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Fényképes beszámoló a
hagyományőrző táborról

Ezt követte a kisállat bemutató: egér, patkány, borz,
görény, róka, majd kutya parádézott a gondozójának.
Elkezdődtek a foglalkozások: a fiúk kardot készítettek
fából, a lányok fejdíszt gyöngyökkel. Lehetett íjazni,
dobócsillagot hajigálni, lovagolni, lovat csutakolni,
dárdát hajítani. Éjjel megérkezett a vihar, ami próbára
tette táborozó kis hőseinket. Az izgalmak, és a sok
érdekes tennivaló azonban nem tántorított el senki, sőt
egyre többen akartak ott aludni.
(Folytatás a 4. oldalon)

A háborúnak lassan vége
A villamoson ülve nézem a Dunát. Szürke, ködös minden, talán a hegyen süt még a nap a köd felett, de ide
leereszkedett és nem tágít. Szürkék lesznek tőle az emberek is, csak az a két kislány, talán ikerpár, nem akarják megfogni az anyukájuk kezét, ugrálnak, szőke
copfjaik bohókásan csapódnak az arcuk előtt. Boldogok, irigyeltem őket. Csak ők tűntek színesnek, ahogy
végignéztem az utasokon. A Gellért téren egy magas,
nyúlánk férfi szállt fel.
(Folytatás a 6. oldalon)

Gördülő Tánccsoport
Tagjai bebizonyítják, hogy a mozgássérült ember is tud
teljes életet élni, fizikai korlátait legyőzve értékes
művészi alkotást létrehozni, a közönség számára
szórakoztató produkciót nyújtani. Speciális koreográfiát igénylő előadásuk a táncvilág különleges színfoltja.
A Gördülő Show színes repertoárján különféle stílusú
és műfajú táncok szerepelnek a néptánctól a kánkánig,
a keringőtől a latin táncig.
(Folytatás a 7. oldalon)
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József Attila:
NYÁR
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol ‐
vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél ‐
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

P ro g ra m o k
Augusztus 2. Termelői Piac
Augusztus 7. Önkéntesség első alkalma Kézműves Csütörtök
Augusztus 14. Önkéntesség második alkalma Újra hasznosítunk
Augusztus 20. Falunap
Augusztus 21. Önkéntesség harmadik alkalma Hagyományok tisztele
Augusztus 28. Önkéntesség negyedik alkalma Történetek mesélése interaktív játékokkal
Augusztus 31. Tanévnyitó
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büszkék lehetünk. Köszönöm mindenkinek a munkáját,
aki ebben részt vett!
De még nem dőlhetünk hátra elégedetten, sok még a
tennivaló, melyet közösen kell elvégeznünk. Ezért
tegyük továbbra is a dolgainkat, szépítsük környezetünket és legyünk többet együtt!
Juhász Csaba polgármester

Testületi Összefoglaló

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK

Tordas Község képviselő-testülete 2014. július 8-án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
• elfogadta a 2013. évről szóló háziorvosi beszámolót
• elfogadta a 2013. évről szóló védőnői beszámolót
• elfogadta a 2013. évről szóló közbiztonsági beszámolót
• elfogadta a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda, Mesevár Tagóvoda 2013-2014-es nevelési évről szóló
beszámolóját
• elfogadta a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013-2014-es tanévről szóló
beszámolóját
• elfogadta az Evangélikus Egyházközség 2013. évi
önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját
• elfogadta a Katolikus Egyházközség 2013. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját
•elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány 2013. évről
szóló beszámolóját
• elfogadta a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatásra
vonatkozó beszámolóját
• módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet
• elutasított egy közvilágítás kiépítésére érkezett kérelmet
• elutasította az ÉRD-KOM Kft. részvényvásárlásra
vonatkozó felajánlását
• elfogadott egy lakástámogatási kérelmet
• döntött az új kormányzati funkciók felvételéről
• döntött a Kémény Zrt-ben meglévő részvényei
eladásáról

Kedves Tordasiak!
Már csak néhány hónap és elérkezik az idei év utolsó
választása is, októberben a helyi önkormányzat
vezetőiről döntenek minden településen. Több helyen
erre az utolsó időszakra, évre hagyják a látványos fejlesztéseket, a megelőző években nem sok minden
történik. Aki több, mint 8 éve itt lakik Tordason, tudja,
látta, honnan indultunk. Nálunk ez a fejlődés folyamatossá, a mindennapjainkká vált. Aki viszont csak néhány
éve él itt, azoknak már sok minden természetes, ami
azelőtt még nem is volt. Pedig az idevezető út nem volt
könnyű, kellett hozzá, hogy összefogjunk. Az első években új alapokra kellett helyeznünk a község gazdálkodását, amiből már jelentős megtakarításokat
értünk el. El kellett rendeznünk a csatorna beruházásból
fakadó, megörökölt többszáz milliós tartozásainkat. El
kellett kezdenünk a korszerűtlen, elhanyagolt intézmény hálózatunk felújítását. Ezért építettünk új
óvodát, ezért korszerűsítettük a tornatermet és alakítottunk ki öltözőket. Felújítottuk a szabadtéri színpadot,
a művelődési házat és az iskola mindkét épületét. Új
találkozási pontokat, közösségépítő helyeket alakítottunk ki olyan területeken, amelyet azelőtt nem használtak. Ezért épült meg a gyaloghíd, a játszóhajó, a régi
iskola melletti pihenő, rendeztük és gondozzuk az
iskola-óvoda alatti teret, a patakpartot, a Sajnovics teret,
a Gesztenyést. Gyermekeink és a saját egészségünk
javítására fejlesztettük a sportolási lehetőségeinket,
újabb labdarúgó pályákat, futó-, távolugró- és röplabdapályát építettünk. A közlekedés javítása érdekében
megújult a település „Fő” utcája, és új burkolatot és
szegélyt kapott néhány fontos gyűjtő utcánk, a Hangya
sor és a Gesztenyés utca egy része és a Köztársaság utca.
Mindezek mellett számos idén nyert pályázatunk megvalósítása van folyamatban, mely szintén az itt élőket
fogja szolgálni. Civil szervezeteink megerősödtek, sőt
újak is alakultak melyek szintén öregbítették a
településünk hírnevét, gyarapították a közösség vagyonát. Így megtapasztalhattuk az összefogás és a sok
munka eredményét, sikerült Tordast stabil működéssel
egy új fejlődési pályára állítani, melyre mindannyian

Sportegyesület  felhívás
A Tordasi Sportegyesület életéről szeretnénk egy
kiadványt megjelentetni, ehhez kérnénk az
Önök segítségét.
Kérjük, hogy amennyiben van az Egyesülettel kapcso
latos régi fényképe, újságcikke, emléktárgya,
szíveskedjen behozni a Községházára Cravero
Teréznek, vagy elküldeni másolatát a
csatorna@tordas.hu email címre.
Segítségüket előre is köszönjük!
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Urnafal
Több, mint tizenöt éve merült fel egy képviselő-testületi
ülésen, hogy a temetőbe urnafalat építsünk. A költségvetésben évek óta szerepelt, de a kivitelezésig
mégsem sikerült eljutni. Az idén rendelkezésre állt a
megfelelő összeg, ezért elkezdődhetett a megvalósítás.
Elsőként az alapokat készítette el az önkormányzat
fizikai brigádja, erre kerülnekrárövidesenaz urnafal elemek.Ezzel ismét egy régóta tervezett elképzelés válik
valóra.

Elkezdődött a Gesztenyés út mellé tervezett futó-, görkorcsolya- és fitnesz-pálya építése. A kivitelező és a karbantartó brigád munkásai felállították a kandelábereket,
helyükre kerültek a padok, szemetesek. A Gesztenyés
út végén esőbeálló várja a sétálókat. A fejlesztés a
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján LEADER pályázat
keretében valósul meg.

Ugrásszerűen fejlődik a labdarúgó
szakosztály
A Tordas SE felnőtt labdarúgó csapata a tavalyi évi
kiemelkedő teljesítményével a 2. helyen zárta a bajnokságot, így nem jutott fel a Megye I. osztályba.Több csapat
volt, aki ebben az osztályban előírt feltételeket nem
tudta teljesíteni, ezért az alsóbb osztályba adta be a
nevezését. A megüresedett helyekre elsőként Tordast
kérték fel, ahol a szakosztály vezetése úgy döntött, hogy
az önkormányzat támogatásával belevágnak az újabb
megmérettetésbe. Ehhez újabb két ifjúsági csapatunknak kell bajnokságban részt vennie. Így a felnőtt
csapat mellett U15, U18, U21 korosztályokban fognak
versenyezni csapataink. Többen érkeztek játékosok a
szomszédos településekről, így július közepére már több
mint 120 leigazolt játékosunk van az U7-U21 korosztályokban. A felnőtt és öregfiúk csapatokkal együtt már 9
korosztályban versenyzünk és összesen több, mint 200an futballoznak. Ez példátlan létszám egy ilyen kis
településhez képest. Ennek megfelelően adtuk be a TAOs pályázatunkat a 2014-15-ös szezonra, ahol
összességében 14 212 912 Ft támogatást nyertünk. Ezt
az edzők bérére, és különböző kisebb fejlesztésekre, eszközök beszerzésére lehet fordatani, ha ősszel megszerezzük a hozzávaló társasági adó támogatásokat.
Reméljük ez a közös siker nem rövidtávú, hanem a tordasi futballközpont megvalósulásának első lépései.

Tordason az 1748as pecsétnyomó
Néhány hónapja többen is felhívták a figyelmem, hogy
egy budapesti gyűjtő Tordas község 1748-as pecsétnyomóját árulja egy árverési oldalon. Ez Tordas második
legrégebbi pecsétnyomója, melynek lenyomata szerepel
a „Tordas a Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu” című
könyv elején az 1714-es pecsétnyomattal együtt. Hosszú
licitálás után sikerült megvásárolnunk így végre ismét
hazakerülhetett Tordasra. A pecsétnyomó átmérője: 2,3
cm, hossza: 4,8 cm, anyaga: réz. Örülök, hogy a település
újratelepítésének 300. évfordulóján egy ilyen értékes
tárggyal lettünk gazdagabbak.
Juhász Csaba polgármester

3

tordasi kisbíró

2014. Augusztus

a tordasi önkormányzat lapja

idő. Ezt követte a kisállat bemutató: egér, patkány, borz,
görény, róka, majd kutya parádézott a gondozójának.
Elkezdődtek a foglalkozások: a fiúk kardot készítettek
fából, a lányok fejdíszt gyöngyökkel. Lehetett íjazni,
dobócsillagot hajigálni, lovagolni, lovat csutakolni,
dárdát hajítani. Éjjel megérkezett a vihar, ami próbára
tette táborozó kis hőseinket. Az izgalmak, és a sok
érdekes tennivaló azonban nem tántorított el senki, sőt
egyre többen akartak ott aludni. Csütörtökön délelőtt
annyira fújt a szél, hogy a templomkertben fogadtuk a
solymászt, aki a gyerekeknek tartott előadást. Délután
aztán kegyesebb volt az időjárás, és már a patakparton
folytatódott a program a harcművészeti oktatással,
kézműveskedéssel, lovaglással, játékokkal. Pénteken
már a pozsonyi csata bemutatójára való készülődés volt
a középpontban, bár agyagozásra, nemezelésre, fafaragásra is maradt idő. Este a művelődési házban tartottuk a táncházat. Szombat, utolsó tábori nap. Az idő
csodaszép, délutánra vártuk a szülőket, érdeklődőket.
Délelőtt próbák, és közös ebédkészítés. Délután, a nyílt
napra sokan érkeztek. A bemutatók után elkezdődött a
pozsonyi csata. A csatatéren hősies harcosok, és az elesettek között száguldozó lovasok. Az izgalmasra sikerült
csatajelenet után kis vendégfogadás, ismerkedés, kiállítás az elkészült alkotásokból. A sok pozitív visszajelzés,
megerősítés arra biztat minket:
Jövőre veletek, ugyanitt!

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Fényképes beszámoló a hagyományőrző
táborról
A Szent László patak mellett Endzsel Zsolt és segítői már
vasárnap elkezdték állítani a jurtákat, mert az első
hagyományőrző táborunkban, aki akart, ott is aludhatott. Ekkor még hétágra sütött a nap, sőt hétfőn is,
amikor már a három mongol jurta állt. Kedden reggel
sorban érkeztek a gyerekek, mintegy ötvenen. Mindenki
izgatott, tele várakozással. A reggeli és a beköltözködés
után a saját kezükkel felállították a negyedik jurtát. Délután elkezdett esni az eső, szerencsére filmvetítés volt
a program: időutazás a magyarok mesésnek tűnő, ám
mégis igaz, hősies világába. Másnap reggeli tornával indult a nap: szükség is volt rá, megérkezett a hideg, szeles
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Elkezdődött az iskolafelújítás
hőszigetelt ablakok, a kazánházra új ajtó került. Az alsó
és felső udvari homlokzatra felkerült a kőzetgyapot
hőszigetelés. A projekt a KEOP 5.5.0/A/12 pályázat
keretében, uniós támogatással valósul meg.

Elkészült a Sajnovics János Általános Iskola energetikai
korszerűsítési munkáinak 1. üteme. Beépítésre került az
új, korszerű, energiatakarékos gázkazán és a radiátorszelepek. Az alsó udvari és az utcai homlokzatra új,

A háborúnak lassan vége
miközben a páromul fogadtam. Most, éppen most.
A villamoson ülve nézem a Dunát. Szürke, ködös minden,
talán a hegyen süt még a nap a köd felett, de ide
leereszkedett és nem tágít. Szürkék lesznek tőle az em
berek is, csak az a két kislány, talán ikerpár, nem akarják
megfogni az anyukájuk kezét, ugrálnak, szőke copfjaik
bohókásan csapódnak az arcuk előtt. Boldogok, irigyel
tem őket. Csak ők tűntek színesnek, ahogy végignéztem
az utasokon. A Gellért téren egy magas, nyúlánk férfi
szállt fel. Csontos kezében kicsinyke kopott táska. El
néztem, valahogy ismerős volt a tartása. Két megállót
mentünk, szinte rezzenéstelenül állt, mellette a le, felszál
lók mintha ott sem lennének. Egy pillanatra oldalra for
dult, a Dunán elhaladó evezősökre volt kíváncsi, amire
felmorajlott az ablaknál ülők többsége és ámultan fi
gyelték őket. Ekkor láttam meg az arcélét. Mintha egy
követ nyeltem volna le és most ért a gyomromba.
Kezeimből kiment az erő, a combjaim elnehezültek, a
hideg verejték gyöngyözött az ujjaim végén. Laci! Laci, Te
vagy az?! Ekkor fordult felém. A tekintetünk összetalálko
zott, és ebben a pontban a rémület, a boldogság, a fáj
dalom, az öröm mind együtt volt. Nem tudtam mozdulni,
ültem kővé dermedve és éreztem, a szemem megtelik
könnyel. Nem mertem pislogni, nehogy egy pillanatra ne
figyeljek és újra eltűnjön. Mellém lépett. Nem szólt, csak
felsegített, nézett mélyen a szemembe, és szorosan
magához ölelt. Áporodott szagú kabátja illata most jól
esett. Nem emlékszem, hogy szálltunk le, nem emlékszem,
hogy volt erőm megemelni a lábaim. Csak arra, hogy
sétálunk fel a hegyre, és mesél, és én is mesélek.
Hogy elkésett…
Raffer Gabriella

A háború elsodort Tőle. Sokáig vártam. A vöröskereszt
adott feladatot, hogy elfelejtsem, hogy napközben ne Ő
járjon a fejemben. Majd jöttek az éjszakák, hosszú, ke
serves éjszakák. Ha nem az Ő arcát láttam, akkor a
sebesültekét. Azt mondták, meg lehet szokni, de nem, én
nem tudom. Éreztem a szagokat éjjel is, az alvadt vér sza
gát, a bűzölgő gyulladásokét, a fertőtlenítőét. Beleivódott
az orromba, néha azt éreztem, a bőröm alá is, miközben
mostuk a kötszereket, mert már nem volt elég és újra kell
használni a régieket. A barlangkórház szűk folyosói is
megteltek sebesültekkel. Néha megrémiszt, máskor meg
elönt a nyugalom, hogy nem tehetek mindez ellen semmit,
és csak élem a napokat egymás után. Ma azt mondta az
egyik apáca, olyan sápadt az arcom, akár a füzetem lap
jai, amit mindig nálam lát. Ha kevés időm van, leülök egy
sarokban és írok, ha az aggregátor kikapcsol, mert kevés
az üzemanyag, gyertyafénynél folytatom. Írok, csak úgy
a mindennapokat, akár a mait. István néha megkérdi, mit
takargatok, miért nem nézhet bele. Mert muszáj. Nem
bánthatom, nem bánthatom azzal, hogy másra gondolok,
6

a tordasi önkormányzat lapja

2014. Augusztus

tordasi kisbíró

Gördülő Tánccsoport
"Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának.
Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és mély hangok, összefonását
kormányozza: harmóniának."
Platon
1999-ben alakult hazánk első kerekes székes tánccsoportja, a Gördülő Tánccsoport.
Tagjai bebizonyítják, hogy a mozgássérült ember is tud
teljes életet élni, fizikai korlátait legyőzve értékes
művészi alkotást létrehozni, a közönség számára
szórakoztató produkciót nyújtani. Speciális koreográfiát
igénylő előadásuk a táncvilág különleges színfoltja. A
Gördülő Show színes repertoárján különféle stílusú és
műfajú táncok szerepelnek a néptánctól a kánkánig, a
keringőtől a latin táncig.
szeretetet adnak nem csak a fogyatékossággal élő társaknak, hanem minden embernek.
Idén ünnepli a kerekes székes mozgássérültekből álló
Gördülő Tánccsoport megalakulásának 15. évfordulóját.
Az esemény ünneplésére a Hangya Művelődési Ház
adott otthont, amit ezúton is köszönünk!
Vendégeink voltak a Tordasi Szivárvány Zenekar és a
Rezeda Integrált Táncegyüttes. A rendezvény nagyon jó
hangulatban telt, amint a mellékelt fotókon is láthatunk.
Szülinapi tortánkat Raffer Gabriella készítette. Tagjaink
a Bokros Vendégházban pihenhették ki magukat a buli
után.
Másnap Turda Sándor, a tordasi polgárőrség
vezetőjének jóvoltából meglátogattuk a Sajnovics-kastélyt.
www.gordulotanc.hu

A közönség szeretetén túl sikereiket példázzák többek
között az olyan elismerések, mint a 2002-ben Veszprémben megrendezett Országos Kortárs Összművészeti
Fesztiválon elnyert „Post Scriptum”díj, nyitótánc 2003ban az Osztrák Nagykövetség bálján a Szépművészeti
Múzeumban. 2005-ben a Pannon GSM Példakép
Alapítványa kitüntette Sárai Ritát, a csoport művészeti
vezetőjét, koreográfusát. 2007-ben Zsófia spanyol királyné tiszteletére táncolhattak. 2012 novemberében bemutatták első 90 perces önálló estjüket a Klauzál
Házban. 2013 áprilisában két ízben önálló estet adtak a
budapesti Bakelit Színházban.
A 2014-es Opera Bálon fellépett 3 tagjuk.
Fellépésük célja a szemléletformálás. A fogyatékossággal
élő ember is lehet önmegvalósításra képes személyiség,
aki a lehetőségeihez képest önálló, aktív életet él.
Tevékenységük a rehabilitációt szolgálja, hiszen a tánc
nem csak szórakoztat, hanem gyógyít is. Céljuk, hogy a
sérültek ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben,
valamint sérüléseik, hátrányaik helyett, egyedi értékeik
kerüljenek a figyelem fókuszába. Önbizalmat, hitet és

Az iskolai tanévnyitó időpontja:
augusztus 31 du. 17.00
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Alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise.

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Augusztus 49 között Egyházközségi nyári tábor Nagybörzsönyben.
Részeletek honlapunkon (www.tordasrk.hu). A tábor előkészületeiről és
eseményeiről a webnaplóban tájékoztatunk minden szülőt, érdeklődőt.
Augusztus 15én Nagyboldogasszony Ünnepén (Boldogságos Szűz
Mária mennybevétele) este 7 órakor ünnepi szentmise
Augusztus 20án Államalapító Szent István királyunk ünnepén 10 órakor
ünnepi szentmise, majd kenyérszentelés az Emlékezés terén a református
és evangélikus gyülekezetekkel közösen
Szeptember 7én vasárnap 10 órakor tanévkezdő Veni Sancte szentmise
a templomban

Családos tábor
Az idei volt immár a harmadik alkalom, amikor Szigetmonostoron tartottuk családos táborunkat. Napsütéses négy napot töltött együtt a
Duna partján 37 gyermek és 16
szülő. Közös étkezések, filmvetítés,
íjászat, visegrádi kirándulás, Duna
parti séta és fürdés, családos istentisztelet, imaközösség, valamint az
együttlét felhőtlen öröme jelentett

kikapcsolódást a zajos mindennapokból. Mindeközben pedig megtapasztalhattuk Isten óvó szeretetét,
gyermekeink hitének épülését, és
gyülekezetünk összetartozásának
megtartó erejét.
A tábori napok fényképes beszámolóját honlapunkon olvashatják:
http://www.tordasgyuro.blogspot.hu/
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.
MARTONVÁSÁRI KÉPVISELETI IRODÁJA AZ ALÁBBI
SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÁLL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:
- életmódjának megfelelő lakásbiztosítások
Tóth Bálintné - főtanácsaadó
- élet- és balesetbiztosítások
telefon: 06-20-419-4966
- egyéb rövidtávú befektetési lehetőségek
e-mail:tothbalintne.generali@gmail.com
- egészégbiztosítások és (magán SZTK) szolgáltatás
- cégvezetők és magánemberek felelősségbiztosítása
- egészségpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
- utasbiztosítások széles választéka (speciális igényekhez is)
- lakás- előtakarékossági lehetőségekés lakásvásárláshoz kapcsolódó hitelmegoldások
- kárbejelentés és egyéb ügyintézés, gyorsan, kényelmesen
Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése lenne, bizalommal keressen!
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ANYATEJ VILÁGNAPJA
MARTONVÁSÁR BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA DEÁK F. U 13
2014. 08. 01.

Program:
8:45 Megnyitó
9:00 „Vedd ölbe, ringasd, énekelj” – Ringató foglalkozás Fiskus Olgával
9:30 Thai babamasszázs – Gusz Melinda
9:45 Anyatejről, szoptatásról – Horváth Márta, védőnő
10:30 DSGM – Csatári Vera, TSMT – Hatvani Dorottya
11:00 Meglepetés program
A rendezvény egész ideje alatt:
Maus cipők vásárlási lehetőséggel.
Schüssler arcdiagnosztika – Kárpáti Hajnalka, védőnő.
DSGM szűrés, TSMT szűrés. Thai babamasszázs.
Kézműves foglalkozások.
Arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár.
Pónilovaglás, állatmenhelyt támogató adományozási lehetőséggel.

A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA INGYENES!
Szeretettel várunk mindenkit!
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L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Bűnmegelőzési tippek nyaralás előtt
Amikor felfedezte a bűncselekményt ne menjen be
lakásába, ne járja össze a helységeket, mert ezzel a
rögzíthető nyomokat teszi tönkre, mely nyomok
elősegíthetik az eredményes nyomozást, őrizze meg a
helyszínt eredeti állapotában.
Működjön együtt a hatóság tagjaival az eljárásban, adjon
részletes tájékoztatást az eltulajdonított értékeiről, a tu
domására jutott gyanús körülményekről, azon
személyekről, akik információval rendelkezhetnek a
cselekményről, az esetleges tettessel kapcsolatosan.
Érdemes egy házi leltárt előre elkészíteni (akár
fényképfelvétellel kiegészítve), melyben rögzítésre
kerülnek az otthonában tárolt értékek jellemzői, a
műszaki cikkek egyedi azonosítását lehetővé tevő
paraméterek, mint a gyári szám, pontos típus meg
jelölése, melyek az eljárás során a tárgyak felkutatását
és azonosítását segítik elő.
Kössön értékés kockázat arányos biztosítást mindenre
kiterjedően, hogy ily módon az anyagi kármegtérülés biz
tosított legyen.

A nyár azon időszak, amikor leghosszabb ideig vagyunk
távol otthonunktól. A bűnelkövetők, elsősorban a
betörők használják ki ezt az időszakot, mert az üresen
álló lakás kedvező "munkájuk"sikeres végzésében. Azt
a házat, lakást veszik célba elsősorban, melyet kiﬁgyelés
után gazdátlannak találnak, melynek környezete
árulkodik, hogy lakója nincs odahaza.
Pillanatok alatt törnek be ajtón, ablakon keresztül és
percek alatt összeszedik az értékeket, majd távoznak.
Mindenki szeretné biztonságban tudni otthonát a
nyaralás távolléte alatt is, ezért közzéteszünk
olyan tippeket, mellyel megóvhatja értékeiket, megne
hezítheti a betörők dolgát.
Mire érdemes gondolni a betörés megelőzése céljából?
Az ingatlan körül nézzen körbe, zárjon le minden tárgyat,
melyet eszközként használhat fel a behatoláshoz a
tettes, vagy olyan dolgot, mely tekintetét ráirányítja
lopási céllal (létra, szerszámok, kerti bútorok).
Tartson rendet udvarán, a növényzetet úgy tisztítsa meg,
hogy mögötte ne tudjon rejtőzni a tolvaj, vagy az
épülethez közel álló fa ágán ne tudjon felmászni az ablak
párkányáig.
Kérje meg megbízható ismerősét, szomszédját, hogy
naponta ürítse a postaládát, ellenőrizze a lakás
nyílászáróit, redőnyeit, azok sértetlenségét.
A nyaralás idejére érdemes kikapcsolni a csengőt,
valamint beszerezni időkapcsolót, mely időszakonként
felkapcsolja a világítást, azt a látszatot keltve mintha ot
thon tartózkodnának.
Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé mikor
lesz távol, mert ezek az információk eljuthatnak bűnözői
körökhöz is.
Zárja le a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület be
járatát így elejét veheti a besurranásnak.
Rendszeresen ellenőrizze a zárakat, erősítse meg a be
járati ajtó mechanikai védelmét, pótzárral, ablakszárnyat
kilincszárral, üveget fóliával, fémredőnnyel.
Felszerelhet helyi hang és fényjelzést adó riasztót, mely
a környezetében élők ﬁgyelmét hívja fel behatolás ese
tén.
A legbiztonságosabb megoldás, ha szakember
közreműködésével telepíttet távfelügyeleti rendszerbe
kötött riasztót, mely 24 órás felügyeletet és azonnali
reagálást biztosít.
Ez kiegészíthető videómegﬁgyelő rendszerbe kötött
kamerákkal, mely akkor jogszabályszerű, ha a kamera
nem a közterület megﬁgyelését látja el, csakis saját
portáját.

Bűncselekmény elkövetése esetén haladéktalanul
értesítse a Rendőrséget a 112es ingyenesen hívható
segélyhívószámokon.
Tisztelt Olvasóinknak nyugodt és biztonságos nyaralást
kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.
(Szabó Lőrinc)
13

tordasi kisbíró

2014. Augusztus

a tordasi önkormányzat lapja

A FÜRDŐZÉS SZABÁLYAI
és ne hagyják el azt.
A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy
más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp
anyagot) ne fogyasszanak.
Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, für
deni.
Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte
mosakodjanak le.
Vízi járművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsó
nakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.
Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder
jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.

Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol
a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű,
fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrá
zoló táblával, a vízen vörösfehér függőlegesen csíko
zott, henger alakú, legalább 50x50 cmes bójákkal van
megjelölve.
A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben
fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltün
tetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cmnél
mélyebb víz határát tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.
Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely
területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely
területén jól látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rend
tartás tájékoztatja a víz minőségéről és annak
megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a
levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz
mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával
összefüggő kötelmekről, és az egyéb közérdekű infor
mációkról.
Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve más
felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek minősül,
így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak.
Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy
szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyer
mek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet
a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén
a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának
megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas
felnőtt személyekből ﬁgyelő és mentő őrséget kell állí
tania.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi
sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén,
valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély
víz határáig.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvil
lanó sárga színű fényjelzés  esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvil
lanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok,
uszodák környéke. Tömegben senkinek sem tűnik fel, ha
valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat felé indul
vele. A strandok szarkái nem nézik, hogy mit visznek,
lehet az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, de
esetenként komolyabb dolgok is, mint például mobiltele
fon, videokamera, autó és lakáskulcs, vagy éppen
pénztárca,és a személyes iratok.
A strandi lopások a tényleges kár mellett nem kis
bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a
bosszantó esetek odaﬁgyeléssel elkerülhetőek.
A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra mennek,
használják az értékmegőrzőt, illetve a csomagokra,
táskákra felváltva vigyázzanak, a parkoló autókban pedig
 főleg látható helyen  ne hagyjanak táskát, értéket.
A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és
értékes használati tárgyakat, nagyobb mennyiségű
készpénzt pedig egyszerűen hagyják otthon.
Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják őrizetlenül a
strandon sem!
Amennyiben a körültekintő viselkedés, a megtett óvin
tézkedések ellenére mégis bűncselekmény sértettjévé
válna, kérjük, hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az
ingyenesen hívható 112es segélyhívó telefonszámon.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Az augusztusi Szív Klub
szünet miatt elmarad.

HASZNOS TANÁCSOK FÜRDŐZŐKNEK
Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi
játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszé
lyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, marad
janak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik,

Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás
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CSEH TAMÁS EMLÉKTÚRA
14.00. Ebéd után a szabadtéri színpadnál, megem
lékezünk Cseh Tamás utolsó tordasi fellépéséről.
15.00. Vissza a városba, neve is van: Budapest!
17.00. Farkasrétre – a Cseh család sírjaihoz – 4 szál fehér
rózsát viszünk.
18.00. Vár a Víziváros, az Iskola utca, ahol a Cseh Tamás
– Bereményi Géza – dalok születtek:
"Nincsen más ebben a dalban, nincsen más, csak egy
utca, ahol valaha laktam"
19.00kor köszönünk el egymástól a Batthyány téren.

„Egy tordasi ﬁú” Kossuthdíjas énekes, zeneszerző,
előadóművész,  akinek íja, nyila, tolla először Tordason
volt – 2013ban lett volna 70 éves. A hagyományos Cseh
Tamás Emléktúra  2013ban  a Cseh Tamás szobor
szeptember 6i, Gellért téri avatásának előkészülete je
gyében zajlott. Időpontja és pesti szakaszának útvonala
ezért is változott, és végleg megváltozott, születése és
keresztelésének teréről, a Bakáts térről  a Kálvin téren
át  a Gellért téren, a négyesmetró kijáratával szemben
álló szobrához vezet.
A 2014es Emléktúra a szoboravatás évfordulóján,
szeptember 6án
8.00kor indul a Bakáts térről a Cseh Tamás szoborhoz.
A szobortól, amelynek talapzatán egy Bereményi
Gézától származó dalszöveg részletét vésték,"Nincsen
más ebben a dalban, nincsen más, csak egy utca, ahol
valaha laktam, és még egy délelőtt" 
a Bartók Béla, a Villányi út, Feneketlen tó érintésével ju
tunk Cseh Tamás volt munkásszállásáig
10.00. Kelenföldről Martonvásárig vonattal megyünk.
A menetjegyeket (oda  vissza) célszerű elővételben
megvásárolni.
11.00. Tordasra gyalog megyünk a híres „Ló folyó”mel
lett, a Cseh család egykori otthonáig.

Mindenkit szeretettel várunk:
Sztrányay Miklós
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:
Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig
Háziorvosi rendelés
Tordas: Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

2014. Augusztus

Programajánló
Egész napos családi program a Csopában
A Csopa több, mint 100 játékának kipróbálására az egész nap rendelkezésre áll.
Napközben bármikor ki-be lehet jönni-menni, a Campona éttermekben
étkezhetnek, de akár még egy otthoni ebéd vagy délutáni alvás is belefér,
hiszen minden nap este 8-ig nyitva vagyunk.
A Csopa Café, a kiállítás bejáratával szemben szintén remek lehetőség a
feltöltődésre. és a
Elérhetőségeink:
Telefon: +36-1-814-80-50
Központi e-mail cím: info@csopa.hu
Kiállítás helyszíne: 1222 Budapest Nagytétényi út 37-43.
Nyitvatartás: H-P: 9:00-19:00 | Szo-V: 10:00-20:00
Csopa karszalaggal érkezők 20% kedvezményt kapnak

Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:
06-22/ 467-324

a tordasi önkormányzat lapja

A DINOSZAURUSZOK ÉLETE
A kiállítás a Millenáris Parkban
2014. június 7. - augusztus 24.
www.hadran.hu
tel.: +36.70.408.45.08 | info@hadran.hu
a forró italok árából.

Mentők: 104

Tordas: 06-22/467-324

Polgármesteri hivatal:

Betegszállítás: 06 22/311-325

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

06 22/467-502

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

Tűzoltók: 105

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06 20/390-15-05

Rendőrség: 107 vagy 06 22

06 80/203-895

Védőnő: Nagyné Schubert Réka

/460-007; 06 20/969-59-63

EON (áram) műszaki

06 30/312-76-72

Polgárőrség telefon:

hibabejelentés: 06 80/533-533

Gyermekorvos: (Martonvásár)

06 30/630-87-77

EON (gáz): 06 80/424-242

06 22/460-637

Általános segélyhívó: 112

Okmányiroda: 06 22/460-081

Orvosi ügyelet: (Ercsi)

Posta: 06 22/467-503

Szemétszállítás: 22/579-185

06 25/492-021

Iskola: 06 22/467-532

Szennyvíz, szippantás: 30/337-

Gyógyszertár:

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

87-37

Martonvásár: 06 22/460-019

06-20-245-03-26

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

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

