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XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Kedves Tordasiak !

Mindannyian látjuk és tapasztaljuk, teljes gőzzel halad
az idei év legnagyobb beruházása, a főút felújítása.
Ahogy előre jeleztem, jelen vannak a munkával járó
kellemetlenségek is, de a végeredmény érdekében
megéri türelmesnek lenni. Már az első burkolati réteg
elkészültével érezhettük az út minőségének jelentős
javulását. Az úttal egy időben kitisztításra kerülnek a
mellette lévő vízelvezető árkok, feltárásra és kijavításra
kerültek a korábbi csatorna beruházás során és az évtizedek óta eldugult átereszek. Mindezek és a két éve
kitisztított többi árok együtt fogja biztosítani a település
megfelelő felszíni vízelvezetését, akár szélsőséges
időjárás esetén is.
Annak ellenére, hogy nyár van, nem állt meg az élet az
önkormányzatnál. A csatorna beruházás örökölt
hitelének visszafizetése miatt, kénytelen a hivatal a tartozásokat keményebb eszközökkel behajtani. Eddig 8
millió forintot fizettünk vissza és további 18 millió

forintot kell október elejéig átutalni, a korábbi csatorna
beruházásból örökölt hiány miatt, a kölcsönt adó
banknak. Ezek sajnos erősen visszafogják a korábbi
években megszokott fejlesztés ütemét.
Még mindig nincs teljes körű információnk az önkormányzatunkat érintő változásokról. Ennek ellenére gondolkodnunk kell a hivatal jövőjéről, a Gyúróval történő
közös hivatal lehetőségéről, az intézményeink (iskola,
művészeti iskola, óvoda) sorsáról. Felelős döntéseket
kell hoznunk a csatornaüzemeltetéssel és a kistérségi
társulással kapcsolatban, melyek januártól szintén gyökeresen megváltoznak. Mindezeket úgy, hogy nem
tudunk semmi biztosat a feladatok és az önkormányzat
jövő évi, alapjaiban változó finanszírozásáról. Így tehát
izgatottan várjuk, hogy megszülessenek a szükséges
jogszabályok és azok alapján minél hamarabb
meghatározhassuk a település következő évi
gazdálkodását.
(folytatás a 2. oldalon)
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ehhez továbbra is számítunk az Önök segítségére.
A következő hetekben pedig szeretettel várunk mindenkit a település rendezvényeire, az augusztus 20-i
Falunapra, a polgárőr sportnapra és a Hangya napokra.
A nyár hátralevő részére pedig jó pihenést és hasznos
kikapcsolódást kívánok:

De addig sem unatkozunk, hiszen a tornaterem után rövidesen indul a Művelődési Ház várva várt felújítása.
Amint már írtuk, közel 46 millió forintot nyertünk rá.
Ezt, mint a pályázatok többségét utólag fizetik, tehát
meg kell előlegeznünk rá a pénzt, ami a jelenlegi
helyzetünkben nem kis feladat.
Mindezek ellenére bizakodva tekintünk a jövőbe,
reméljük elég erőnk lesz mindezeket jól megoldani, és

Juhász Csaba I polgármester

Köszönjük Sanyi!
a Sportegyesület elnöki teendőit, melyet családja és
munkája mellett lelkiismeretesen végzett. Nagy szerepe
volt a tordasi labdarúgás felélesztésében, az utánpótlás
megszervezésében. Együtt pályáztunk a foci fejlesztésére és oroszlánrészt vállalt a megvalósításában
is. Pár hónapja még együtt terveztük a jövőt, de a
Teremtő másképp akarta. Halálával egy nagyszerű, a
családjáért és a közösségért dolgozó embert veszítettünk. De tudjuk, hogy nem hagyott itt, fentről jár közben
az otthoniakért és drukkol nekünk is. Imádkozzunk mi
is érte, hogy megtalálja azt a békességet, amely mindannyiunkra vár. Isten veled!

Szomorúan vettük tudomásul, hogy július 19-én az Úr
magához hívta Milichovszky Sándort, feleségének hű
társát, 4 gyermekük édesapját. Sanyi egy éve vállalta el

Juhász Csaba

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Milichovszky Sándor temetésén részt vettek és gyászunkat kedves szavaikkal
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Adóslista
lítási díj, a közműfejlesztési hozzájárulás, a csatornaszolgáltatási díj, a helyszíni bírság, a szabálysértési
bírság, a közigazgatási bírság és az igazgatási szolgáltatási díj tartozásokat.
Ezúton is kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy tartozásaikat
mielőbb rendezzék.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.
§-ában kapott felhatalmazás alapján ezúton tesszük
közzé azon adózók listáját, akiknek 2012. július 25-én
10 ezer forintot meghaladó, lejárt adótartozást tartottunk
nyilván.
A lista a helyi adó, a gépjárműadó és a késedelmi pótlék
tartozások összegét tartalmazza. Jogszabályi felhatalmazás hiányában a lista nem tartalmazza a hulladékszál-

Gyúró-Tordas Körjegyzőség
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Helyiadó és gépjárműadó hátralékok
2012. július 25-én
Név

Cím

Hátralék

X5 & Bering Kft.

2030 Érd

Szabadság tér 5.

3 085 851 Ft

Tordas Lakópark Kft.

1028 Budapest

Petőfi u. 31.

2 831 480 Ft

Hugarotrans Sped Kft.

2463 Tordas

Hrsz. 0103/12

2 668397 Ft

D.X. PANEL Kft.

1028 Budapest

Petőfi u. 31.

2 095 582 Ft

D.X. IMMO Kft.

1028 Budapest

Petőfi u. 31.

1 952 988 Ft

Vranek Zoltán

2463 Tordas

Arany J. u. 20.

702 554 Ft

Buenos Dias Media 2006 Kft.

2463 Tordas

Vörösmarty u. 28.

686 279 Ft

Phrox Bt.

2463 Tordas

Szabadság u. 65.

661 988 Ft

Plasystem Kft.

1053 Budapest

Múzeum krt. 13. II.em

660 132 Ft

Gépész László

1154 Budapest

Klapka Gy. u. 102.

541 528 Ft

H & L Bt.

2463 Tordas

Szabadság u. 1/c

484 374 Ft

Linad Bt.

2463 Tordas

Jókai u. 4.

478 924 Ft

Szuszék Faipari Bt.

1022 Budapest

Jurányi u. 10.

468 668 Ft

Nardai Péter

2463 Tordas

Somogyi B. u. 8.

384 141 Ft

Németh József

2463 Tordas

Szabadság u. 168.

352 077 Ft

Fésüs Attiláné

1124 Budapest

Thoman I. u. 6. I/6.

336 850 Ft

Pap László

2463 Tordas

Petőfi u. 16.

303 325 Ft

Klimó Miklósné

2462 Martonvásár

Széchenyi u. 144.

281 654 Ft

Philipkábel Kft.

1118 Budapest

Budaörsi út 125/b

280 524 Ft

FE-ZSO Ipari, Ker. Kft.

2463 Tordas

Somogyi B. u. 30.

279 673 Ft

Gexatech Extrém Kft.

2463 Tordas

Gárdonyi u. 12.

250 545 Ft

Juro Kft.

2463 Tordas

Rákóczi u. 2/B

223 215 Ft

Rokontroll Kft.

2463 Tordas

Öreghegy 1402/1 hrsz.

216 730 Ft

FITÉP Kft.

2463 Tordas

Somogyi B. u. 8.

143 302 Ft

Iason Labormedizin Fióktelepe

2463 Tordas

Szabadság u. 49.

137 839 Ft

Karsai Dávid

1056 Budapest

Molnár u. 16. III/3.

123 220 Ft

Király Csaba

2463 Tordas

Somogyi B. u. 32.

113 707 Ft

Tele-Ép 2003 Kft.

1118 Budapest

Frankhegy u. 3. VII/27.

108 436 Ft

Zongor Zsuzsanna

2461 Tárnok

Fő u. 95.

100 841 Ft

Vargener Kft.

2463 Tordas

Somogyi B. u. 3.

97 353 Ft

Kincses András

2463 Tordas

Szabadság u. 48.

96 088 Ft

Bucsi Jenő

1012 Budapest

Mátray u. 3. II/3.

83 393 Ft

GLIA Kft.

2463 Tordas

Rákóczi u. 28.

80 586 Ft

Stolz Tamás

2463 Tordas

Pf. 14.

73 225 Ft

Sunday-Plan Kft.

2463 Tordas

Rákóczi u. 11.

73 003 Ft

ifj. Győri Mihály

2463 Tordas

Somogyi B. u. 38.

66 798 Ft

Nóbisz László

2463 Tordas

Köztársaság u. 23.

58 988 Ft

3

tordasi kisbíró

Hudra Sándor ifj.
Sipos László
Tekton 2003 Kft.
Gidran 2000 Kft.
Kolárik József
Mészáros Géza
Musti Tibor
Süke Lajos
Könye Zsolt
Sethi Kft.
Ilosvai Árpád Gergely
Király Imre
BLDM Bt.
Gönczi János
Sóskifli Bt.
Gyótár Katalin
Tér(d)erő Kft.
Fehér Norbert
Uhljár András
Farkas Jenő
Fehér Ákos
Janky Krisztina
Szmerka Gábor
Kárpátok Gyümölcse Kft.
Egyed Lajos
TCD Advisors Kft.
Pintér és Társai
Ráfa 2000 Kft.
Tejmix Kft.
Varga Tamás
Bosnyák Zoltán
Novák Sándor
Göncziné Kovács Viktória
Offma Kft.
Build System Kft.
Mészáros Géza Józsefné
Ódor István
Újrachma Bt.
Vina-Vesz Kft.
Kar-go Trade Kft.
Teszár Térképészeti Kft.
Végh Zoltán Lajos
DISZ-KORR Szolgáltató Bt.
Tóth Szabolcs

2012. Augusztus

2463 Tordas
1141 Budapest
1136 Budapest
2463 Tordas
1047 Budapest
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2413 Halásztelek
2400 Dunaújváros
2463 Tordas
2463 Tordas
2484 Agárd
2463 Tordas
2067 Szárliget
2040 Budaörs
2463 Tordas
2462 Martonvásár
2463 Tordas
2463 Tordas
2462 Martonvásár
2463 Tordas
2463 Tordas
4456 Tiszadob
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2475 Kápolnásnyék
2463 Tordas
2463 Tordas
2030 Érd
2463 Tordas
1118 Budapest
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
1068 Budapest
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
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Szabadság u. 1/c
Zsálya u. 44/a
Pannónia u. 36. III/4.
Szabadság u. 110.
Vörösmarty u. 7.
Gyúrói út 12. fsz. 2.
Petőfi u. 36.
Szabadság u. 103.
Hajnal u. 46.
Móra F. u. 34.
Jókai u. 4.
Somogyi B. u. 32.
Harang u. 37.
Gárdonyi u. 12.
Ady E. u. 35.
Patkó u. 7. X/94.
Gárdonyi G. u. 3.
Hunyadi u. 3.
Vörösmarty u. 13.
Szabadság út 19/A.
Hunyadi u. 3.
Vörösmarty u. 13.
Szabadság u. 31.
Vasút u. 1.
Szabadság u. 62.
Rákóczi u. 36.
Szabadság u. 88.
Szabadság u. 19/A.
Felső-tanya
Somogyi B. u. 3.
Szabadság u. 102.
Ilona u. 2/a
Gárdonyi u. 12.
Szüret u. 27.
Petőfi u. 46.
Gyúrói út 12. fsz. 2.
Somogyi B. u. 22.
Benczúr u. 31.
Jókai u. 13.
Dózsa Gy. u. 14.
Vörösmarty u. 2.
Külterület 1332/4
Hangyasor 18.
Köztársaság u. 5.

55 960 Ft
54 129 Ft
52 590 Ft
52 114 Ft
51 001 Ft
50 939 Ft
48 645 Ft
48 580 Ft
46 874 Ft
46 714 Ft
45 597 Ft
44 962 Ft
44 842 Ft
43 731 Ft
41 369 Ft
41 087 Ft
40 751 Ft
40 075 Ft
39 247 Ft
37 913 Ft
37 756 Ft
34 667 Ft
33 576 Ft
33 548 Ft
30 731 Ft
30 055 Ft
29 426 Ft
28 581 Ft
27 872 Ft
27 847 Ft
27 566 Ft
27 521Ft
27 174 Ft
27 166 Ft
26 526 Ft
25 876 Ft
25 272 Ft
24 574 Ft
24 045 Ft
23 876 Ft
23 489 Ft
23 482 Ft
23 383 Ft
22 493 Ft
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Preimayer Tiborné
Bobák Katalin
Kiss Győző
Global Line Europa Kft.
Lak Annamária
Király Zoltán
Lázár István
Vojkovics Lajosné
Sági János
Sági Jánosné
Pálfi Attila
Sotkovszky Annamária Edina
Vasvári Gyula
Harsányi Tibor
Kálmán Hajnalka
Kiss Győzőné
Fehér Sándorné
Tomanné Kovács Anita
Nagy Gergely
Sztyéhlik Szilvia
Kernel-Vim Bt.
Farkas László
Turda Sándor
Dragonya Nikolett Ibolya
Nóbisz Péter
Barnák Andrea
Pusztai Gusztáv Zoltán
Rebenák Ákos
Veres Andrea
Tövissné Fajta Klára
Kesztyűs Melinda
Belton Kft.
Dragonya Zsolt Géza
Benkő László
Bosi Lovas Kft.
Sárma Kft.
Illy László
Udvarosné dr. Melegh Éva
Zoltán Bau Bt.

2012. Augusztus

2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
7400 Kaposvár
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2462 Martonvásár
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
5430 Tiszaföldvár
2471 Baracska
2463 Tordas
1134 Budapest
2463 Tordas
2463 Tordas
2337 Délegyháza
2463 Tordas
2463 Tordas
1068 Budapest
2463 Tordas
2463 Tordas
2463 Tordas
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Arany J. u. 12.
Somogyi B. u. 34.
Dózsa Gy. U. 13.
Öreghegy 1338/2 Hrsz.
Jutai u. 24.
Somogyi B. u. 32.
Hangya sor 18.
Sport u. 24.
Rákóczi u. 35.
Rákóczi u. 35.
Szabadság u. 105.
Hangya sor 17.
Hangya sor 15.
Dózsa Gy. u. 23.
Szabadság u. 168.
Dózsa Gy. U. 13.
Hunyadi u. 3.
Somogyi B. u. 34.
Petőfi u. 26.
Szabadság u. 5.
Gárdonyi G. u. 10.
Szabadság u. 58.
Petőfi u. 39.
Külterület 1302 Hrsz.
Köztársaság u. 23.
Csillagfürt Lkrt. 18.
Hársfa út 14.
Templom u. 55/B.
Dózsa Gy. u. 2/A.
Dunyon u. 14. VII/22.
Dózsa Gy. u. 25.
Petőfi u. 15.
Gizella u. 12/B.
Dózsa Gy. u. 6.
Szabadság u. 158.
Szondy u. 98/b. III/14.
Kölcsey u. 22.
Jókai u. 20.
Arany J. u. 20.

Összesen:

Program
SZEPTEMBER 7-8-án HANGYA NAPOK Részletes program rövidesen
a plakátokon és a postaládákban.
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21 451 Ft
21 229 Ft
20 844 Ft
20 784 Ft
20 549 Ft
20 420 Ft
19 794 Ft
19 475 Ft
19 048 Ft
18 763 Ft
18 709 Ft
18 203 Ft
18 047 Ft
17 812 Ft
17 541 Ft
16 690 Ft
16 515 Ft
16 397 Ft
16 201 Ft
15 489 Ft
15 190 Ft
14 444 Ft
14 071 Ft
13 980 Ft
13 748 Ft
12 602 Ft
12 561 Ft
12 294 Ft
12 246 Ft
12 024 Ft
11 884 Ft
11 520 Ft
11 082 Ft
11 075 Ft
10 978 Ft
10 973 Ft
10 904 Ft
10 677 Ft
10 473 Ft
23 784 567 Ft
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Új rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
égeti el és az égetést 8-18 óra közötti időszakon kívül
vagy nem szélcsendes időben végzi el, 21 óra és 6 óra
között, továbbá vasárnap 11 és 15 óra között motoros
kerti- és barkácsgéppel, közlekedési eszközzel vagy
más módon a csendet vagy köznyugalmat megzavarja,
közúton kereskedelmi tevékenységet végez.

Jogszabályi változások miatt az önkormányzatok szabálysértési tényállásokat már nem alkothatnak, s a
meglévő szabálysértési rendelkezéseiket 2012. május
31-ig hatályon kívül kellett helyezniük. Ellenben az új
önkormányzati törvény felhatalmazást adott arra, hogy
a települési önkormányzatok rendeletben tiltott,
közösségellenes magatartásokat határozzanak meg.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete élt a
törvényben foglalt jogosítványával, s június végi
testületi ülésén megalkotta a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét.
Ennek eredményeként az eddigi szabálysértések helyett
tiltott, közösségellenes magatartásnak követnek el azok,
akik a község belterületén megszegik a köztisztaságra,
a környezet védelmére, a temetők rendjére, az állatok
tartására, és a közterületek használatára vonatkozó
szabályokat.
Fontos, további szabályok is megalkotásra kerültek.
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot,
olajos fűrészport vagy más veszélyes anyagot
fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget, az avart és
kerti hulladékot a március 1. – május 31. valamint
szeptember 1. – november 30. közötti időszakon kívül

A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 50.000
Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150.000 Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A hatósági
eljárás lefolytatását a település jegyzője végzi.
A település rendezettsége érdekében ismételten felhívom az ingatlan-tulajdonosok figyelmét az ingatlanok
és az ingatlanok előtti közterületek rendben tartására,
gyommentesítésére, az árkok tisztántartására, a járdára
és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyesésére.
A temetővel kapcsolatban kérjük, hogy a hulladék elhelyezésére a szeméttárolókat használják, a sírokat
megfelelően gondozzák, s a sírkeret elé ne ültessenek
tuját, mert az elzárja a közlekedési lehetőségeket.
Kérünk mindenkit a szabályok betartására.
dr. Matota Kornél körjegyző

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
KULTURÁLIS NAPOK 2012.06.08 – 10.
Nagy izgalommal készültünk az idei kulturális Napok
rendezvénysorozatra, melyet egy pár év után ismét sikerült több napos rendezvénnyé tenni.
Június 8-án pénteken este 6 órakor nyílt meg Solymos
Tamás Géza festőművész esztéta kiállítása a művelődési
házban. A kiállítást Farkas Örs, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg.
Gondolatait Egry József idézettel kezdte: „Az átlagfestő
azért fest, hogy éljen, a kiváló festő azért él, hogy fessen.” Majd így folytatta:
Úgy gondolom, hogy az idézetben hallott, gondolat
Solymos Tamás Géza munkásságára tökéletesen igaz.
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Salvador Dali gondolatát: „Nem az a festő, akinek ihlete
van, hanem aki másokat inspirálni tud.”
Biztos vagyok benne, hogy a mai és a maihoz hasonló
alkalmak lehetőséget nyújtanak számunkra ahhoz, hogy
átgondoljuk és amennyiben ez szükséges, erőt merítsünk azon emberek munkájából, akik elénk tárják a számunkra sokszor elsikkadt értékeket. Solymos Tamás
képei olyan helyszínekre, épített környezetre, emberi
életekre vagy akár csak puszta hozzáállásra emlékeztetnek, melyek állandóan, minden időben tartóoszlopként
segítenek bennünket.

A tradíciók tisztelte, valamint a hagyományos értékek
figuratív, eredeti környezetben történő megjelenítése
szerteágazó munkásságnak alapja. Képeit tekintve nem
csodálkozunk, hogy a nagybányai festők múlt század
elején megismert „fény-árnyék” játéka példaként jelenik
meg előtte.
Művészete közel harminc éve egyre inkább az elméleti
sűrítés lehetőségét keresve, a nonfiguratív festészet felé
fordult. Megújuló képei saját megfogalmazása szerint
„permanensen átmeneti, ideiglenes, ám tartózkodó”
időintervallumokat jelentenek.”
Esztétaként, egyszerre keresve az új és régi utakat is
leginkább a hagyományos értékek kibontása foglalkoztatja. Akár csendéletének hangulatában, akár portréiban
karakteresen köszön vissza tradíció megjelenítése, mely
egyfajta nosztalgikus attitűdként is felfogható.
A rövid ars poétikus kitekintés után Müller Péter sorait
idézem:
„Aki bölcsen él, úgy dolgozik sorsán, mint egy festő a
képén: időnként hátralép, megnézi az egészet - időnként
közel hajol, s a távlat emlékével kidolgozza a részleteket. Ha nem így tesz, belevész a képébe.”
Úgy gondolom, hogy esetünkben a festészettel némileg
ellentétben, fordítva működik a világ. Véleményem
szerint tordasi emberként, újból és újból közel kell hajolnom e település adta környezetemhez, hogy itt, helyben emlékeztessem magamat azokra az értékekre
melyeket ez a település képvisel, és ez által ne vesszek
el a világ által alkotott összképbe. Úgy vélem, Solymos
Tamás Géza munkássága rávilágíthat bennünket arra,
hogy Tordast megfelelő hangsúllyal kell ápolni, ugyanis
példaként szolgálhatnak világunkban és többek között
ihletet adhatnak akár egy festőművésznek is.
Büszkeség tölt el akkor, amikor az itt kiállított képeket
láthatom, melyeken például a katolikus templom kora
nyári előtere köszön vissza és örömmel hallom azt is,
hogy Tamás számára a jövőben is cél, hogy az itt található hagyományos értékeket megörökítse vásznain.
Éppen ezért bátorítok minden itt élő és ide látogatót,
hogy kicsit eltávolodva a nagyvilág, vagy akár Budapest
forgatagából, Tamáshoz hasonló alázattal próbáljuk meg
értékelni azokat az adottságokat vagy mások áldozatos
munkáját melyek településünk hírnevét öregbítik.
Végül pedig engedjék meg, hogy megosszam Önökkel

Solymos Tamás Géza festményei mellett a jövő
nemzedék egy ígéretes tehetsége is, a 6. osztályos
Könyves Kata is bemutatkozott. Kata Sütő Petre
Rozália grafikus és festőművész S.P.R. művészeti csoportjának másod éves hallgatója.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által, a
2012. január elsején hatályba lépő Magyarország Alaptörvényhez kapcsolódó reprezentatív album összeállításához kiírt „Hazánk múltja, jelene és jövője” című
gyermekrajz pályázaton Kata is részt vett. A pályázatra
több, mint 7000 pályamű érkezett, a zsűri közülük
beválogatta rajzát a legjobb 30 közé, ahol végül az
előkelő VI. díjat nyerte el.
Az ünnepélyes díjátadón, még tavaly karácsony előtt a
Parlamentben, Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott,
Feledy Balázs művészettörténész és Sipos Endre a zsűri
bizottság elnöke adta át a díjat.
A legjobb 30 alkotás helyet kapott a Nemzeti
Galériában. A kiállítás 2012. augusztus 26-ig tekinthető
meg.
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megrendezett Országos és Térségi Népzenei Minősítőn
kiváló minősítést kaptak, majd 2011. október 8-án
Tiszakécskén a 16. Országos Népzenei Minősítő
versenyen pedig elsőre kiérdemelték az ARANYPÁVA
minősítést.
Őket a művészeti iskolások, az idei tanévben alakult
Szikra együttesének tordasi tagja követték, akik dunántúli dallamokat játszottak citerán és énekeltek. Tagjai:
Erdélyi Csenge, Simon Kitti 2. osztályos tanulók,
Schachay Viktória és Teszár Vilmos 3. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Domak Anikó.
Ismét egy kis tánc következett. Pillikék 2-3. csoportjának – „Ki vagy te?” c. koreográfiáját láthatták a Tüzifa
népzenei együttes közreműködésével.
Székesfehérváron 21 gyermek csoport 500 táncossal
képviselte szűkebb települését, iskoláját az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület regionális elődöntőjén. Az elődöntőkről a zsűri országos fesztiválra
és antológiára tehetett javaslatot. A Pillikék mindkettőt
megkapta, tehát országos fesztiválon vehet részt, ill.
javasolták a gyermek néptánc antológiára. A kíséret is
különleges volt, hiszen saját iskolánk citerásai: Sárossy
Sarolta, Horváth Kata, Pásztor Dóri, Pápai Áron, Dudás
Eszter, Kőszegi Balázs pengették a talpalávalót Domak
Anikó tanárnő vezetésével. Felkészítő tanárok: Németh
Ildikó, Szabó Szilárd.

Június 9-én szombaton 17 órai kezdettel Tordasiak a
színpadon műsorunk alkalmával a tordasi művészek,
művészpalánták előadását tekinthette meg a népes
közönség a szabadtéri színpadon. A színpad környékén
a művészeti iskola rajz-, varró- és kerámia szakkörös
növendékeinek, a Teremtőkert kulturális és Művészeti
Alkotó Egyesület valamint a nagykapuk mögötti
dróthálón Kása Béla molinókra átdolgozott fotóit
tekinthették meg az érdeklődők.
Elsőként a Szivárvány Együttes mutatkozott be a színpad előtt.
Az együttest a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
működő Értelmi Fogyatékosok Otthona lakói alkotják,
1998. szeptemberében alakult. Az évek során igazi
zenekarrá nőtték ki magukat és országszerte rengeteg
rendezvényen vettek részt.
A művészeti iskolások, azon belül is a Pillikék néptánccsoport legkisebbjei, az előképzős csoport
következett Somogyi játékfűzéssel és moldvai táncokkal. Felkészítő tanáraik Németh Ildikó és Szabó
Szilárd. Itt is elhangzott, amit bizonyára már sokan
tudnak, hogy ez év március 13-án Németh Ildikót
kiemelkedő népművészeti munkásságáért, a magyar
népi hagyományok ápolásáért és terjesztéséért, valamint
tanítói munkájáért - amire talán a legbüszkébb - a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki! Ildikónak ezúton is nagy – nagy szeretettel gratulálunk!
A műsort mesével folytattuk. Erdélyi Csenge 2.a osztályos tanuló, aki a január végi iskolai mesemondóverseny korosztályos győztese, mondta el meséjét,
melynek címe: A furfangos lány .
Ezután zene következett, Fersch Andrea klasszikus furulyás növendékei: Szilika Domokos – Magyar tánc-ot,
Varga Tímea – Magyar tánc-ot és Tóth Johanna – Osztrák népdal-t adtak elő.
A zene után dalra váltottunk és a színpadot csupa fess
fiatalember töltötte be. Domak Anikó vezetésével a Tordasi Dalárda műsorát hallgathattuk meg.

A zenét és a táncot egy kis prózával szakítottuk meg.
Májer Milán Petőfi Sándor Első esküm című versét
mondta el. Milán az iskolai szavalóverseny 6. osztályos
győztese, valamint a Válon a Vajda Napok keretén belül
megrendezett versmondó verseny II. helyezettje. Az
éves megyei összesítés alapján meghívást kapott
Veszprémbe a „Regösök húrján” elnevezésű országos
vers- és prózamondó versenyre, ahol bejutott a döntőbe.

A tordasi Dalárda 2009. januárjában tartotta első összejövetelét és a január 24-i III. Tordasi Huszárbálon debütált. A folyamatosan bővülő repertoárjukkal
országszerte és határainkon túl is több településre elvitték Tordas jó hírét. 2011. június 4-én az Ercsiben
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befogadni képesek. Az együttes vezetője Pap Judit és
velük táncol még Neuwert Edit asszisztens és Mocsonoki Károlyné mentálhigiénés munkatárs. Most a
mezőségi táncrendből láthattak egy összeállítást.
A művészeti iskola népi vonósai és pengetősei voltak a
soron következők. Bogyiszlói muzsikát játszottak a leg-

Az Asszonykórus műsora volt soron. 1991 őszén Szász
Ágnes énektanárnő vezetésével alakult meg a Tordasi
Asszonykórus. Elsődleges céljuk nagyszüleink,
szüleink népdalainak, nótáinak megőrzése, népdalkincsünk megismerése, hagyományaink felidézése,
megőrzése volt – abban az időben egyedüli civil szervezetként. Tordas kulturális közösségi életének rendszeres szereplői. A Vass Lajos Népzenei Szövetség és a
Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség tagjaként
országszerte sok helyen énekeltek már. A Vass Lajos
országos népzenei versenyen 2011. júliusában pedig
országos arany fokozatot értek el. A kórus vezetője 1998
óta Farkas Istvánné Erika.
A művészeti iskola népi énekes növendékei
következtek. Szabó Imola, Antal Luca és Benkei Sára
széki dalokat énekeltek. Felkészítő tanáruk Domak
Anikó.

fiatalabbak Turú András, Szilágyi Szabolcs, Erdélyi Ferenc, Takács Szilárd, Teszár Szilárd, Gál Máté, Konczos
Vince, Tóth Máté, Simon Olivér, Zoltai Tamás és
Szabados Tamás.
Kalotaszegi muzsikát játszottak a tapasztaltabbak:
Szilágyi Szabolcs, Turú András, Konczos Vince,

Kerényi Tamás, Tóth Máté és Erdélyi Ferenc.
A legnagyobbak pedig Szászcsávási dallamokkal örvendeztették a nézőket: Erdélyi Kristóf, Kerényi Tamás,
Tóth Máté Felkészítő tanáraik: Kovács Márton és
Csőgör Róbert.
Végül de nem utolsó sorban a Tordasi Tánckör mutatta
be legújabb koreográfiáját Válaszúti táncok címmel.
2002 őszén alakult, tehát idén fogja ünnepelni fennál

Ismét hangszeres bemutató következett 2 ifjú fiatalember, Tóth József Iván és Szabó Gábor személyében a
népi furulya hangzásában gyönyörködhettünk, moldvai
dallamokat játszottak. Felkészítő tanáruk: Sasvári
Bertalan.
Az Értelmi Fogyatékosok Otthonának Rezeda néptánccsoportja lépett színpadra. Az együttes 2 éve alakult a
Fogyatékosok Otthonában. Elkötelezettségük, hogy
csak tiszta forrásból merítenek. Célul tűzték ki a sérült
embereket is megtanítani a magyarok és más népek táncainak nemcsak alaplépéseire, hanem mindarra, amit
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frissül. De mivel olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco,
calypso, reagetton, hastánc, mégis inkább a táncok közé
sorolnám, hiszen az ember úgy mozog, táncol, hogy
közben észre sem veszi, hogy egy óra alatt körülbelül
600 kalória éget el. Sajnos Szent Péter nem tartott ki
mindvégig mellettünk, mert a 3. szám után eleredt az
eső és elmosta a közönséget. Ettől függetlenül egy fantasztikus napot tudhattunk magunk mögött.
A kulturális napok 3. napján, június 10-én vasárnap délután lázas készülődéssel és izgalommal telve mutatta
be a tordasi amatőr színtársulat Fazekas Mihály műve
alapján íródott Ludas Matyi című zenés népi játékát. Az
előadás fergetegesre sikeredett! Nem csak szereplőként,
de az előadás utáni beszélgetések és a visszhangok
alapján is. Idejét sem tudom, hogy mely civil rendezvényen volt utoljára ennyire tele a művelődési ház.
A közönség az előadást vastapssal jutalmazta, mely
olyan hatással volt ránk, hogy egész megrészegedtünk
tőle és az utolsó meghajlások kissé kisze-kuszává váltak. Egész meghatódtunk!
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást! A társulat nevében ígérem, lesz folytatás!

lásának 10 évfordulóját a tordasi tánckör Szabó Szilárd
vezetésével. A tagok többsége olyan szülő, szülőpár,
akiknek gyermekeit Szilárd és felesége Németh Ildikó
tanítja, tanította vagy egykori tanítványok voltak maguk
is. Jeles alkalmakkor rendszerint tartanak családi
táncházakat, ahol mindenkit szeretettel látnak. 10 – 12
állandó párral mindig lehet számolni, akik nem csak
Tordasról, hanem a környező településekről, Gyúróról,
Martonvásárról, de akár a távolabbi Budapestről is vállalják a próbákra járást és a fellépéseket. Minden évben
a megismert táncdialektusból koreográfia készül, amit
a Tordasi Kulturális Napon mutatnak be. Kísért: Dr.
Salamon Ferenc, Csőgör Róbert, Tóth Máté.
Mivel nem népzenével és nem néptánccal kezdtünk,
hanem poppal, így egy keretet adva a napnak az utolsó
műsorszámként a tordasi Zumbás hölgyek áprilisban

A rendezvénysorozat háziasszonyaként ezúton szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, a támogatást és a segítséget! Találkozzunk jövőre is!
Bucsi Brigitta

verbuválódott kis csapata lépett utolsóként a színpadra.
A zumba egy könnyen elsajátítható, latin ritmusokra
épülő fitness program, ahol a test és lélek egyaránt fel-

A „Ludas Matyi” Tordason
gott a nagyszámú színész-gárda a kis színpadon, ami
önmagában véve is nagy „szervezést” igényel a mindenkori rendezőtől. A gondosan elkészített jelmezek jól
szimbolizálták a kor és a népi játék „műfajának” hangulatát. Ennek példájaként említhetjük a liba jelmezbe
öltöztetett gyerekek színre lépését, amit nagy ovációval
fogadott a nagyszámú lelkes publikum. De a „kis libák”
és sok más mellett, a lovas, az Ispán-és a nagyon hiteles
piaci jelenetek is erősítették a korhű hangulatú előadás
drámai ívét-hogy csak néhány példát említsünk az
egységes képet nyújtó előadás számos jó megoldásából.
Külön élményt jelentett tehát a kicsik, a gyerek
szereplők, játéka, ami majd talán a felnőtt életük

A nyár elején rendezett Tordasi Kulturális Napok záró
epizódja, Fazekas Mihály Ludas Matyijának színi
előadása volt. A Petőfi Sándor Művelődési házban rendezett bemutatóra a nézők már a kultúrterem bejáratánál
hamisítatlan színházi atmoszférával találkoztak, ugyanis
a később fellépő szereplők közül néhányan színpadi
jelmezeikben fogadták az érkező látogatókat. A sikeres
folytatás sem maradt el, hisz remekbe szabott, sodró
lendületű, kerek előadást láthattak a délutáni színházi
matiné látogatói.
A népi játék erényeit felmutató Fazekas Mihály-i
előadás néhány részletére a teljesség igénye nélkül is
érdemes kitérnünk.
Az ötletes megoldásoknak köszönhetően remekül moz10
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Stílusát a vidék, az országok és „életek” közötti
barangolásai hatják át, így a rokokó elemeitől a realista
népiességig terjedő stílusjegyek egyaránt jellemzői
művinek, mint ahogy a Ludas Matyinak is. Szerteágazó
ismereteinek köszönhetően, társszerzőként többek
között tudományos igényű füvészkönyvet is írt –hozzá
tehetjük, hogy a darab, a négyből egyik „levonásának”
éppen alapját adja a gyógynövény-gyűjtésre küldött
várnép keretezte történet. Hasonlóképpen a darabban
megjelenő „katonai” hierarchia és annak lélektani voná-

színpadára lépve is magabiztosságot adhat a nagybetűs
élet sokszor recsegő-ropogó deszkáin, ha visszaemlékeznek erre a fellépésükre. A színészek odaadó játéka,
a tisztán érthetően elmondott szövegrészek, a jelenetek
jó elválasztása, a takarékos, de kifejező díszlethasználat
mind-mind jó példáját adták a sikeres színházi rendezésnek. Így a következetesen végigvitt dramaturgiai vonal
mentén haladó előadás alatt, a közönség egy pillanatra
sem veszítette el a szálat. Külön említésre méltó a zene,
a fény-és egyéb effektek adekvát használata, egyáltalán
a technikai háttér összhangja az előadással. A jól sikerült
színész-választás megalapozta az előadás egységességét
és jó hangulatát, hiszen a nézők közül sokan a színpadon viszont láthatták „civil életbeli” ismerőseiket,
visszaköszönő gesztusaikat. Az ünnepi hangulatú délutánon a szó nemes értelmében a falu apraja-nagyja
képviseltette magát nem csak a színpadon, de a
nézőtéren is.

sai is karakteresen jelen vannak ebben a művében. Mint
tudjuk a Ludas Matyi sikere más művészeti ágakat is
megérintett, így modernkori játék-és későbbi magyar
rajzfilmváltozata, itthon és külföldön is nagy sikert aratott-melyre méltán lehetünk büszkék.
A művészet összeköt, mint ahogy ez az egyfelvonásos,
eredetileg négy „levonásban” írt darab is az összetartozást jelentette a falu apraja nagyja számára, akik
ebben a színházi élményben részesültek. A színház ”ősi
időktől”, de legalább is, mint klasszikus ókori örökségünk nyitva áll mindannyiunk számára, amit ezen a
tordasi előadáson a zsúfolásig megtelt a kultúrterem is
bizonyított.

A „falusi”, természet-közeli környezetben rendezett, a
színészek és nézők által közös élményeként megélt
előadás valóságos időutazást jelentett mindannyiunk
számára. Kikapcsoltunk, illetve bekapcsolódhattunk
abba a világba, mely a mű írójának sajátja volt, akiről
néhány rövid gondolatot érdemes itt felidéznünk éppen
a fenti gondolat igazolásaként.
Fazekas Mihály „négy levonásos” „Lúdas Matyi”
(ahogy eredetileg Fazekas jegyezte) című elbeszélő költeményét 1804-ben írta, eredetileg hexameteres versformában. Katonai pályafutása során szerzett élményekben
gazdag tapasztalatai írói-költői munkái alapját adták.

Értő rendezés találkozott Fazekas Mihály népi játékával
hiteles környezetben, hiteles szereplőkkel, amit végül a
közönség szűnni nem akaró vastapsa hitelesített.
Köszönjük, és várjuk a folytatást.
Solymos Tamás Géza

KERTBARÁTOK KLUBJA
Kertbarátok klubja. Téma a szüreti előkészületek.
Takács Edina

Szeptember 6-án 18 órától
a Teremtőkert Alkotóházban ( Petőfi u. 6 ) lesz
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PIAC
Az Önkormányzat szervezésében helyi termelői piac
indult. Minden hónap elején, szombaton reggel 7-11óráig a falu központjában. Szeptember 8-án a helyszín:
a Hangya Napok keretén belül az iskola udvaron.

A következő piac időpontjai:
szeptember 8, október 6
november 3, december 1

Szobraink nyomában
Talpazatán ismeretlen címer.-“

Ön tudja-e kinek a címere van a tordasi Szent Anna szobor talapzatán?

Számomra már nem ismeretlen ez a címer, mert Szikszay Béla a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
megfejtette: a Horányi családé. Sajnovics II. Mátyásnak a római katolikus templom építőjének a felesége,
Horányi Katalin, akinek a védőszentje Szent Anna volt.
Horányi Gábor három harangot ajándékozott a templomnak.
Jelenleg a címernek csak az alsó része látható, a felső
része a szobor talapzatának megvasalásának alkalmával
semmisült meg.
Adatközlő: Nagy Miklós szobrász

Dr. Bogár János gyúrói református lelkész megírta
Gyúró és Tordas község történetét
Dr. Bogár János: Tordas község történetének vázlata
címmel.
Idézet a történeti monográfiából: 121. o. “ meg kell említeni még a templom két oldalán elhelyezett szobrot.
Mindkettő- műemlék. Az egyik Nepomuki Szt.Jánost
ábrázolja. Készítésének dátuma: 1725. A talpazatán a
Sajnovics-család címere van. - A másik szobor: Szent
Anna a kis Máriával, 1759-ből.

Felhívás
Az XX.század eleji térképen be van jelölve a Katolikus Templom előtti Szűz Mária szobor. Keresünk olyan
Tordason élőket, akik emlékeznek a szoborra, netán fényképük is van róla. Kérjük jelezzék az önkormányzatnál
vagy a kisbiro@tordas.hu címen.
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XXIII. FALUNAP
SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
2012. AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ
10:00 SZENT MISE A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
11:00 KENYÉRSZENTELÉS A SAJNOVICS TÉRI PARKBAN
SZABADTÉRI SZÍNPAD
15:00 FELVONULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL A
MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEKARRAL
15:45 A PÓDIUM SZÍNHÁZ ÜNNEPI MŰSORA
16:15 KÖSZÖNTŐ ÉS A DÍJAK ÁTADÁSA
16:30 MACSKAKIRÁLY C. GYERMEKELŐADÁS
17:30 KARYAH TÁNCCSOPORT BEMUTATÓJA
18:00 CINTÁNYÉROS CUDAR VILÁG A PÓDIUM SZÍNHÁZ
ELŐADÁSÁBAN
19:00 GIORGIO ÉS A MAGHŐMÉRŐ ZENEKAR KONCERTJE
21:00 TŰZIJÁTÉK
UTCABÁL
15 ÓRÁTÓL UGRÁLÓVÁR, ARCFESTÉS, LUFIHAJTOGATÁS,
HENNA CSILLÁM-TETOVÁLÁS, KÜRTÖSKALÁCS, FAGYLALT,
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
Az útépítés miatt kevesebb a parkolóhely, ezért
kérjük a helybelieket, hogy hagyják otthon az autóikat.
Köszönjük megértésüket!
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CSALÁDNÉZŐ
Köszönet és elismerés színjátszóinknak
fel, s invitáltam a részvételre.
- Eredmény?
- Nagyon sok volt az érdeklődő. Sikerült felkeltenem az
érdeklődést. S akik jöttek, szívesen, nagy jó kedvvel,
lelkesedéssel csatlakoztak hozzám. Külön öröm volt
számomra, hogy házaspárok is jelezték részvételüket,
mint Gurabi Tibor és neje, a Téglási házaspár, Simon
György és felesége, valamint Király Imre és párja.
Olyan is volt, hogy egy anyuka a kisfiával jelentkezett,
s szerencsére nekik is jutott szerep a darabban.
- Megvolt a csapat, kezdődhetett a munka. Gondolom
tudatos volt a darabválasztás, hiszen olyan színdarabot
kellett választani, mely népszerű, tehát félig- meddig
már önmagában is garantálja a sikert.
- Igen! Tudatos volt a választás. a Ludas Matyit szinte
minden ember kedveli, szereti, ismeri. Jól kell előadni,
s akkor valóban garantált a siker, s az is sokat számít,
hogy a szereplők, akik előadják a darabot, szeressék a
szerepüket, szívesen vegyenek részt a próbákon. a jó
hangulat nagyon fontos egy ilyen csapat munkában, s
örömmel állíthatom, a mi kis csapatunkat végig a
jókedv a derű, az összefogás, egymás segítése jellemezte.
- A nézői vélemények szerint telitalálat volt a főszerepre
Nemes- Andrik Dávid kiválasztása. Ő magától jelentkezett vagy esetleg Editke gondolt rá, hiszen az
iskolából jól ismerte őt.
- Dávidot én kerestem fel, s kértem fel a szerepre.
Valóban jól ismertem őt, s még azt is tudtam, hogy
vonzódik a színészi pályához, s én természetesen kifejezetten tehetségesnek tartom.

A közelmúltban hangos sikerrel mutatta be az újonnan
alakult helyi színjátszó csoport a Ludas Matyit, Tordas
közönségének.
A csoport megálmodója, létrehozója, lelke Somfainé
Editke a település népszerű tanító nénije, az iskola igazgatóhelyettese. Így az első mondat a szívből jövő gratulációé Editkének, s rajta keresztül természetesen az
egész csoportnak, a sok segítőnek, tehát mindenkinek
szól, akinek köszönhető, hogy létrejött ez a nagyszerű
produkció.
Magától értetődő, hogy most Editkét választottam riportalanyomnak. Miután előre feltettem Editkének
összes kérdésemet, olyan összefüggően válaszolt mindenre, hogy szinte udvariatlanság lett volna megszakítanom a válaszfolyamatot.
- Hogyan jött az ötlet, hogy itt Tordason alakuljon egy
amatőr színjátszó csoport Esetleg szerepet játszott
ebben az is , hogy ápoljuk a régi hagyományokat?
- Valójában régi álmom volt a színjátszókör, s hosszú
vajúdás után ért be nálam a döntés. Évekig vezettem a
Művelődési Házban ilyen kört gyerekekkel, s a betanulás után szép sikerrel mutattunk be darabokat. A legemlékezetesebb sikert a Hófehérke és a hét törpe, illetve a
Sanyi Manó darazsai című darabbal arattuk.
- Természetesen döntésemben szerepet játszott az a tény
is, hogy tudtam, hogy Tordason komoly hagyományai
vannak az amatőr színjátszásnak. Leginkább az a belső
érzés hajtott a döntésben, hogy hozzam közelebb a
felnőtt embereket egymáshoz, mozgassam meg őket
egy hasznos cél érdekében, legyen egy kedves, vidám
jóhangulatú- s egyben hasznos – kis csoportja a falunak.
Volt, illetve van némi rutinom a falu közössége előtti
szerepeltetésnek, mivel sok állami ünnepi rendezvényre
készítettem fel iskolai tanulóinkat sikeresen.
- Mikor let az ötletből valóság? Hogyan történt a megszervezés?
- Ez év januárjában döntöttem el, hogy a cselekvés
útjára lépek. megjelentettem plakátokon a felhívást, s
sok embert – még tanulókat is – személyesen kerestem
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szerettem volna, hogy kapcsolódjunk a tordasi kulturális
napok rendezvényéhez. S ez sikerült! Négy hónap alatt
lett előadáskész a színdarab.
- Volt izgalom, lámpaláz a bemutató napján?
- Hajaj, de mekkora! Délelőtt még két főpróbát kellett
tartanom, mert az elsőn nem voltam teljesen elégedett.
- Azt tartják, ha nem sikerül a főpróba, sikerül az
előadás! Bevált?
- Szerencsére igen. Teltházunk volt, s nagyon nagy volt
a sikerünk. A kiváló csapatszellem, a sok munka, az
összefogás, a sok önkéntes segítség meghozta a
gyümölcsét. Nagyon boldogok voltunk, sikerült
mosolyt, vidámságot adni az embereknek, s ez volt a
célunk. No meg összehozni egy csapatot, melyre mindig
számíthat Tordas lakossága. S a csokor virág melyet a
szereplők átnyújtottak nekem a színpadon, bizonyította
a társulat szeretetét, hiszen a virág a szeretet szimbóluma.
- Érezték, hogy volt visszhangja az előadásnak?
- Hogyne! Nagyon sokan gratuláltak nekünk a
rákövetkező napokban.
- S hogyan tovább Editke?
- Természetesen együtt maradunk, s készülünk újabb
darab bemutatására. Konkrét választás még nincs, alaposan át kell ezt gondolni. S meglepetésként a Ludas
Matyit idén még egyszer előadjuk valakiknek jutalomként. Hogy kiknek? Az még titok.
Editke gondolataihoz nekem szükségtelen bármit is
hozzátennem. Mi Tordasiak csak köszönni tudjuk ezt a
szép és hasznos teljesítményt.

Ő boldogan mondott igent, teljesen azonosulni tudott a
szerepével.
- S a többi gyerekszereplő hogyan került a csapatba?
- Őket is én kértem fel, hiszen ismertem őket az iskolai
szereplések alapján. Ügyesek, kedvesek mindannyian.
Érdekességként említem meg, hogy a kicsi libák a
szereplő felnőttek kisgyerekei, illetve unokái voltak.
Számomra ez nagyon megható.
- Az olvasó próbák után óriási minőségi ugrást jelent
úgy a szereplőknek, mint a rendezőnek, amikor sorkerül
a színpadi beállításra. Ez hogyan sikerült?
- Gördülékenyebben ment, mint gondoltam. Annyira
együtt éltek már a szereplők figuráikkal, hogy szinte
maguktól érezték a színpadi mozgást, s mint rendezőnek
valójában csak kisebb instrukciót kellett adnom, s azt
tudatosítani, hogy itt már a közönségnek játszanak.
Tehát lehetőleg úgy kell a beszélőnek helyezkedni, hogy
a közönség felé, de legalábbis oldalra forduljon, hogy a
közönség ne csak értse a szöveget, de lássa is az arcjátékot.
- Amatőr csoport lévén, nem hinném, hogy volt fedezet
a korhű jelmezekre.
- Bizony nem, de szerencsére ezt a gondunkat
megoldotta a Németh Ildikó vezette művészeti iskola, s
készséggel biztosították a megfelelő ruhákat. Hatalmas
köszönet mindannyiuknak!
- A darab folyamán többször változik a cselekmény
színhelye. Ezt a változást, hogyan sikerült megoldani?
- Ez bizony, nem kis feladat. Úgy kellett megoldani,
hogy folyamatos legyen a játék. Ha függönyök lecserélésével, válaszfalakkal, oldottuk volna meg, az sok
szünetet igényelt volna. Végül is azt hiszem, hogy
ötletes megoldást választottunk. A színpad teljesen elsötétült, s hogy ne legyen holt idő, ezalatt a darabhoz
illő zene szólt. S a sötétben nagy gyorsasággal
megtörtént az átrendezés. Önkéntes férfiak végezték
mindezt nagy lelkesedéssel, irányítójuk Pintér Sándor
volt. Nagy köszönet illeti az ő lelkiismeretes
munkájukat is, hiszen ezek biztosították az előadás
folyamatosságát.
- Végülis mennyi időre volt szükség ahhoz, hogy
összeálljon a darab, tehát eljutott a bemutatás stádiumába?
- A bemutató időpontja nem volt véletlenszerű, azt

Bánki Zsolt

15

tordasi kisbíró

2012. Augusztus

a tordasi önkormányzat lapja

I S K OL A I H Í R E K
Tanévnyitó ünnepély: 2012. szeptember 2.
vasárnap 17 óra
Első tanítási nap
: 2012. szeptember 3. hétfő
Ekkor kerül sor a tankönyvek kiosztására, illetve ajánlatos az előzőleg kiadott lista alapján a szükséges felszerelés behozatala az iskolába.

Napközi, tanulószoba és ebéd ezen a napon nem
lesz .Kívánok mindenkinek még további szép nyarat, jó
pihenést, hogy újult erővel, tele szép élményekkel
nézhessünk az új tanév elébe.
Somfai Sándorné

VI. Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor
2012. Július 2 - 6. Gyúrói Iskola
pen be kellett fizetni a bankba, de minden helyes válasz
2 pontot ért. Igazán izgalmas volt! Köszönet illeti a
gyúrói iskola pedagógusait, akik levezették ezeket a
játékokat és mindenben a segítségünkre voltak.
Minden nap délelőtt 9:30-tól tízórai következett, hol az
ebédlőben, hol az udvaron.
10 órától pedig már kezdődtek is a kézműves
foglalkozások. Különböző, izgalmasabbnál izgalmasabb kézműves mesterségekkel ismerkedhettünk
meg a hét folyamán. A csoportok naponta más és más
mesterséget próbálhattak ki. Lehetett bőrözni, Robi
bácsival klassz nyakba akasztható tütyőt készítettünk.
Felesége, Kriszti a nemezelés csodálatos világával ismertetett meg bennünket. Gabi néni a fazekasság rejtelmeit tárta elénk, míg férje, Csaba a rézékszer készítés
művészetét mutatta be. Végül de nem utolsó sorban,
hogy valami ne csak a kezünknek és a szemünknek
tessen, hanem az orrunknak és az ízlelőbimbóinknak is,
Zsóka néni révén a süti országba utaztunk. Készítettünk
kelt tésztából madárfészket madárkával, mézeskalácsot,
amit sütés után ki is díszítettünk. S akinek ez még nem
volt elég só-liszt gyurmából formázhatott szebbnél
szebb alkotásokat. Köszönjük áldozatos munkájukat és
türelmüket, hiszen valóban csodálatos dolgokat tanulhattunk tőlük. Észre sem vettük úgy elröppent az idő s
harangszó ebédre szólított mindenkit. Az iskola konyhásai Marika néni vezetésével finomabbnál finomabb
ételeket készítettek nekünk. Köszönjük a fáradozásukat,
hiszen ebben a hőségben a konyhában állni egész nap,
nem kis megpróbáltatás volt.

Sikeresen lezajlott az idei Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor
és azt hiszem a gyerekek élményekkel telve tértek haza.
Szent Péter ugyan a kánikulával nem könnyítette meg
a dolgunkat, de az ifjúságot ez egy cseppet sem zavarta.
Végül összesen 56 gyermek vett részt a táborban, hiszen
még a tábor kezdetét megelőző napon is érkeztek be jelentkezési lapok. Azt hiszem a külön busz nagyban
megkönnyítette a szülők és a mi - csoportvezetők - dolgát is főleg azzal, hogy egyszerre érkeztek a gyerekek.
Hétfőn eligazítással kezdtük a napot, ahol a gyerekek
megtudták mely színű csapat tagjai lesznek, és ki a
csoportvezetőjük, aki a hét folyamán felügyelni fogja
őket. A főszervezők igyekeztek mindenki kedvére eleget
tenni és a lehető legvegyesebb csapatokat kialakítani.
Az 5 csapat ezután el is kezdte a versenyt a lekvárfőzés
nevű játékkal. Minden csapatvezető egy-egy gyümölcs
volt, nekik az épület körül kellett elbújni. A csapatoknak pedig meg kellett keresni a gyümölcsöket megadott
sorrendben. Nagy volt a rohangálás, végül persze mindenki teljesítette a feladatot! Kedden és csütörtökön
körforgásban kidobó, kickball és íjászat volt soron, mindenki játszott mindenki ellen. Szerdán sorversenyben
mutathatták meg a gyerekek képességeiket, gyorsaságukat. Mi csoportvezetők pedig a pálya széléről
szurkoltunk kis csapatainknak. Az utolsó nap reggelén
kicsit felborult a menetrend az előző esti vihar miatt.
Először a Sturmix nevű vetélkedőn mutathatták meg a
csapatok műveltségüket. Minden csapat kapott 2.000 Ft
értékben játék papírpénzt és ezzel kellett gazdálkodnia.
A feltett kérdésekre kellett licitálni, s aki megnyerte a
licitet az válaszolhatott a kérdésre. A pénzt mindenkép16
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csapatokkal birtokba vettük a Rózsavölgyet s
számháborúzni mentünk. Eredetileg ez lett volna a
délelőtti program, de az éjszakai vihar miatt csurom
vizes volt reggel az erdő. Azt hiszem a gyerekek már
nagyon elfáradtak, a nagy meleg is kiszívta az energiájukat és az idő is eljárt felettünk, így a vártnál
rövidebbre sikeredett a tervezett Ki mit tud? De így
volt kerek egész a hét és mindenki, bár fáradtan, de
feltöltődve élményekkel, új barátokkal és új ismeretekkel térhetett haza.
A Ki mit tud? előtt a tábor háziasszonya kihirdette az
eredményt! Ez azonban mit sem számított, hiszen minden csapat jutalma egy-egy torta volt.
Külön köszönet illeti Szabados Lenkét, a tábor háziasszonyát, aki megszervezte a programokat és egész
héten gondoskodott mindenről.
Remélem, minél több gyermeket s segítő felnőttet látunk viszont jövőre is és már, mint régi barátok, csapattársak köszönthetjük újra egymást!

Köszönjük a martonvásári nyugdíjas nagymamák önfeláldozó munkáját is, hiszen ők gondoskodtak egész
héten arról, hogy megterítsék az asztalokat, hogy
elegendő vizet igyunk a nagy melegben és mindenkire
odafigyeltek, mindenkihez volt néhány kedves szavuk.
Ebéd után, 2 órától meghívott vendégművészek
műsorait tekinthettük meg. Hétfőn a Görömbő Kompánia műsorát láttuk. Sőt! A mese végére mindenki
részesévé vált s a végén egy rövid hangszerbemutatóval
zárult az előadás. Kedden Fabók Mariann volt a tábor
vendége, A székely menyecske és az ördög című különleges bábelőadását nézhettük meg. Végigkacagtuk az
egészet. Szerdán egy kicsit hosszúra nyúlt hangszerbemutatót hallgattunk végig Kovács László és partnernője
közreműködésével Muzsikának szép a hangja címmel.
Talán ez volt a legkevésbé érdekes a gyerekeknek, de
ez a nagy melegnek is köszönhető volt, nem az érdektelenségüknek. Csütörtökön Korpás Éva és zenekara
volt soron, akikkel énekeltünk, táncoltunk, mulattunk.
A pénteki műsort nekünk kellett abszolválni, ami sikerült is, több, kevesebb sikerrel. Pénteken ebéd után a

Bucsi Brigitta

GYEREKOLDAL
Találd ki! Húzd össze a megfelelő képpel!
Nyári réten virulok én a
búzatáblában, szellő ringat,
hajladozom piros szoknyácskámban

Selyempelyhes bóbitámat
hordják a szelek, szétfújja
egy szusszantással az ügyes
gyerek

Erdő mélyén, bokor alján
elrejtőzve bólogat: hogy könnyebben rátaláljunk, illatával
hívogat.

Fent lakom az égen,
melegít a fényem, sugárból
van bajszom, este van, ha alszom.
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Humor
Betelefonálnak az iskolába: - Pistike sajnos nem tud ma
iskolába menni, lázas beteg. - Jól van, de ki van a vonalban? - Az apukám.

Tarbay Ede: Nyári hónapok
Június a nyárba topog.
Langyosodik már a homok.
Egyik napról másik napra;
Van cseresznye, retek, alma.

Pistike ujjongva megy haza az iskolából:-Édesanya,
édesanya! Ma kaptam két pirosat és egy feketét!-Jól
van, fiacskám, itt egy százas a jó munkádért.-Édesapa,
édesapa! Ma kaptam két pirosat és egy feketét!-Jól van,
dicsérendő átlag, kapsz egy ötvenest, fiam.-Nagymama,
nagymama! Ma kaptam két pirosat és egy feketét!Nagyon jó, kisunokám, adok neked harminc forintot.
De mondd csak, miértkaptad a feketét?-Mert beírtam
magamnak két pirosat.

Júliusban jó a meleg,
pancsolni és úszni lehet.
Napsugaras kék az ég.
Aratásba kezd a nép.
Augusztus a nyár utója,
útra készül már a gólya,
a többi még zengi dalát.
Gyümölccsel van tele az ág.

Hegedűs Mónika

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Templomok Éjszakája a Római Katolikus Templomban
szeptember 15-én szombaton
1. G- dur meditáció "Im memoriam" B.I.OFM
2. A-mol Előjáték és futamok
3. F-dur Ballda
4. Boldogasszony Anyánk improvizáció

"Az istentiszteletnek nincs kizárólagos helye a Földön,
mégis a térben és időben élő ember létrehoz liturgikus
helyeket, amelyek nem egyszerűen gyülekezési pontok,
hanem Isten jelenlétének hirdetői. Ezek között is a legfontosabbak a templomok, amelyek valamilyen formában minden keresztény felekezet számára az utolsó
vacsorára való emlékezés helyei."A Tordasi Római Katolikus Egyházközség immár harmadik éve csatlakozik
a Templomok Éjszakája országos programsorozathoz.

Orlando di Lasso kétszólamú motettái - Salamon
Sarolta és Perger Judit énekel.
Orlando di Lasso 1532 Mons -1594 München a késő reneszánsz legnagyobb franko-flamand zeneszerzője.Zsenialitása leginkább motettáiban mutatkozott meg,
amelyek az ellenreformáció elveinek megfelelő áhítatos,
vezeklő szövegekre írt, mintegy láttatva a szent szövegek
történéseit. Kétszólamú motettáit 1577-ben írta
Münchenben, ahol Albert bajor herceg udvari
énekkarának vezetője volt.

17.00 órakor: "Keressetek és találni fogtok..."
(Mt 7,7) avagy Isten a részletekben rejlik
Játékos foglalkozás gyermekeknek Borka Mária
múzeumpedagógus vezetésével a templomban
19.00 órakor – Ünnepi koncert és előadás

Szép és rút, mint erkölcsi kategória a művészetben
Dr. Hankovszky Béla Jácint kiemelt tábori lelkész
vetített képes előadása.

"LAPOK KOTTÁS FÜZETEMBŐL" Inotay
György a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának igazgatója orgonál.
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Augusztus 20.hétfő - Szent István király (főünnep) –
10 órakor ünnepi szentmise, kenyérszentelés

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Minden pénteken zsolozsma 18.00 órakor.
Augusztus 14. kedd - Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony) (főünnep) – este 19 órakor előesti
szentmise.

Programjainkról részletes információ található honlapunkon.:www.tordasrk.hu

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Református gyermektábor 2012
és íjászkodás, amiben meglepően ügyesnek bizonyultak
néhányan. Csütörtökön pedig a falu különböző pontjait
végigjárva lehetett feladatok elvégzésével pontokat
gyűjteni.
Visszatérés után megfigyelhettük, hogyan lehet
tönkölybúzát őrölni, megkóstoltuk a búzaszemet. Az
ebből gyermekek segítségével sült palacsinták rekord
sebességgel elfogytak. A többi nap délutánjain vasalható gyöngy figurák, meghívók, kerítés-képek, tojástartóból újrapapír csodaalkotások és a programhoz
kapcsolódó menetlevél készült.
Nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok-segítők és
résztvevők odafigyelnek a kisebb gyermekekre, és
segítik őket, amiben szükséges. A hét hangulatát, a
különféle családokból különböző korú gyermekeket Istenünk nagyon megáldotta, barátságok szövődtek, mélyültek, és a hét közepétől egyre több sajnálkozást
lehetett hallani, hogy miért is lesz vége?
A záró alkalom a vasárnapi Istentisztelet alkalma volt,
ahová sajnos nem tudott mindenki eljönni, de aki igen,
örömmel énekelhette a héten tanult énekeket bizonyságtételként. Ünnepivé tette az Istentiszteletet,
hogy saját döntése alapján a hét egyik résztvevője, a 9
éves Kispál Kinga a keresztség sákramentumában
részesült.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is megrendezte a
gyúrói református gyülekezet gyermekeket hívogató tábori hetét az általános iskolában. Hetekkel előtte folyt
már a gondos tervezgetés, szervezgetés mindenre
kiterjedően, hogy minél felkészültebben várhassuk a
kicsiket és nagyobbakat. Akik szolgálatot vállaltak,
valósággal megtapasztalhatták, hogy nincs értékesebb
vagy értéktelenebb megbízatás, mindenki „ami tőle telt,
azt tette.”
E hét témája a Bibliában olvasható testvéri viszonyokra
épült:
Dávid és Eliáb - Ne csúfold a kisebbet! „Amint
szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy
bánjatok velük!” (Lukács 6:31.)
Mózes és testvérei- Ne légy irigy! „A szeretet nem irigykedik.” (1 Kor 13:4.)
Ézsau és Jákób – Bocsáss meg! „Bocsássatok meg
egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” (Ef 4:32/b.)
Mária és Márta - Hallgasd az Igét! „Nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem minden Igével, amely az Isten
szájából származik.” (Máté 4:4.)
Nagyon jó volt gyermekek közt lenni, az ő közvetlenségüket, nyitottságukat megtapasztalni, csillogó,
érdeklődő tekintetüket látni.
A gyermekekből 3 csapat alakult: a sárga majmok, a
piros parázs és a kék autóvirág. Minden nap ezek az
azonos kis közösségek teljes figyelemmel oldották meg
a különféle feladatokat, vetélkedőket. A napi Igerészt
feldolgozó előadásokat a gyermekek saját rendezésben
naponta előadták, nagy sikerrel. Szerda délután Gyúró
páskomi részébe indultunk két részletben, külön utakon.
Itt labdás, szaladgálós vetélkedő várta a gyermekeket
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Alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Bibliaóra: szerdán 18 órakor
Ifjúsági óra: megbeszélés szerint

Köszönjük a szülők, nagyszülők bizalmát, hogy gyermekeiket, unokáikat elengedték ezen értékes és feledhetetlen napokra! Köszönünk mindennemű felajánlást,
ami minden gyermekek jól-létét szolgálta! Köszönjük
a zsenge és érettebb korú segítők, szolgálók, konyhán
tüsténkedő asszonyok odaszánását! Köszönjük
lelkipásztorunk, Feri bácsi szakértő táborvezetését, és
Balázs bácsi, váli lelkész szolgálatait!
Bízom abban, hogy a gyermekszívekben elültetett kis
Ige-magvak Isten csodájaként életre kelhetnek a mindennapokban!
Flikingerné, Zsuzsi

Augusztus 19-én 10 órakor Újkenyéri hálaadó Istentisztelet és Konfirmandus találkozó
Szeptember 9-én 10 órakor Tanévnyitó Istentisztelet
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

matos munkánk minél eredményesebb végrehajtásában.
A rendőrséggel történt megállapodás része, hogy a járőr,
az autóból kilépve, vagy közúton végzett tevékenysége
során láthatósági mellényt viseljen. Ezért ezt, mint a
megszokott egyenruhánkat fogjuk használni a továbbiakban is, mindaddig, amíg a törvény értelmében az új
egyenruhát központilag kialakítják, és nekünk rendelkezésünkre nem bocsájtják. Szervezetünk minden
tagja továbbra is társadalmi munkában, önként, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül végzi minden
tevékenységét, szolgálatait, mint tettük ezt eddig is minden alkalommal, immár 21 éve.
Kérjük, hogy aki tudja, támogassa a szervezet
működését, a sportnap megrendezését. Több éves hagyományainknak és a májusban elfogadott új alapszabályunknak megfelelően adományt, támogatást csak
az elnök, Andorfy Ottó kérhet, és vehet át. Folyamatosan várjuk szolgálatot vállalók jelentkezését. Aki úgy
érzi, hogy tud, és akar a falu közbiztonságának
érdekében bármit tenni, az jelentkezzen, akár a sportnapon is.

Elérkezett az alkalom a Tordasi Polgárőrség eeményekben gazdag elmúlt fél évének rövid ismertetésére is.
Megjelent az új törvény, és ez jó néhány változást hozott. Ennek megfelelően májusban, rendkívüli
közgyűlésen kellett elfogadnunk új alapszabályunkat.
Az új szabályoknak megfelelően új szerződést kötöttünk a rendőrséggel is.
A szervezet működése azonban nem változik meg.
Továbbra is a fő tevékenységünk a nappali és éjszakai
járőr szolgálat, amelyet a megszokott, öregedő piros
Opel Astra járőrautónkkal végzünk. Előfordul, hogy
rendezvények lebonyolításához kérnek a rendezők
segítséget, de esetenként rendkívüli helyzetben is
tesszük a dolgunkat. Ilyen különleges helyzet volt a
benzinkútnál kidőlt villanyoszlop helyreállítása alatt a
rendőrökkel közösen végzett forgalom-biztosítás. Sok
esetben kapunk értesítést a lakosságtól, (a faluba
beérkező idegenekről), amelyekre igyekszünk
megfelelően reagálni. Az elmúlt hónapban például a
lakópark határában terjedő tűzről kaptunk jelzést. Az
ilyen és ehhez hasonló információkat köszönjük, mert
nagy segítség a faluközösség érdekében végzett folya-

Tordasi Polgárőrség vezetősége

Polgárőr Sportnapi meghívó
összejövetelünkre, nézőnek vagy résztvevőnek egyaránt. Ez jó alkalom a tagokkal, vezetőség tagjaival
való találkozásra, tapasztalatok, vélemények
megbeszélésére.

2012. szeptember 1-én szombaton 14 órától tartjuk
a 13. Tordasi Polgárőr sportnapot. Ekkor kispályás
labdarúgó bajnokság lesz a focipályán. Minden
érdeklődőt, szurkolót és támogatót szeretettel várunk
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A RENDŐRSÉG HÍREI
Vigyázat, besurranó tolvajok! Beköszöntött
a nyár, de figyeljünk a veszélyekre is!
A nyári hónapokban minden évben megfigyelhető, hogy
megnő a besurranásos lopások száma. Illetékességi
területünkön is - ha csak kisebb mértékben is, de - ezen
bűncselekmények száma növekedett.
A nyári hónapokban sokkal több időt töltünk kint a szabadban, akár pihenéssel, vagy kerti munka végzésével,
szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal a
jó levegőn. Mindannyian szeretnénk nyári szabadságunkat is nyugodtan, tartalmasan eltölteni, hogy kipihenjük magunkat és feltöltődjünk. Akár elutazunk
üdülni, vagy otthonunkban töltjük szabadidőnket,
érdemes végiggondolni a lehetőségeket, és előre
megtervezni a nyári programjainkat, hogy a szabadságunk valóban a pihenésnek, a regenerálódásnak, és ne
a bosszúságnak, és kárrendezésnek az ideje legyen. A
nyári hónapokban sajnos fokozottan megnő az áldozattá
válás lehetősége.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat,
érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat betartani.
Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a kaput,
és a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük
a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a
tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében
található értékeinket. A zsákmány többnyire táska
személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a
kárt és a bosszúságot.
Az idegenekkel legyünk óvatosak, bizalmatlanok.
Lehet, hogy kevesebb lesz az ismerősünk, de nagyobb

VÉDŐNŐI

eséllyel maradnak meg az értékeink.
Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki, vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár
szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk
kitárva földszinti lakásunk, üdülőnk ablakait, ha nem
tartózkodunk a szobában! A szúnyogháló nem véd a
tolvaj ellen, elég lehet egy pillanat, már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz
a függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető,
hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz
szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében
dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva
hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat
értékeinkkel együtt.
Hasonlóan tegyünk nyaralás alkalmával is. Ne csak
éjszaka legyenek zárt állapotban az ajtók, illetve
ablakok, hanem napközben, délutáni pihenés alkalmával is.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük
hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis
odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás
bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos
jelzésadást továbbra is kérjük Öntől. Ne fordítson hátat,
ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal a
Rendőrséghez!
GárdonyRendőrkapitányság

HÍREK
tott tanácsadás. A tanácsadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.
Tel: 30/312-7672, E-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87.
(Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük
betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot
érinti: 1éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól évente egyszer
ajánlott! Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás. 13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tar-

Nagyné Schubert Réka, védőnő
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KÖZLEMÉNY
Sikeres pályázat

kivitelezők. Az árapasztó csatornánál elvégzik a cserjeirtást, mederfenék tisztítását, a díszfák állagmegóvását. A martonvásári Kastélypark 1770-es
évektől gyarapodó kertjének alapja a tölgy-kőris-szil
ligeterdő, amelyet az évszázadok során tulajdonosai
ritka növényfajok (vérbükk, feketedió, mocsári ciprus,
tulipánfa, nyugati platán, atlanti cédrus stb.)
betelepítésével gazdagítottak. A 70 hektáros kertben
közel 100 erdei növényfaj talált menedéket. A változatos élőhelyet kínáló flórához gazdag madárfauna is
társult. A kert faállományáról készített állapotfelvétel
megállapította, hogy a díszfák állapota igen változó, a
fák egy része megdőlt, odvas törzsek, száradó ágak,
csúcsszáradás, kártevők, kórokozók károsításai
láthatók. Az idős fák mellett növekszik a spontán nőtt
vegyes állományú magoncok tömege, amelyek részben
az értékes idős fák életterét veszik el. A munkálatok
során a part menti sávról a cserjék és fák eltávolításra
kerülnek, egy fenntartó utat alakítanak ki, a
műtárgyakat felújítják.
A csatornák rekonstrukciójával, az iszaptalanítással
elérhető a tó vízminőségének jelentős javulása. A
vízminőség javulásának következményeként nő az oxigéntartalom, helyreáll a biológiai egyensúly. Az MTA
Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete
a projekt megvalósítása után vállalja, hogy a megújult
tavi ökoszisztémát évi állapotfelméréssel ellenőrzi.
A projekt megvalósításával egy megújult kastélypark
várja a kikapcsolódásra vágyó látogatókat Martonvásáron.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja sikeresen pályázott a KEOP-2009-3.1.3
Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek
helyreállítása elnevezésű pályázatra „A történeti
Brunszvik Kastélypark degradált élőhelyeinek rekonstrukciója” című, KEOP-3.1.3/2F/09-2010-0005 számú
pályázattal. A megvalósítandó projekt két alprojektből
áll. Az első a kastélypark tavának és mellékvizeinek
kotrását, tisztítását, valamint a műtárgyak, zsilipek
helyreállítását, a második a történelmi park idős fáinak
megóvását, kezelését tűzte ki céljául.
A tó legutolsó tisztítását 1974-ben a Vízügyi Tervező
Vállalat tervei alapján végezték el. Az elmúlt közel 40
év alatt maga a tómeder és a vízellátó csatornák
jelentősen eliszaposodtak, az elzárást biztosító szerkezetek felújításra szorulnak. Az eliszaposodás
következményeként főként a nyári időszakban nem biztosított a tó vízpótlása, ezért vízminősége a nyári
kánikulai időszakban leromolhat. Az alacsony oxigéntartalom következtében káros algaszaporodás léphet fel.
A tó és mellékvizeinek kotrási és tisztítási munkálatai,
valamint a kastélypark rekonstrukciója 2012. augusztus
1-én kezdődik. A kivitelezést az Aranyponty Zrt. és a
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. végzi.
A projekt fő célja az 5,7 ha felszínű tó esetében a
tófenék iszaptalanítása, belső lecsapoló csatornák, partfalak helyreállítása, a tápcsatorna bevezető szakaszán
az ülepedett szerves anyag eltávolítása. A lecsapoló
csatorna zsilipek ismét biztonságos üzemképes állapotba kerülnek, a zsiliptornyokat felújítják a

Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont
Cím: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Telefon: +36 (22) 569-500
Honlap: www.agrar.mta.hu

Agárdi Popstrand
A jegyek árából 50 %-os belépési kedvezmény Tordas minden állandó lakosa részére! A kedvezmény
igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy egyéb személy azonosításra alkalmas
igazolvány ( jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya együttes felmutatása szükséges.
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

a tordasi önkormányzat lapja

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények beváltása,
vény nélkül kapható
gyógyszerek gyógynövények - gyógytermékek
Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

06 25/492-021
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22/460-019
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy

Eladó Lakás!
Nyugodt, csendes zöld környezetben Martonvásár-Erdőháton
eladó lakás. Egy szoba, konyha, spájz, fürdő, wc és előszoba
43 m3 plusz kert. Irányár: 4.9 millió Ft
Érdeklődni lehet a 06-20-259-65-6-as telefonszámon.

06 22/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502

Eladó a Spotpálya bejáratától balra eső 150
m2-es ipari terület a
telekre tervezett épület
tervrajzával együtt.
Csatorna bevezetve, víz
és villany előkészítve.
Érdeklődni lehet a
70/466-8528-as és a
30/388-0927-es telefonszámon.

(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
Nyitrai János 06 20/852-0352
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

