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2011. JÚLIUS 23-án, 19 órai KEZDETTEL,
A TÖRTELI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

III. KISTÉRSÉGI
ANNA BÁL SZÉPE VÁLASZTÁS
NEVEZÉSI FELTÉTELEK
KOR: 16-26 ÉV
NEVEZÉSI DÍJ: 2.000 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

DIVATBEMUTATÓ
RUHÁKAT TERVEZTE: KOVÁCS SZABINA

ZENE: ALBA PARTY BAND
VACSORA: HOLLÓ VENDÉGHÁZ ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEI
Belépõ: 3.500 Ft
Jegyek elõvételben a Malomban kaphatók július 20-ig.
ÉRTÉKES TOMBOLANYEREMÉNYEK!
FÕVÉDNÖK: GODÓ JÁNOS POLGÁRMESTER
FÕSZPONZOR: SALON-KLEOPÁTRA CEGLÉD
SZPONZOROK: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete,
kistérségi polgármesteri hivatalok, Glória Esküvõi Ruhaszalon,
törteli Diána Virágbolt, helyi és kistérségi vállalkozók,
Szász Valter haj- és sminkmester

Információ: Koncz Margit 06-30/966-9296
S Z E R E T E T T E L

V Á R U N K

M I N D E N K I T !

TÖRTELI
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat,
ahol az állampolgárok egyszerûen és
gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam
megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:

Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
Nyitva tartás:
munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
széles körû tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti;
felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni;
segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban többek között
ügyfélkaput létesíthet;
egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet;
családtámogatási ellátásokat igé-

nyelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás);
egyszerûsített honosítási kérelmet
terjeszthet elõ;
tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl;
informálódhat az Új Széchenyi
Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról;
megismerheti ingatlanok adatait
nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl
részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Népszámlálás 2011. – FELHÍVÁS számlálóbiztosi feladatok ellátására
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Törvény rendelkezik.
A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekrõl
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van
szükség.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvõképes személy lehet!
A számlálóbiztos feladata hat elembõl áll:
Jelentkezés a munkára:
A munkára jelentkezõk a mellékletként csatolt „Számlálóbiztosi feladatleírás” elnevezésû dokumentumban tájékozódhatnak az ellátandó feladatokról.
A mellékletként csatolt „Számlálóbiztosi jelentkezési lap” elnevezésû dokumentumot ki kell tölteni. A jelentkezési lap kérdéseket tartalmaz a jelentkezõrõl (iskolai végzettség, életkor), elérhetõségérõl (cím, telefon, e-mail),
az általa megjelölt összeírási területrõl (ahol dolgozni szeretne), továbbá
egy nyilatkozatot arról, hogy a munka feltételeként vállalja az elõzetes
tananyag elsajátítását, a tantermi oktatáson való részvételt, és, hogy nincs
elvi akadálya a számlálóbiztosi feladat ellátásának, a munkát a megismert
elvárások (ismeretek, készségek, tulajdonságok) tudatában vállalja el.
Elõzetes felkészülés, minõsítésben való részvétel
Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási felelõstõl
elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elérhetõ) és írott formában
megkap egy tananyagcsomagot, amelyet még a tantermi képzés elõtt el
kell sajátítania. Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki
kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdõívet, például saját magáról
és otthonáról, valamint megválaszolja a tanulást segítõ önellenõrzõ
kérdéseket, és kitölti a tudását ellenõrzõ feladatlapot (tesztet) is, amit
majd – a próbaként kitöltött kérdõívekkel együtt – a tantermi oktatásra
magával hoz. A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelõen szerzõdést a tantermi oktatást követõen csak
azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az elõzetes felkészülés során
tanultakról ellenõrzõ kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelõ minõsítést kapott.
Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelezõ. A tantermi oktatásra a
résztvevõknek a próbaként kitöltött kérdõíveket magukkal kell hozniuk.
Az oktatást és a szerzõdéskötést követõen (nem az oktatás helyszínén),
a települési népszámlálási felelõstõl kapja meg a számlálóbiztos az össze-

íráshoz szükséges anyagokat (kérdõívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép, stb.).
Kérdõívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden
címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját.
Ekkor még nem kezdheti meg a kérdõívek kitöltését, legföljebb tájékozódik
a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdõívek számáról.
Az adatgyûjtés végrehajtása
Október 1-jétõl kezdõdõen a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg
a kérdõívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdõívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdõívek átadásának
idõpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és
személyi kérdõíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen
tájékozódjon a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már
ki interneten a kérdõíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
Az elvégzett munka átadása
Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdõíveket, ott a számlálóbiztos összegyûjti azokat, és az általa kitöltöttekkel együtt a megbeszélt
idõpontban, de legalább hetente egyszer eljuttatja a felülvizsgálójához. A
kérdõíveket az elõírásoknak megfelelõen rendezi, egyezteti a címjegyzéken
szereplõ adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.
A számlálóbiztosok díjazását a 305/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
A „Számlálóbiztosi jelentkezési lap” letölthetõ a www.tortel.hu weboldalról,
illetve személyesen átvehetõ Törtel Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (2747 Törtel, Szent István tér 1.) Igazgatási Csoportjánál, valamint
Adóügyi Csoportjánál.
Amennyiben szívesen vállalná a számlálóbiztosi feladatok ellátását, kérem
a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szíveskedjen eljuttatni Törtel Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ
(2747 Törtel, Szent István tér 1.) részére.
A jelentkezési határidõ: 2011. július 10.
dr. Kecskeméti Gabriella
jegyzõ
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, ezúton
szeretnénk megköszönni szelektív hulladékgyûjtésben
nyújtott együttmûködõ munkáját, mely környezetünk
tudatos védelméhez járul hozzá!
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés keretén
belül továbbra is a háztartásában keletkezõ újrahasznosítható és komposztálható hulladékok gyûjthetõek.
Kérjük, a gyûjtõzsákokban csak a háztartásban keletkezõ
tiszta és laposra taposott csomagolási (mûanyag, fém,
papír, italos karton) és komposztálható (fûkaszálék, lomb,
kerti gyom) hulladékokat az alábbi tudnivalók szerint
gyûjtse:
• Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven
gyûjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír, mûanyag,
fém, italos karton) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû
zsákban keverten gyûjti és a hulladékgyûjtési naptárban
szereplõ napokon kihelyezi az ingatlana elé.
Gyûjtési idõszak: havonta egy alkalommal, a lentebb
olvasható hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés
érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!
• Komposztálható hulladékok gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színû zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve,
a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ módon.
Gyûjtési idõszak: április 15-tõl november 15-ig 2
hetente, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott
napokon.
Zsákok begyûjtésének módja, plusz zsák
igénylése
A sárga (újrahasznosítható hulladék) és a zöld színû
(komposztálható hulladék) zsákokat a gyûjtési napokon
reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé,
mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom,
üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett
hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak
elszállítását. A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg
munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került.
Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és komposztálható
hulladékokat bármilyen más áttetszõ mûanyag zsákban is kihelyezheti! Ezen felül plusz zsák igényelhetõ
a helyi polgármesteri hivatalokban.

Szállítási naptár 2011. – Törtel
Hulladék típus

Munkanap Júl.

Komposztálható

Csütörtök 14;28 11;25

Újrahasznosítható

Kedd

5

Aug.

Szept.

Okt.

8;22

6;20

2

6

Nov.

Dec.

3
5
4 (szombat) 6

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével és együttmûködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

További információ:
e-mail: cegled@hiroshulladek.hu
tel.: 53/707-061
honlap: www.hiroshulladek.hu

Redõnyök
reluxák
szalagfüggönyök
napellenzõk
harmonika ajtók
szúnyoghálók
roletták

gyártása, szerelése, javítása.

Mráz Árnyékolástechnika
06-20/363-44-53

AKCIÓ!
„Vásárolja meg jövõ évi tüzelõjét!
Gondoljon IDÕBEN a hideg télre!”

ROLTIM FA Kft.
Gurigázott vastag akác: 2.200 Ft/q
Hasított akác: 2.400 Ft/q
TEL.:

06-20/206-23-38
06-20/477-07-75
Cím: Törtel, Újosztály d. 51.
(Nagykõrös és Törtel között, a fõút mellett.)

TÖRTELI
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Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12
Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006

Oltott mész zsákos ............. 25 kg: 550 Ft, 40 kg: 850 Ft
Cement (25 kg/zsák) ................................................ 2700 Ft/q
Eredeti német brikett (25 kg/cs.) AKCIÓ! ... 1550 Ft/q
Fabrikett garantáltan keményfából,
ragasztóanyag nélkül, 10 kg............................................................ 550 Ft
Cseh dió szén 4800 kalória, 30 kg zsákban ............ 1500 Ft
Vastag akác .............................. 2300 Ft/q
Vékony vegyes (csak keményfa) .. 2100 Ft/q
Tölgy–bükk ................................. 1950 Ft/q
Félig has. tölgy–bükk ........ 2150 Ft/q
Készre has. tölgy–bükk .... 2300 Ft/q
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

PB GÁZPALACK CSERE
– Horganyzott sima lemez
– Horganyzott trapéz lemez

DRÓTFONAT
1 méter magas ......... 7000
1,2 méter magas ...... 8000
1,5 méter magas ...... 9000
1,75 méter magas .. 10250
2 méter magas ....... 11500

Betonoszlopok
2,4 m
hosszban
244x105 .. 3000 Ft
213x105 .. 2800 Ft
158x100 .. 1850 Ft

Ft/tek. Hullámpala
Ft/tek.
Ft/tek.
AKÁCFAOSZLOPOK
Ft/tek. 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Ft/tek. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

HÍRADÓ
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Nyári kínálatunk
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

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 ........................... 2.590 Ft
POLI-FARBE BORÓKA vizes lazúr ........ 0.75L 1.750 Ft; 2.5L 4.990 Ft
– csemperagasztó (fagyálló) 25 kg .......1.100 Ft/zsák
– flexibilis csemperagasztó 25 kg ..........2.190 Ft/zsák
– kézi falazó- és vakolóhabarcs 40 kg .1.390 Ft/zsák
– aljzatkiegyenlítõ 25 kg .........................2.390 Ft/zsák
Megnyitottuk kertészeti árudánkat: dísznövények, tuják, cserjék,
örökzöldek, kerti kiegészítõk, dekornádszövetek.
Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk!

Zár – Vasalat – Kötõelem – Szerszám
– Szerelvény – Csapágy – Festék
Tel.: 53/336-184
Nyitva:

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

TÖRTELI
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Lányok, Asszonyok figyelem!
– Ha sehogy sem megy le az a néhány
plusz kiló...
– Ha kikapcsolódásra vágysz...
– Ha erõsíteni szeretnél...

ITT a helyed!
Alakformáló, zsírégetõ torna
Törtelen, a Mûvelõdési
Házban, minden

hétfõn és csütörtökön
18-19 óráig!
Mindenkit várok
szeretettel!
Info: +36-30/736-2006

§

Ügyvédi fogadónapomról értesítem a tisztelt lakosságot.

DR. STEINER ANDRÁS

§

ÜGYVÉD

DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD

Ügyfélfogadás Törtelen, a Polgármesteri Hivatalban:
minden szerdán délután 16.00 órakor.

magánjog
közigazgatási jog
büntetõjog

2747 Törtel, Kõrösi u. 61.
Ügyfélfogadás
elõzetes bejelentkezés alapján:

IRODA: 2700 Cegléd, Damjanich u. 19.
TELEFON: 53/315-310
MOBIL: 20/9572-686
FAX: 53/500-462
E-MAIL: steinerugyved@gmail.com

hétfõ: 16:00 – 19:00
Telefon: 06 (30) 326-7156, 06 (20) 933-2302
E-mail: drkristonugyved@pr.hu
Honlap: www.drkristonugyved.hu

INGATLANIRODA
eladás – vétel – csere – bérlet

Kerekes & Kerekes Kft.

TEMETKEZÉS
Iroda:

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

Teljes körû ügyintézés!

2747 Törtel, Kõrösi u. 61.
Telefon:
06 (20) 933-2302, 06 (30) 326-7156
E-mail:
drkristonugyved@pr.hu
Honlap:
www.drkristonugyved.hu

Készenléti szolgálat: 0-24h-ig
Ügyvezetõk:

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

Hirdessen Ön is
a Törteli Híradóban!

HÍRADÓ
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A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Kányádi Sándor:

Nyári alma ül a fán
TISZTELT NEVEZÕK,
VERSENYZÕK!
2011. JÚLIUS 23-ÁN, TÖRTELEN,
A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN MEGRENDEZÉSRE
KERÜL A

III. KISTÉRSÉGI
ANNA BÁL SZÉPE
VÁLASZTÁS.
A SZÉPSÉGVERSENYRE VALÓ
NEVEZÉS FELTÉTELEI:
KOR: 16-26 ÉV
NEVEZÉSI DÍJ: 2.000 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 elsõ fordulóban
miniszoknyát, majd alkalmi (kisestélyi) ruhát kell viselniük, amit a
ceglédi Glória Ruhaszalon kedvezményesen biztosít (tisztítási és átalakítási
díj kb. 2.000-5.000 Ft között). Beszédet nem kell mondani, mert a mûsorvezetõ mondja el a versenyzõrõl a
fontos tudnivalókat, amit kérünk a
versenyzõtõl vagy e-mailben vagy
személyesen leadni július 20-ig.
Minden versenyzõ kap koreográfia
képzést, melynek idõpontja július 22én 17-20 óráig, 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
sminket, frizurát, de rendelkezésre áll
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: Koncz Margit
Déryné Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
2747 Törtel, Dózsa Gy. út 19.
Tel.: 53/576-539; 06-30-966-9296
E-mail: muvhaz@tortel.hu

Nyári alma ül a fán,
fa alatt egy kisleány.
Néz a kislány föl a fára,
s le az alma a kislányra.
Nézi egymást mosolyogva:
lány az almát, lányt az alma.
Gondolkozik, mit tehetne,
áll a kislány lábujjhegyre,
nyúlánkozik, ágaskodik,
ugrik, toppan, kapaszkodik.
De az alma meg sem moccan,

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY JÚNIUS 1TÕL AUGUSZTUS 31-IG INTÉZMÉNYÜNK SZOMBATON
ZÁRVA VAN. Megértésüket köszönjük!

csak mosolyog a magasban.

A helytörténeti kiállítás hétvégén
is megtekinthetõ, elõre bejelentkezés alapján. Jelentkezni hétfõtõlpéntekig 8-16 óráig lehet a mûvelõdési központ telefonszámán:
53-576-539

csendben,

JÓ PIHENÉST, ÉS SZÉP NYARAT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

S hull az alma, örömére,

És a kislány pityeregve
csüccsen, huppan le a gyepre.
Lomb közt szellõ szundít
de a sírásra fölserken,
sajnálkozva néz a lányra,
és az ágat meglóbálja.
pont a kislány kötõjébe.

A könyvtár nyári nyitva tartása:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8-12,
13-17
8-12,
13-17
nincs kölcsönzés
8-12,
13-17
8-12,
13-17
ZÁRVA
ZÁRVA
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Volt egyszer két osztály
Egy 50 éves találkozó margójára – avagy Régi mesékre emlékszel-e még?...
A törteli Szent István Király Általános Iskola aulája 2011. május 14-én
délelõtt adott helyt az iskola l960/61ben végzett két osztálya (egy leány és
fiú osztály) összevont 50 éves osztálytalálkozájának gyülekezõhelyéül.

Kindler Ferenc tanár úr (Feri bácsi)
és kedves felesége (Csilla néni) szeretõ
ölelése várja az öregdiákokat – hiszen
nem volt olyan találkozó, hogy ez ne
így lett volna... Hívó szavunkra õk
mindig ráértek, sõt már évekkel ezelõtt

Mint régi diákok, szorongva léptünk be, vajon ki jött el, vajon megismerjük-e egymást – és, hogy sajnos –
vajon kit veszítettünk el az utóbbi 5
évben. Mert ez a két osztály olyan
volt, hogy – a lelkes törteliek jóvoltából – 5 évenként mindig találkoztunk...
Abban viszont biztosak voltunk,
hogy szeretett két osztályfõnökünk,

megkóstolhattuk Csilla néni pogácsáját, és koccinthattunk Feri bácsi saját
termésû borából is...
Nem csalódtunk most sem. Ott
voltak, vártak minket.
A gyülekezõ után elfoglaltuk helyünket az egyik tanteremben – sajnos
most már nagyon is elférünk –, a két
osztályból 24 fõ tudott részt venni.
Az iskola igazgatónõje üdvözölte

a társaságot, és adott rövid tájékoztatást az iskola életérõl, eredményeirõl,
majd szalagot kötöttünk az iskola zászlajára, és ez után következett a hagyományos osztályfõnöki óra – mely valójában egy már szokássá vált baráti
beszélgetés. Volt, aki az utolsó 5 év
eredményeirõl számolt be, de volt, aki
az elmúlt 50 évrõl – hiszen most volt
itt elõször. Nem egy beszámolónál

szorult a szívünk, és homályosodott el
a szemünk – hiába, nagy idõ ez. Az
élet iskolája.
A „diákok” beszámolója után kedves tanáraink is megosztották velünk
jelenlegi életszakaszuk történéseit,
majd Csilla néni elmesélte, hogy 4
évvel ezelõtt, az õ 50. éves házassági
évfordulójuk alkalmából Törtelen
ismét megerõsítették házassági fogadalmukat, s a most már évek óta
szervezõnk – János – volt az anyakönyvvezetõ, felesége az egyik tanú,
majd egyik férfi osztálytársunk pedig
a másik tanú. Ez egy olyan kedves
színfolt volt, mely csak emelte e találkozó sikerét.
Itt kívánunk még nekik sok évet,
jó egészséget, hasznos tevékenységet
kedves családjuk körében.
Az osztályfõnöki óra után átsétáltunk a templomba, ahol gyászmisével
emlékeztünk a már eltávozott 23 évfolyamtársunkra, s szomorúan állapítottuk meg, hogy bizony sokukat nagyon fiatalon ragadott el a kegyetlen
halál... Emléküket õrizzük.
A program szerint kocsisok és
utasok szervezkedésével felkerestük a
Kõrösi úti kisvendéglõt, ahol már a
Folytatása a 9. oldalon.

HÍRADÓ

9. oldal

Folytatás a 8. oldalról.

hozzátartozók vártak minket, és a kedves köszöntõ után elfogyasztottuk a

finom ebédet, majd a kötetlen baráti
beszélgetés fényképnézéssel, emlékek

felidézésével, címcserékkel folytatódott.
Ahogy ez már lenni szokott – most
is énekeltünk, nem hiába volt ének
szakos az osztályfõnökünk – de valahogy most mélyebbrõl jött a régi mesékre emlékezõ, vagy ballagó ének, a
hangszálak is mélyebbek, de inkább a
szívek, a lelkek...
Az egész kis társaság érezte, ez valahogy más mint a többi, a magunk
mögött hagyott ötven esztendõ figyelmeztet, meg kell becsülni az éveket,
és talán éppen ezért született ott a
helyszínen egy gondolat – melyet szervezõnk, Czeróczki János közvetített –
miszerint ezután találkozzunk minden
évben, ott, az étteremben, ugyancsak
baráti beszélgetésre. Ezt a jelenlévõk
nagyon üdvözölték – bízzunk benne,
hogy így lesz. Tegyünk érte!
E fogadalom után lassan oszolni
kezdett a társaság, majd az elköszönés
is másra, mélyebb hangvételûre sikerült, mint az eddigi években... A kikí-

sérésnél valahogy úgy kapaszkodtunk
egymásba..., hosszabb, és más volt
most ez az integetés...
E sorok írója mit tehet még? A közösség nevében köszönetet mondunk
kedves osztályfõnökeinknek, kérjük,
hogy „kovász” tevékenységüket még
nagyon sok évig fejtsék ki, köszönetet
mondunk az iskola vezetõségének,
hogy fogadta régi diákjait – és nem
utolsó sorban köszönjük szervezõnk
mindenre kiterjedõ, egyénileg mindenkire szabott figyelmét, érzelmi azonosulását.
És igen! A Törtelrõl régen elkerült,
elköltözött diákok nevében köszönjük
a községben maradt osztálytársainknak, ahogy fogadnak, ahogy hazavárnak minket!
E sorokat lejegyezte egy öregdiák:
Motollai Istvánné
Füredi Katalin

Ámulni még, ameddig lehet, / amíg a szíved jó ütemre dobban,
megõrizni a táguló szemet, / mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.
Áprily Lajos

Értesítés
Tájékoztatom tisztelt pacienseinket, hogy 2011. július 1-tõl rendelési
idõnk a következõképpen változik:

Körzeti megbízottak
elérhetõsége
Kecskés Viktor r.ftzls.:
06-70/330-78-92

Fehér Richárd r.ftörm.:
06-70/459-44-48
Kmb-s fogadóórák Törtel, Jászkarajenõi
út 12. szám alatti körzeti megbízotti
irodában:

páros héten kedden:

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.30
08.30
12.30
08.30
08.30

–
–
–
–
–

15.30
11.30
15.30
11.30
11.30

2011. július 4-15. rendelésünk szabadság miatt szünetel. Helyettes
orvos: dr. Simon Mária (Törtel, Dózsa Gy. u. 20./a, tel.: 376-009). Kérem
tisztelt betegeinket, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik felíratását
ne hagyják erre az idõszakra!
dr. Papp Kornél

Kecskés Viktor r.ftzls.

FONTOS TELEFONSZÁMOK!

páratlan héten kedden:

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Fehér Richárd r.ftörm.

(53) 311-200

Sürgõs esetben a Ceglédi
Rendõrkapitányságot: 53/310-066, vagy
a 107, illetve 112 segélyhívót kell
tárcsázni.

104
Ceglédi állomás: (53) 310-150

Mentõk – vezetékesrõl ingyenesen:

TÖRTELI
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Száz év után...

NYUGSZIK RUMÁBAN.
FEHÉR ISTVÁN
68. GY. EZR. KÁPLÁRA
ÉLT 32 ÉVET, HOSSZÚ KÜZDELEM
UTÁN OLASZ HARCZTÉREN
ELTÜNT 1918. JÚLI. 18-ÁN.
GYÁSZOLJA
EGYETLEN KISLEÁNYA BÖZSIKE
ÉS HÁROM TESTVÉRÜK.

Szarajevó, Törtel, Trianon
Szarajevóban, a nemrégiben annektált boszniai városban
1914. június 28-án Ferenc Ferinánd trónörökös látogatást tett,
hogy megtekintse a monarchia hadgyakorlatát. Nagyon
rosszul idõzített volt a látogatás, mert 1389-ben e napon
szenvedett végleges vereséget a középkori szerb Lázár király

MEGHALTAK AZ IFJÚK, HOGY A HAZA VIRULJON
REMÉNY NÉLKÜL EGY CSEPP KÖNNY SE HULLJON
A FÖLDRE, MELYÉRT KÜZDÖTTEK.
NYUGODJANAK CSENDESEN AZ ELLENSÉGES
FÖLDBEN,
HÛEK VOLTAK ÉLETÜKET ADTÁK A HAZÁÉRT.
EZEN EMLÉKET EMELTETTÉK SZERETÕ SZÜLEIK
FEHÉR JÁNOS ÉS NEJE MARI MÁRIA”
Trianon lett a vége a hatalmi gõgnek. Sokat küzdöttek a
jámbor hazafiak és fogytak-fogytak a II. világháborúban is.
Fogyott az ország a többszöri kivándorlásokkal is. A mindenkori hatalmak nem sokat törõdtek az „IFJÚK”-kal és a haza is
velük egyre csak fogy. Tragédia, hogy az egyik gyermek az
alig megkezdett, a másik a majdnem befejezett háborúban
veszett oda. Számomra ez a síremlék – a nem itt nyugvó
hõsökkel – az igazi trianoni emlékmû, mert emlékezni kell.
Dr. Bálint Béla
Falumúzeum Baráti Kör Egyesület

Bobula Ida: A mi határunk – részlet
a törököktõl Rigómezõn. Náluk ez nemzeti gyásznap volt.
Ezért érezték a szerbek provokációnak és felkészültek a trónörökös elleni bosszúra. Több verzió közül a 20 éves fiatal
Gavrilo Princip két pisztolylövése a trónörökös és felesége
halálával végzõdött. Egy hónap után, 1914. július 28-án a
monarchia hadat üzent Szerbiának. Az akkori szövetségi
rendszereknek megfelelõen ez egyenlõ volt az I. világháború
megkezdésével. A gyilkosságokat minden esetben meg kell
büntetni, de két ember halálát sok millió ártatlan ember
halálával nem szabad megbüntetni.
Törtelen, a temetõ bejáratától jobbra, kb. 15-20 méterre
van egy szürke gránit síremlék, melynek vésett betûit nagyon
nehezen lehet elolvasni. Íme a felirata:

„DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
TÁVOLBAN NYUGVÓ GYERMEKEINK
FEHÉR JÓZSEF
68. GY. EZR. KÖZVITÉZE
ÉLT 21 ÉVET, HÕSI HALÁLT HALT
SZERBIÁBAN 1914. DECZ. 11.
A R. KATH. SZERB TEMETÕBEN

Midõn az Úr ez országot teremté,
Gránit-hegyekbõl vont köré határt.
Határt, amit el nem mozdíthat senki,
Falat, minek az emberkéz nem árt. (...)
Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója

Hirdessen
Ön is
a
Törteli
Híradóban!

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

