amit itt láttunk, hallottunk,
és mindezeken felül legtöbbünket lenyûgözték a folyosón elhelyezett gyönyörû
növények, fõleg a virágzó orchideák. Professzor úr mintha sejtette volna, hogy egy
túlnyomórészt nõkbõl álló tantestület nagy érdeklõdést mutat a pompás növények
iránt, még arra is gondja volt, hogy megkérje egy másik tanszéken dolgozó munkatárFolytatása a 10. oldalon.
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Halloween
November 6-án délután a 2.a osztály
rendezésében került sor az alsó tagozatosok Halloween-partijára.
Honnan is ered ez a rejtélyes ünnep?
Nagyon régi szokás volt megünnepelni
a hideg évszak beköszöntét. Ebbõl a hagyományból ered Halloween éjjelének
ünnepe Angliában és az Egyesült Államokban. A legenda szerint ez a boszorkányok éjszakája. November elsején,
este egy tökbõl kifaragott vicsorgó figurát tesznek a házak elé, belsejébe
pedig égõ gyertyát raknak, hogy még
félelmetesebb legyen. A hiedelem úgy
tartja, hogy az összes gonosz szellem
elillan, ha meglátja az ijesztõ tökfejet.
Az összejövetelt a Malomban tartottuk, s égõ mécseseket, töklámpásokat
használtunk fel dekorációként. Nagy
örömünkre egymás után érkeztek a kis
jelmezesek. Volt köztük ördög, boszorka, múmia, vámpír, kísértet, de egy-két
cica is békésen megfért köztük, a bájos
hercegkisasszonyról nem is beszélve.
Megismertettük vendégeinket az
ünnep eredetével. Utána pedig papírból
különféle Halloween-figurákat lehetett
készíteni. Sokan vettek részt abban a vetélkedõben is, ahol egy vízzel teli edénybõl kellett almadarabokat foggal kihalászni. Nagyon jó móka volt. Végül sorversennyel zártuk a délutáni programot.
Eltévedt kis kísérteteinket kellett a megfelelõ útvonalon terelgetni egy kis cukorkáért. Sokat nevettünk, igazán jól
éreztük magunkat.
Köszönjük a szülõknek és a tanító
néniknek a segítséget, a Malom vezetõjének pedig, hogy rendelkezésünkre
bocsájtotta az épület tágas helyiségét,
ahol kényelmesen tudtuk eltölteni ezt a
kellemes délutánt.
Tóth Dénesné tanár néni és a 2.a osztály
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a felejthetetlen
drága jó Édesanya, Nagymama,
Testvér,

özv. KISS LÁSZLÓNÉ
szül. FEHÉR ILONA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot, mécsest helyeztek,
fájdalmunkban bármilyen módon
együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Szegeden kirándultunk... Folytatás a 9. oldalról.

sát, Huszti Sándort, aki ezeknek a virágoknak nagy szakértõje és gyámolítója, hogy
a laboratóriumi nézelõdésünk után jöjjön át hozzánk, és az érdeklõdõket lássa el
néhány praktikus tanáccsal az otthoni orchideanevelés fortélyairól.
Közben csatlakozott a csoportunkhoz dr. Mihalik Erzsébet, az egyetem Füvészkertjének igazgatónõje. Az õ vezetésével barangoltuk be a Füvészkertet, melyet
mindenkinek jó szívvel ajánlok. Több növényritkaság található a kertben, ezek közül
kiemelkedõ az indiai lótusz, melybõl Közép-Európa legnagyobb szabadföldi állománya található az itteni artézi vízzel feltöltött tóban. Másik büszkeségük a világszerte védett dél-kínai, más néven szecsuáni õsfenyõ, melyet sokáig csak megkövesedett maradványokból ismertek és kihaltnak hittek, mígnem 1944-ben megtalálták
az elsõ élõ példányát. Az itt található 5 egyedet 1948-tól magról nevelték, és jelenleg
ezek a kert legmagasabb fái.
Megtudtuk, hogy rendkívül érdekes és hasznos foglalkozásokat tartanak gyermekcsoportok részére. Errõl rögtön eszünkbe jutottak itthon hagyott kis tanítványaink,
és úton az étteremig már azt tervezgettük, mikor mutathatnánk meg nekik is ezt a
gazdag növénygyûjteményt.
Gondolom, egyetértenek velem abban, hogy Szegedrõl nem lehet úgy hazatérni,
hogy ne falatozzunk a Halászcsárdában. A Tisza partján álló étterem különtermében
terítettek csapatunknak. Hangulatos környezetben fogyaszthattuk el ebédünket, kiki ízlése szerint választhatott a különbözõ halászlevekbõl, frissensültekbõl s egyéb
ínycsiklandó finomságokból.
Az eredeti tervek szerint ebéd után a belváros nevezetességeinek megtekintésével
folytatódott volna a program, de az özönvízként lezúduló esõben erre már nem volt
lehetõség. Az uzsonnáig elhúzódó ebéd után el kellett búcsúznunk kedves vezetõnktõl
és a várostól.
Mindnyájunk nevében mondhatom, hogy professzor úr jóvoltából egy hangulatos
és érdekes tanulmányi kiránduláson vettünk részt, melynek megszervezéséért ezúton
is hálás köszönetünket fejezzük ki. A tantestület nevében:
Õrsy Anett

Itt is jártunk...
2009. november 6-án, pénteken, a
budapesti tropicariumba indultunk. A
gyerekek többsége felsõ tagozatos osztá-

A kiállítás végén plusz élményt nyújtott a nyitott rája medence, ahol a gyerekek akár meg is érinthették a benne élõ
halakat.
A kiránduláson sok fotó készült,
amelyekrõl a diákok bármikor felidézhetik az élményeiket.
Pap Brigitta

Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója

lyokba jár, de elkísértek bennünket volt
diákjaink is. A kiállítás falai között csodálatos növény- és állatvilág tárult elénk.
Az egyik különleges látványosság a valósághû esõerdõ rész, ahol az esõ, a villámlás és mennydörgés közepette a látogató valóban ott érezhette magát. Továbbhaladva egy átlátszó alagútban, a
fejünk felett úsztak a hatalmas cápák,
ráják és más különleges halak. Az ember
azt hihette, hogy a vízben szemlélõdik.
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