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Suli-Gála
A Szent István Király Általános Iskolában május 14-én
tartottuk a Suli-Gálát, mellyel iskolánk névadásának 10.
évfordulójára is emlékeztünk. Tanulóink osztályonként fel-

szép sikerekkel, dobogós helyezéssel tértek haza. Sinka Alte
Mira (8.b) saját költeményét adta elõ, melyet egy kistérségi
versíró pályázatra írt, „Törtel, az én falum” címmel.
Ismét felcsendült az alsós és a felsõs énekkar, nosztalgiáztunk Máté Péter slágerén Bekõ Dóra (8.b) csodálatos
elõadásában, Sándor Marcell (5.a) hegedûjátékával kápráztatott el bennünket.
Az 1-2. osztályosok népi gyermekjátékokból fûztek motívumot, a 3-4-5-6. osztályos tánccsoport „Let Kiss” tánccal
szórakoztatták a közönséget.
Az ünnepélyes megemlékezés mellett remek lehetõség ez
a rendezvény arra, hogy mindannyian meghallgassuk, megcsodáljuk azon tanulóink produkcióit, akik a szorgalmas
tanulás mellett még versenyekre is készülnek, énekkarra, táncszakkörre, zeneórákra járnak szabadidejükben.
A tanév végéhez közeledve nekünk, pedagógusoknak is
öröm így együtt látni a tanítványainkat, amint tudásuk, tehetségük legjavát csillogtatják meg egymás- és a vendégeink elõtt.
Sikerekbõl pedig bõven jutott ebben a tanévben is, hisz gyerekeink több mint egy órán keresztül szerepeltek színpadunkon.
Õrsy Anett

sorakoztak a nemzeti lobogó, az iskola zászlaja és a korona
mögé, és körbe sétáltunk a parkon, koszorút helyeztünk el a
parkban álló Szent István király szobornál, és virágokat az
iskola elõcsarnokában lévõ szobornál.
A Sportcsarnokban megrendezett gálamûsoron csendült fel
elõször iskolánk indulója zenei kísérettel, melyet Jagicza József
komponált felkérésünkre.
A meghívott vendégeket, a szülõket és a tanulókat Czeróczki Ferencné igazgatónõ köszöntötte és ünnepi beszédében
visszatekintett az elmúlt 10 évre, amióta iskolánk államalapító
nagy királyunk nevét viseli.
A diákok bemutatóját a 7-8. osztályos tanulók palotással
nyitották meg, majd egymásnak adták a mikrofont a szavalók,
Kovács Anita (7.a), Minárovics Réka (3.a), Sebõk Mihály (3.a),
Tabajdi Imre (1.b), akik különbözõ kistérségi versenyekrõl

Engedjük le a fölösleges vizet!
Községünkben mindig újra jelentkezõ gond a nagy mennyiségû csapadékés belvíz kezelése. Eddigi tapasztalatok
azt mutatták, hogy minden esetben csak
a tünetek megszüntetésén tudott szorgoskodni az önkormányzat (a tûzoltóság
segítségével). Az idõ megjavulása után
azonban mindenki megnyugodott és sietett elfeledni a rossz emlékeket. A június 20-ai esõ viszont bebizonyította,
hogy szükség van a végleges megoldásra, hiszen a szivattyúzás csak a károk
enyhítésére jó.

Az áldatlan vízügyi helyzet sok esztendõ sorozatos rossz döntéseinek, valamint a nagy elvezetõ csatornák tisztítatlanságának következménye. A bajok a
vízgyûjtõ területek fokozatos feltöltésével kezdõdtek és folytatódtak(!) több
helyütt beépítésével. A vízelvezetõ árkokat megszüntették, a külterületeken sokfelé elszántották, eltorlaszolták. Ha pedig
a víz nem tud lefolyni, akkor bent marad
és összegyülemlik. Ezt az egyszerû természeti törvényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és az óvintézkedések be-

tartását (és betartatását!) mi sem kerülhetjük el. Törtelen is megvolt a jól kiépített vízelvezetõ hálózat és létezett elegendõ mély terület a víz befogadására.
Ezek mérnöki tervezés szerint, szakszerûen készültek még az 1940-es években
és szolgáltak olyan jól, hogy Törtel lakosai megfeledkezhettek a természet erejérõl. Így jutottunk el oda, hogy szemétlerakat és új házsorok foglalhatták el például a „Vízjárás” területét és más alacsonyabb területeket. Új házak sokasága
nõtt ki a falu közepén található mélyedésben is, de sorolhatnánk még a helyszíneket. Máshol sorra elzárták a víz
Folytatása a 10. oldalon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása
Az Országos Választási Iroda a 18/2010. (VI.25.) intézkedésének 2. pontja értelmében a helyi választási iroda
(továbbiakban: HVI) vezetõje a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 4-7. §-ai alapján 2010. július 14-éig megállapítja a településen megválasztható önkormányzati képviselõk számát.
Az intézkedés 4. pontja értelmében e döntését a helyi választási iroda határozatba foglalja. A döntést a következõ
határozat tartalmazza.

HATÁ R O ZAT
a Törtel településen megválasztható
önkormányzati képviselõk számáról
Törtel Község Helyi Választási Irodájának Vezetõjeként az alábbi
1/2010. (VII.12.)
HVI határozatot hoztam.
Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megválasztható tagjainak számát a 2010. évi önkormányzati választáson 6 fõben állapítom meg.
E határozat ellen annak közzétételétõl számított 2 napon belül a
Területi Választási Iroda Vezetõjéhez címzett kifogással lehet élni.
Indokolás
A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a választási iroda
vezetõje a törvény hatálybalépését
követõ 30 napon belül megállapítja és
közzéteszi az adott településen megszerezhetõ mandátumok számát, a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv által közölt lakosságszám
alapján.
A helyi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 3. §-a szerint a
települési önkormányzat képviselõtestülete, a fõvárosi és a megyei közgyûlés tagjainak számát a választás
évének január 1-jei lakosságszáma
alapján kell meghatározni, mely adatot
a lakosságszám-adatot nyilvántartó
központi szerv küldi meg minden év
január 15-ig a helyi és a területi választási iroda vezetõje számára.
A 199/2010. (VI.18.) Korm. rendelet
a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény szerinti, a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi
szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelölte ki.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2010. június 25-én kelt tájékoztatása
szerint Törtel település lakosságszáma 2010. január 01-jén 4350 fõ
volt.
A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 4. § c) pontja

6+3 hold szántó
ELADÓ!
Érdeklõdni a

06-70/554-5938
telefonszámon.

értelmében a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselõk
száma 5000 lakosig 6 fõ. A fentiek
alapján Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megválasztható tagjainak számát 6 fõben állapítom meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a
választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 102. § (1) és (3) bekezdésén
alapul, melynek értelmében a helyi választási iroda vezetõje a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választása évének január
1-jei lakosságszáma alapján február
15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési
önkormányzat képviselõ-testülete
megválasztható tagjainak számát. A
helyi választási iroda vezetõjének (1)
és (2) bekezdés szerinti döntése ellen
annak közzétételétõl számított 2 napon
belül a területi választási iroda vezetõjéhez lehet kifogással fordulni. A
helyi választási iroda vezetõjének (2)
bekezdés szerinti döntése ellen a 9. §
(1) bekezdésben foglaltak megsértésére hivatkozással terjeszthetõ elõ
kifogás. A területi választási iroda
vezetõje a kifogásról 2 napon belül
dönt. A területi választási iroda vezetõje a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. További jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat közzétételére a helyben
szokásos módon kerül sor, a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett
hirdetõtáblára történõ kihelyezéssel.
Törtel, 2010. július 12.
dr. Kecskeméti Gabriella
helyi választási iroda
vezetõje
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ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
A májusi lapszámban bõvebben foglalkoztunk a
hulladék keletkezésének megelõzésével, valamint az újrahasználattal. Nézzük meg, hogy milyen további lehetséges
megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok kezelésére.
Tartsanak velünk!
Hulladék lerakása
A lerakás egy végsõ ártalmatlanítási módszer, mely nem
jár a hulladék anyagának minõségi megváltoztatásával, de
megakadályozza a környezetkárosítást. Erre szolgál a
ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó is.
A hulladéklerakó mûködése
A rendezett lerakáskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeket, a technológiai elõírásokat. A beszállított hulladékot a lerakón elsõ
lépésként lemérik, majd az adatokat az elõírásoknak megfelelõen rögzítik. Ezt követõen elhelyezik az erre a célra
kialakított szigetelt ún. lerakótérben. A lerakás legelterjedtebb módja az ún. prizmás módszer. A rendezett lerakás
során a hulladékot tömörítõgéppel (kompaktorral) tömörítik.
Egy adott réteg lerakását követõen a megfelelõ tömörségû
hulladékra rákerül egy takaróréteg (pl. építési-bontási hulladék, homok), mely elválasztja a következõ hulladékrétegtõl. Így csökkentik a szaghatások kialakulását, a szél
általi elhordást, valamint a rágcsálók elszaporodását. A lerakó befogadóképességét szorító töltések építésével biztosítják. A hulladékon átszivárgó esõvizet (csurgalékvizet)
gyûjtõrendszeren keresztül elvezetik és egy zárt medencében gyûjtik. A szerves anyagok – oxigénmentes – lebontásából biogáz keletkezik, melyet összegyûjtenek és hasznosítanak. A lerakó területén az idõjárási adatok rögzítését a
meteorológiai állomás biztosítja.
Érdekességek
A világ hét „szemétcsodája” 2. – New York
szemétlerakója. Minden New York-i iskolás
tudja, hogy a világûrbõl két ember alkotta
mûtárgy látszik, az egyik a kínai nagy fal, a
másik a New York-i szemétlerakó, amely 67
méter magas, közel 9 millió négyzetméter területû. A lerakó,
amely fénykorában mintegy 30 ezer tonna hulladékot fogadott naponta, most rekultivációra vár, azaz megkezdõdött
a tájba való visszaillesztése. Forrás: www.humusz.hu
Hulladék égetés
A májusi lapszámban közzétett „hulladékgazdálkodási
piramisban” is látható, hogy a legrosszabb megoldásnak a
hulladék égetése tekinthetõ.
Az égetés következtében a lerakóra kerülõ hulladék
mennyisége csökken, ugyanakkor az égetõmûbõl folyamatosan felszabaduló füstgáz a tisztítás ellenére sem mentes
szennyezõ anyagoktól. Ezek veszélyeztetik a környezet élõlényeit, az ember egészségét és hozzájárulnak az egyre
gyorsuló éghajlatváltozáshoz. A hulladékégetõk kéményén
számos olyan vegyület kerül ki a környezetbe, mely rákot,

légzõszervi elváltozásokat, szemérzékenységet, bõrgyulladást, idegrendszeri
zavarokat okozhat!
Az égetés tehát azt a látszatot kelti, hogy „semmi probléma, megtaláltuk a megoldást a hulladékok kezelésére”.
Sajnos a hulladékokat széles körben használják otthoni
fûtésre. Sokszor a nyílt terepen is égetnek ilyen anyagokat.
Téves felfogás, miszerint a mûanyagok, háztartási és egyéb
hulladékok fûtõértéke magasabb a hagyományos tüzelõanyagokénál. A hulladékok égetését kormányrendelet
szabályozza.
A következõ lapszámban az újrafeldolgozásról és a
település szelektív gyûjtési rendszerérõl olvashatnak.
„ÖKOVÍZ” Kft.

AKCIÓ!
Az építkezés – legyen az felújítás vagy új ház építése –
során sokszor problémát okoz a keletkezõ építési-bontási
hulladék elhelyezése.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. ennek megoldására egy akciót hirdet,
mely keretén belül a ceglédi regionális hulladéklerakón
2010. május 15-tõl térítésmentesen helyezhetõek el
– mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi
követelmények mellett – az alábbi hulladékok:
Beton. Minõségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû;
vasalásmentes.
Tégla. Minõségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyezõdésmentes.
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke. Minõségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû;
vasalásmentes.
Föld és kövek. Minõségi követelmény: homogén, tiszta
és szennyezõdésmentes.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen!
Az akció visszavonásig érvényes!
Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes
lerakati díj ellenében helyezhetõ el a lerakón.
„ÖKOVÍZ” Kft.

FONTOS TELEFONSZÁMOK!
Orvosi ügyelet telefonszáma:

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

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:
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Szilva és
kajszibarack
– étkezési és befõttnek,
valamint cefrének eladó.

Érd.: Surin János
Törtel, Kossuth L. út 63.,
16.00 óra után.
Telefon: 376-553
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Kerekes & Kerekes Kft.

TEMETKEZÉS
Iroda:

Törtel, Dózsa György út 6.
Tel.: 53/336-237

:

06-30/540-4332

Teljes körû ügyintézés!
Készenléti szolgálat: 0-24h-ig

Bármekkora
szobafestést,
mázolást, tapétázást
vállalunk.

Gyors és igényes munka
– korrekt áron.
Telefon:

06-20/238-8031

Ügyvezetõk:

Kerekes Géza
06-30/488-07-18
Kerekes Nándor
06-70/387-34-65
kerekeseskerekes@mailbox.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

Német brikett (25 kg/csomag) .... 1500 Ft/q
Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül
Vastag akác .............................. 2200 Ft/q
Közepesen vastag akác ... 2150 Ft/q
Vékony akác ............................. 2100 Ft/q
Vékony vegyes ........................ 2100 Ft/q
Hasított bükk ........................... 2200 Ft/q
DRÓTFONAT
1 m magas, 25 fm/tek. .................................. 5900 Ft
1,2 m magas, 25 fm/tek. .............................. 6900 Ft
1,5 m magas, 25 fm/tek. .............................. 7900 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

NÁDSZÖVET TÖBB MÉRETBEN

Betonoszlopok 2,4 m hosszban

OSB LAPOK

PB
GÁZPALACK
cserelehetõség!

8-10 mm

Hullámpala több méretben!

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

TÖRTELI
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Nyári kínálatunkból
Növényvédõszerek és gyomirtók
Mûtrágyák és tápoldatok
Virágföldek, virágcserepek és balkonládák
Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk
Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk,
kertibútorok
Dekornádszövet több méretben
Ponthegesztett hálók és hullámlemezek

Állandó festék akció!
POLI-FARBE termékek
márkaképviselete!
Falfestékek, színes
beltéri és kültéri
festékek
Díszlécek, rozetták,
álmennyezetek
Alapozók, zománcok, lakkok,
lazúrok, tömítõk, glettek
Csemperagasztók, aljzatkiegyenlítõ,
falazóhabarcs, cement

Ajánlataink
–
–
–
–

POLI-FARBE ECO diszperziós falfesték 14L .......................................... 2.490 Ft
POLI-FARBE BORÓKA vizes lazúr 0.75L ............................................... 1.690 Ft
POLI-FARBE CELLKOLOR mf. zománc minden szín 0.75L .................. 1.150 Ft
BODY 930 gyorsan száradó korr.gátló vörös alapozó 1L: 1.490 Ft; 5L: 5.990 Ft
– Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg ...................... 990 Ft/zsák
– Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg ..................... 2.390 Ft/zsák
– Sakret hõszigetelõlap ragasztó 25 kg ....................... 1.490 Ft/zsák
– Sakret kézi falazó- és vakolóhabarcs 40 kg ............. 1.490 Ft/zsák
– Magyar cement 25 kg/zsák ................................................................. 3.290 Ft/q
Hõszigetelõ rendszerek forgalmazása, komplett árajánlat készítés kedvezõ árakon!
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
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Törteliek!
Megalakult a Törtel Mûvelõdéséért
Egyesület. A falunapok keretében 2010.
08.20-án 15 órai kezdettel kiállítást szervez „Törteli amatõr mûvészek” címmel.
Kérünk minden törteli lakost, aki
bármilyen alkotó tevékenységet folytat
(legyen szó cukrászatról, hímzésrõl, festésrõl, gobleinrõl, horgolásról, gyöngyfûzésrõl, makettezésrõl, virágkötésrõl,
vagy bármely általunk ismeretlen „mûvészeti” ágról), hogy jelentkezzen erre
a kiállításra, vagy jelezze, ha környezetében bárki folytat alkotó tevékenységet
és azt a kiállításon szeretné bemutatni.
Várjuk továbbá azok jelentkezését is,
akik valamilyen produkcióval részt vennének a kiállítás megnyitóján (ének,
tánc, zene, vers, próza, stb.).
Jelentkezési korhatár nincs!
Jelentkezni lehet:
Koncz Margit
Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár
2747 Törtel, Dózsa Gy. út 19.
Telefon: 53-576-539; 06-30-633-8469
E-mail: margit@tortel.hu
vagy
Petrovics Emese
Telefon: 06-30-655-0370
E-mail: petrovics.emese@gmail.com
Tegyük közösen feledhetetlenné ezt az
ünnepnapot!
Törtel Mûvelõdéséért Egyesület

2010. JÚLIUS 24-én 19 órai kezdettel
A TÖRTELI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

II. KISTÉRSÉGI
ANNA BÁL SZÉPE VÁLASZTÁS
NEVEZÉSI FELTÉTELEK
KOR: 16-26 ÉV
NEVEZÉSI DÍJ: 1.500 Ft
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: JÚLIUS 12.
A részletes nevezési feltételeket a Déryné Mûvelõdési Központ
Malom épületének irodájában személyesen, a www.tortel.hu honlapon vagy
az 53/576-539-es telefonon lehet kérni.

NYITÓTÁNC: BÉCSI KERINGÕ

Versenytánc bemutató
ZENE: KISÉRI ZENEKAR
SVÉDASZTALOS VACSORA!
Belépõ: 3.000 Ft
Jegyek elõvételben a Malomban kaphatók július 20-ig.
ÉRTÉKES TOMBOLANYEREMÉNYEK!
FÕVÉDNÖK: CZERÓCZKI JÁNOS POLGÁRMESTER
FÕSZPONZOR: SALON-KLEOPÁTRA CEGLÉD
SZPONZOROK: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete,
Kistérségi Polgármesteri Hivatalok, Héjja Esküvõi Ruhaszalon, Törteli Diána Virágbolt,
helyi és kistérségi vállalkozók

Információ: Koncz Margit 06/30/633-84-69
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Strandolj velünk Hajdúszoboszlón
– tavalyi áron!

2010. augusztus 7-én, szombaton,
1 napos kirándulást szervezünk a hajdúszoboszlói strandra.
Indulás: 7 órakor a Malom elõl.

V É RAD Á S
2010. augusztus 10-én
(kedden)
14-16 óráig,
a Mûvelõdési Központban
(MALOMBAN).

Részvételi díj: diák és nyugdíjas:
2.700 Ft; felnõtt: 3.000 Ft (autóbusz
költség+strand belépõ).
Jelentkezni a mûvelõdési ház („malom”) irodájában lehet 1000 Ft elõleggel!
Részletes felvilágosítást az 576-539es telefonszámon adunk!

Minden kedves véradót
szeretettel várunk!
Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt

TÖRTELI

8. oldal

SPORT * SPORT * SPORT
Mindig belehúzok, régebben nagyon ide eljövünk, akkor mindig köszönjünk!
Tornász kislány
beszélgetõs voltam, de most már pró– Változtatott rajtad a torna?
Minárovics Réka két éve, heti négy
alkalommal jár a Ceglédi VSE termébe
tornaedzésekre. Arra voltam kíváncsi, mi
köthet egy 8-9 éves kislányt oda, mitõl
ragyog a tekintete, ha a tornáról beszél.
Elõttem egy lányka, akinek telve a szíve
kötõdéssel, szeretettel. Aki már képes
befelé figyelni és önvizsgálatot tartani,
vagy belátni valamit és erõfeszítést tenni,
ha kell. Már megtanult bízni a szakember szavában, mert az „Õ” szava mozgósítja a naponta kimért gyõzelmek érdekében az eddig szunnyadó tartalékokat.
Lenyûgözõ a sport hatalma, amivel egy
ilyen fiatal kis teremtést, felnõttekhez
méltó bölcsességekkel képes gazdagítani.
– Hogyan született meg a gondolat,
hogy bejárj Ceglédre tornászni?
– Én egy örökmozgó, nyughatatlan
óvodás voltam, ezért anyukám és apukám úgy gondolták, hogy beíratnak
tornászni. Akkoriban sokat betegeskedtem, egyszer abba is kellett hagyni
emiatt a bejárást. Késõbb javult az

egészségem és szintén Cegléden táncra
jártam, de azt nem szerettem meg, otthagytam. Nézelõdtünk többfelé, aztán
tudomásomra jutott a tornaedzés lehetõsége.
– Hol jutott tudomásodra?
– Ez vicces történet, anyukám a mûkörmösnél volt és ott találkoztak a volt
edzõmmel, aki érdeklõdött, mi van
velem. S hogy kimaradtam a táncról,
kérdezte, miért nem megyek vissza hozzájuk? Így kerültem újra oda, azóta
folyamatosan járok. Én nagyon megszerettem a tornát! Kicsit zûrös a bejárás,
mert mindig sietni kell, de itt mégis jó,
nem mennék el máshova.
– Mi tetszik annyira benne, hogy az
sem baj, hogy mindig sietni kell?
– Nekem az tetszik a tornában, hogy
az edzõm nagyon szigorú, nem olyan
elengedõs, mert úgy nem lehet haladni.

bálok igazán odafigyelni minden mozdulatra. Az is jó, hogy olyanokat tudunk,
amit mások nem tudnak megcsinálni. De
ha akarja, mindenki képes ám megtanulni, csak sokat kell gyakorolni.
– Nehéz volt ezt a sportágat elkezdeni?
– A cigánykerékkel elõször botladoztam, de aztán
hamar sikerült. Az elemek
közül mindig azok mennek
a legjobban, amelyiket szeretjük. Aztán, ha már jól tudjuk, akkor az edzõ újakat
mutat és arra kell törekedni,
hogy azt is megtanuljuk.
– Te melyik elemeket szereted legjobban?
– Az erõelemeknél jobban szeretem
az akrobatikusakat. Az erõelemek is
fontosak, de még nem muszáj mindet
tudnom.
– Hogyan lesz jó és szép egy mozdulat?
– Úgy, hogy Gabi (az edzõ) elmondja, mi a hiba, mert õ látja. Én meg régebben úgy éreztem, mikor javítani akart,
hogy már tudom és magamnak adtam
igazat és olyankor duzzogtam. De nem
bízhatja el magát az ember, mert ha mégsem sikerül jól valami, az nagyon rosszul
esik. Viszont az se jó, ha azt hisszük,
hogy „én ezt úgyse tudom”. Legjobb, ha
a mozdulatra és az edzõre figyelünk.
– Úgy látom, hogy szereted õt.
– Nagyon jó edzõm van, figyelmeztet mindenkit mindenre, még arra is,
hogy köszönni kell. Azt mondja, ha már

– Magatartásban egy kicsit. Régebben tényleg szeleburdi voltam, szüleim
is mondták, ha olyan sokat beszélgetek,
ebbõl nem lesz semmi.

– Miért nem jó, ha valaki torna
közben sokat beszél?
– Mert akkor össze-vissza áll a keze,
lába. Arra oda kell figyelni, hogy elég
magasra emeljek, a lábamat ne pipában
tartsam, a sarkam jól áll-e, vagy spiccben
van-e a lábfejem. Az a baj, hogy a beszélgetés elveszi a figyelmet, nincs akaraterõ. Szanaszét esel. Ha valaki nem ért
a szóból, akkor jön a büntetés, hogy
lenyugodjon.
– És ha akkor sem nyugszik?
– Akkor tovább emelik a gyakorlatszámot 15-rõl. De én már próbálom
mindig azt csinálni, amit mondanak.
Azért is kell szót fogadni, hogy el ne
essünk.
– Elõfordult már, hogy megütötted
magad?
– Erõs, de olyan szõnyeg van alattunk, ami véd az ütéstõl. Volt már lila
foltom, de nem kellett csuklószorító
vagy más, mert Gabi nagyon figyel arra,
hogy mit tudunk és nem erõlteti, ami
még nem megy. Bármi történik velünk,
szólni kell mindenrõl. Egyszer futás közben elestem, és nem tudtam, hogy azt is
mondani kell, akkor nem dicsért meg.
Mindenkire figyelnie kell.
– Hányan és milyen korúak jártok a
csoportodba?
– Tízen fölül vagyunk. Többen olyan
idõsek, mint én, de vannak nagyobbak
is. Õk késõbb kezdtek el tornászni, azért
járnak velünk. Mi még nem versenyzünk.
– Szeretnél majd versenyezni?
– Én nagyon pörgõs vagyok, késõbb,
remélem, majd versenyezhetek. Arra az
Folytatása a 9. oldalon.

HÍRADÓ
Folytatás a 8. oldalról.

edzõ állítja össze az elemeket, és a tornásznak zenére szépen meg kell tanulnia.
Aztán a ruhát valaki megvarrja. Gabi
mindig figyel a ruha elkészítésére, hogy
jól lehessen benne mozogni, nehogy valami hiba csússzon a mozdulatba miatta.
Nagyon csini ruhákat készítenek, szép
fényesek, vagy csillogóak és igazán jól
kell bírniuk a mozgást.
– Te tornásztál már zenére?
– Otthon igen, már próbáltam, de

9. oldal
kicsit még szégyenlõs is vagyok. Többször beszéltem errõl Apával, szerinte
majd eljön az az idõ, mikor Gabi azt
mondja, hogy mások elõtt is szerepelhetek.
– Hol van erre lehetõség?
– Versenyeken kívül sokfelé mennek
a húszévesek: színházakba, mûsorokba
hívják õket. Olyankor nagyon szépek.
– Javasolnál-e valamit az iskolatársaidnak a tornával kapcsolatban?
– Igen, azt, hogy nagy szükség van

Öregdiákok találkozója

rá, szebb lesz a tartásunk, erõsebbek,
kecsesebb mozgásúak leszünk, ha tornázunk. És sokkal vidámabb az élet tõle!
*
Tisztelet minden szülõnek, aki idõt,
fáradságot és pénzt nem sajnálva úgy
gondolkodik: a nehézségek ellenére érdemes gyermekünket egy megfelelõ
sportkörbe hordani. Oda, ahol a testilelki fejlõdése kiegészülhet. Ahol vidámabb lesz az élet.
KMÉ

(1960-2010)

2010. május 15.

„Még visszatér a vén diák...” – így búcsúznak minden év
végén a nyolcadikosok. Az 1960-ban végzett évfolyamon 20
leány és 29 fiú énekelte ezt a búcsúdalt. Az ötven éves
találkozót közülünk még 34-en megérhettük.
Három nõ és tizenkettõ férfi társunk emlékére 15 gyertya
fénye világított az oltár elõtt Sajtos József tisztelendõ úr gyászmiséje idején, amely az elhunyt tanárokért is szólt. Ezúton is
köszönetet mondunk e megható kegyeleti szertartásért.
Az iskolában az igazgatónõ közvetlen és kedves szavakkal
üdvözölt bennünket, beírtuk nevünket az iskola nagy emlékkönyvébe.

Az osztályfõnökök szerepét a hûségesen visszajáró és jó
egészségnek örvendõ Kindler házaspár vállalta magára. Életünk rövidebb-hosszabb, sírós-nevetõs beszámolóit nagy érdeklõdéssel követtük.
A drukkolós, „felelõs” délelõtt után a faluszéli „testreszabott” kisvendéglõben már házastársakkal kibõvülten a finom
ebéd mellett felszabadult, olykor harsány nevetéssel kísért
történetek, viccek mesélésével és régi dalok éneklésével fejeztük be ezt a szép napot.
„...Viszontlátásra hát!” – öt év múlva – aki még teheti.
A szervezõk

Száz év után...

A Ceglédi Gazdasági Vasút kezdetei
Már 1927-ben vagyunk, de az elõrehaladás
nehézkes, amit az is mutat, hogy Cegléd város
újra átiratot küld Törtelnek, amelyre 1927.
augusztus 28-án reagál a testület. Részlet a
jegyzõkönyvbõl:
„47. tárgy. Elõadó: Aranyi Sándor fjzõ. Czegléd város Polgármestere 16635/1927. sz. figyelmeztetõ átírata a gazdasági vasút építési
hozzájárulás f. évi október 1-tõl esedékességérõl.
Határozat: Mivel a hozzájárulás mérve máig
sem lett megállapítva, a képviselõtestület a hozzájárulás illetve a fizetés tárgyában – ezidõ sze-

(3.)

rint – nem intézkedhetik.”
Majd következett az újabb ülés, melyet
megelõzött a fõszolgbaíró levele is.
„Jegyzõkönyv.
Felvétetett Törtelen, 1927. október hó 27-én
a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen vannak: Rátóti László bíró, mint
elnök, Aranyi Sándor fjzõ, Holczer József aüjzõ
(és 28 képviselõ).
56. tárgy 925/1927. sz. Elõadó: Aranyi Sándor fjzõ. A Czegléd-Törtel-Jászkarajenõi gazdasági vasút építési költségeihez való hozzájárulás

tárgyában szabályrendelet tervezet bemutatása
és jóváhagyása. Számos képviselõ tüzetes hozzászólása és heves vitatkozása után
Határozat:
Egyhangú határozattal – mint ideiglenes
szabályrendeletet – elfogadja a képviselõtestület
a II.8./1926. sz. határozatával napirendrõl levett,
a Czegléd-Törtel-Jászkarajenõi gazdasági vasút
építési hozzájárulás költségeinek kivetése, beszedése tárgyában alkotott szabályrendelet tervezetet. Azonban a hozzájárulási összeg Czegléd
város anyagi teherbírása és Törtel község teherbírásával arányban egyáltalán nem állván, s ha
az évi 10 vaggon búza érték hozzájárulás a
község teherbíró képességének megfelelõleg
megnem állapítatik, Törtel község anyagi végveFolytatása a 10. oldalon.

TÖRTELI

10. oldal
Száz év után...

A Ceglédi Gazdasági Vasút kezdetei...
Folytatás a 9. oldalról.

szélynek lenne kitéve, ezért a képviselõtestület
a szabályrendeletbe beállított évi 10 vaggon búza hozzájárulást csak az ügy ideiglenes rendezhetõsége, a kivetés ideiglenes eszközölhetése végett veszi fel addig, míg a hozzájárulás összege
méltányosan, igazságosan megállapítva nem lesz
közigazgatási úton, esetleg polgári per útján.
Felkéri a képviselõtestület ifj. Beretvás János,
Farkas Ferenc és Klein Jakab képviselõ urakat,
hogy az Elöljárósági tanácsban az így kiegészített
tanácskozáson dolgozzanak ki egy megokolt
felterjesztést Nagyméltóságú Belügyminiszer
úrhoz a gazdasági vasút építés hozzájárulási öszszegének megfelelõ arányban megállapítása
iránt, melyet alispán úr útján terjesszenek fel a
képviselõtestület nevében. Ismételten kijelenti
a képviselõtestület, hogy az évi 10 vaggon búza
hozzájárulást nem fogadja el.
61. tárgy 2010/927. sz. Elõadó: Holczer József aüjzõ. A Czegléd környéki gazdasági vasút
rendkívüli alakuló közgyûlésére 2 megbízott kiküldése.
Határozat:
Képviselõtestület a Czegléd környéki gazdasági vasút rendkívüli gyûlésére Holczer József
helyettes fjzõ, Aranyi Sándor és Klein Jakab képviselõ urakat küldi ki egyhangúlag, kimondja
azonban, hogy kiküldöttek a községre semmiféle
újabb terhes kötelezettségeket nem vállalhatnak,
e tekintetben csakis a képviselõtestület jogosult
intézkedni és határozni.”...
Hát így történtek. Komoly viták voltak és
keményen kiálltak a község érdekében, ami a
múló idõben is látszik. Az elsõ nekifutás 1924ben volt és 1927. október 27-én megtörtént a
hozzájárulás, mégha feltételekkel is. Sínre
került az ügy. Sajnos ez idõ utáni jegyzõkönyvek nem állnak rendelkezésre. A helytörténeti
múzeumban a tárlóban képeket is láthatunk
a kisvasútról. Van ott egy 1973. december 19.-i
újságcikk, amelyik a vasút megszûnésérõl ír.
Ebben Lovas Gyula újságíró a vasút megnyitását 1927. március 16-ra teszi. A 33 km
hosszú vonal 1973. december 31-ig szolgálta az
utazóközönséget.
Dr. Bálint Béla

ENGEDJÜK LE A FÖLÖSLEGES VIZET!... Folytatás az 1. oldalról.
útját, divat lett az általánosságban nagy
porták ellenére, a ház elõtti árok helyét
parkolóvá vagy gyepes területté alakítani. Az egyéni elképzelések a közösségi
érdekek elé léphettek, sokan engedélyt
kaptak a széles árkok betöltésére. A néhol több porta elõtti hosszúságban be-

épített szûk beton átfolyók tisztíthatatlanok, de ha nem tömõdtek volna már
el, akkor sem lennének képesek a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû vizet
átereszteni. A sok hiba hatását helyrehozhatta volna az 1990-es évek elején
elindított, de félben hagyott újabb átfogó
rendezési munkálatsor. De sajnos ezt
sem vették akkor komolyan azok a közszereplõk, akiknek kötelessége lett volna. Máig visszacseng a mondat, amit az
akkoriban tett felvetésemre kaptam:
„Ugyan már, hiszen jön az elsivatagosodás!” Volt részünk szárazságban is,
most viszont a vizet kaptuk, immár másodszor. 2001 rossz emlékei gyorsan

halványultak, nemrég a Ceglédi úti széles árkot is megszüntették. A kerékpárút
szükségességére hivatkozva tették ezt,
noha a középkorúaktól az idõsekig mindenki jól emlékszik rá, hogy valaha kényelmesen elfért a széles árok mellett a
„kisvonat” is, ami pedig nagyjából
ugyanakkora helyet igényelt, mint a kerékpárút. Ennek, a falun egykor végighaladó széles ároknak a feladatát a jelentéktelen árkocska nem képes átvenni, így
a Rákóczi és Ceglédi útiak sorsa esõs
idõben – több helyen is, a visszazárt víz
miatt – szinte reménytelenné vált. A kiemelt kerékpárút egy magas töltést képez, ami az abban az oldalban lakók
udvarában felgyülemlett vizet tartja
vissza. Ez a hiba is hozzáadódott a sok
korábbihoz. A Rákóczi út beépítésének
engedélyezése is súlyos tévedésnek bizonyult, ezen talán már csak a gyors lefolyású és biztonságos árokrendszer segíthet, amely újra kivezethetné a Belsõtóhoz (nevezzük most így!) és a Vízjárás
megmaradt területére a csapadékot. A
többi víz borította utcát is be kell kötni
a nagy befogadóképességû árokszakaszokba, amelyeknek pedig el kell érniük
a kanálisokat, mert az árkoknak csak
akkor van értelme, ha vezetik, nem pedig
tárolják a túl sok vizet. Hogy a csatornák, kanálisok is el tudják látni feladatukat, ahhoz a megfelelõ intézménynek
a kellõ mélységig rendszeresen ki is kell
azt takarítania, a pénzt ugyanis fölveszik
érte. A megfelelõ személy pedig, reméljük, közben tud járni, hogy a víz útja
ismét szabad legyen a medrekben.
KMÉ

HIRDESSEN ÖN IS A TÖRTELI HÍRADÓBAN!

Törteli Híradó

JÉGVERÉS
VIHAR

A Törteli Önkormányzat tájékoztatója

TORNÁDÓ
FELHÕSZAKADÁS

AZ ÖN HÁZA IS VESZÉLYBEN VAN!
A felhõszakadást megakadályozni nem tudjuk, de a keletkezett anyagi kárát megtérítjük.

GENERALI HÁZÕRZÕ
LAKÁSBIZTOSÍTÁS = AZ OTTHONA VÉDELME
Hívjon minket, és elkészítjük az Ön otthonára szóló egyedi lakásbiztosítását!

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:

Példa: téglaépület 80 m2, teljes körû épületbiztosítása 1100 Ft/hó, ingósággal együtt 1500 Ft/hó.

Telefon: 06-20/800-5223 – Csõkéné M. Katalin; 06-20/327-0333 – Kádár Mártonné
A Polgármesteri Hivatal ajánlásával

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

Terjeszti a Magyar Posta

