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KEDVES TORDASIAK!
Annak ellenére, hogy a nyár a pihenés,
a kikapcsolódás, a feltöltődés időszaka, tovább folytatódik településünk
gyarapodása. Június elején két pályázatot adtunk be a Völgy Vidék
Leader Helyi Akció Csoporthoz.
Az egyikben a sportot és az egészséget
fejlesztenénk különböző beruházásokkal Tordason, a másikban
hagyományőrző rendezvények (Tiszta
Forrás Tábor, Történelmi Tábor,
Hangya napok) megtartására és eszközbeszerzésre kértünk támogatást.
Sajnos változtattak a pályázatok korábban jól bevált elbírálásának és
benyújtásának módján és a beadás
ideje alapján rangsorolták a pályázatokat. Pechünkre aznap rosszul
működött, majd meg is szűnt Tordason
az internet szolgáltatás így nem tudtuk
elsők között benyújtani a sok munkával előkészített anyagunkat. Így csak
reménykedni tudunk abban, hogy
előbb vagy utóbb előrébb kerülünk a
sorban, vagy látva a többlet igényeket,
többletforrást csoportosítanak át a pályázatok megvalósításához. Mindezek
szeptember végére derülnek ki.
Viszont kisebb csoda és Nótáros Éva
hathatós munkája segítségével sikerült
1,1 millió Ft TAO-s támogatást szerezni a labdarúgás 2012-13 évi szezonjára. Köszönjük Nótáros Évának,
Laboranovits Petrának és Simon
Györgynek az egyesület elnökének
munkáját, hogy az utolsó pillanatban
június 28-án sikerült mindent

megtenni és megszerezni, ami ehhez
szükséges volt!
Rácz József alpolgármester úr segítségével elkészült az iskola alatti tér
rendezése és az óvodához vezető gazdasági út kialakítása is.
Ebbe a művelődési ház építése során
keletkezett betontörmeléket használtuk fel, aminek csak a tetejére tettünk
kisebb követ, így több millió forintot
takarítottunk meg. Itt alakítjuk ki a felszíni csapadékvíz új nyomvonalát is,
amely az átemelő előtt vezet majd a
Szent László patakba.
Egy régi tervünk megvalósítása
kezdődött el, háromsávos, 100 m-es
futópálya és távolugrópálya épül a futballpálya mellé. Ezt egészíti ki az alsósok részére az iskola lenti udvarára
kialakított homokozó. Ezúton köszönjük ezekhez a beruházásokhoz az iskolafenntartó KIK Martonvásári Tankerületének támogatását!
Pályázati előkészítés alatt van egy új
játszótér építése a sportpályán, melyre
a LEADER Pihenőpont térségek
közötti együttműködési projekt

keretében kerülne sor. Jelenleg ennek
előzetes elbírálása folyik.
A tavalyi évben a Sajnovics téri park
fejlesztésére beadott pályázatunkra 8,1
millió Ft-ot nyertünk, így várható,
hogy ennek munkálatai még idén
ősszel megkezdődnek. Ennek tervét a
Kisbíró tavaly decemberi számában
mutattuk be.
Ezekből is látszik, hogy a saját erőn
kívül igyekszünk sok mindent ki-

használni a település fejlődése
érdekében.
De ezekhez, - ahogy eddig mindig szükség van továbbra is az Önök segítségére, tenni akarására. Ez legalább
annyit jelent, hogy mindenki tegye a
dolgát, a kötelességét.
Közelednek a település nyár végi rendezvényei: a Falunap, a HANGYA
Napok, a Polgárőr nap. Szeretettel
hívjuk, várjuk Önöket ezekre az alkalmakra! Ünnepeljünk, emlékezzünk
együtt, kapcsolódjunk ki és érezzük jól
magunkat!
Juhász Csaba polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI H ÍREK
Testületi Összefoglaló
szóló védőnői, a Szent László Regionális Óvoda Mesevár
Tagóvoda 2012-2013. nevelési évről, a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-2013.
tanévről szóló beszámolóját
- módosította a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását
- elfogadta a fogorvosi rendelőhelyiség bérletéről szóló
megállapodást
- döntött a fogorvosi ellátás biztosítására kötött társulás
megszüntetéséről
- elfogadta az új fogorvosi feladat-ellátási szerződést a Boér
Dent Bt-vel
- elfogadta a 2012. évről szóló közbiztonsági beszámolót
- módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodását 2013. 06. 30-i hatállyal
- döntött az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
- elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
- elfogadta a Sportegyesület beszámolóját

Tordas Község képviselő-testülete 2013. június 4-én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány, a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat, az Evangélikus Egyházközség, a Katolikus Egyházközség, a Tordasi Nyugdíjasklub, a Református Egyházközség, a Teremtőkert
Egyesület, és Tordas Község 2012. évi gyámügyi
tevékenységéről szóló beszámolót
- jóváhagyta a Martonvásár Város Önkormányzata és a
Boér Dent Bt. között megkötött fogászati feladat-ellátási
szerződést
- elnapolta a fogászati ellátásról szóló társulási megállapodás megszüntetését
- elnapolta a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és
Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
- elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási módosított megállapodást
- módosította a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó
Egyesülettel kötött megállapodást
Tordas Község képviselő-testülete 2013. június 17-én
tartott rendkívüli nyílt ülésén a következő döntéseket
hozta:
- elfogadta a módosított Szent László Völgye Szenynyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását
- döntött LEADER pályázat benyújtásáról

Tordas Község képviselő-testülete 2013. július 26-án tartott rendkívüli nyílt ülésén a következő döntéseket
hozta:
- elfogadta a FEJÉRVÍZ Zrt-vel kötendő szennyvízelvezető
és -tisztítómű rendszer bérleti- és üzemeltetési szerződését
- döntött az ÖKOVÍZ Kft-ben meglévő üzletrész visszavásárlási szerződésről
- döntött a LEADER pályázat benyújtásáról

Tordas Község képviselő-testülete 2013. június 25-én
tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a 2012. évről szóló háziorvosi, a 2012. évről

Hirdetmény - Eladó Önkormányzati Telekről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2463
Tordas, Szabadság út 87.) értékesíteni kívánja a visszavétel
után tulajdonát képező alábbi forgalomképes ingatlant:
Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
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eleget fizetési kötelezettségének, az ajánlat érvényét veszti.

A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban kell eljuttatni a Községházára (Tordas, Szabadság út 87.).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét és címét,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési
képességében nincs korlátozva,
- az ajánlott vételárat, és fedezetének igazolását.
Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a beérkezést követő első ülésén dönt.
A teljes vételár kifizetése a szerződés aláírásával
egyidejűleg történik. Amennyiben az ajánlattevő a
képviselő-testület által meghatározott időn belül nem tesz

A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési
kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség teljesítéséig
elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az önkormányzat.
A beépítési kötelezettség nem teljesítésével az adásvételi
szerződés hatályát veszti és az eladó a befizetett vételár évi
2%-kal csökkentett összegét köteles visszafizetni.
A használatbavételi engedély kiadását követően az építtető
állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan épített lakásába.
Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes víz,
villany, csatorna, aszfaltos út.
A szerződés megkötésének előkészítését a Tordasi Közös
Önkormányzati Hivatal végzi.

Sikeres évet zártunk – 2012-es zárszámadás
évtizedek óta problémát okozó hiányzó öltözőket a tornaterem mellett, valamint megtörtént a tornaterem
felújítása. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az egészségház
átépítése is, hogy a megnövekedett gyereklétszám miatt
leterhelt védőnői ellátás is méltó körülmények között
történhessen a közeljövőben. Sajnos az egészségház utcafronti felújítására beadott pályázatunkat elutasították, így
a nyílászárók cseréje és homlokzat hőszigetelése még várat
magára.
Jelentős összeget fordítottunk 2012-ben az óvoda udvarának fejlesztésére és a beépített szekrények elkészítésére.
Az óvoda lábazatának befejezése a 2013-ra húzódott át,
őszre tovább szépül az épület.
Útjaink közül a nagy használatnak kitett Hangya sor felső
szakaszát újíthattuk fel és szélesíthettük ki a 2012. év
folyamán saját forrásból a főút felújításával párhuzamosan
(ezért kedvező áron).
Az önkormányzat, mint kivitelező közreműködésével még
2012-ben elkezdődött a HANGYA művelődési ház
felújítása is, amely 2013-ban átadásra is került. Így újabb
leromlott állapotban lévő középület korszerűsítését valósítottuk meg pályázati források felhasználásával.
Reméljük ugyanilyen sikeres lesz az iskola felújítására
beadott pályázatunk is, amely szintén égető problémát jelent, hiszen a több mint 20 éves korszerűtlen nyílászárókon
befúj a szél, a homlokzat felújítására pedig a 2007-es
tűzeset óta várjuk a pályázati lehetőséget.

Pénzügyileg ismét sikeres évet zártunk, a 2013. évre átvitt
szabad pénzmaradványunk 37,5 millió forint, a teljes költségvetés 10%-a.
Mint a táblázatokból jól látszik, megalapozott költségvetést
hagytunk jóvá 2012. év elején, a bevételek az óvatos tervek
felett teljesült, a kiadásokban pedig további megtakarításokat értünk el.
Az év legnagyobb sikerének élem meg személy szerint,
hogy az évek óta rengeteg munkát és megoldhatatlannak
tűnő feladatot jelentő szennyvízberuházás után maradó
problémák és hatalmas finanszírozási hiány nagy részét
megoldottuk. Hosszas tárgyalások után a finanszírozó
bankkal megállapodást írtunk alá 2011-ben, az adósság
jelentős részét elengedték, a fennmaradó tartozást 2012-ben
törlesztettük (ld táblázatban), a likvid hitel állományunkat
pedig az állam átvállalta. A 2004-ben megkötött ÁFA kölcsön is jelentős terheket rótt a településre, amelyet szintén
sikeresen megoldottunk, így az ebből fennmaradó tartozás
mindössze 4,4 millió forint. Ezen a tartozáson, és a megyei
pénzügyi keretből kapott kamatmentes kölcsönön (6,8 mft
az iskola bővítésére) kívül egyéb tartozása nincs a
településnek, és a képviselő-testület kitart azon elv mellett,
hogy továbbra is hitelfelvétel nélkül oldja meg kötelező és
önként vállalt feladatait.
Az adó- és díjhátralékok behajtása továbbra is gondot jelent, a kinnlévőség 2012. december 31-én elérte a 37 millió
forintot. A 2013-as évben a hivatal kiemelt feladata a tartozások behajtása.
2012 során pályázati pénzből és önerőből kialakítottuk az

Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Megújul a tordasi címer
Tordas Község képviselőtestülete 1993. június
18-án döntött a település jelenlegi címeréről.
Ahogy pár évvel ezelőtt már kiderült, a
kialakításnál nem vették teljesen figyelembe
a címertan (heraldika) szabályait, több ponton
is szabálytalan a kialakítása. Időközben több,
az ábrázolásában is eltérő címer van forgalomban, tehát eljött az ideje, hogy megalkossuk és pontosan meghatározzuk a településünk egyetlen szabályos címerét,
melynek alapja a jelenleg használatos címer.
Ennek érdekében először egy címertannal
foglalkozó szakemberhez fordultunk, aki
leírta a jelenlegi jelkép problémáit. A
következő hetek feladata lesz, hogy ezeket kijavítva, szabályossá téve a testület elé
kerüljön és döntés szülessen a megújult
címerről.
Juhász Csaba polgármester

A könyvtár nyári nyitva tartása:
júniusban minden
hétfőn és szerdán
július 1-jén és 3-án;
augusztus 21-én,
26-án és 28-án

A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Bemutatkozó
Cseh-Szombathy Balázs vagyok, 12
éve költöztünk Tordasra családommal.
Fotósként végeztem Budapesten.
Az iskola befejezése után két évet
töltöttem egy fotóstúdióban, műtermi
asszisztensként. Azóta több területen
is sikerült kipróbálnom magam,
többek között a budapesti Vörösmarty

téri Karácsonyi Vásár, valamint a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezésében is volt szerencsém részt venni.
Külön öröm számomra, hogy itt, Tordason kerülhettem ilyen munkakörbe,
remélem hatékonyan hozzá tudok
járulni a falu kulturális életének
alakulásához. Komoly kihívásként,
ugyanakkor nagyon motiváló fela4

datként tekintek a Művelődési Ház
„lendületbe hozására”. Szeretném, ha
egy mindenki számára elérhető
közösségi teret tudnánk közös erővel
kialakítani, ahova bárki szívesen tervezi programjait, kihasználva a
megújult épület adta lehetőségeket.
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Hangya Stúdió
élő zenével kísérve, vagy hozott zenei alappal, valamint
próbateremként is kiválóan funkcionál. Árainkról
érdeklődjenek személyesen, vagy a www.muvelodesihaz.tordas.hu weboldalon. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

A Művelődési Ház megújulásának köszönhetően idén új
helységgel bővült az épület. Hangya Stúdió névre keresztelt
hangstúdiónk a lehető legkorszerűbb technikával felszerelkezve nyújt lehetőséget zenekaroknak, kórusoknak, szóló
előadóknak minőségi hangfelvétel készítésére, legyen az

Anyatej Nap
Idén is megemlékeztünk az Anyatej Világ Hete alkalmából
a jól szoptató anyukákról és köszöntöttük a kisbabákat.
Ennek már mondhatni hagyománya van itt a környékünkön,
ugyanis 2006 óta rendezzük meg 5 település védőnőivel
közösen (Tordas, Gyúró, Martonvásár, Baracska, Kajászó)

tekinthettek meg az érdeklődők.
A rendezvény egész ideje alatt póni lovaglás, terápiás kutya
simogatás, ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, kézműves
foglalkozás valamint börze és különböző cégek és magán
személyek termékbemutatói voltak elérhetők az udvaron.
A résztvevőket megvendégeltük egy kis szendviccsel,
gyümölccsel és üdítővel is.
Nagyon köszönjük a támogatást a következőknek: Tordas,
Gyúró, Martonvásár, Baracska, Kajászó Önkormányzatának. Takács Szilviának (Faház Vendéglő) a szépen
elkészített szendvicseket, Heiter Imrének (Gyúró Vágóhíd)
a szendvics alap anyagok egy részét, Újváriné Baumann
Csillának és Pleszkóné Altmann Mariannak a
kézműveskedést, Tordas Zoo csapatának a pónilovaglást és
a terápiás kutya simogatást, továbbá a CBA Martonvásár,
Vianni, Enis Pékség Martonvásár, Hipp, Merck, Babé,
Milupa, Vidovenyecz János – Schwabe Hungary Kft.,
Komáromi László (Mouse cipő).
Nagyné Schubert Réka

minden évben az Anyatej Napot. Forgó színpad szerű rendezvényünk ez évi helyszíne Gyúró volt.
A létszámot tekintve sikerként könyveljük el, hogy évről –
évre többen jönnek el. Idén közel 300-an voltunk.
A rendezvény lényege az anyatejes táplálás népszerűsítése.
A kizárólagos anyatejes táplálás támogatása 6 hónapos
korig majd a fokozatos hozzátáplálás mellett legalább 1éves
korig vagy azon túl is javasoljuk a szoptatást.
A program megnyitójaként egy szoptatási szaktanácsadó
tartott előadást, majd Ringató foglalkozás következett.
Utána Dévény terápiás és egy TSMT gyógytornász szűrte
le azokat a gyerekeket, akiknek a szülei erre igényt tartottak. Nagyobbaknak és persze a szülőknek Tóth Gábor tartott „állati jó „ show-t. Végül pedig egy bábszínházat
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Ismét remekeltek színjátszóink
néhány mondatával, mert a szereplő valóban kamasz
volt a maga, mutáló hangjával, s nem próbálta utánozni
a felnőttek játékát. Ez így volt jó! A két főszereplő, Király
Imre és Téglás Lajos brillírozott! Egyek voltak a szerepükkel, látszott rajtuk hogy jól ismerik a magyar
paraszti világot. Mintha egy magyar népmeséből léptek
volna ki, annyira hiteles volt a játékuk. Tisztán, tagoltan
érthetően beszéltek, ami nagyon fontos annak, aki a
színpadra lép, s mozgásuk, mozdulataik nem voltak
mesterkéltek. A szép, érthető beszéd egyébként minden
szereplőre elmondható. Látszott, hogy a rendező erre
nagyon odafigyelt. A játék gördülékenységét biztosította
a szereplők nagyszerűen megoldott mozgatása. S aki
éppen nem mozgott szerepe szerint, ült a ház előtti
lócán, s olyan szorgalmasan kötött, hogy azt hittem, a
darab végére elkészül egy pulóver. Ő volt a bíróné, aki
ha kellett, úgy perlekedett kissé butácska urával, ahogyan csak egy vérbeli falusi feleség képes.S méltán aratott nagy sikert a huszár, - mint magyar őserő – aki
szinte berobban óriási elánnal a térre, fergeteges
huszártánccal, huszárnótával. Gondolom Derecskei
János ugyanígy élvezte ezt a kis szerepet, mint mi, nézők.
A két feleség, meg az asszonyok sokasága üde színfoltja
volt a vidám népi játéknak. A vidám dalolás, perlekedés
része a falusi életnek. A kocsmáros a háttérben azt tette,
amit általában a falusi kocsmáros tesz. Komótosan teszi
a dolgát. Hiteles az ilyen játék. A végére hagytam a nagy
elismerést, amit már az elején meg kellett volna tennem.
Azt hiszem, mindnyájunkat lenyűgözött a hiteles díszlet.
Szenzációsan alkalmazkodott a darab műfajához. Ilyen
nagyszerű díszletek között élvezet lehet a játék, s az is
volt. A hangszeres kíséret tökéletesen teljesítette feladatát. Nem tudom mi a foglalkozása Vass Árpádnak, de
hogy ezt szenzációs hozzáértéssel művelte, azt bizton
állíthatom. Ismételten nagy tisztelettel Köszönöm, használhatom a többes számot – köszönjük mi tordasiak
ezt a vidám délutánt, melyet biztosítottak nekünk.
Gratulálunk Somfai Editkének, hogy megszervezte, s
irányítja ezt a lelkes, tehetséges csoportot! További jó
munkát a nézők nevében, s várjuk a folytatást!

Amikor kézbevettem az ízléses meghívót, mely színjátszóink bemutatójára hívott, kissé meglepődtem. Hiszen
még elevenen él bennünk a nagyszerű Ludas Matyi
előadás, s gondoltam a szereplők agyában is ott vannak
még a tanult, s eljátszott szerepek. Kételkedtem, hogy
ilyen rövid idő alatt, hogyan lehetett felkészülni egy
újabb színdarab előadására. Hiszen a körülmények sem
voltak éppen a legideálisabbak, miután a Műv. Ház
felújítása hónapokig tartott, tehát színpadi próbát tartani, mozgást beállítani, gyakorolni nem volt lehetséges.
S nem csak a szövegnek kell megérni a szereplők fejében, de legalább annyira fontos az élvezhető, látványos
színpadi beállítás, mozgás. Egyszóval volt bennem egy
kis aggódás! Nagyon izgultam, hogy minden úgy sikerüljön, ahogyan azt Somfai Editke s a színjátszók
megálmodták, s ahogyan azt mi, a közönség is nagy szeretettel vártuk. S a színpadon, a bemutató napján,
/teltház!/ megtörtént a csoda! Amit láttunk, lenyűgözött
valamennyiünket. Egy nagyon kedves, mulatságos falusi
bohózat játszódott le előttünk, olyan felszabadultan,
jókedvvel adták elő a szereplők a mesejátékot, hogy a
közönségre is átragadt a vidám hangulat, szinte együtt
éltünk a szereplőkkel . A zsúfolt teremben volt néhány
karonülő aranyos kisbaba, s attól tartottam, hogy egyikmásik nehezen bírván a „gyűrődést” nyűgösködésükkel
esetleg zavaróan hatnának, de egyetlen pisszenés sem
volt a részükről. Ez megint kellemes csalódás volt
nekem, volt anyuka, akinek gratuláltam is a picike
tűrőképességéhez. S a sokszor feltörő nézőtéri nevetés
jelezte, hogy mindenki élvezte, - s értette – ezt a
nagyszerű produkciót. S azért is érdemel kiemelt dicséretet Editke a társulatával együtt, mert ezzel a produkcióval magas szinten, szívből fakadó szeretettel
emlékeztek meg gyermekeink egyik kimagasló
kedvencéről, a költőről, /s még sok más irodalmi műfaj
alkotójáról/ Weöres Sándorról, akinek a nyáron ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Nem lenne kerek
ez a műalkotás részemről, ha nem szólnék néhány
szereplőről, kiemelten, hozzátéve azt, hogy egy színpadi
előadás csapatmunka. S ha siker van, az mindenkinek a
sikere s egy egymondatos epizodista is fontos szerepet
játszik a darabban. S ebben az előadásban nem találtam
gyenge pontot, s ezt őszintén mondom, nem tapintatból.
Még a csúfolódó komisz is kedves kis színfolt volt

2013. júl.
Tisztelettel: Bánki Zsolt
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Egyházi Hírek
A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink:
Minden vasárnap
10 órakor szentmise.
Péntekenként
18.00 órakor zsolozsma.
Programjainkról részletes
információ található
honlapunkon:
www.tordasrk.hu
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony Ünnepén este 7 órakor ünnepi szentmise
Augusztus 20-án Államalapító Szent
István királyunk ünnepén 10 órakor
ünnepi szentmise, majd kenyérszentelés az Emlékezés terén a református és evangélikus gyülekezetekkel
közösen
Augusztus 28-án este fél 7-kor komolyzenei koncert a tordasi evangélikus templomban:

Közreműködik:
Bedő Eszter – hegedű
Posvanecz Éva – brácsa
Máté Balázs – gordonka
Aura Musicale kamarazenekar
Műsor:
1. Gregor Joseph Werner (16931766): Zenei kalendárium – Október
(10’)
2. Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791): Esz-dúr sinfonia concertante hegedűre, brácsára és
zenekarra (30’)
----------------SZÜNET----------------3. Luigi Boccherini (1743-1805): Gdúr gordonkaverseny (18’)
4. Joseph Haydn (1732-1809): Ddúr szimfónia, No.73 „Vadászat”
(30’)
Szeptember 8-án vasárnap 10
órakor tanévkezdő Veni Sancte
szentmise a templomban

Boglárka Vendégház

Ars Sacra Szakrális Művészetek Hete
országos rendezvénysorozat keretében Tordason a Római Katolikus
Egyházközség rendezvényei:
Szeptember 14-én délelőtt 10
órakor Borka Mária múzeumpedagógus és kisgyerekek közös
játékos foglalkozása a templomban
Szeptember 14-én este 8-kor Templomok éjszakája a katolikus templomban:
" Áldott mindenki... s áldott a föld és
áldott legyek én. " - Istenes versek
Kosztolányi Dezső költészetében,
Előadó: Molnár Fábián Kosztolányikutató
Közreműködik:
a katolikus templom kórusa Perger
Judit karnagy vezetésével
dr. Hankovszky Béla kiemelt tábori
lelkész

Pihenjen Erdély egyik legszebb
vidékén,
a Csíki-havasok szívében,
a Gyimes-szorosban.
Boglárka Vendégház Gyimesközéplok
- Hidegségpataka
Tel:+36302876773
www.gyimesiszallas.hu
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Családos tábor
Június végén családos tábor keretein
belül gyülekezetünk 8 családja
(összesen 16 szülő és 24 kisgyermek) kapcsolódhatott ki és tölthetett el pár napot együtt Szigetmonostoron. Szentendrei kirándulás, kézműves foglalkozás, játékos
és ügyességi vetélkedők, sárkányeregetés, a szülők által előadott

mesejáték színesítették a tábor
programját. A pihenés mellett a gyerekekkel közös istentisztelet a szabadban, egy mozifilm kapcsán az
apaság témakörében felmerülő gondolatok, és közös áhítat is segített
minket közelebb kerülni Istenhez és
általa egymáshoz is.

A hét második felében gyülekezetünk fiataljai vették birtokba a
szálláshelyet.
A családos tábor négy napjának
krónikáját az egyházközség blogján
olvashatják:
http://tordas-gyuro.blogspot.hu/

Gyülekezeti nap
2013. szeptember 15-én 16.00 órától szeretetvendégséggel egybekötött gyülekezeti napot rendezünk, ahol
többek között meghallgathatjuk gyülekezetünk lelkipásztorának és családjának beszámolóját az augusztusi 4
hetes németországi szolgálatról. Mindenkit szeretettel várunk!

Jótékonysági koncert
2013. augusztus 28án szerdán 18.30 órakor gyülekezetünk tordasi templomában
jótékonysági koncertet szervezünk, melyen Posvanecz Éva (brácsa) és Máté Balázs (cselló)
művészi tolmácsolásában Haydn és Mozart művei csendülnek fel.
A rendezvény teljes bevételét a templom felújítására fordítjuk.

TANSZERAKCIÓ
a 'Karakter' Papír-Írószer és Antikvárium üzletben a Tordas,
Szabadság út 1/G-ben. Több, mint 1500 árucikkel várjuk a Kedves Vásárlókat!
Emailen, vagy az üzletben színes, fényképes katalógussal szolgálunk.
Email címünk: schmitsek.jozsef@gmail.comTelefon: 06 20 951 0924
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Küldetésben
Élmények a nyári hittanos gyermekhétről
Július 8-12 között megtartottuk harmadik nyári gyermektáborunkat.
Nagy örömünkre egyre többen jönnek és vesznek részt lelkesen a napközis táborban, melyre idén 30
gyermek jelentkezett és jött el. A
héten a legkisebbektől (4-6 évesek)
egészen a kamaszodó tizenévesekig
mindenki jól érezhette magát,
hiszen a bibliai történeteken és csoportbeszélgetéseken kívül rengeteg
közös éneklés, játék, versenyfeladat,
kézműves foglalkozás, sőt kirándulás is színesítette a programot.
Délelőttönként a reggeli tornázás és
a játékos bevezető feladatok után a
vájtfülűek akár hallhatták kintről is

a zengedező táborozókat, akik felszabadultan énekelték a már ismert
és a frissen tanult gyermekénekeket.

goztuk fel. Ebéd után naponta változott a program. Hétfőn és
csütörtökön kézműveskedtünk, ked-

Ezután Jónás történetén keresztül
megismerhettük és megérthettük,
milyen Isten küldöttjének lenni. Számomra is meglepő volt látni, hogy a
gyermekek mennyire fogékonyan,
könnyedén elsajátították a "lényeget",
megismerték
Isten
kegyelmes féltő szeretetét, mellyel
nem csupán Jónásról, hanem a
pogány Niniveiekről is gondot akart
viselni. A napi témát a foglalkozásokon korosztály szerinti bontásban
3 csoportban különböző módon dol-

den a halastóhoz kirándultunk,
közben állomásokon feladatokat
kellett teljesíteni, szerdán Jónásról
énekekkel tarkított jelenteket tanultak be a gyerekek, melyet a pénteki
gálaműsoron a családtagoknak,
érdeklődőknek nagy sikerrel be is
mutattak. Az eseménydús hetet
fényképek formájában megörökítettük, és egy rövid diavetítést is láthattak a kíváncsiskodók – hiszen a sok
mosolygós gyermekarc mindent
elárul!

Rendszeres alkalmaink:
(június-szeptember):
Szombat 18 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 10 óra: Istentisztele
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil:
20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@
t-online.hu
Hivatali ügyelet:
Hétfő: szabadnap
Kedden és Szerdán a délelőtti
órákban (8.30-12.00)
Pénteken és szombaton a
délutáni órákban (14.30-17.00)
Hivatali időn kívül is
szeretnénk készen állni minden
lelki szolgálatra.
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Személyesen is tapasztaltam, hogy a
gyerekek a programok adta
élményeken kívül mennyi más
dologban gyarapodtak! A nagyobb
gyerekek odafigyeltek a kicsikre, a
játékokban épp úgy, mint a kötetlen
időtöltéskor, ha kellett, vigyáztak is
rájuk. A táborozók nagy többsége
már ismerte egymást, de voltak újak
is, akik nagyon hamar beilleszkedtek a társaságba, és barátokra is
leltek. Jó, hogy egymással való kapcsolataik révén is épülhettek,
fejlődhettek a gyermekek! A tábor
szervezésében idén is sok segítséget
kaptunk, mind anyagi támogatás,
mind sütemény és egyéb felajánlás,
mind egész heti jelenlét és imádság
formájában – hálásan köszönjük!
Olyan jó tapasztalni, hogy Isten

2013. Július - Augusztus

áldása, gondviselése ennyi formában megmutatkozik minden
évben! Hálát adva Neki a feltöltekezésért már várjuk a következő
tábort!
Kádárné Göndöcz Eszter

tordasi kisbíró

Hívogatás
Augusztus második felében szép ünnepeinkre kerül sor, melyekre
hívunk minden érdeklődőt!
István királyra, első keresztyén
uralkodónkra emlékezünk augusztus 18-án, vasárnap a 10 órakor
kezdődő istentiszteleten.
Augusztus 25-én, Úrvacsorás istentiszteleten adunk hálát az új
kenyérért. Ezen az istentisztelen
köszöntjük a jubiláló konfirmandusokat, aznap délután pedig az utolsó
tíz évben konfirmáltakat hívjuk
közös találkozásra.
Szeretettel
várunk
minden
érdeklődőt alkalmainkra!

Kádár Ferenc lelkipásztor
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A T EREMTŐKERT E GYESÜLET

HÍREI

A megvalósulás útján
A június legvégén elkezdett építkezés a várakozásainknak
megfelelően, jól szervezetten, szépen halad. A kezdeti fázisban
nagyon látványosan, napról napra, gomba módjára nőtt ki az
épület a földből. Az első hónapban felhúzták a falakat, eljutottunk a födémig, áll a tornác oszlopsora, és beépítésre került két
új nyílászáró is.

Még 2011-ben nyújtottunk be támogatási kérelmet a Völgyvidék
Leader Közösséghez az önkormányzat tulajdonában lévő, ám az
egyesület által működtetett és fenntartott Petőfi utcai alkotóház
bővítésére és felújítására. 2012. májusában derült ki, hogy a pályázatunk nyert is.
A tényleges megvalósítást
egy hosszú előkészítési folyamat előzte meg, melynek
keretében elkészíttettük a
kiviteli terveket, a realitást
leginkább megközelítő költségvetést, engedélyeztetések
sora zajlott, valamint lefolytattuk a kötelezően előírt közbeszerzési eljárást. Ez a nem kis
procedúra a folyamatos működés és programok mellett, az
egyesület tagjainak nem kis erőfeszítését, idejét és anyagi áldozatát vette igénybe. A közbeszerzési eljárásban versenyző
három generál kivitelező közül 2013. júniusában sikerült
szerződést kötnünk a számunkra összességében legelőnyösebb
ajánlatot benyújtó építési vállalkozóval, a székesfehérvári
illetőségű SHS Építő, Tervező és Kivitelező Kft-vel. A beruházást
rögtön meg is kezdtük, a befejezés tervezett időpontja 2014.
február 1.
A TEREMTŐKERT ALKOTÓHÁZ jelenleg 85 m2. Az új építésű
épületrészlegben 136 m2 földszinti és 77 m2 tetőtéri beépítéssel, valamint egy nagy, fedett terasszal bővül. A műhelyszerűen
kialakított kézműves foglalkoztató helyiségek továbbra is a
meglévő épületben lesznek, a bővítményben egy nagy előadó-,
és kiállító teremként is funkcionáló közösségi tér, konyha,
kamra, korszerű mosdók, kazánház, valamint a tetőtérben
iroda, tároló és egy nagy táboroztatásra is alkalmas foglalkoztató
kap helyet. A régi és az új épületrészt közös új tető és tornác
kovácsolja egy egységbe. A kertet a hagyományos vidéki életformának megfelelően gyümölccsel, szőlővel, fűszerkerttel és egy
kis veteményessel kívánjuk betelepíteni.

A tetőtér, a két épületrészt összekötő tornác építése folytatódik
a mai naptól, mely védi az új bejárati ajtót, valamint kivilágosodhatott a régi, komoran sötét belső szoba is egy nagy, földig érő
ablakkal. A későbbiekben ez, a régi kútra néző helyiségünk a
szövőműhely lesz.

A legforróbb júliusi hétvégén kalákában, szép számú önkéntes
segítségével – akiknek itt szeretnénk nyilvánosan is köszönetet
mondani - lebontottuk a további munkálatokat akadályozó régi
verandát, hogy megújulhasson az épület ezen része is. A férfiakból, nőkből, és nagyfiúkból álló csapat a hőséggel is dacolva,
jó hangulatú, lelkes, szívből jövő, igaz összefogást mutatott. Az
összefogásra, a segítségre, a támogatásra a továbbiak során is
egészen biztos, hogy szükségünk lesz, de aki egyszer megízlelte
az ilyesfajta közös munka örömét, az tudja a legjobban, hogy
ebből kár is volna kimaradni, hiszen a magunk módján egy közös
álom megvalósítói, egy közös történet teremtői vagyunk.
Botta Veronika
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
IX. MANAGER KUPA - TORDAS 2013. június 8.
Tamás, a ManagerOpen létrehozója és a Bajnokság
versenyigazgatója azt a reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban Tordas is egyik tradicionális helyszíne lesz a
sorozatnak. Egyúttal köszönetet mondott a Bajnokság támogatóinak, így a Synergon Nyrt - nak, a Földgázszállító
Rt-nek, a KPMG -nek, a HGD Kft-nek, az Autó-Licit Kftnek, a Béres Rt-nek továbbá a média partnereknek, azaz a
Figyelőnek és a Piac & Profit üzleti magazinnak.
Ezt követően Fehér Sándor versenybíró ismertette a sorsolás eredményét és a játékrendet.

Rendkívüli érdeklődés kísérte az első tordasi menedzser
tenisz versenyt. Az idei évben 10 regionális állomásból és
budapesti döntőből álló IX.Manager Open, a 2013. évi
Országos Menedzser Teniszbajnokság harmadikversenye
ismét új helyszínt avatott. A Budapestről csupán 30 kmre Martonvásár mellett lévő Tordas csak a legutóbbi
időben keltette fel afővárosiak figyelmét, pedig itt számos
épületet / így az iskolát vagy a sporttelep klubházát is /
Makovecz Imre egykori tanítványai tervezték. Ezen kívül,
többek között, kalandpark, csárda, horgásztó, tájház,
vadaskert fogadó és lovarda áll az idelátogatók rendelkezésére.
A helyi sportközpont 4 ragyogóan előkészített pályája melletti nagy autóparkoló fokozatosan megtelt a versenyre
érkező menedzserekkel, akik Tordas és a környező
helységek így Gyúró, Martonvásár, Solt, Tabajd és
Felsőgalla mellett Budapestet, Székesfehérvárt, Kecskemétet, Dunaújvárost, összesen tehát 10 különböző
települést képviseltek. Ilyen széleskörűrészvétel még
egyetlen regionális viadalon nem volt a Manager Open kilencéves történetében.
A megnyitón először Tóth Gábor klubigazgató kívánt jó
versenyzést azindulóknak. Érdekességként megjegyezte,
hogy a tordasi Dréher család már 1899-ben, az országban
elsők között, épített teniszpályát, amely ma is
megtekinthető. Juhász Csaba polgármester üdvözlő
beszédében kiemelte, hogy megtiszteltetésnek tartja, hogy
a Menedzserek Országos Szövetsége / MOSZ /választása
ezen regionális torna megrendezésére rájuk esett. Megjegyezte, hogy párhuzamosan még másik három országos
rendezvénynek is vendéglátói.
Baracskai Ferenc a MOSZ alelnöke - aki a gyúrói Hernádi
Sándorral egyetemben maga is elindult a versenyen - a
nemrég újjá alakult és egyre több színes programmal
jelentkező szervezetükre hívta fel a figyelmet, míg Hámori

Vigasz ág győztesei

A résztvevők különböző csoportokban és egy nyert játszmáért körmérkőzés formájában kezdték a küzdelmeket.
Érdekessége volt a tornának hogy 3 apa-fiúpár, egy női
valamint két vegyes páros is elindult. Továbbá az, hogy a
tíz fővárosi párosból csak kettő jutott be a legjobb 8 kettős
közé, igaz az egyik esélyes a Zoltán György - Futács Anita
pár / utóbbi valamikor válogatott kerettag volt / visszalépésre kényszerült . Itt már kieséses formában és kétszer
négyes rövid játszmákkal folytatódott a verseny,
számosmérkőzés egy-egy szett állásnál csak rövidítésben
dőlt el. Az izgalmas negyed döntőket megtekintette Szabó
György, a Sanoma Média vezérigazgatója, a MOSZ elnöke.
A színvonalas mérkőzések mellett jutott idő a Sport Étteremben felszolgált ízletes ebéd elfogyasztására is.
A végső győzelmet, nem kis meglepetésre, az egyik vegyes
páros a Jáger Zoltán - Örsi Anikó kettős szerezte meg az

Megnyitó
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Kőkemény pofonok a Tisza partján

Apa és fia , családi bronz

Július 19-én, pénteken tartották a KETREC KIRÁLYAI
küzdősport gálát a festői Tisza parton, Tokajban.
Községünket és az Öt Elem Combat Fight Team-et három
bátor harcos képviselte. Ellenfeleik Kempo világbajnok, K1
európa bajnok és birkózó bajnokok voltak, s bár a papírforma érvényesült, remekül helyt álltak az embert próbáló
küzdelemben.
Versenyzőinknek ezúton is sok sikert kívánunk!
Harcos kedvű tordasi fiatalokat várunk edzéseinken
csütörtökönként 19.00- 21.30 között az iskola tornatermében.

esélyesebb Thurzó Pál -Losonc Tamás kecskeméti páros
ellen. A harmadik helyezett a Bársony Zsolt -Stokinger
Tamás valamint a legjobb tordasi csapat a Nánási Attila és
fia, Dávid lettek. Itt esett ki Lázár Vilmos, volt neves
teniszező később sikeres edző, párjával Tóth Gáborral.
Mivel az első helyezett pár résztvevői 5- 5, a másodiké 33 míg a két harmadik pár tagjai 1-1 pontot szereztek, az
országos pontversenyben a mostani győztes továbbá a
győri illetve a kecskeméti verseny első helyezettjei, tehát
a Birtha Gábor - Somogyi Zsolt valamint az Orosz BélaTóth Jenő áll holtversenyben az első helyen egyaránt 5-5
ponttal.
A vigaszversenyt a Juhász János-Tóth Petronella nyerte a
pesti Kraici Márton- Vécsei Miklós páros legyőzésével.
A harmadik helyen a Kozári Vilmos- Zaymus Vince pár
végzett.
A kora esti órákig elhúzódott ünnepélyes díjkiosztón a
győztes párosnak és a helyezetteknek a díjakat Hámori
Tamás és Tóth Gábor adta át. Az első helyen végzettek a
NAVISCON Kft különdíját egy, dunai hajóúttal összekötött 2x2 személyes vacsora jegyet is kaptak, a második
helyezett pár a sukorói Boglya Csárda vacsora meghívását
is elnyerte. A további helyezettek is értékes tárgyakat, így
a Béres Rt, a Corinthia Hotel és a Terra Plaza Kft ajándék
csomagjait kapták meg. A verseny helyi támogatója volt
még a tordasi Viki ABC, a Bokros Vendégház továbbá a
Hangya kávézó. Az érdi Car-Éra Kft, Bosch Szervíz pedig
egy gyönyörű Volvo gépkocsit állított ki, amelyet többen
ki is próbáltak.
A versenyről készített fotók, a www.menedzserek
orszagosszovetsege.hu weboldalon és a Facebookon egyaránt megtekinthetők.
Hámori Tamás
Tóth Gábor

A képen a ketrecből frissen kijött harcosok ( Pusztai
Vendel, Barta János, Sajti István)

Labdarúgás
Öregfiúk 2013. tavaszi szezon
Véget ért a tavaszi fociszezon. Sajnos nem túl sok sikerrel, de annál nagyobb lelkesedéssel szerepeltünk. Sokszor gond volt a csapat felállítása is a sérülések miatt.
Reméljük az őszi szezon jobban sikerül majd.
Eredmények:
Páty-TORDAS
TORDAS-Csabdi
Zsámbék-TORDAS
TORDAS-Viadukt
FC Brigetio Komárom-TORDAS
Gyúró-TORDAS
TORDAS-Baracska
Etyek-TORDAS
TORDAS-Tárnok
Sóskút-TORDAS
TORDAS-Herceghalom
Perbál-TORDAS
TORDAS-Dunafüred LC

Győztes vegyespáros
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Nagy reményekkel kezdi az őszi futballbajnokságot
a tavaszi felnőtt bajnokcsapatunk
környéki Bozsik kupákon mutathatják be tudásukat. Egy
volt futballista - Németh József -, új edzőként irányítja a
szakosztály csapatait. Az Ő munkáját egészíti ki a segítők
tábora: Csillag Szilveszter (felnőtt), Király Janó (ifi), Farkas
Zsolt (utánpótlás), akik biztosítják a rendszeres, és
megfelelő felkészülést.
Szurkoljunk együtt a csapatainkért, személyesen is buzdítsuk őket a mérkőzéseken, és aki megengedheti, anyagilag
is támogassa a jövő futballistáit!
Juhász Csaba polgármester

13 győzelemmel, egy vereségével és egy döntetlennel a
tavaszi szezon legjobbja volt a felnőtt futballcsapatunk.
Mindezt az új szakosztályi vezetés által szervezett
megújult csapatnak, a komolyan vett edzéseknek és a
kiemelkedő körülményeknek köszönhetjük. Az eredményes és szép játék egyre több szurkolót csalt ki a
mérkőzésekre és egyre többen vélték támogathatónak a
labdarúgó szakosztály célkitűzéseit. A felnőtt, öregfiúk és
ifjúsági csapatokon kívül az utánpótlás csapatokban futballozók létszáma is egyre nő. Ők a bajnokságok helyett a

Védőnői hírek
Kérek minden kedves szülőt, hogy
ahogy gyermekük betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot érinti: 1éves, 2 éves,
3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól
évente egyszer ajánlott!

Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és
ifjúsági tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok
részére tartott tanácsadás.
A tanácsadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, hogy a hosszas
várakozást elkerülhessük.

Tel: 30/312-7672
e-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas,
Szabadság u 87. (Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Nagyné Schubert Réka I védőnő

Szeptemberben kezdődő AVIVA TORNÁRA jelentkezni lehet
Nagyné Schubert Réka védőnőnél. 30/312-76-72
Bővebb információ: www.avivamodszer.hu
a torna elsajátítása 4órás
a pontos időpont még egyeztetés alatt van
a torna: 8000ft (előre fizetendő)

Lakossági Tájékoztató
Az E.ON felhívása
Kérjük a Lakosságot, hogy kellő körültekintéssel végezzék
a fűnyírást, hogy elkerüljék a balesetveszély kialakulását.
Az üres telkek fűnyírása előtt, azoknak a bejárását, a
gázfelállások előzetes megjelölését javasoljuk.
Számítunk az együttműködésükre!
E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Az elmúlt években több esetben is előfordult, hogy az üres
telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás közben
elvágták a lakosok, vagy az önkormányzatok megbízásából
dolgozó vállalkozók, aminek következtében gázömlés,
veszélyhelyzet keletkezett.
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A FÜRDŐZÉS SZABÁLYAI
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
ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér
függőlegesen csíkozott, henger alakú,
legalább 50x50 cm-es bójákkal van
megjelölve.
- A kijelölt fürdőhely határát jelző
táblán kék mezőben fehér nyíllal és a
távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza
jelölve. A 120 cm-nél 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 rendtartás 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 információkról.
- 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 gyermek 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 állítania.
- 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 felvillanó sárga színű
fényjelzés - esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos
fürödni.
- A II. fokú viharjelzés – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Ismeretlen vízterületen óvatosan
mérjék fel a meder jellemzőit, a
vízmélységet a fürdés előtt.

HASZNOS
ZŐKNEK:

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 óvintézkedések ellenére mégis bűncselekmény sértettjévé válna, kérjük, hogy tegyen
haladéktalanul bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es
segélyhívó telefonszámon.

TANÁCSOK

FÜRDŐ-

Gyengén úszók csak sekély vízben
fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök,
felfújható vízi játékeszközök után ne
ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és
elsodródnak, maradjanak a felfújható
eszközön, míg a segítség megérkezik,
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, fürdeni.
Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosakodjanak le.
Vízi járművön vagy felfújható
fürdőeszközön, gumicsónakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.

16

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 mobiltelefon, 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.

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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SZOBRAINK NYOMÁBAN
Ignác örökölte az épületet. Lányuk Nagy Aloysia és férje
báró Palocsay Horváth Ferdinánd tulajdonába került, majd
lányuk, Palocsay Horváth Kornélia bárónő Salamon Elek
felesége lett. Utánuk került a Batthyány család tulaj
donába (1862, 187175?). Melyik a valódi évszám? V.: 1924
es térképen nem szerepel a Keleti szárny
meghosszabbítása a templomig. Országos Széchényi
Könyvtár Térképtárában 1978as tordasi térkép van. Álta
lam nem ismert időben történt a kastély utolsó legna
gyobb bővítése.
A kastély fejlődéstörténete (17821924):

Sokáig riasztott: (a „furcsa alakzatú kastély”), milyen az a
valóságban. Ez év tavaszán alkalmam volt a tordasi
Sajnovics kastélyt körbe járnom, így azt sikerült
értelmeznem.
Oldalra döntött székre hasonlító alaprajzolatot formál.
Az első lába rövidebb, míg a hátsó lába hosszabb, később
az első lábához tákoltak még egy lábat. Ez az a szék
alapzatú kastély, melynek hátsó része Keletre néz, az
ülőkéje pedig Északra.
A rendelkezésemre álló írások alapján különböző
évszámok jelentek meg arról, hogy Sajnovics I. Mátyás tu
lajdonos lett(167616921697?). Sajnovics I. Mátyásnak
sajnos nem ismerjük a születési idejét és helyét. A kúria
1698nál előbb nem épülhetett. Forrás hiány miatt, úgy
gondoltam, hogy térképek nyújthatnak megoldást a
kastély alaprajzának megismerésére.
Dr. Wünscher Frigyes 1943ban megjelent könyvében
található 1797es térképen U alakú forma látható, míg egy
másik U alakú forma közrefogja Északról és Délről. Kelet
felé az istálló U alakú formája Délre nyitott, mellette
gémes kút.
Itt elakadtam, vajon hol lehetett a kastély bejárata?
A Hadtörténelmi Levéltár Térképtárában három térképet
kaptam. I.: 178285ös térkép, melyen az U alakú forma
Délre nyitott, bejárata Északról volt. Az alsó részen egy L
alakú épület van Keleti és Déli szárnnyal. III.: 1858as
térképen meglepő felfedezést tettem, az eddig U alakú
nak hitt forma most 4 részre tagolódik.
Vajon a két térkép méretbeli különbségének köszönhető
mindez?
Az IV.: 1884es civil térképen már nincsen meg ez a négy
részre tagolódás, lebontották. A nyugati szárnyhoz egy
másikat is építettek. A keleti részt meghosszabbították,
ez már Dreher Antal idejében történt, aki 1875ben lett a
kastély tulajdonosa a két Sajnovics ﬁúunoka halála után
(Mátyás 1782ben, János 1785ben halt meg). Sajnovics
Mátyásnak Erzsébet nevű leánya és annak férje Nagy

a legelső katonai térkép (1782)

2es számú katonai térkép (1858)

Oláh Miklós civil térképe (1797)

civil térkép (1884)

3as számú katonai térkép (1924)

Tordas, 2013.07.18. Nagy Miklós

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Polgárőr Sportnapi meghívó
2013. szeptember 7-én szombaton 14 órától tartjuk a 14. Tordasi Polgárőr sportnapot. Ekkor a hagyományos
kispályás labdarúgó bajnokság lesz a focipályán. Minden érdeklődőt, szurkolót és támogatót szeretettel várunk
összejövetelünkre, nézőnek vagy résztvevőnek egyaránt. Ez jó alkalom a tagokkal, vezetőség tagjaival való
találkozásra, tapasztalatok, vélemények megbeszélésére, egy jó beszélgetésre.
Tordasi Polgárőrség vezetősége
18
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
“Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt: az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik MOLNÁR JÓZSEFNÉ (született:
Móna Mária) temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

AUTOSULI

/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.
13-0309-07/

„A” „B” „C” „E”
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..
Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /
Vezetés .: Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint

Fizetés.:Több részletben / E-mail.:autosuli@citromail.hu / Mobil.:06309/11-20-79 / Pál Péter /

Bo k ro s Ve nd é g há z

Bokros Vendégház 8 férőhellyel, három
szobájával, nappalijával, két fürdőszobájával,
felszerelt amerikai konyhájával kiváló helyszín:
családi kikapcsolódásra, hétvégi pihenésre,
nyaralásra, családi rendezvényekre, baráti
összejövetelekre, gyülekezeti és ifjúsági
programok lebonyolítására.
Szívesen állunk rendelkezésükre.
Akadálymentes és SZÉP kártya elfogadóhely!
Érdeklődni lehet: Bokros Anna +3620/8863257
Cím: Tordas, Vajda János u.2.
www.tordasivendeghaz.hu
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Toman Nándorné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Toman Nándor és családja

tordasi kisbíró

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

Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

2013. Július - Augusztus

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

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:
06-22/ 467-324

Ercsi központi háziorvosi
ügyelet:
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel: 25/492-021
Hétköznap 16:00 – 8:00 között,
valamint hétvégéken és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat

Fogorvos:
Dr. Boér Judit
Martonvásár, Budai út 27.
Tel: 22/460-334
Hétfő: 7 – 13 óra
Kedd: 13 - 19 óra
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13 – 19 óra
Péntek: 7 – 13 óra

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

a tordasi önkormányzat lapja

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 20/852-03-52, 06 20/852-03-53.
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

Grafika: Kalamár Zuárd
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 30-ig.

