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KEDVES TORDASIAK !
Ahhoz képest, hogy a téli időszak a pihenés,
az erőgyűjtés ideje, továbbra is számtalan feladattal kell az önkormányzatnak, a hivatalnak megbirkóznia. Nem csak nálunk, hanem
országos szinten is nap mint nap újabb statisztikákat, jelentéseket kérnek az állami
szervek az intézményektől, hivataloktól,
önkormányzatoktól. A járási hivatal működésének elindulása után kiderült, hogy
közel sem vesznek át annyi feladatot, amelyet
az átadott egy ügyintéző végzett. Ezen kívül
a kistérség megszűnése miatt néhány ügytípus ismét visszakerült a települési jegyzőhöz.
Ezt egészíti ki a testület által is elvárt
ellenőrzés, behajtás. Ehhez jön hozzá az
önkormányzat által végzett építési kivitelezési tevékenység, ahol az anyagbeszerzés,
és munkaerő szervezés is többlet energiát
igényel. Hogy ez megéri-e, azt az eredmények mutatják meg, hiszen rövidesen
ismét egy újabb felújított intézményt vehetünk birtokba. A beruházások folytatása az
egészségházban kialakítandó védőnői, fogorvosi helyiség és váró építése lesz, melyet pályázat híján egyelőre magánerőből fogunk
megvalósítani. A tavasz beköszöntével terveink között szerepel az intézményeink

tetőszerkezeteinek javítása és a köztereink
további rendezése és fejlesztése is. Ehhez
jöhetnek hozzá kedvező elbírálás esetén a
beadott pályázataink megvalósításai is.
Ugyanez a feszített munka jellemző a
település vezetésére is. A februári, költségvetést tárgyaló ülés előtt már négyszer
ültek össze a képviselők, hogy meghozzák a
szükséges gyors döntéseket. Lapzárta után
fogja tárgyalni a testület a település 2013. évi
költségvetését, amely a koncepcióban megfogalmazottak szerint stabil működést,
kisebb fejlesztéseket és a pályázatokhoz
szükséges önerőt is biztosítja. Így bizakodva
várjuk az idei évet és gyűjtjük az erőt a terveink megvalósításhoz, melyhez továbbra is
várjuk az Önök segítségét.
Idén a rövidebb farsangi időszak után a
nagyböjt ismét alkalmat nyújt önmagunk,
lelkünk rendbetételére is. Szakítsunk időt,
vegyünk részt minél többet a felekezeteink
által tartott alkalmakon. Átgondolhatjuk dolgainkat, megújíthatjuk fogadalmainkat,
újakat választhatunk, hogy a húsvéti feltámadás után újult erővel tegyünk családjainkért, egymásért, Tordasért.
Juhász Csaba polgármester
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
- döntött a Márki Ferenccel fennálló munkaügyi perrel
kapcsolatos felülvizsgálatról

Tordas Község képviselő-testülete 2013. január 11én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- módosította a Gyúró-Tordas Körjegyzőség
megszüntető okiratát
- módosította a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát
- módosította a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást

Tordas Község képviselő-testülete 2013. január 29én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- döntött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
történő Vagyonkezelési Szerződéstervezet módosításáról
- elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő Vagyonkezelési Szerződést
- döntött a Fejérvízzel kötendő bérleti szerződés tervezet
kidolgozásáról
- döntött a vízhálózat állapotfelméréséről
- döntött Győri Katalin és Mezei Judit lakástámogatási
kérelméről
- döntött Feldhofferné Cifka Orsolya kérelméről

Tordas Község képviselő-testülete 2013. január 15én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- módosította az önkormányzati vagyonról, a vagyon
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
11/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet
- döntött a Teremtőkert Egyesület jelzálog létesítési
kérelméről
- módosította a Gyúró-Tordas Körjegyzőség
megszüntető okiratát

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Pályázataink 2012-ben
az első kifizetési kérelmet, amelyet január végén már ki
is fizettek. 2013. januárban benyújtottuk a 2. kifizetési
kérelmet.
A Közalapítvány az MVH Leader Eszközbeszerzés pályázaton nyert pavilonokat, mobil sátrat és foglalkoztató
asztalokat. A kifizetési kérelmet jóváhagyták, és a számlára utalták az 1 095 555,- Ft-ot.
Az önkormányzat idén a Nemzeti Kulturális Alaphoz
adta be a Szűcs Béla tábor támogatására a pályázatot:
tavasszal beadott pályázatunk az augusztusi táborra támogatást nyert, az elszámolást beküldtük. A szeptemberben beadott, 2013-as táborra vonatkozó pályázaton
is nyertünk 320 000,- Ft támogatást.
A Sportegyesület a 2012/2013-as TAO pályázaton is támogatást nyert. A támogatókkal történő szerződéskötés
a labdarúgó szakosztály vezetése hibájából nem valósult
meg.

Támogatott projektek
A Tordas Községért Közalapítvány az általa lebonyolított Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram
elszámolását még tavaly beküldte. Hosszú idő után decemberben megérkezett a visszatartott 968 000,- Ft a
számlára.
A Belügyminisztérium pályázatával júniusban befejeződött a Tornaterem belső felújítása. Az elszámolást
júliusban beküldtük.
A Sportegyesület a 2011/2012-es TAO pályázaton nyert
összeggel felújította a sportpályát, és egyéb fejlesztéseket valósított meg a labdarúgó szakosztály
részére. Az elszámolást beküldtük, elbírálás alatt van.
Az MVH által meghirdetett IKSZT kialakítása,
működtetése pályázat 2011-ben megkapott támogatási
határozata alapján lefolytattuk a különböző engedélyezési eljárásokat, a közbeszerzést, és szeptemberben
elkezdődhetett az átalakítás. Októberben benyújtottuk
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Az önkormányzat a következő
kiírásokra adta be 2012-ben a pályázatát:
TÁMOP Egészséges életmódra
nevelő programsorozat. (1 000 000
Ft) – Elbírálás alatt
MVH Vidéki örökség megújítás –
Tornaterem és egészségház külső
felújítása. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
vidéki örökség meg-őrzéséhez
LEADER
HACS
közreműködésével igénybe vehető
támogatásra benyújtott „Hangya
Leventeotthon külső felújítása”
című pályázat keretében +9++10.000.000,- Ft támogatást
igényeltünk a helyi védettség alatt
álló volt Hangya Leventeotthon
külső hőszigetelésére, nyílászáró
cseréjére, a cserépfedés utcai
cseréjére. A beruházás tervezett teljes költsége: 10.272.876,- Ft,
melynek a pályázati támogatás
feletti részét az Önkormányzat finanszírozza. A beruházás nem tartalmaz belső átalakítást – így bár
közfeladatot (iskolai tornaterem,
egészségház) ellátó intézményről
van szó – nem ellentétes a pályázati
kiírással. A külső renoválás a
Hangya Művelődési Ház felújításának mintegy folytatása lehetne.
MVH Falumegújítás – Sajnovics
téri közpark fej-lesztése. Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

2013. Február

Alapból falumegújításra és – fejlesztésre
LEADER
HACS
közreműködésével igénybe vehető
támogatásra benyújtott „ Sajnovics
téri közpark fejlesztése” című pályázat keretében 9.889.135,- Ft támogatást igényeltünk a Sajnovics
tér felújítására, melynek során a
beépítetlen részen szilárd burkolatú
járdát alakítunk ki, öntöttvas kandelábereket, padokat, ivókutat és
szemeteseket helyezünk ki a látogatók kényelmére. A tér középpontjában hangulatos pavilont állítunk
fel, a sétány mellett pedig pergolákat tervezünk kihelyezni. A
felújított közpark területén havonta
egyszer termelői vásárt rendezünk,
az itt használt pavilonok tárolására
kis tároló épületet tervezünk
felépíteni.
KDOP
–
Tordas-Gyúró
kerékpárút Az NFÜ által kiírt
KDOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásra
adtuk be a Bp.-Balaton és Eurovelo6 kerékpáros útvonal transzverzális kapcsolat:Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi
kerékpárút fejlesztése című pályázatunkat. A pályázat 100%-os támogatottságú, jelenleg fellebbezési
eljárás alatt van. Az igényelt támogatás összege 248 000 000,- Ft,
amelyből Gyúró-Tordas-Marton-
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vásár között kerék-páros útvonalat
létesítenénk, Gyúró és Tordas között
önálló kerékpárúttal, kerékpáros
szolgáltatásokkal, a környékbeli
településeket összekötő komplex
túra-útvonalakkal.
2013. évre tervezett pályázatok:
- KEOP Iskola energetikai
korszerűsítése Az NFÜ által kiírt
KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című
pályázati kiírásra adja be a
Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése című pályázatát.
A
pályázat
85%-os
támogatottságú, a projekt teljes költsége: kb. 44 000 000,- Ft. A
beruházás során az épület 10 cm
vastag homlokzati kőzetgyapot
hőszigetelést kap, teljes nyílászáró
csere történik 3 rétegű, hőszigetelt
nyílászárókra, valamint korszerű
kondenzációs kazánok kerülnek
beépítésre, és a radiátorokra új szabályozók kerülnek.
Juhász Csaba

Szemétszállítás
fogja biztosítani a zöldhulladék elszállítását és egy alkalommal a lomtalanítást is, melynek időpontjait az
egyeztetést követően hamarosan kihirdetünk. Addig is
kérik a lakosság türelmét és együttműködését. A szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat a
következő elérhetőségeken tehetik meg:

Sajnos többszöri megkeresés után továbbra sem tudunk
újabb információval szolgálni a szemétszállítással kapcsolatban. A szolgáltató a meglévő és változó jogszabályi háttér miatt nem tud pontos információt adni a
lakossággal és a közületekkel megkötendő szerződésekről és a pontos feltételekről. Jelenleg bevételek
nélkül szolgáltat az előzetesen vállaltaknak megfelelően
heti egy alkalommal, a csomagolóanyagok havonkénti
szelektív gyűjtésével kiegészítve. Évi 8 alkalommal

Tel.: 22/579-185
e-mail: info@vhg.hu,
web: www.vhg.hu
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Tájékoztató a 2012. évi adóvégrehajtásról
Adóslista közzététele a Kisbíróban
A 2012. évben két alkalommal történt.

A 2012. évben az adók és az adók módjára behajtható
köztartozásokat – a szokásos felszólításokon túlmenően
– az alábbi módokon próbáltuk végrehajtani:

Adók módjára átadott behajtás (szabálysértési bírság,
helyszíni bírság) Önkormányzatot illető bevétele
Befolyt összeg: 139.000 Ft

Munkabérből, nyugdíjból letiltás
Elrendelt letiltás összesen: 5.925.466 Ft
Befolyt összeg:
2.890.117 Ft
Hátralék:
3.035.349 Ft

Átadás önálló bírósági végrehajtónak
Egy adózóval szemben történt, eddig nem vezetett eredményre.

Jelzálogjog bejegyzése ingatlanra
Összesen 10 db ingatlanra, 2.677.440 Ft értékben.

Gépjármű forgalomból kivonásának kezdeményezése
4 db történt, az adósok a tartozásukat kiegyenlítették.

Állami adóhatósági végrehajtás
Átadott tartozás összesen: 2.671.809 Ft
Befolyt összeg:
5.862 Ft

Telekadó ellenőrzés
Az ellenőrzés során feltárt, eddig be nem jelentett
telkek bevallásából származó bevétel: 1.388.800 Ft.

Bankszámláról inkasszálás
Befolyt összeg: 769.719 Ft
A hátralékosok, többnyire vállalkozások bankszámlájáról havonta, a késedelmi kamat aktuális mértékével
növelten indítottunk hatósági inkasszót.

A késedelmes befizetőknek kellett viselnie a késedelmi
pótlékon túl a végrehajtási eljárás költségeit is.

Felszámolás kezdeményezése vállalkozással szemben
2 db történt, egy esetben a bíróság elrendelte a felszámolást.

Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal

Újra budapesti buszjárat?
Tordas - Budapest illetve Budapest - Tordas viszonylatban
- milyen rendszerességgel utaznak egy héten?
- milyen időpontokban illetve milyen indulási idő-intervallum lehet megfelelő (oda és vissza)?
- a munkáltató milyen módon tudja elszámolni?
- vannak-e a munkáltatónál további kollégák, akik
ezzel a járattal utaznának, számuk?
- a nyilatkozó neve, email címe, telefonszáma.

A megszűnt budapesti autóbuszjáratot próbálja a Viszló
Trans üzleti alapon újraindítani. A járatok költségeit az
utasok fizetnék meg állami támogatás nélkül. Az
előzetes kalkuláció alapján a jelenlegi bérlet árakkal
számolva akkor éri meg buszt indítani, ha azon legalább
40 állandó utas van. Napi két-két járatot terveznek a
reggeli és a délutáni órákban. Ezek pontos időpontját az
előzetesen jelentkezők többségének igényei alapján
határozzák meg.
Kérjük azok jelentkezését, akik rendszeresen szeretnék
igénybe venni a tervezett járatokat. Az érintettektől az
alábbi információkat várják:

A válaszokat a norbert.tamas@viszlotrans.hu email
címre küldjék.
Tordas Község Önkormányzata

Támogassa civil szervezeteinket adója
1%-ának felajánlásával!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Nagy örömünkre hamarosan elkészül az új művelődési ház s azon leszünk, hogy minél színesebb és
gazdagabb programokat nyújtva csábítsuk el Önöket rendezvényeinkre!

K ÉPES

VISSZATEKINT Ő

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a tavalyi évben nyújtott mérhetetlen segítséget és támogatást!

Programok
Február 25. hétfő
Március 1. péntek
Március 15. péntek

18:00
17:00
9:00

Március 22. péntek
Március 31. Húsvét vasárnap

18:00

Polgárőr közgyűlés az általános iskola aulájában
Művelődési Ház megnyitója
1848 – 49-es forradalomra emlékezünk
a SAJNOVICS JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI
ISKOLA MŰSORA
Ifjúsági Klub alakuló est
Locsoló bál a Futball szakosztály szervezésében

Ötleteikkel, kéréseikkel, kérdéseikkel továbbra is állunk szíves rendelkezésükre!
Simonné Bucsi Brigitta
kulturális szervező 06 20 245 6734

Neuverth Kristóf
technikus 06 20 248 8860
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Szeretettel
hívunk és várunk mindenkit a
HANGYA Művelődési Ház felújításának
ünnepélyes átadására, melyet
2013. március 1-jén pénteken
du. 5 órakor tartunk.
Juhász Csaba polgármester

Változik a falugazdász személye és a fogadóórája
Az új falugazdász neve:
Kovácsné Holecz Gyöngyi
Tel: 0620/253-4078

Tordason az ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 9,30 - 10,30
Martonvásáron a Járási Hivatalban :
Kedd: 8,30 - 11,30

I S K OL A I H Í R E K
Február 9-én délelőtt, illetve délutáni időpontban kerül
megrendezésre az alsó- és felső tagozat télbúcsúztató
farsangi mulatsága.
Az eddigi megszokott rendtől eltérően külön rendezvény az alsó és a felső tagozat programja, a nagy létszámra és a nagy érdeklődésre való tekintettel.
Köszönjük a Kedves szülők, az SZMK mindenféle
segítségét. Legyen ez tortasütés, süteménysütés, produkció betanítása, jelmezek készítése. Csak közös
összefogással tudunk sikereket elérni, azt gondolom ezt
már nagyon sokszor bebizonyítottuk.
Február közepén megrendezzük a 3-4. osztályosok
Szépkiejtési versenyét, majd a hónap végére tervezzük
a „Mesemondó verseny” lebonyolítását.
Felső tagozatos diákjaink február 14-én Bicskén
megrendezett területi versenyen képviselik iskolánkat a
„Szép magyar beszéd” versenyen, majd február 21-én
kerül sor a területi Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyen való szereplésükre, reméljük sikerrel.

Március 15-én méltó módon emlékezünk a forradalom
és szabadságharc eseményeire és hőseire.
Területi versenyen veszünk részt Pázmándon (matematika, rajzpályázat, mezei futóverseny) a szokásos
versenyeken képviselve iskolánkat.
Március 25. ismét Tehetségnap az iskolában. Ez alkalommal a művészeti iskola növendékeinek bemutatásában láthatjuk „Este a Gyimesben jártam…”
gyimesi műsorát.
Diákjaink sikeres és szép szerepléséről szeretnék beszámolni.
Benedek Elek gyermekrajz-pályázatra küldtek diákjaink
pályamunkákat. A cél az volt, hogy kiderüljön kik azok
a tehetséges gyermekek, akiknek rajzai díszítik Benedek
Elek összes meséje sorozat „A kis gömböc” című
kötetét. A 12 meséhez 35 db alkotást választott ki a
zsűri. A meséhez tartozó nyertes rajzok készítői:
Könyves Kata 7. osztályos és Petz Ilona Sára 3.a. osztályos tanulók:
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Könyves Kata Döbrentey Ildikó és Gryllus Vilmos
közös ajándékát is megkapta, a zsűri különdíjasaként.
Gratulálunk tanítványainknak és nagyon büszkék
vagyunk rájuk.
További jó munkát, az előttünk álló versenyhez sok sikert kívánok mindenkinek.

Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony
című meséhez, A három aranygyűrű című meséhez Petz
Ilona Sára 3.a. osztályos, Árva Fuisti című meséhez Szilika Domonkos 3.b. osztályos tanulók rajzai kerültek
kiválasztásra.
A zsűri döntött a 15 legjobb pályamunkáról is, közöttük
Könyves Kata 7. osztályos tanítványunk 9. Petz Ilona
Sára 3.a. osztályos tanítványunk 11. helyezést ért el.

Somfai Sándorné

FELHÍVÁS
Ismételten megköszönjük az iskola javára felajánlott minden támogatásukat, kérjük, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával továbbra is segítsék iskolánkat.

A „Bábel” Alapítvány adószáma: 18486874-1-07

KÖNYVTÁR
Kedves Olvasók!
megvalósításra sablonokkal és könnyen követhető leírásokkal. Ideális ajándékötleteket találhatunk húsvétra,
anyák napjára, születésnapokra.
A Színes ötletek Madár- és virágfüzérek című darabját
gyerekeknek ajánlom: ovisok és alsósok is találnak
benne könnyen elkészíthető, vidám figurás füzéreket.
Más módon igényel ügyességet a Kísérletezzünk!
sorozat Időjárási jelenségek kötete, amelynek révén a
gyerekek otthon is előállíthatnak szivárványt, tengeri
szellőt, megmérhetik, mekkora egy esőcsepp – természetesen felnőttek segítségével.
Ha ebéd után van kedvünk, laboratóriummá változtathatjuk a konyhát, mert ezekhez a kísérletekhez egy
átlagos háztartásban megtalálható alapanyagok is
elegendőek. Kipróbálhatjuk a fényvisszaverést, üvegházhatást, létrehozhatunk tornádót.
Kellemes időtöltést kívánva szeretettel várok mindenkit
a könyvtárban!

Amikor ezeket a sorokat írom –február elején, még
tartja magát a tél. Remélem, a hideg és a változékony
idő nem lesz akadálya, hogy felkeressék a könyvtárat,
és megtalálják a kedvükre való könyvet. A kinti
munkákat még csak tervezni lehet, így biztosan jut idő
olvasásra is. Nagy öröm számomra, hogy már most, év
elején sokan beiratkoztak, és azok is jönnek, akik hosszabb ideig nem tudtak. Az ajánlóban már a tavaszt idézik
a kézműves könyvek, hátha az otthonunk, munkahelyünk „átöltöztetésével” az évszak is hamarabb beköszönt…
Ebben lehet segítségünkre a sokak által
kedvelt Aréna Kiadó
kötetei közül A tavaszváró
kézműves
ajándékok című. Foltvarrással készíthető díszek, üdvözlőkártyák,
virágcserepek, falvédők, táskák várnak

Varga Szabolcsné
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ÓVODAI HÍREK
Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program
az egészséges életmódra neveléshez.
„Az óvodáskorú gyermek aktív befogadója a világnak.
Egyetlen gyermek sem kerülheti el, hogy részesedjen
az őt körülvevő ingerekből. Felfedezi a világot, kérdez,
felel, megfigyel, kipróbál és folyamatosan tapasztal.
Utánzással sajátítja el a különböző viselkedés-formákat,
függetlenül attól, hogy azok pozitív vagy negatív
értéknek felelnek meg. Így a mások által produkált
mintákat reprodukálja, s ezzel új viselkedési módokra
tesz szert. Az utánzás hatóköre nagyobb, mint ami látszik, mert van az úgynevezett késleltetett utánzás is,
amikor az egyén látszólag passzív, később azonban
követi a kapott mintát. A fentiek alapján joggal állíthatjuk, hogy a dohányzással kapcsolatos vélemény,
értékrend formálása már óvodáskorban is időszerű. Az
egészséges életmódra nevelés megjelenik a családban
és az óvodában, közvetett és közvetlen formában.
Alapvető viselkedésminták bevésődnek, természetesen
a dohányzással kapcsolatosan is. A megelőzés egyik
leghatékonyabb formája, hogy a gyermekek olyan információ birtokába jussanak, amelyek alapján a dohányzást helytelenítő attitűd alakulhat ki. Az egészséges
életmód kialakulásának nélkülözhetetlen feltétele, hogy
a gyermek ismerje azokat a káros hatásokat, melyeket
később figyelembe tud venni a dohányzásra ösztönző
befolyásokkal szemben.”

Bár nagyon szeretjük a telet,
egyre jobban vágyakozunk a tavasz után. Január
utolsó napjaiban
mikor a farsangi
mulatságra készültünk már hírt kaptunk felőle, hiszen
a tavaszias időjárásnak köszönhetően egyik napról a
másikra előbújtak a hóvirágok a kertekben. Mire
cikkünk megjelenik véget ér a nyúlfarknyi farsang, és a
farsangi mulatságunk is emlék már, melyre nagy izgalommal készülünk. Farsangi mulatságunkat február 7.én tartjuk, lesz dínom-dánom, eszem-iszom és az óvó
nénik mesejátékkal örvendeztetik meg a gye-rekeket.
Az idén a vendéglátó a Süni csoport lesz.
Novemberben a Katica csoport Nagykarácsonyban
meglátogatta a Mikulást, a belépőket pályázaton nyertük.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve és a Mikulásfalva Nonprofit Kft
pályázatot írt ki” Óvd magad, védd a környezetet!”.
A pályázat célja: egészségtudatosabb életmód (környezetünk óvása, dohányzás elutasítása) kialakítása az
alapoktól kezdve. A pályázat feltételeinek megfeleltünk.
Elnyertük a Nemdohányzó óvoda címet, elindítjuk az
Óvodai Dohányzás Megelőzési Programot, tudatos
környezetünk megóvására irányuló programot szervezünk. Dohányzás megelőzési hetünket február 25. március 1.-ig tartjuk. A téma feldolgozásához szakmai
anyagot is kaptunk. Néhány gondolat a programmal
kapcsolatban:

Végezetül megköszönjük Tamás Róbertnek a sok
játékot.
„Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne
rövidítsük.”
Móra Ferenc

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165-1-07
Teremtőkert Egyesület adószáma: 18144150-1-07
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
csoport, Szabó Gábor, Bagdi Réka furulya, Szilágyi
Szabolcs, Turú András hegedű, Szabó Imola, Schachay
Viktória népi ének + tanárok
Március 23. Jótékonysági koncert a „Gyúrói Iskoláért”
(zenészek, táncosok)
Március 25. de. Tehetség nap Tordason „Este a Gyimesbe jártam…” gyimesi műsor ism.
Március vége Megyei Fúvós Találkozó Sárosd (pontos
időpont még nincs)
Március 31- április 1. szombat-vasárnap Országos
Táncháztalálkozó Bp. P.L. Sportaréna (fakultatív), a
húsvétra való tekintettel szervezetten nem veszünk
részt.
Április 5. „Ürömi Öröm” Néptánc Fesztivál új gyimesi
koreográfiával vesz részt a 3. néptánc csoport! (ez lenne
a főpróbája a rá következő héten megrendezendő tanulmányi versenynek)
Április 11-13. Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi
Verseny Budapesten 3. néptánc csoport
Április 30. 17 óra Májusfaállítás Tordason az összes táncos csoport közreműködésével
Május 6. Hangszer és táncbemutató koncertek (TordasGyúró, iskola-óvoda) válogatott műsor, az iskolában
tanított összes hangszer és a néptánc megjelenítése
Május 13. „Este a Gyimesbe jártam…” gyimesi műsor
Székesfehérváron, Táncház (tehetséggondozó pályázat
sikeressége függvényében)
Május 27- 30. Év végi vizsgák
Május 31- június 4. Gyimesi gyermeknapi fesztivál,
tanulmányi kirándulás Gyimesközéplok - Hidegség
(névsort külön egyeztetjük, előtte várható szülői
értekezlet)
Június 8. Tordasi Kulturális Nap (zenészek, táncosok –
válogatás a vizsgából)
Június 15. 9 óra tanévzáró, ballagás
Június 21. „Dallal, tánccal” Értelmi Fogy. Otthonban
fellépés (résztvevők egyeztetés alatt)
Augusztus 27-31. XI. Szűcs Béla tánctábor (Rétközi és
nagysajói táncanyag, kézműves foglalkozás és zenetanítás), a tordasi művészeti iskolásoknak ingyenes!

A 2012/13. tanév első félévét január 18-án, 99 tanulóval
sikeresen lezártuk. Az iskola részegységeként működő
művészetoktatás új fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Martonvásári Tankerülete.
Tervezett programok 2012/13. tanév, második félév
(január-augusztus)
Január 8-15. Félévi vizsgák sikeresen lezajlottak,
zenéből 63 fő, táncból 58 fő + 15 fő óvodás vizsgázott
le. Meghívott vizsgabizottság tagjai voltak: Szünder
Nóra zenetanár/elnök, Dénes Zoltán népzenész, HahnKakas István néptáncoktató/elnök, Darabos Péter,
Strack Orsolya, Mihovics Márta néptáncoktatók.
Január 16. Területi népdal és népzenei verseny, Tordason lezajlott, továbbjutók: Gatyamadzag zenekar –
Szilágyi Szabolcs, Turú András, Konczos Vince,
Kerényi Tamás, Schachay Viktória ének, Násztor Eszter
ének, Pápai Áron citera, Sárossy Gyula furulya →
megyei döntő febr. 27. Sárkeresztes
Január 21. 18 óra Művészeti iskolás szülői lezajlott,
témáink között szerepelt: új intézményfenntartás, elmúlt
félévi beszámoló, második féléves programok, befizetések rendje (később részletezve)
Január 22. Magyar Kultúra Napja (8 pár táncos
közreműködésével) helyi iskolai rendezvény, lezajlott
Január 26. Furulya verseny Székesfehérvár lezajlott, díjazottak: Kovács Nikol 2. díj, Szabó Réka 3. díj
Február 8. Pesovár Ferenc emlékére gála műsor
Székesfehérváron meghívottak: Násztor Eszter, Gatyamadzag zenekar
Február 23. VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny Székesfehérvár nevezett tanulók: Kovács
Nikol, Sugár Anna Lili, Szabó Réka, Gladcsenkó
Georgina, Boldizsár Botond, Boldizsár Kolos
Március 15. 9 óra Nemzeti Ünnep Tordas műv. ház
(táncosok közreműködése)
Március 21. Figurás bérlet sorozat keretében „Este a
Gyimesbe jártam…” gyimesi műsor 60’ adása a Hagyományok Házában, Budapest résztvevők: 3. néptánc
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Beiratkozás a 2013/14. tanévre: május 13-15. és június
5-7.
Pótbeiratkozás: szeptember első hete.
Térítési és tandíjak mértéke, a beszedés rendje:
A 2. félévben a térítési- és tandíjak összege nem, a
beszedés módja csak annyiban változik, hogy mivel a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerülete
felé egy összegben kell elszámolni, nagyon kérnénk a
pontos befizetést!
A két tanszakos tanulóknak a tandíj befizetés várható
időpontjai:
2013. március 4-7-ig
április
8-11-ig
május
6-9-ig
június
5-7-ig

X. Szűcs Béla gyermek és ifjúsági tánctábor 2012. aug. 31.
gála a tordasi sportpályán, gyimesi „ropogtatás”
a szabadtéri színpadon

„ …A gyermekek (szülők) számára a szereplés, a produkció és az általa elért siker az elsődleges; - a jó oktató
számára pedig mindez eszköz arra, hogy művészi és
emberi értékkel gazdagítsa tanítványait… még akkor is,
ha a gyerek esetleg csak évekkel később jön rá, hogy a
sikerek mellett nevelődött is: ízlését, magatartását
nagymértékben befolyásolják a kapott művészi értékek,
a közösségi munka.”
Györgyfalvay Katalin  (koreográfus)

Reméljük, a jól bevált minta továbbra is kiszolgálja a
helyi igényeket, a tordasi művészetoktatás életképes tud
maradni, mint az iskola szerves része, a fenntartó
megváltozásával is.
Végül idézni szeretnénk a pedagógiai programunkból:

TORDASI MŰVÉSZETOKTATÁS: Cselikovics Herta,
Fazekasné Domak Anikó, Fersch Andrea, Németh
Ildikó, Kovács Márton, Sasvári Bertalan, Szabó Szilárd

Állandó sikerélmény, megerősítés (tanár - diák - szülő
között)

Énekelni mindenki tud!
A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza
a 2012/2013. tanévben újításként a Fejér Megyei Népdaléneklési Versenyt kibővítette a zenekari kategóriával,
s így hirdette meg a Fejér Megyei Gyermek és Ifjúsági
Népdaléneklési és Népzenei Versenyt.
A három kategóriában (Énekes - Zenekari - Vegyes
kategóriák) öt területi megmérettetésen vettek, illetve
vesznek még részt a megye gyermekei, fiataljai. Ily módon szokásosnak mondható, hogy 2013. január 16-án
ezen előválogatók egyikének volt házigazdája ismét intézményünk.
Elsőként Juhász Zsófia a Fejér Megyei Művelődési
Központ igazgatónője nyitotta meg a rendezvényt, majd
Kosaras Péter Ákos igazgató úr köszöntőjében "közös
jövőnk zálogaként" kiemelte kulturális örökségünk
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megőrzésének jelentőségét, hisz ebben a nemes
munkában tevékenykednek a népdalénekesek,
népzenészek is.
Ezután megkezdődött a különböző tájegységek dallamainak koncertje. A bemutatón Velence, Kápolnásnyék,
Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró, Etyek
iskoláinak 25 produkciója, azaz közel 80 énekese és
muzsikusa vett részt. A verseny szépen lezajlott,
iskolánkat 13 produkcióval képviseltük. Antal Luca
Dorottya, Násztor Eszter, Schachay Viktória, Szabó
Imola – szólóének, Havasi Gyopár Énekegyüttes Gyúró 2. osztály, Bagdi Réka, Kunsági Kinga, Sárossy
Gyula, Szabó Gábor – szóló furulya, Pásztor DóraSárossy Sarolta, Teszár Vilmos Tamás, Pápai Áron –
Hármójuk közül Vakler Anna és Varró János eddig minden évben itt volt nálunk, így évről-évre tanúi lehetnek
a gyermekek fejlődésének. Németh István is szerencsésnek érezte magát, hiszen ő „már csak” a megyei
döntőbe jutott kis palántákat hallotta ezen évek alatt,
viszont most megállapította, hogy rajtuk kívül is
rengeteg gyermek él körülöttünk, akiknek fantasztikus
„torkuk” van!
Vakler Anna a programot követő szakmai értékelésében
arról is szót ejtett, hogy egy ilyen örömteli délutánnak,
melyet a fellépők ajándékoztak a közönségnek,
szervezőknek és a zsűrinek, a mai pörgős - néha nagyon
gondterhelt - világban sokáig ki kell tartania. Nemcsak
énekesek és csoportok, hanem valójában alkotóműhelyek mutatkoztak be, akik mögött ott állnak a
rengeteg és nagyon fontos munkát végző felkészítő
pedagógusok, és nem utolsó sorban a szülők, nagyszülők, családtagok.
Alkotás akkor születik, amikor a szívünkben,
lelkünkben megmozdul valami. "Az a meggyőződésem
erősödött meg ma, hogy ÉNEKELNI MINDENKI
TUD!" - hangsúlyozta Vakler Anna. Van, aki kapott
vagy örökölt tehetséget, ők a szerencsésebbek, de ez a
folyamat - ha a kedv és igény szívből jön - tanulható és
elsajátítható.
Zárásként minden fellépő egy emléklapot kapott, illetve
tőlünk egy szelet csokoládét. Majd felsorolták, hogy a
tordasi fordulóból a következő

szóló citera, és a vonósok: a Gatyamdzag zenekar (Turú
András, Szilágyi Szabolcs, Konczos Vince, Kerényi
Tamás). Míg a zsűri tanácskozott, hogy mely produkciók képviselhetik ezen területet a megyei döntőn 2013.
február 27-én Sárkeresztúron, addig hagyományosan
egy kis uzsonnával vártuk a fellépőket és felkészítőiket.
Majd az értékelés következett, hisz megérkezett a zsűri,
melynek tagjai voltak:
Vakler Anna népdalénekes, népzenepedagógus, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Varró János
népzenész, népzenepedagógus, a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, Németh István népzenegyűjtő, a
Zenetudományi Intézet munkatársa.
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12 produkció jutott a megyei döntőbe:
Papp János István

Zöldliget Általános Iskola,
Velence

Kispacsirták

Beethoven Általános Iskola,
Martonvásár

Bencze Annamária

Vörösmarty Mihály Gimnázium
és AMI Kápolnásnyék

Keresztúri Pityerkék

Petőfi Sándor Általános Iskola,
Ráckeresztúr

Násztor Eszter

Sajnovics János Egyesített
Ált. Iskola és AMI, Tordas

Schachay Viktória

Sajnovics János Egyesített
Ált. Iskola és AMI, Tordas

Pápai Áron

Sajnovics János Egyesített
Ált. Iskola és AMI, Tordas

Sárossy Gyula

Sajnovics János Egyesített
Ált. Iskola és AMI, Tordas

Gatyamadzag Zenekar

Sajnovics János Egyesített
Ált. Iskola és AMI, Tordas

Kisrigó énekegyüttes

"Magyar-kút" ÁMK Jávor
Zoltán Nemzetiségi Alapfokú
Művészeti Iskolája Etyek

Csilipán énekegyüttes és
"Magyar-kút" ÁMK Jávor
Kenderzsup citeraegyüttes Zoltán Nemzetiségi Alapfokú
Művészeti Iskolája Etyek
Gulyás Kiara

"Magyar-kút" ÁMK Jávor
Zoltán Nemzetiségi Alapfokú
Művészeti Iskolája Etyek

Ezt követően növendékeink közül, Násztor Eszter és a
Gatyamadzag Zenekar (Turú András, Szilágyi Szabolcs,
Konczos Vince, Kerényi Tamás) részére egy meghívást
nyújtott át Juhász Zsófia igazgatónő, melyben a
fellépőket felkérte a 2013. február 8-án megrendezendő
Pesovár Ferenc emlékesten történő közreműködésre!
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindenkinek,
aki bármilyen módon segített a rendezvény előkészületeiben, munkálataiban, illetve gratulálok minden
versenyzőnek és további sikeres felkészülést kívánok a
megyei döntőre!
Fazekasné Domak Anikó
népzene tanár, a rendezvény szervezője
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Fejér Megyei Furulyaverseny Székesfehérváron
Harmadik alkalommal szervezett 2013. január 26-án a
Fejér megyében klasszikus furulyát tanuló diákok
számára furulyaversenyt a székesfehérvári Hermann
László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola.
Az immár hagyományosan kétévente megrendezésre
kerülő versenyen 38 tanuló indult. Tordast a Sajnovics
János Egyesített Általános Iskola és AMI 11 diákja
képviselte: Boldizsár Kolos, Boldizsár Botond, Gladcsenkó Georgina, Kiglics Barnabás, Kónya Kitti,
Kovács Nikol, Milichovszky Zita, Pók Zsófia, Sugár
Lili, Szabó Réka és Szilika Domonkos. A verseny napja
tanulóink számára nem indult kedvezően, mert Szünder
Nóra tanárnő betegség miatt nem tudta vállalni a
gyerekek zongorakíséretét. A helyszínen kértük meg a
Hermann László Zeneiskola és a Csitáry Emil
Művészeti Műhely állandó korrepetítorát, Miniska
Mónika tanárnőt, aki gondolkodás nélkül elvállalta és
professzionális szinten teljesítette is ezt a cseppet sem
egyszerű feladatot. NAGYON NAGY KÖSZÖNET
ÉRTE! Természetesen a gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak ehhez az új helyzethez, ami nem volt
egyszerű, minden elismerést megérdemelnek. A kis

Kovács Nikol, Szabó Réka, Milichivszky Zita
felkészülés közben

zenészek teljesítményét Bánfi Balázs és Kecskeméti
László furulyaművészek, valamint Acsai Sándorné fuvolatanár értékelte. A versenyen igen rangos mezőnyben
Kovács Nikol 2., Szabó Réka pedig 3. helyezést ért el.
GRATULÁLUNK!
Fersch Andrea

A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI
Borkészítési tanfolyam
A heti rendszerességgel megtartott előadásaimon öreghegyi szőlősgazdák és lelkes borkedvelők gyűltek össze
azért, hogy belepillantsanak a borkészítés tudományába.
A célom az volt, hogy az érdeklődők nyomon követhessék a bor készítésének lépéseit a szürettől a palackozáson
át, egészen a borbírálatig. Megismerhették továbbá a főbb szőlőfajtákat, bortípusokat és ezek készítési technológiáit és hazánk fontosabb borvidékeit is.
A fontos tudnivalók ismertetése után mindig a témához kapcsolódó borokat nyitottam és kóstoltottam a hallgatósággal, így testközelből is tapasztalhattuk a különféle módon készített borok tulajdonságait.
Azon túl, hogy szőlőtermesztésről és borkészítésről osztottam meg információkat, ezeken az alkalmakon egy
remek közösség formálódott, a borok mellett sokféle
témáról tudtunk beszélgetni péntek esténként. Ezúton is
köszönöm nekik, hogy mindig eljöttek és szeretettel teli
légkört biztosítottak az előadásaimhoz.
Takács Edina
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Teremtőkert Tanfolyamok
Egyesületünk a Völgyvidék Leader Közösség támo-

össze mi is heti rendszerességgel ezekre az alkal-

gatásával

makra.

az

elmúlt

ősszel

HELYI

TERMÉK-

FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ TANFOLYAMOKAT INDÍ-

A 15 alkalom alatt megtanultuk felvetni a kereteinket, -

TOTT A TEREMTŐKERT ALKOTÓHÁZ.

ez a legnagyobb tudomány! Rengeteg érdekes és szép
mintát kipróbálhattunk, ki-ki a maga türelméhez, tehetségéhez és tetszéséhez képest. Így csupa egyedi dolog
került ki a kezeink közül. Volt aki tarisznyát, volt aki
párnát, volt aki szütyőt, futót, pénztárcát, szalagot, vagy
éppen bábot készített magának vagy éppenséggel
ajándékba.
Meseszép színekkel, végig tiszta gyapjú fonalat
használva dolgoztunk, alkottunk.

A tanfolyam 4 modulból áll: kerámia, szövés,
borkészítés és sütés. Ez összesen 4x15 alkalmat jelent.
A képzés 8 fős csoportokban, elsősorban a helyi
illetőségű felnőttek számára nyújt lehetőséget a tanulással egybekötött, családias hangulatú közösségi életre. Célunk a kézműves mesterségek megőrzése, a
helyi piac, a helyben foglalkoztatás ösztönzése, és nem
utolsó sorban a helyi kisközösségek építése.
2012 őszén indult a szövés és a borászat, amelyek

Szívet melengető volt, ahogy a reggelente befűtött

2013 februárjában érnek véget. Rögtön utána indul a

cserépkályha minden alkalommal ontotta

kerámia és a sütés, melyek egészen május végéig fog-

melegét.

Mindig volt, aki mindannyiunkra gondolva sütött valami

nak tartani.

finomat, mindig főztünk egy jó forró teát, és amellett,

A SZÖVÉST jómagam is végigjártam.

hogy szőttünk, beszélgettünk, időt szakítottunk ma-

Ahogy régen az asszonyok a hosszú téli estéken eljár-

gunkra, figyelmet szenteltünk egymásra.

tak a fonóba, vagy tollat fosztani együtt, úgy jártunk

Botta Veronika

Teremtőkert Egyesület adószáma: 18144150-1-07
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik
„gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát. A nagyböjt első
napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó
se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan
találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok szándékuk
ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul”. Ez az isteni szeretet
legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül. A hamu keresztjéről a kereszt
halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt –
halálban és halhatatlanságban. Ezt az utat a szeretet írta
elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember
kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. Mivel
ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül
szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével.
(S. Weil.) A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt
érik a legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala.
Programjainkról részletes információ található
honlapunkon: www.tordasrk.hu

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Péntekenként 18.00 órakor zsolozsma.
Február 22-én (pénteken) - Szent Péter székfoglalása,
ünnepi zsolozsma 18.00 órakor
Március 15 -17 reggel péntektől vasárnapig lelkigyakorlat Válon a Szent Mihály majorban
Március 17. vasárnap – 10 órakor a szentmise
keretében az Édesapák megáldására kerül sor
Március 24. Virágvasárnap – a 10 órakor kezdődő
szentmisében a Máté passió hangzik fel, a szentmise
előtt barkaszentelés
NAGYHETI ÜNNEPI MISEREND:
Március 28. - Nagycsütörtök – 20.30-kor az Utolsó
vacsora miséje, Lábmosás szertartása
Március 28.– Nagypéntek – 15.00 órakor keresztút
- 20.30 órakor igeliturgia, hódolat a Szent kereszt előtt,
szentáldozás
Március 30. – Nagyszombat – 17.00-kor Húsvét
vigíliája, feltámadási körmenet
Március 31. Húsvétvasárnap – 10 órakor ünnepi szentmise
Pilinszky János: Kölcsönös szeretet – kölcsönös
szenvedés
Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet,
ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő.
Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Olyan régi fotókat várunk, amelyek bár családi eseményhez kötődnek, -legyen az keresztelő, esküvő, konfirmálás- mégis híven beszélnek az adott kor
gyülekezeti életéről is, esetleg látszik rajta a templom
épülete, a templombelső, a parókia. Kérjük, hogy akinek
birtokában van ilyen kép, hozza be az irodába, lemásoljuk, és sértetlenül visszaadjuk a tulajdonosnak.
2013. március 10-én, vasárnap a VISZ képviselőit
látjuk vendégül. Igét hirdet munkatársuk, Csikós Mihály. Az Istentisztelet ideje alatt a gyerekeknek

Egy 1713. évi úrbéri szerződés 7. pontja szerint a
földesúr megengedi, hogy a területén élő evangélikus
telepesek lelkészt tartsanak. Ezzel a rendelettel megalakult a tordasi evangélikus közösség, amely most ünnepli fennállásának 300. évfordulóját.
Az idén folyamatosan készülünk arra, hogy a jeles alkalomról ősszel, a Reformáció ünnepéhez közeli
időpontban méltó módon megemlékezzünk.
Szeretnénk tablót készíteni a gyülekezet történetéről,
melynek összeállításához kérjük az Önök segítségét.
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és felnőtteknek egyaránt szóló mesélős-beszélgetős
műsorral. Mindenkit szeretettel várunk!
Az ökumenikus imahét esti alkalmai sokakat vonzottak
közös elcsendesedésre és imádságra. Köszönjük a
résztvevőknek, a szervezőknek, és a napi imájukban
velünk közösséget vállalóknak egyaránt. Kérjük Istent,
hogy tartsa meg keresztény gyülekezeteinket továbbra
is szeretetben egymás iránt.
Januárban több olyan alkalom is adódott életünkben,
ahol közösségünk fiatalabb és idősebb tagjai találkozhattak, beszélgethettek egymással. A kisebbek nagy
örömére idén is megrendeztük a farsangi mulatságot. A
gyerekek lelkesen bújtak jelmezbe, a szüleik pedig izgatottan készültek arra, hogy meglepetést szerezzenek
nekik. Megalakult egy szülői színjátszó kör, akik Lázár
Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm című meséjét adták
elő a csemetéknek. A sikeren felbuzdulva kitartást, és
erőt kérünk Istentől a folytatáshoz.
Másnap disznóvágásra gyűltünk össze, amit szintén
„csapatépítő” alkalomnak szántunk, itt már inkább a
gyülekezet felnőtt tagjaira gondolva. Persze ebből sem
maradhattak ki a gyerekek, akik lelkesen asszisztáltak
a hurka és kolbásztöltéshez. Köszönjük mindenkinek,
aki a szervezésben és a lebonyolításban részt vett.

foglalkozást tartanak. Délután szeretetvendégség
keretében családi összejövetelre várják a gyülekezet
tagjait, ahol a család és benne kiemelten a gyerekek
hitélete kapcsán felvetődő gyakorlati kérdésekről és a
megvalósítás módszereiről hallhatunk, beszélgethetünk
bővebben.
A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség, GyermekEvangélizációs Közösség, 1989.) a nemzetközi
CEF(ChildEvangelismFellowship, 1937.) magyarországi képviselője. A szervezet bibliai alapokon álló
protestáns hitvallású, felekezetközi gyermekmisszió.
Céljuk, hogy minden magyar gyermek megismerje az
evangéliumot, és így már gyermekként rábízhassa életét
Jézus Krisztusra, mint Megváltójára. Küldetésük a magyar keresztyén egyházak és gyülekezetek támogatása
a gyermekmissziói munka építésében.

Az eseményekről -egyéb érdekes információk és ajánlók mellett- fényképes beszámolót olvashatnak
weboldalunkon: http://tordas-gyuro.blogspot.hu.

2013. április 5-én, pénteken délután Levente Péter és
Döbrentey Ildikó látogat el hozzánk egy gyerekeknek

A BAPTISTA EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Drogterápiás Otthonából érkeznek szabadulásra vágyó
és megszabadult emberek.
Március 30: Zeneművész család három tagja, fagottal,
hegedűvel és zongorával mutatják meg, hogyan kamatoztatják Istentől kapott tehetségüket.
Április 27: BUBI Band ifjúsági zenekar Budafokról jön
szolgálni.
Az alkalmakra korhatár nélkül mindenkit szeretettel
hívunk és várunk.

Új programlehetőséggel szeretnénk a község lakóit
gazdagítani. Minden hónap utolsó szombatján 18 órai
kezdettel különleges, meghívott vendégekkel és meleg
teával várunk mindenkit a BAPTITEA Házban . Az alkalmakon a vendégek szolgálata mellett lehetőség nyílik
különleges teák fogyasztására, beszélgetni, zenét hallgatni.
Már megvan az első három alkalom programja:
Február 23: Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
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Szombat 16.15 Bibliakör felsősöknek
17.15 Harangpróba
18.00 Ifjúsági alkalom

A Baptista Gyülekezet állandó alkalmai:
Vasárnap 9 óra Bibliakör óvódás és alsós gyerekeknek
10 óra Istentisztelet
Hétfő 19.30. Kosársuli a tornateremben
Csütörtök 18 óra Barátkozók órája (Isten igéjének tanulmányozása keresőknek)

Az alkalmak a Baptista Imaházban (Tordas, Dózsa Gy.
u. 7) lesznek megtartva.

Tordasi Baptista
Gyülekezet
Ifjúsága

Szeretettel meghív hangulatos tea estre, amelyet minden
hónap utolsó szombatján tartunk!
Az alkalmak programjai:
Finom teák közül választhatsz
Zsíros kenyér
Élőzene
Érdekes vendégek
Filmvetítés
Beszélgetés
Társasjáték

Első alkalom: Február 23. szombat 18 óra
Vendégeink: Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói
További alkalmak vendégei:
- Március 30 : Szilágyi család
fagott, hegedű és zongora trióval
- Április 27 : BUBI Band ifjúsági zenekar Budafokról

Mindenkit szeretettel várunk!
Baptista Imaház: Tordas, Dózsa György u. 7
Tel: 0620/886-32-56
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
„Harcold meg a hit nemes harcát…”
/1 Timóteus 6,12/
Szeretettel hívogatunk minden érdeklődőt
a Gyúrói Református Egyházközség

BÖJTI HITMÉLYÍTŐ ESTÉIRE

Február 21-23. Csütörtöktől Szombatig a református templomban esténként 18 órától.
Igével szolgál közöttünk:
Dr. Kádár Ferenc
református lelkipásztor, Sátoraljaújhely
Az estéket követően, február 24-én, vasárnap 10 órakor böjti úrvacsorás istentiszteletre kerül sor.

SZERETETTEL VÁRJUK!

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Labdarúgás
más környékbeli csapatoktól.
Célunk a benn maradás mellett egy családias hangulatú
labdarúgás kialakítása az utánpótlás korú gyerekek és
szülők bevonásával.
Első hazai mérkőzésünkön, március 17-én a bérletesek
és a belépőjegy vásárlók a találkozót megtekintve helyben sütött, friss lángost és egy pohár sört vagy üdítőt
kapnak a szakosztálytól a belépő mellé.
Az ifjúsági csapatunk új edzője Király János lett. Rájuk
is kiemelt figyelmet fogunk fordítani.
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgármesteri hivatal
támogatását, minden további támogatónk és bérletet
vásárló, illetve egyesületi elnökünk, Simon György
segítségét a szakosztály nevében.

Új szelek fújdogálnak Tordason a labdarúgó szakosztály
életében a polgármesteri hivatal hathatós közreműködésével. Nagyobb hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre mind a szakmai oktatásra, mind a
létszámnövelésre. Heti 3 edzésen fogjuk biztosítani
gyerekeink szakmai felkészítését Erdei János edző úr
vezetésével. Távolabbi célunk legalább 100 gyerek
foglalkoztatása a Bozsik program keretében, ennek minden feltételét biztosítani fogjuk.
A felnőtt csapat életében is nagy változások történnek.
A meglevő labdarúgók mellett hazahoztunk két kiváló
helyi focistát, akik magasabb osztályban bizonyítottak:
Farkas Zsoltot (Velence), Király Jánost (Martonvásár).
Igazoltunk egy volt NBI-es, utánpótlás válogatott labdarúgót Németh József (Csepel) személyében. További
nevek említése nélkül igazoltunk a Pénzügyőr SE-től és

Hajrá tovább!

Tordas Sportegyesület adószáma: 19820923-1-07
18

a tordasi önkormányzat lapja

2013. Február

tordasi kisbíró

Judo
2013.01.26.-n a Honvéd - Kipex
csarnokában rendezték meg az ifjúsági korcsoport idei
első hazai erőpróbáját. Az országos rangsorversenyen
Kalamár Botond (60 Kg) és Récsi Ádám (66 Kg)
képviselte szakosztályunkat.
Ezen a nagyon erős versenyen ahol az országból minden
egyesület, szakosztály azért küzd, hogy minél előbb
végezzen az országos rangsorban a 60 Kg-os súlycsoportban Kalamár Botond az előkelő V. helyen végzett.
Február 10.-én Cegléden országos bajnoki döntőn
veszünk részt. Ez a verseny is egyben rangsor és válogató verseny ahol a pontok duplán számítanak.

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
MEGHÍVÓ
A Tordasi Polgárőrség 2013. február 25.-én, hétfőn, 18 órakor tartja éves közgyűlését.
A közgyűlés helye: Tordas, Általános Iskola.
Napirendi pontok:beszámolók megtartása,
beszámolók elfogadása, vezetőség választás, egyebek.
A közgyűlésre minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel várunk!
a vezetőség

Tevékenységünk Tordas közbiztonságának, és az itt élők
értékeinek megőrzése. Tesszük mindezt immár több
mint 20 éve, önkéntesen, és politikamentesen. Keressük
azokat, akik ehhez kedvet éreznek. Jelentkezhetnek nappali szolgálatra, rendezvények segítésére akár kismamák, és nyugdíjasok is. Várjuk azok jelentkezését is,
akik éjszakai szolgálatot tudnak vállalni. Nagyon várjuk
az olyan fiatalokat, akik a falu közbiztonságáért tenni
akarnak. Jelentkezni lehet az elnöknél (06 30/93 47 816,
andorfy@citromail.hu), vagy bármely másik vezetőségi
tagnál.

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Lakótársak!
Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is.
Ilyenkor, a már hagyományos módon lehet az adó 1%–
áról, annak sorsáról dönteni. Mindenkit felkérünk,
döntsön lelkiismerete szerint.
Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve a csekken vagy átutalással történő
adományokat.
Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk: 11670009-0785610070000008.

Vezetőség
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TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Martonvásári Járási Hivatalának működéséről
Csütörtök:
Péntek: 8-12 óráig, -

A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási
Hivatala 2013. január 1. napjával kezdte meg
működését Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és Vál települések illetékességi területén.
Hivatalvezető: Dr. Koltai Gábor
e-mail: hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
titkárság: Tel: 06-22-569-280, Fax: 06-22-569-281

Járási Munkaügyi Kirendeltség
2451 Ercsi, Fő u. 34.,
Tel/Fax: 06-25-520-750, 06-25-520-751,
06-30-333-1546
e-mail: fejermmkercsi@lab.hu
Vezetője Bocsiné Péterffy Ágnes

Szervezeti egységei:
Okmányirodai Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 13., Tel: 06-22-460-081.
Fax.: 06-22-460-229
e-mail: okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu
2451 Ercsi, Fő u. 20., Tel.: 06-25-515-600,
Fax.: 06-25-515-607
e-mail: okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Fabók Lászlóné

Ügyfélfogadás: Hétfő:
8.00-14.00 óráig
Kedd:
Szerda: 8.00-14.00 óráig
Csütörtök: 8.00-14.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Okmányirodai Osztály
A Járási Hivatal részeként két Okmányiroda működik.
Az okmányirodák jelenleg változatlan helyen (Martonvásár, Budai út 13. és Ercsi, Fő u. 20.) a Polgármesteri
Hivatalok épületében fogadják az ügyfeleket.
Az Okmányirodák jogszabályi előírások alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön
lakók ügyeiben láthatják el, más ügyekben, pedig országos hatáskörük van. Az illetékességi terület a járás
területe.

Hatósági Osztály
2462 Martonvásár, Szent László út 2.,
Szociális ügyek Tel: 06-22-569-285,
06-22-569-286, Fax: 06-22-569-281
Egyéb hatósági ügyek Tel.: 06-22-569-283,
06-22-569-284, Fax: 06-22-569-281
e-mail: hatosagi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Király Zsuzsanna

Illetékességi területen intézhető ügyek:
- vezetői engedélyekkel kapcsolatos munka (pl. vezetői
engedély eltiltások)
- vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető)
- gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások)
- gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos
feladatok
- lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a létesítendő
lakcím szerinti településen is)
Országos hatáskörű ügyek: (az ország bármely okmányirodájában intézhető)
- a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadással
- a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének

Járási Gyámhivatal
2462 Martonvásár, Szent László út 2.,
Tel: 06-22-569-288, 06-22-569-289,
Fax: 06-22-569-281
2451 Ercsi, Fő u. 27., Tel: 06-25-515-610,
06-25-515-617, Fax: 06-25-515-641
e-mail: gyamhivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Cséza Andrea
Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági Osztály és a
Járási Gyámhivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12 óráig 13-16 óráig
Kedd.: 8-12 óráig, Szerda: 8-12 óráig 13-17 óráig
20

a tordasi önkormányzat lapja

2013. Február

tordasi kisbíró

megszegése; tiltott fürdés; vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése; polgári védelmi kötelezettség
megsértése; honvédelmi kötelezettség megszegése; árdrágítás; árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása; minőség tanúsítási kötelezettség
megszegése; megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata; rossz minőségű termék forgalomba hozatala;
vásárlók megkárosítása; élelmiszer engedély nélküli
előállítása, forgalomba hozatala; fertőző betegség elleni
védekezés elmulasztása; kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások megszegése;
mezei szabálysértés; erdőrendészeti szabálysértés; erdei
haszonvételek jogosulatlan gyakorlása; felhívással
szembeni engedetlenség; vízszennyezés; ár- és
belvízvédelmi szabálysértés; óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése; nevelési-oktatási tevékenység folytatására
vonatkozó szabályok megszegése; szakképzésben részt
vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok
megszegése.

kiadásával
- az ügyfélkapu regisztrációval
- a vezetői engedély készítésével, cseréjével
- nemzeti egységes kártyához adat-felvételezéssel (diák
igazolvány, polgárőr igazolvány)
- és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.
Lényeges, hogy az ügyfél, amely Okmányirodában
kezdeményezte az ügy indítását az elkészült okmányt is
abban az okmányirodában veheti át. Az ügyintézés
során a kérelmező, ha megadja mobiltelefon számát,
SMS-ben értesítést kap az okmánya elkészültéről. Az
SMS zárójelben tartalmazza, hogy melyik okmányirodába érkezett meg az elkészült okmány.
Hatósági Osztály
Szociális ügyek, 3. számú iroda:
Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok
- Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
időskorúak járadéka, ápolási díj megállapítása.
- Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a
jogosultsági feltételek alapján.
- Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása, hatósági bizonyítvány
kiállítása.
- Hadigondozotti ügyekben az egyösszegű térítésre, a
hadigondozotti járadékra és az egyéb pénzellátásokra
való jogosultság megállapítása.

Egyéb hatósági ügyek, 2. számú iroda:
Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
- A több települést érintő katasztrófahelyzet elleni
védekezés koordinálása.
- A helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra
kötelezettek körének megállapítása.
Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok
- A temető fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése
- A temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos
engedélyezés
Földdel kapcsolatos feladatok
Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok
Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
- Villamos energia – A fogyasztásmérő berendezés
karbantartásával, leolvasásával, ellenőrzésével, cseréjével kapcsolatos feladatok.
- Földgáz – A fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, a földgázelosztási szolgáltatásból
történő felfüggesztéséhez szükséges intézkedéseknek,
vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésével, a szolgáltatás igénybevételével, fogyasztásmérővel kapcsolatos feladatok.

Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket minden hónap
6. napjáig lehet benyújtani.
Ellenkező esetben a díj folyósítása visszamenőlegesen,
a benyújtást követő 2. hónaptól történik.
Szabálysértési feladatok, 2. számú iroda:
A hatósági osztály ellátja az általános szabálysértési
hatósági feladatokat az alábbi szabálysértések esetén:
Becsületsértés; koldulás; természetvédelmi szabálysértés; vallásgyakorlás jogának megsértése; tiltott
szerencsejáték; közerkölcs megsértése; veszélyeztetés
kutyával; csendháborítás; köztisztasági szabálysértés;
veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával;
szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és –fogyasztás tilalmának megszegése; jégen tartózkodás szabályainak
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gondnoki számadás elbírálása)
- kapcsolattartási ügyek (szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolattartásának szabályozása)
- a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének
engedélyezése
- távoltartást megelőző eljárás lefolytatása
- védelembe vétel elrendelése, megszüntetése
- családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtása
- iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelése és
szünetelés megszüntetése, felülvizsgálja az iskoláztatási
támogatás folyósításának szünetelését.

Vízügyi igazgatás
- Az ingatlantulajdonos kötelezése az ingatlan
víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti.
Kulturális igazgatás
Oktatással kapcsolatos feladatok
- Rendkívüli időjárás, járvány, egyéb vis maior helyzet
miatt nem működő nevelési-oktatási intézmény esetén
rendkívüli szünet elrendelése.
- A tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálatokon való megjelenés elrendelésével kapcsolatos
hatósági feladatok.
- Szülő kötelezése, hogy gyermekét a nevelési-oktatási
intézménybe írassa be.

Járási Munkaügyi Kirendeltség
2013. június 30-áig a Martonvásári Járás települései
közül Ercsi és Ráckeresztúr települések vonatkozásában
jár el.
2013 .július 01-től a kirendeltség illetékességi területe:
Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó, Martonvásár,
Tordas, Gyúró, Vál.

Járási Gyámhivatal:
A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb
ügycsoportok:
- családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatok felvétele, perindítás apaság vélelmének
megdöntése iránt, apaság megállapítása iránt, intézkedés képzelt személy apaként történő bejegyzése
iránt)
- eseti gondnok és ügygondnok rendelés, felmentés
(jellemzően vagyoni ügyekben, családi jogállás rendezési ügyekben)
- vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban való közreműködés (kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek
vagyoni érdekeinek védelme)
- gyámsági ügyek (kiskorú részére gyámrendelés,
gyámi számadás elbírálása, gyám felmentése)
ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelyezés felülvizsgálata, megszüntetése)
- átmeneti nevelési és tartós nevelési ügyek tartós
nevelési ügyek
- örökbefogadással kapcsolatos ügyek
- utógondozás
- perindítás (gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog
megszüntetése, gondnokság alá helyezés, gondnokság
felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése, számadási
kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt)
- gondnoksági ügyek (gondnok rendelése, felmentése,

Jogszabályban meghatározott kirendeltségi feladatok:
- álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, álláskeresési járadék, álláskeresési segély
megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével
kapcsolatos feladatok
- munkaerő-piaci szolgáltatások
kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket
- munkaközvetítést, tanácsadást végez,
- munkaerőigény bejelentések
- információt nyújt, tanácsadást végez
- ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és
tanácsadási feladatokat
- munkaerő-piaci programok szervezése
- kapcsolatot tart a járás gazdasági életében részt vevő
munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a
megyében működő más szervezetekkel
- közfoglalkoztatási feladatok ellátása
- szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő
kijelölés, kapcsolattartás
- a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása
Dr. Koltai Gábor, hivatalvezető
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KÉKKERESZT
Valóban szabadok...
téve lehetővé a személyes döntést: kell-e az új élet, vagy
maradjon minden a régiben?
Gyógyító alkalmainkat minden hónapban a Dunakanyar
egyik legfestőibb környezetében, Dömösön rendezzük
kb. 55 férőhelyes alkohológiai szakintézetünkben.
Az országban számos helyen működik utógondozó csoport, ahol rendszeresen összejöhetnek azok, akik
életükhöz segítséget várnak. Itt megbeszélhetik problémáikat, és feleletet kaphatnak kérdéseikre.
A csoportokat a helyi adottságoktól függően különböző
felekezetű lelkészek vezetik, őket segítik egyesületünk
állandó és önkéntes munkatársai.
Ugyanakkor utógondozó csoportjaink egyben lehetőséget nyújtanak a gyógyulni vágyók számára, hogy
"szabadult" társaikkal találkozzanak és saját szemükkel
is meggyőződhessenek arról, hogy valóban van
szabadulás, van új, értelmes, tartalmas és örömteli élet.
Az Egyesület honlapján a gyógyítóhetek időpontjai és
minden fontos információ megtalálható.
Magyar Kékkereszt Egyesület honlapja:
http: //www.kekkereszt.org/index.php
Elérhetőség telefonon: 06 1 307 -7160, munkanapokn
9-16 óra között
Martonvásáron Kékkereszt utógondozó csoport működik, ahol szintén segítséget kapsz. Találkozó keddenként 17 órakor az Élet Kenyere Közösség házában,
Martonvásár Dózsa György u. 1. ( a Pipi Grill mellett)
Szeretettel várunk a csoportba!

Az első magyar Kékkereszt Egyesület alapítója egy
azelőtt rendkívül iszákos újvidéki iparos volt a múlt
század végén, aki külföldi útja során a Nemzetközi
Kékkereszt szervezettel kapcsolatba kerülve megismerte és befogadta a gyógyító evangéliumot.
Iszákosságától megszabadulva elhatározta, hogy felkarolja alkoholista embertársai sorsát érintkezésbe lépve
a svájci Kékkereszt szervezettel és Újvidéken megalapította a Kékkereszt Egyesületet.
A történelem viharai sokféle változást hoztak a szervezet életébe, de 1993-tól ismét önálló egyesületként
folytathatja tevékenységét szoros együttmüködésben a
Református Iszákosmentő Misszióval oly módon, hogy
az együttesen vállalt gyógyító munka eredményeképpen
"szabaduló" iszákosok, és más szenvedélybetegek utógondozását a Magyar Kékkereszt Egyesület országos
hálózata segíti.
A hozzánk forduló gyógyulni vágyók számára mi nem
elvonó, hanem "ajándékozó" kúrát javaslunk: egy olyan
teljes és tartalmas élet lehetőségét, amelyben nincs
többé szükség a szenvedély, nyújtotta "örömökre". Kéthetes gyógyító konferenciáinkon erről a teljes életről
esik szó, erről folyik a beszélgetés, ebbe az életbe nyerhetnek bepillantást a résztvevők, és erről az életről számolnak be azok, akik éltek a lehetőséggel, és új életet
kezdtek.
Ezeken a konferenciákon igyekszünk minden oldalról
megmutatni azt az életet, amely valódi értelemmel és
tartalommal töltheti meg mindennapjainkat, ily módon

Salamon Sarolta önkéntes ( 06 30 3832903)

Fülakupunktúrás Addiktológus, Természetgyógyász,
Masszázs terapeuta
Tóth Gáborné Tordas, Somogyi B u.16
Időpont egyeztetés Tel :06-30-268-58-43, 06-22-467-650
Rendelési idő:
Hétfő, Kedd 9-11-ig Szerda, Csütörtök, Péntek 17-19-ig
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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

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)

HIRDETÉSEK

06 25/492-021
Gyógyszertár: (Martonvásár)

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények beváltása, vény
nélkül kapható gyógyszerek gyógynövények - gyógytermékek.
A Biopatika továbbra is átveszi a lejárt gyógyszerkészítményeket, használt fecskendőket a lakosságtól.

06 22/460-019
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

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
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 20/852-03-52, 06 20/852-0353.

VÁRJA ÖNÖKET A CIFRAPINCE ÉS VENDÉGHÁZ !
Szállás, céges, családi, baráti
rendezvények.
Borkóstoló, borértékesítés.
A hét bármely napján nyitva állunk
előzetes bejelentkezés alapján.
Tel : +3630/5287485 , nagyilona@cifrapince.hu
2463 Tordas , Somogyi u. 21
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

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
Szemétszállítás: 22/579-185

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 5-ig.

