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Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!

P ro g ra m o k
A magyar zászló piros, fehér, zöld
színeinek jelentése: a piros az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt
jelképezi. Ez a három szín és jelentése
egy egységet alkot.
Már az 1848-as szabadságharc előtt jóval,
1601-ben ilyen színösszetételben ajándékozott zászlót Báthory Zsigmondnak a török
szultán. Ezt a hármas színű zászlót véglegesen az
1948-49-es szabadságharc tette törvényessé,
mely azóta is nemzeti színeinket képviseli.

március 7
Kocsmasportok Éjszakája
március 8
Termelői piac
március 8
Jótékonysági futás
március 27
Szív Klub

“A tehetség csendben alakul ki,
de a jellem a világ viharaiban.”
(Johann Wolfgang
on Goethe)

Gyulai Pál: Hazám
Sokszor valál már életedben
Veszendő, oh szegény hazám!
Tatár, török és német gyilkolt
S haldoklál fényes rabigán:
Mi lesz majd sorsod a jövőben?
Ki tudja azt; sötét titok;
De most, de most, ha rád tekintek,
Csak sírok és csak sirhatok.

Hah mennyi gúny! győzelmi hymnus
Harsog körűlbe mindenütt,
S a vértől megszentelt mezőkre
Szabadság fényes napja süt.
Nekünk e hang tán síri dal lesz,
S a szent sugár tán búcsufény,
Véres felhőben elhunyó nap,
Halottak gyászos mezején.

Nem gyáva bú e könnyek anyja,
Haragom sirja azokat;
Beszélünk hangos, büszke szóval,
S hazánk még csak névben szabad.
Nem csüggedés e könnyek anyja,
Rajtok tettek villáma ég;
Versengünk puszta semmiségen,
S fölöttünk mind borúsb az ég.

Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsően el.
Lesz legalább a történetben
Rólunk egy nagy emlékezet
Egy büszke nép élt meggyalázva,
De dicsőn halt, mint született.
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Autót nyertünk a polgárőrségnek!
Örömmel vettük a hírt, új autót nyert a polgárőrség. Sikeresnek értékelték az MVH-hoz beadott pályázatunkat
és ennek eredményeként 3,5 millió forintot nyertünk
egy Suzuki Swift GLX típusú személygépkocsi vásárlására. A nyert összeget meg kell előlegezni és a vásárlást követően lehet visszaigényelni. Reméljük ezzel
költséghatékonyabb, komfortosabb és még eredményesebb lesz a polgárőrök áldozatos munkája!
Juhász Csaba polgármester

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Kedves Tordasiak!

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Idén a parlament decemberi döntése miatt, a képviselőtestület már február elején elfogadta a település
idei évi költségvetését. Sokat hozzáadtunk, kivontunk,
de végül sikerült egyensúlyt teremtenünk a terveink és
a valóság között. Az állami bevételeink kissé emelkedtek, de a megvalósítandó pályázatok miatt a feladataink is nőttek. Továbbra is előtérbe kell helyeznünk
a település nagy részét érintő fejlesztéseket, míg az
egyéni, vagy kisebb csoportok érdekeit pedig a lehetőségek függvényében tudjuk majd kielégíteni. Nem
vagyunk könnyű helyzetben, hiszen sok mindent fel kell
újítanunk miközben az új elképzeléseinket, fejlesztéseket is meg kell valósítanunk. Eközben pedig úgy
érezzük, egyre kevesebb időnk van. Néhány hete adtuk
le a cikkeinket az előző újságba, ismét megkaptuk a
lapzártáról szóló értesítést. Sajnos egyre több mindent
szeretnénk ugyanabba a 24 órába beszorítani, ezért
érezzük úgy, hogy felgyorsult az idő. Megmagyarázzuk
magunknak, hogy az élet kényszeríti ezt, pedig időnként
megállhatnánk, ha akarnánk. Rajtunk múlik, tudunk-e
másokkal is és a saját egészségünkkel is törődni. Ehhez
szeretnénk mi is segítséget adni, amikor igyekszünk
megteremteni ezek feltételeit is. Olyan helyeket, tereket
alakítunk ki, ahol együtt lehetünk másokkal, ahol
sportolási szenvedélyünknek hódolhatunk, vagy ahol
csak egyszerűen pihenhetünk, jól érezzük magunkat.
A törődés igényével jelentkezik nemsokára a téli álmából ébredő természet is, mely idén nem biztos, hogy
kialudta magát. Örüljünk az új életnek, a nyíló virágoknak, a tavasz illatának. Rendezzük a kötelességeinket,
tegyük rendbe dolgainkat, környezetünket és örüljünk
annak is, hogy itt élhetünk ebben a szép faluban, mely
tőlünk lesz ilyen!
Juhász Csaba polgármester

Tordas Község képviselő-testülete és Gyúró Község
képviselő-testülete, 2014. február 4-én tartott közös
testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
- a gyúrói testület elfogadta, a tordasi testület nem fogadta el a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetését
- elfogadták a módosított Tordasi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
Tordas Község képviselő-testülete 2014. február 4-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a közművelődésről szóló 2013. évi beszámolót
- döntött a módosításáról, majd elfogadta a település
2014. évi költségvetését
- döntött a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a Szervezeti
és Működési Szabályzattal kapcsolatos törvényességi
felhívásáról
- módosította Tordas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát
- nem fogadta el a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. díjkompenzációs megállapodás tervezetét
- nem értett egyet a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a
köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásával
- döntött Várpalota Város Polgármester levelével kapcsolatban
- elutasított egy önkormányzati terület eladásáról szóló
kérelmet
- a tavalyi hivatali 10 %-os béremelés kompenzálásaként elfogadta a polgármester jutalmának
mértékét

Ruhaszerviz Gyúrón!
Rövid határidővel vállaljuk ruhák átalakítását, javítását, függöny varrását és szegését,
derékszűkítést és bővítést, nadrágszár felhajtását, foltozást és stoppolást, méretre igazítást,
cipzárak cseréjét, jelmezvarrást, gombozást, zsebcserét, béléscserét.
20/313-6979 • Gyúró, Thököly utca 10.
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„A februári Kisbíróban a „Benyújtott, elbírált és elszámolt pályázataink 2013-ban” című táblázatunkban néhány
adat hibásan szerepel, ezúton közöljük a kiigazítást.”

Befejeződött a temető új részének a
rendbe tétele
Kihasználva a kedvező időjárást, az önkormányzat
brigádja befejezte a temető szélső fasorainak és a sírok
közötti növényzet kitakarítását. Ennek során levágták a
száraz ágakat és megtisztították a fák törzseit a hajtásoktól. Így a továbbiakban kisebb karbantartással sokáig
megőrizhetjük ezt a szép állapotot. További terveink
között szerepel a régi temető további tisztítása és a
parkoló felőli kerítés megépítése.
Juhász Csaba polgármester

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
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Hangya Stúdió hírei

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

A folyamatos technikai bővítések mellett megtartottuk
idáig is olcsó árainkat. A HANGYA Stúdióban végéhez
közeledik a Tordasi Dalárda lemezének felvétele, kiadása. A folyamatos rendezvényszervezés mellett
ugyanúgy jut idő az érdeklődő tehetségek kiszolgálására.
Próbaterem díja: 1000Ft+Áfa/óra
Felvétel készítésének díja: 2000Ft+Áfa/óra
Szeretettel várunk mindenkit a HANGYA stúdióba, a
Művelődési Házba!

Február 1-én falunk két kiváló, nemzetközileg elismert
zenésze, Posvanecz Éva és Máté Balázs, valamint barátaik, az Aura Musicale formációval nagy sikerű koncertet
adtak nálunk. Igazán megtisztelő volt őket itt vendégül
látni, ezúton is köszönjük kedvességüket.
Február 14-én pénteken (még a Kisbíró megjelenése
előtt) Hangya Farsang néven, remélhetőleg nagyszabású
jelmezes mulatság kerül megrendezésre, erről részletesebben a következő számban fogunk tudni beszámolni.
Március 7-én, 20.00-tól Kocsmasportok Éjszakája lesz a
nagyteremben, csocsó és darts versennyel, sakk és
kártyaasztalokkal. A részletekről érdeklődni lehet személyesen, vagy e-mail –ben. Figyeljék a plakátokat!
Cseh-Szombathy Balázs
kulturális szervező

Cseh-Szombathy Balázs
kulturális szervező

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u. 55
Tel: 06 22 780 726, 06 20 245 6734

Elindul a Hangya TV!!!
Online tv indításához, média klub szervezéséhez
keresünk olyan 7.-8. osztályos tanulókat, akik érdeklődnek a videózás, riportkészítés iránt, szívesen szánnának heti egy alkalmat erre szabadidejükből.
Szeretnénk egy 1-2 hetente megjelenő videóblogot
beindítani, melyben a falu, a művelődési ház eseményeiről, iskolai rendezvényekről, Tordas történetéről
készítenénk riportokat, kisfilmeket.
Mindezek mellett, a fejlődés jegyében folyamatosan
hívnánk vendég előadókat, operatőröket, riportereket,
hogy tudásukkal segítsék munkánkat.
Jelentkezni lehet a muvelodesihaz.tordas@gmail.com
e-mail címen, illetve személyesen a Hangya Művelődési
Házban.
Mielőbb összegyűlik legalább öt jelentkező, annál hamarabb kezdhetünk neki a munkának!
Várunk mindenkit szeretettel!

Teremtőkert Egyesület adószáma: 18144150-1-07
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Március 23án vasárnap a szentmise keretében az Édesapák
megáldása
Március 30án vasárnap ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepét, templomunk búcsúját a
délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi
szentmise keretében
Március 1én szombaton délelőtt 9
órakor első szombati engesztelő
imaóra a templomban
Március 1én délután 15 órakor
egyházközségi farsang a testvér egyházközségekkel a Hangya Művelődési Házban
Március 5én Hamvazószerdán este
19 órakor szentmise a templomban
Március 7én első pénteken 18.30tól gyóntatás, 19 órakor szentmise

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise
Nagyböjtben minden pénteken este 19 órakor szentmise
katekézissel
Programjainkról részletes
információ található honla

Szalézi Szent Ferenc: A kereszt
Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az
Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a
Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas
ajándéka

punkon: www.tordasrk.hu

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A régi jó rendhez visszatérve idén
újra kijelölt időkben vannak lelkészi
hivatali órák:
Gyúrón a parókián minden kedden
9.00-10.30-ig,
Tordason minden pénteken 9.0011.30-ig.
Együtt...  Az Ige és a terített asztal
körül
Január 19. és 26. között tartott
világszerte az ökumenikus imahét.
Ennek sorába kapcsolódtak be
gyülekezeteink is. A témát minden
évben más-más ország keresztyén
közösségei állítják össze. Az idén
kanadai gyülekezetek javaslata nyomán kerestük közös ajándékainkat.
„Együtt...” - ezzel a szóval kezdődött
mindennapi témánk. Figyelmünket
pedig arra irányította, hogy a lelki
ajándékok, Isten hűsége, a közösség,
az evangélium hirdetésére való felhatalmazás és mindezek alapja a
Jézus Krisztushoz tartozás, közös

kincsünk, lehetőségünk és feladatunk.
Naponkénti találkozásaink során
mindig más igehirdető szava hozta
közelebb a bibliai üzeneteket.
A vendéglátó közösségek tagjai
pedig figyelmes szeretettel vették
körül az érkezőket és az igei alkalmak után bőségesen terített asztalok mellett folytatódott a találkozás. Hálával gondolunk vissza a
hallott igehirdetésekre és köszönjük
az otthonosságot, szeretetteljes vendéglátást minden gyülekezetnek.
Együtt... – Az Ige és a terített asztal
körül.
Bátorító indítás afelé, hogy a hétköznapokon is egymásért imádkozó,
hitükben egymást segítő testvérekként éljünk.
Sok szeretettel hívunk és várunk
mindenkit Olvasókörünkben február 21-től kezdődően kéthetente,
péntekenként 17.30 órától a gyülekezeti teremben. A könyv, amely7

ről ez alkalommal beszélgetünk:
Klaus Douglas: Isten szeretetének
ünnepe – Az istentisztelet mai formáiról. A könyv többek között olyan
kérdéseket feszeget, mint „Miért
nem csak a lelkipásztorok ügye az
istentisztelet? Hogyan járulhatnak
hozzá a hívők az istentisztelet
élőbbé tételéhez? Hogyan lehet az
egész életünk istentisztelet?” Célunk
az, hogy a könyvben olvasottakat
megbeszélve, minden kritikát és
észrevételt megfontolva saját gyülekezetünkre formáljuk a miértekre
és hogyanokra adott gyakorlati
javaslatokat.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Böjt első vasárnapjára készülve
a Gyúrói Református Gyülekezetben Evangélizációs estéket tartunk
Jézus Krisztus tanácsai
címmel

Rendszeres alkalmaink
Szerda 17 óra: Bibliakör
Csütörtök 17 óra
Házi istentisztelet
Szombat 17 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 9 óra:
Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519
Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

Az alkalmakat március 6-8-ig (csütörtöktől szombatig) tartjuk, esténként
18 órai kezdettel a Gyülekezeti Házban.
Igével szolgál közöttünk Zila Péter, a Budapest-Nagyvárad téri
gyülekezet lelkipásztora.
A hitmélyítő sorozatot március 9-én, böjt első vasárnapján,
úrvacsorás istentisztelettel zárjuk.
Szeretettel várjuk szeretteivel együtt!

Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165-1-07

POLGÁRŐSÉG HÍREI
Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Lakótársak!
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 nap
pali szolgálatra, rendezvények segítésére akár kismamák,
és nyugdíjasok is. Várjuk azok jelentkezését is, akik éjsza
kai szolgálatot tudnak vállalni. Nagyon várjuk az olyan ﬁa
talokat, akik a falu közbiztonságáért tenni akarnak.
Jelentkezni lehet az elnöknél (06 30/93 47 816,
andorfy@citromail.hu), vagy bármely másik vezetőségi
tagnál.

Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is. Ilyenkor,
a már hagyományos módon lehet az adó 1%–áról, annak
sorsáról dönteni. Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiis
merete szerint.
Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %ok fela
jánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történő
adományokat.
Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Adószámunk: 19097439107
Bankszámla számunk:
116700090785610070000008.

Vezetőség
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Labdarúgás

Meghívó
Tordas Sportegyesülete
2014. március 10én (hétfő) 18 00 órakor
tartja közgyűlését.
A Közgyűlés helye: Tordas Művelődési Ház
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új
időpontja 2014. március 10. 18:30 óra, változatlan
napirendi pontokkal ugyanezen a helyszínen.
Napirendi pontok:
2013. évi tevékenységi beszámoló
2013. évi pénzügyi beszámoló
2014. évi tervek
2014. évi pénzügyi terv
felügyelő bizottság beszámolója
egyebek

A tavaszi rajt előtti csapatkép
2 hete óriási elánnal belevágtunk a felkészülésbe, hogy
az ősszel megszerzett 8 pont előnyt ne csak megtartsuk,
hanem legalább kétszámjegyűvé növeljük. Ehhez - a már
most tordasi legendává avanzsált - Hozé Manuel Szilveszter del Boszkénak, csapatmenedzsernek is még jobban kell tüzelnie a csapatot, és ő megtesz mindent,
hiszen „A” licenszes edzőképzésre jár, és ennek
megfelelően az edzések intenzitása, illetve a gyakorlatok
impulzusnövelő kreativitása is a csapat morálját növeli.
Ezt láthatta meg a télen a csapatunkhoz érkező, örökifjú
Pál István is, aki Velencéről érkezett hozzánk. Ne higgye
azt senki, hogy levezetni érkezett hozzánk a pazar
szabadrúgásairól is ismeretes remek felépítésű támadó!
Érkezett még a BLASZ 1 osztályból is egy technikás
villámléptű játékos, akinek a nevét még nem szeretnénk
nyilvánosságra hozni, de sokak szerint lendíthet az
amúgy se lassú csapatjátékon. De sajnos, ahogy az
érkező oldalon is van játékos, úgy a távozó rubrikába is
húzhatunk egy strigulát: Király János elhagyta a csapatot, neki sok sikert kívánunk régi-új csapatában.
A felkészülés tovább folytatódik, hamarosan edzőmérkőzéseken láthatjátok a csapatot, és tavasszal is
szeretnénk megkérni a kedves szurkolni vágyókat, hogy
ugyanúgy, mint ősszel, csak a BUZDÍTÁST és ne a
SZIDÁST alkalmazzátok :) HAJRÁ TORDAS, HAJRÁ MI!

Kérjük az Egyesület tagjainak feltétlen
megjelenését!
Mocsonoki Károly elnök

Beszámoló
Utánpótlás csapataink is folytatják a felkészülést, 2014ben az edzések mellett már számtalan tornán vettek
részt. Január 18-án és 25-én Ercsiben az Intézményi
Program keretein belül utánpótlás labdarúgó torna volt,
melyen U9 és U11-es csapatainkkal vettünk részt. Általános iskolánk U9-es csapatai az 1. és 2. helyen
végeztek. Január 23-án edzés helyett Ercsiben
edzőmérkőzésen vettünk részt. Január 25-én, szombaton Budafokon, a Zakariás József Utánpótlás Tornán
U11-es csapatunk a Ferencváros csapatával mérkőzött.
A tornán 7. helyen végeztünk. Ugyanezen a napon a Gárdony Kupán – szintén Bozsik torna – a IV. korcsoportban
III. helyen végeztünk. 2014. február 9-én Száron terem
labdarúgó tornán vettünk részt, egyedülálló módon
minden korcsoportban 2-2 csapattal. Február 16-án, a
Száron megrendezett teremtornán U13-as csapatunk a
IV., míg U16-os csapatunk a III. helyen végzett.
Az utánpótlás csapatok mellett az Öregfiúk sem
tétlenkedtek. Február 1-jén Ercsiben, az Öregfiúk Labdarúgó Tornán Tordas az első helyen végzett. A csapat
tagjai: Boda Zoltán, Halenár Jenő, Keresztesi Olivér,
Keresztesi Raul, Mészáros Mihály, Pál István és Takács
György.

Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-1-07
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Mert úszni jó!
Nagy izgalommal készültünk életünk első, igazi úszóversenyére. Hatalmas uszoda, hatalmas lelátó, 50
méteres versenymedence –mi eddig csak 25 méteres
medencét láttunk közelről - hangosbemondó, izgatott
versenyzők és edzők, és a náluk még jobban izguló
szülők sokasága. Így és erre érkeztünk meg 2014. január
11-én reggel a székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszodába. Néhány bemelegítő hossz után rögtön rajthoz is
szólítottak minket:„5-ös pálya: Andrik Artúr, Tordas,
Sajnovics János Általános Iskola – 3-as pálya: Szilika
Benedek, Tordas – Sajnovics János Általános Iskola”. Arti
mellben és gyorsban, Beni pedig háton és gyorsban indult, egyéni versenyzőként. Nyerni ugyan nem nyertünk,
de nagyon nagy élmény volt! Az Olimpia évében mi is
részt vettünk egy olimpián! Ugyan csak magyar volt, és
csak a fejér megyei része, de a miénk is volt Diákolimpia, 2014. Köszönjük Hüber- Gerberich Erika
tanár néninek a nevezést, és Lukács Zsuzsa néni
edzőnknek a felkészítést. Örülünk, hogy ott lehettünk és
képviselhettük iskolánkat!

I. JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS
TORDAS
2014. március 8. szombat
Távok:
‐ 300 m
‐ 2 km
‐ 5 km
(Gyalog és futva is teljesíthetők.
Minden résztvevő oklevelet és befutó‐
csomagot kap.)
‐ 10 km
(Férfi és női kategóriában indul a
verseny. Az első három helyezett mindkét
kategóriában díjazásban részesül. Min‐
den résztvevő oklevelet és befutócso‐
magot kap.)
Nevezési díj (A helyszínen fizetendő.)
‐ 0‐14 év: ingyenes
‐ 14‐18 év: 500 Ft
‐ 18 év felett: 1000 Ft
A regisztrációkat 2014. február 28. pén‐
tekig várjuk a következő email címre:
diakonkormanyzattordas@gmail.com.
Az e‐mailben a következőknek kell
szerepelnie:
‐ név
‐ kor
‐ táv
A nevezési díjak egészével a
Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákönkor‐
mányzatát támogatják.
Információ: Máli Réka 06‐30/850‐96‐94
Halenár Krisztina: 06‐30/507‐12‐82
Horváth Györgyi 06‐20/386‐85‐61
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L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Kihűlés veszély! Veszélyben a
hajléktalanok, az egyedül élő idősek!
A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius
fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán
élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős em
bereket. A téli hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a
hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Figyeljünk oda
rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az önkor
mányzatokkal!
A rendőrség minden évben, a hideg beköszöntével ok
tóber 15. és március 31. közötti időszakban kiemelt ﬁgyel
met fordít a közterületeken élő hajléktalan személyeket
fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő
rendőr haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a
krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő elszál
líttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szer
vezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára,
amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzá.
A hajléktalanok mellett kiemelt ﬁgyelmet kell fordítani a
lakásukban, házukban  bármilyen okból  fűteni nem
tudó, főleg egyedül élő, idős emberekre is.
Védelmük érdekében a rendőrség a társszervekkel 
mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és
települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek 
közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt és
együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a
civil szervezetekkel.
A Rendőrség a fentieken túl az alábbiakat tanácsolja :

B I O PAT I K A
Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények
beváltása, vény nélkül kapható gyógyszerek
gyógynövények - gyógytermékek. A Biopatika
továbbra is átveszi a lejárt gyógyszerkészítményeket, használt fecskendőket a lakosságtól.
Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

Anyakönyvi hírek
2013-ban 15 gyermek született, házasságot kötött
22 pár - ebből 5 tordasi -, elhunyt 18 fő.

SZÍV KLUB
Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indítunk havi rendszer
ességgel, ahova kortól és betegségtől függetlenül
várunk minden érdeklődőt.
Helyszín : Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden hónap negyedik
csütörtökén

Az elkövetkezendő időszakban látogassák meg többször
közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédjaikat,
ismerőseiket! Lehet, hogy segítségre szorulnak.
Ellenőrizzék, hogy Önök és segítségre szoruló családtag
jaik rendelkezneke megfelelő mennyiségű tüzelővel,
élelmiszerrel!
Idős vagy nehezen mozgó hozzátartozóiknál segítsenek a
lakás, a ház befűtésében!
Jelezzék azt is, ha hozzátartozójukkal, ismerősükkel várat
lanul, minden különösebb indok nélkül megszakad a kap
csolatuk, továbbá ha szomszédjuknál nem tapasztalnak
fűtésre utaló jelet vagy életvitelszerű mozgást!
Amennyiben utcán találkoznak láthatóan segítségre
szoruló, a kihűlés által fenyegetett hajléktalan szemé
lyekkel, hívjanak hozzá segítséget!

Időpont: 2014.03.27e 14.00 óra
Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás

HA SZNOS INFOMÁCIÓK
Utazási infók:
"Ha az utazásának időpontját nem tudja, kérje
menetjegyét érvényesség megjelölése nélkül. Az így
váltott menetjegyet az induláskor kell érvényesíttetnie az állomáson."

Szükség esetén értesítsék a Rendőrséget az ingyenesen
hívható 107es segélyhívószámon!

Egy kalauztól hallottam, hogy lehet dátum nélküli jegyet elővételben váltani. Utazás előtt pedig sorbaállás nélkül lebélyegeztetni. Ez akkor hasznos, mikor
a buszok késnek, kevés az idő a jegyvásárlásra.

GÁRDONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Bábel Alapítvány
adószáma: 18486874-1-07

Kovács Mónika
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:
Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

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

06-22/ 467-324

Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324

MEGHÍVÓ!

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

A Tordasi Polgárőrség
2014. március 4.én, kedden,
18 órakor tartja éves közgyűlését.

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22
/460-007; 06 20/969-59-63

A közgyűlés helye: Tordas, Művelődési Ház.

Polgárőrség telefon:

Napirendi pontok:
beszámolók megtartása,
beszámolók elfogadása,
egyebek.

06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

A közgyűlésre minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel várunk!
Vezetőség

Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);
06-20-245-03-26

Martonvásár, Tordas, Gyúró!
Keddenként Három Község Nap
a Tordasi Csárdában!

Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna ügyeletes telefonszáma:
06 80/203-895
EON (áram) műszaki
hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242

30% kedvezmény itt fogyasztás esetén,
lakcímkártya bemutatásával.

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

Okmányiroda: 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 10-ig.

