2010. május
E-mail: kisbiro@tordas.hu

ÖNKORMÁNYZATI LAP

XXII. évfolyam 5. szám
www.tordas.hu

KEDVES TORDASIAK!
Az Önkormányzat életében talán a
tavasz a legdolgosabb idôszak. A hivatalban ilyenkor készül el a település elôzô évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a zárszámadás, és csak utána kerülhet sor az azóta eltelt hónapok feldolgozására. Ugyanígy elszámolásra
kerül az iskolánk, valamint a kistérség
gazdálkodása is. Ebben az idôben indul
a település karbantartó brigádja által, a
közterületeink intenzív gondozása,
amit nálunk egyedülálló módon egy saját erôs óvodaépítés beruházás is kiegészít. Éppen ezért az idei
évben az önkormányzatnál dolgozókból külön brigádot alakítottunk a zöldterületek ápolására, a többiek pedig az építkezésen és egyéb helyeken dolgoznak.
Természetesen a két csapat, ha a munka megköveteli, szükség esetén segít egymásnak. Köszönöm mindnyájuknak a kemény munkát, amit a csapadékos idôjárás és az ebbôl adódó
nehézség okoz.
Az idei május 1-jei rendezvény megmutatta, milyen az, ha
a múlt hagyományaira építve, azt továbbfejlesztve létrehozunk
valamit, ami mindannyiunké. A 4 éve elkezdett duatlon új színnel egészítette ki a korábbi programokat. Az utóbbi években
jelentôsen növekedett a fôzôverseny résztvevôinek a száma,

hiszen a településen mûködô intézmények és több közösség is
csatlakozott. Ebben az évben valódi majális hangulat uralkodott egész nap a sportpályán és környékén. Egymást követték
az események, bemutatók, elôadások, versenyek, és a nap végén a koncertek. Volt kézmûves foglalkozás, mászófal, légvár
és bemutatkoztak a Zöld Hangyák is.
Köszönöm mindenkinek, akik segítettek abban, hogy ez a
nap ilyen jól sikerüljön, a rendezôknek, az elôkészítôknek, a
szereplôknek és a fôzô csapatoknak.
Köszönöm azoknak, akik eljöttek, megtiszteltek jelenlétükkel, remélem, hogy jól szórakoztak. Az ilyen rendezvények
azok, melyek erôsítik az együvé tartozást. Hiszen csak az öszszetartó, közösségben élô település képes elviselni és legyôzni
a nehézségeket, és tud önfeledten örülni a megérdemelt sikernek.
Május hónap az édesanyáké is, akik elôször adtak otthont
nekünk, akiknek méhében fejlôdtünk addig, amíg nem voltunk
képesek az önálló életre. De a kapcsolatunk ezzel nem fejezôdött be, ettetek-itattak, neveltek, okosítottak, továbbra is gondoskodtak rólunk. Sok mindenre megtanítottak, ami kellett az
élethez. De ezekben nem voltak egyedül, velük voltak édesapáink is. Köszönjük, hogy vállaltak minket, és a világra jöhettünk!
Juhász Csaba polgármester

PROGRAMOK, HATÁRIDÔK
IV. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL, május 15-én, szombaton 16 és 21 óra között a sportpályán (részletek a 13. oldalon).
TÁJÉKOZTATÓ A POSTÁN IGÉNYBE VEHETÔ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, május 18-án 18 órakor a mûvelôdési házban (Kómár Bálint Területi Értékesítési vezetô)
ÉLETMÓDKLUB, május 20-án, csütörtökön 17 órától a mûvelôdési házban. Vendég Gyuri bácsi, a bükki füvesember (cikk a
15. oldalon).
GYEREKNAP, május 30-án, vasárnap (részletek a 13. oldalon).
ADÓBEVALLÁSI HATÁRIDÔ A 2009. ÉVRÔL, május 31. (vállakozók kommunális adója, helyi iparûzési adó).
ÖN MIRE KÖLTENÉ A FALU PÉNZÉT? - SZAVAZÁS, határidô május 31. (részletek a 2. oldalon).
TORDASI KULTURÁIS NAPOK, június 11-12-én (péntek-szombat), a Szabadtéri Színpadon.
ISKOLAI BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ, június 12-én, szombaton 10 órakor, az iskola udvarán.
Május havi mottó: „A néphez a családon, az emberiséghez a nemzeten keresztül vezet az út."
(gróf Széchenyi István)

Önkormányzati hírek

Telefonközpont a Községházán

Rendkívüli képviselô-testületi ülés, 2010. április 14.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Tordasi Hivatalban
március 1-tôl üzemel az automata telefonközpont. Így mindenkinek lehetôsége van közvetlenül azt a melléket hívni, ahol
szeretné az ügyét intézni. A központi számváltozatlan: 467-502
A mellékek a következôk:
1
általános ügyintézés, szociális ügyek
2
víziközmû intézmény
3
adóügyek
4
pénztár
5
hagyatékkal, közgyóggyal, testületttel kapcsolatos ügyek
6
anyakönyv, pénzügy
7
körjegyzô
8
polgármester
9
védônô

Tordas Község Önkormányzatának Képviselô-testülete elfogadta a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Együttes Testületi ülés, 2010. április 27.
Gyúró és Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete
elfogadta:
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
- a Gyúró-Tordas Körjegyzôség tevékenységérôl szóló 2009.
évi beszámolót.

Ön mire költené a falu pénzét?

Képviselô-testületi ülés, 2010. április 27.

A szavazás meghosszabbítva május 31-ig!

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete elfogadta:
- a 2009. évi Zárszámadási rendeletet,
- a Tordas Községért Közalapítvány 2009. évi beszámolóját,
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját.

Az utóbbi idôkben több kritikát kapunk, hogy miért nem
költünk ilyen-olyan fejlesztésekre a falu pénzébôl, ezért szeretnénk egy lakossági felmérést készíteni: önök milyen fejlesztést tartanak legfontosabbnak a 2010-es évben? A lehetséges válaszokat az eddig a Képviselô-testület tagjaihoz érkezett
jelzések alapján állítottuk össze. Nem soroltuk fel azon elképzeléseket, igényeket, amelyekre pályázatot nyújtott be az önkormányzat (régi iskola épülete, mûvelôdési ház, bicikliút, játszótér a sportpályánál).

A Képviselô-testület úgy döntött, hogy:
- a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó feladat- és hatáskör ellátásával kapcsolatos döntést elhalasztja az új kormányzat elképzelésének megismeréséig,
- támogatja Szabó Péter hozzátartozójának a tordasi temetôben
való urnás elhelyezését. Egyben felkéri a körjegyzôt, hogy
vizsgálja felül a temetôkrôl szóló rendeletet,
- támogatja Botta Veronikának egy kézmûves alkotóház létrehozása iránti kérelmét az önkormányzat Petôfi utcai ingatlanában. A részletes feltételek késôbb kerülnek megvitatásra,
- az UniCredit Bank 2010. 04. 08-án kelt Kötelezô érvényû Finanszírozási ajánlatával kapcsolatban kéri a következô információkat: a Ráckeresztúr és Térsége Víziközmû Társulat javaslatát a pénzügyi hiány megoldására, tájékoztatót a Társulat
jelenlegi pénzügyi helyzetérôl, a Bank írásos magyarázata a
két Társulat tartozása közötti mintegy 90 milliós, valamint a
jelenlegi bankszámlákon lévô több tízmilliós különbségre, és
a Társulat nyilatkozatát a tartozás valóságtartalmáról.
- módosítja a közterület rendeltetéstôl eltérô használatról, valamint a közterület használatáért fizetendô díjakról szóló rendelet (10/2004. (IX. 15.)) 1. számú mellékletét,
- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be
a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hô- és hûtési
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-20094.2.0/A jelû pályázatára. A pályázat benyújtásához és a beruházás megvalósításához szükséges bruttó 7 275 294 Ft-ot a
2010. évi költségvetésében biztosítja,
- elhalasztja a Windisch József földterület vásárlására vonatkozó kérelmérôl való döntést,
- elcseréli az önkormányzat 0105/11 hrsz-ú ingatlanban lévô
résztulajdonát és a 174/6 hrsz-ú ingatlanát, Bosnyák Zoltán
0105/13 hrsz-ú ingatlanából a temetô bôvítése érdekében
szükséges területre.

1. A Képviselô-testület által elfogadott tervben foglaltak (ld.
Kisbíró márciusi szám: új óvoda + iskola tetôtér beépítése
+ sportpályák fejlesztése + egyéb kisebb fejlesztés)
2. A belterületi utak felújítása (öreghegyi utat is beleértve)
3. Öreghegy fejlesztése, hogy lakható legyen (utak, közvilágítás, ivóvíz hálózat)
4. Tanuszoda létesítése
Kérjük, minden háztartásból egy felnôtt (tordasi állandó
lakcímmel rendelkezô) személy küldje el azt az EGY sorszámot, amelyet a legfontosabbnak tart családja. Kérjük adja meg
nevét és címét is. Személyes adatait az adatvédelmi szabályok
betartásával az önkormányzat kezeli.
Válaszát elküldheti:
- e-mailen: penzugyibizottsag@tordas.hu
- sms-ben: +36203718636
- személyesen ill. levélben a községházára: Szabadság út 87.
Véleménye fontos számunkra!
Válaszát 2010. május 31-ig várjuk!
Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A KÖZTERÜLETI NÖVÉNYEK FENNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE AZ INGATLANTULAJDONOS FELADATA!
Tordas Község Képviselô-testületének 5/2004. (IV. 21.)
sz. rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemrôl kimondja, hogy a „közterületen lévô zöldterületek, valamint
növényzet ápolását és az idôszerû növényvédelmi munkálatokat” – a közparkok kivételével – „az ingatlantulajdonosok
maguk kötelesek elvégezni.”
„A kiültetett sövények nyírt magassága maximum 1
méter, szélessége maximum 0,60 méter lehet.”
Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy ezen kötelezettségüknek legkésôbb május 24-ig tegyenek eleget, május 25-tôl ezt ellenôrizni fogjuk, és a mulasztókkal szemben szabálysértési eljárást indítunk.

ADÓBEVALLÁS
Tordas honlapjáról letölthetô a vállalkozók kommunális
adója, és az iparûzési adó nyomtatvány. Kinyomtatva és kitöltve papír alapon beadható a bevallás a 2009. évrôl, 2010. május
31-ig Tordas önkormányzatához.
Lászlóné Szabó Julianna
adóügyi fômunkatárs

A településôrök telefonszámai:

Dr. Matota Kornél körjegyzô

Huszti István: 06 20 549 56 59, Gurabi Károly: 06 20 550 0008
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Virágok kerültek a tavaly elhelyezett virágtartókba, az önkormányzat elé és az emlékmûvekhez. Köszönet érte a karbantartó brigádnak és a hivatal dolgozóinak.

Legújabb önkormányzati fejlesztéseink
Május 1-jére az önkormányzat brigádja egy új lépcsôt épített a szabadtéri színpad oldalához, mert a régi már teljesen elkorhadt és életveszélyessé vált. Köszönjük az Eurobinia Kftnek, az akác deszkákat, amely reményeink szerint tartósabb
lesz, mint a korábbi fenyô alapanyagú. Ezzel együtt megjavították, megerôsítették az oldalsó ajtót is, ami a korábbi beépítés
módja és az idôjárás miatt is használhatatlanná vált.

Új kapcsolószekrény került Papp Sándor segítségével a sportpálya melletti oszlopra, a régi, elhasználódott
helyett. Ebbôl irányítható a
színpad és a pályák világítása.

Elkezdôdött a patakpart rendezése is. Az itt lévô földút kôalapot, majd burkolatot kap, hiszen ez vezet majd az új óvoda
pince részéhez, az ide tervezett tornacsarnokhoz, valamint a
kiszolgáló parkolókhoz. A növényzet is megújul, és füves ligetes kialakítású lesz a Szent László-patak mind a két oldala.
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AZ ERDÔMAJORI ÚT
FELÚJÍTÁSA

A csatorna-ügy nem zárult le: újabb 8,5
milliós inkasszó a falu számláján
Az óvodaépítésre félretett pénzbôl vitt volna el
az APEH 8,5 milliót

Az Erdômajori út felújításának igényét 2008. január 21-i
keltezésû levelében - az öreghegyi ingatlantulajdonosok nevében - Cifka János „hegybíró” fogalmazta meg. A kérelmet a
Képviselô-testület 2008. március 18-i ülésén tárgyalta, ahol
Cifka úr személyesen is megjelent.
A képviselôk a beadványról nem tudtak érdemben dönteni,
mert nem volt ismeretük a felújítás anyagi vonzatáról. Ezért a
polgármester úr felkérte Cifka Jánost, hogy készíttessen egy
költségkalkulációt. Szó szerint idézve: „Abban tudsz segíteni,
János, hogy felméri valaki, mibe kerülne?”
Cifka János válaszát: „Jó, megnézzük”, mindannyian úgy
értelmeztük, hogy kapunk a döntésünkhöz egy felmérést. A
dokumentum a mai napig nem érkezett meg, tehát több mint 2
éve várjuk!
Úgy látszik, Cifka Jánosnak csak azért fontos az ügy,
hogy a Tordas Értékei elnevezésû újságban az önkormányzat rossz hírét keltse, valójában egyáltalán nem érdekli,
hogy a kisebb autóval rendelkezô ingatlantulajdonosok
tudnak-e biztonságosan közlekedni az úton.

Május elsô péntekén ismét kiesett egy csontváz a csatornaügyek szekrényébôl. Ezúttal az APEH követel 8,5 millió forintot. Felszólító levél nem jött, egyetlen iratot sem kaptunk errôl
a követelésrôl az elmúlt 4 évben. Hogy miért? Csak sejtéseink
vannak, a „szakértôi csapat”-ban tevékenykedô jogászokra
bízta az akkori faluvezetés ezt az ügyet is, de a beszámoltatás
nem volt az elvárások között. A volt polgármester kérdésemre
elmondta, nem tud ilyen ügyrôl.
Szerencsére telefonhívásunkra néhány óra múlva kaptunk
egy idôpontot, így a következô munkanapon személyesen
egyeztethettük a követelést az APEH munkatársaival. Kiderült,
hogy egy 2004. januári ügyrôl van szó, ugyanis az önkormányzat az ÁFA elsô részletét még visszakapta, mielôtt kiderült volna, hogy a 2003. decemberben jóváhagyott jogszabályváltozás a mi beruházásunkra is vonatkozik. Azt végképp nem
értem, milyen számláról lehet szó, amit már benyújtott 2003.
decemberében a tordasi önkormányzat ÁFA visszaigénylésre,
amikor a beruházásra a hitelt csak 2004. február végén kapta
meg. Ezzel a felvetéssel azért mégsem mertem elôhozakodni
az APEH munkatársai elôtt, nehogy a végén még kiderüljön,
hogy esetleg fiktív számláról van szó. Lehet, hogy ennek a
számlának éppen az lett volna a szerepe, hogy elhitessük az
adóhatósággal: a beruházás már elkezdôdött az új ÁFA törvény
2004. január 1. hatályú bevezetése elôtt? De ki mer belevágni
egy 6 milliárdos beruházásba a hitelszerzôdés megkötése elôtt
3 hónappal? Hát nem túl életszerû a történet...
Személyes megbeszélésünk során ismertettük az APEH
munkatársaival, hogy most minden rendelkezésre álló pénzre
szükségünk van, mert szeptembertôl el kell helyeznünk a 90
gyermeket, akit beírattak a tordasi óvodába, valamint bôvítenünk kell az iskolát is. A megbeszélés eredményeképpen lekerült az inkasszó a számlánkról, így a fizetési könnyítésre
irányuló kérelmünk elbírálásáig nem kell rettegnünk, hogy elvész az óvodára szánt pénz. Csak reménykedhetünk, hogy kérelmünk pozitív elbírálásban részesül, de természetesen a teljes
összeget elengedni az érvényben lévô törvények szerint nem
lehet.

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Üveghulladék-gyûjtés
Március közepétôl az üveghulladék gyûjtését is elkezdtük
településünkön. A Községházával szemben elhelyezett 120 l-es
hulladékgyüjtô edénybe lehet a már nem haznált üveghulladékot elhelyezni (kupakok, fedelek nélkül). Ezt az önkormányzat dolgozói rendszeresen ürítik, majd elszállíttatjuk a megfelelô helyre. Kérjük, használják a szelektív hulladékgyûjtésnek
ezt a formáját is! Reméljük, így tovább csökken a kommunális
hulladék mennyisége.

Folyamatosan bôvülô tartalom:
www.tordas.hu
Településünk honlapjának tartalma folyamatosan bôvül.
A hatályos helyi rendeletek, valamint módosításaik egy részének egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthetô a
„Polgármesteri Hivatal” menüpont „Hatályos rendeletek” címszóra kattintva.
Feltöltésre kerültek a korábbi Képviselô-testületi jegyzôkönyvek a „Képviselô Testület” menüpontban található
„Archívum- Testületi ülések 1991-2006” címszó alá. Ezek a
dokumentumok településünk múltjáról sok mindent elárulnak,
de az olvasó tájékozódhat arról is, korábban hogy zajlottak a
Képviselô-testületi ülések, ki milyen álláspontot képviselt a
falut érintô fontos kérdésekben. Mivel 2006. elôtt a jegyzôkönyvek nyilvánosságát nem biztosították, így az érdeklôdôk
elég tekintélyes mennyiségû anyagot olvashatnak most át. A
dokumentumokat tekinthetjük akár a helyi történelem részének
is, ebbôl a szempontból is javaslom olvasgatásukat.
Az „Intézményeink” menüpont alatt az iskola címszónál a
szöveges részben található egy hivatkozás az iskola 2009-ben
indított hivatalos honlapjára, ahol sok hasznos tudnivaló és
friss hír olvasható.
A fôoldalon mindig friss hírekkel és információkat várja
Önöket a község hivatalos honlapja!

Sajnos ismét szembesülnünk kellett azzal, hogy a csatornaügyben korántsem derült fény minden sötét foltra még. Rettegnünk kell nap mint nap, hogy elviszik valamilyen jogcímen
a nehezen összespórolt pénzt, amit az új ovi felépítésére szántunk.
Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

2010. május 20-án csütörtökön 17 órától
Víziközmû Társulati ülés
Helyszín: Ráckeresztúr, Kossuth u. 37., a Kastély épülete
A Ráckeresztúr-Tordas Víziközmû Társulat információink szerint 278 millió forintos tartozást kíván átadni az
önkormányzatoknak, ez kb. 174 000 forintot jelent háztartásonként!
Menjünk el minél többen az ülésre, és kérdezzük meg tordasi küldötteinket, akik tisztségviselôként vettek részt a Társulat mûködésében (Márki Ferenc, Cifka János, Derecskei János), és tiszteletdíjat kaptak tevékenységükért, hogy tervezik a
tartozást rendezni, a tordasi lakossággal akarják megfizettetni
a hiányt? Mert ugye ez történik, ha átadják az önkormányzatoknak a kötelezettséget, hiszen az önkormányzatnak saját forrása csak a befizetett adókból, és csatornadíjból származik.

Jelentkezzen a Hírlevélre és
nyerjen!
Most duplán megéri a tordasi hírlevélre regisztrálni: azon
kívül, hogy elsô kézbôl tájékozódhat a települést érintô hírekrôl, nyerhet is! A május 31-ig jelentkezôk között kisorsolunk
egy MP3 lejátszót!
Hajbin Tímea

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Mi az ôstermelôi igazolvány, és mire jogosít?
Az az igazolvány, amellyel a mezôgazdasági termelôk ôstermelôi tevékenység gyakorlására jogosultak, és kedvezményes adózást tesz lehetôvé. Az igazolvány a tevékenységbôl
származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített igazolvány, amely tartalmazza az ôstermelô azonosító adatait, a
választott adózási módot, az adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges egyéb, a kormányrendeletben meghatározott adatokat. Az igazolvány egyedi sorszámmal (hologram) rendelkezik. Két formában létezik. Az egyéni igazolvány egyéni termelôi tevékenységet, és árbevétel nyilvántartását teszi lehetôvé, a
családi igazolvány az egy háztartásban élô termelôk és családtagjaik által folytatott termelôi tevékenység és közös árbevétel
elszámolását teszi lehetôvé. Az árbevétel ebben az esetben az
összárbevétel egy termelôre esô része. Családtag csak egyeneságbeli rokon lehet (déd-, nagyszülôk, szülôk, házastárs,
örökbefogadott, nevelt, mostoha, vérszerinti gyermek, unoka,
dédunoka, nevelô, örökbefogadó, mostoha szülôk).
Ki a mezôgazdasági ôstermelô?
Ki kaphat ôstermelôi igazolványt?
Mezôgazdasági ôstermelô az a 16. életévét betöltött, nem
egyéni vállalkozó (magyar állampolgár) magánszemély, aki a
saját gazdaságában az SZJA tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek elôállítására irányuló tevékenységet folytat, és
ennek igazolására ôstermelôi igazolvánnyal rendelkezik, kizárólag e tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében
(növénytermesztés, állattenyésztés, és egyéb mezôgazdasági
tevékenység (pl.: gombatermesztés, gyógynövénytermesztés
stb.)), és ezen termékeknek az értékesítésére jogosít fel.

Helyi termelôk elônyben!
Május 22-tôl a tordasi termelôk
szombaton 7 és 12 óra között ingyen árusíthatják
a mûvelôdési ház udvarán a saját termékeiket.
Több idôs néni kérte, hogy tegyük lehetôvé a saját kertjében termelt zöldségek, gyümölcsök árusítását. A tordasi képviselô-testület ezért a 2010. áprilisi ülésén módosította a közterület használati díjakat: „400 Ft/m2 díjat fizetnek sátorban,
asztalnál, egyéb módon árusító magánszemélyek, a szombati
napokon 7-12 óráig, a mûvelôdési ház és a bolt között található
önkormányzati ingatlanon. A Tordason élô magánszemélyek
saját mezôgazdasági termékük árusítása esetén 100% kedvezményt kapnak a díjból.” Egyéb napokra a korábbi díjak változatlanul érvényesek.
A tevékenységhez ki kell váltani az ôstermelôi igazolványt.
Az igazolvány kiállítása a falugazdász feladata, akinek szerdánként van 11-12-ig ügyfélfogadási ideje (Dózsa Márta, tel:
06-70-247-0746). Az ôstermelôi igazolványról bôvebben a
külön cikkben olvashatnak.
Az igazolvány kiállítása néhány percet vesz csak igénybe,
az ügyintézéshez szükséges a személyi igazolvány és az adóazonosító kártya, és be kell fizetni 1000 forintot csekken, amit
a falugazdász ad.
Adózási szabályok (a legegyszerûbb esetet figyelembe véve, amikor valaki a saját kertjében termelt felesleget értékesíti
szombatonként a HANGYA Vásártéren): ha a mezôgazdasági
ôstermelô ebbôl a tevékenységbôl származó jövedelme nem
haladja az évi 600 000 forintot, akkor nem kell ez után a tevékenység után SZJA-t fizetni, és ezt a jövedelmet be sem kell
vallani.
Nem ÁFA alany az a termelô, aki alkalomszerûen, a saját
szükségletei felett termelt mezôgazdasági termékeket értékesíti. A tevékenység nem minôsül kereskedelmi tevékenységnek, ha a bevétel nem haladja meg az évi 500 000 forintot. Ez
esetben nem kell sem ÁFÁ-s számlát, sem nyugtát kiállítani.
A bevételt az ôstermelôi igazolvány betétlapján kell vezetni. Az ôstermelôk részletes adózási szabályairól az APEH által
kibocsátott, 6. számú tájékoztató füzetbôl szerezhetnek az érdeklôdôk bôvebb ismereteket. A füzet letölthetô az APEH honlapjáról (www.apeh.hu).
A HANGYA Vásártéren helyet és asztalokat (korlátozott
számban) biztosít az önkormányzat mindazoknak, akik szeretnék saját termékeiket árusítani szombat délelôttönként. A tordasi lakosok a kedvezmény érvényesítéséhez kérjük hozzák
magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.

Hol válthatok ôstermelôi igazolványt?
Mi szükséges a kiváltáshoz?
Az igazolvány kiváltásához személyi igazolvány, adóazonosító kártya szükséges, kiváltani a területileg illetékes falugazdásznál lehet. Kevés kivételtôl eltekintve az igazolványt
azonnal elkészíti a falugazdász, de legkésôbb 15 napon belül
köteles kiállítani. Kiváltásról a kormányrendelet mellékletei
szerinti adatlapot töltenek ki, melyet kiváltónak alá kell írnia.
Az érvényes igazolvány két részbôl áll: egy kiváltásakor a termelô személyes adatait, illetve a betétlap kiváltásának adatát,
tartalmazó részbôl, illetve egy évente kiváltott betétlapból,
melyre az ôstermelô bevételeit idôrendben köteles vezetni
(vagy felvezetik neki). Adóbevallás is a betétlapon összesített
bevétel alapján szükséges. Adózási módok közül is választani
kell, melyet tárgyévre a betétlap kiváltásakor kell megadni,
esetleg módosítani. Választható adózási módok: átalányadózás, tételes költségelszámolás, 10% költséghányad. Az igazolvány betétlapját - az adózási jogszabályok elôírása miatt - öt
évig kötelezô megôrizni.
Mikor érvényes az igazolvány?
Az ôstermelôi tevékenység csak akkor gyakorolható, ha az
igazolványt kiváltották, és a tárgyévre érvényes betétlapot is
tartalmaz. A mezôgazdasági ôstermelôi tevékenység kezdetének az igazolványban feltüntetett idôpontot kell figyelembe
venni, de ha március 20. elôtt váltják ki az igazolványt, akkor
január elsejétôl kell érvényesnek tekinteni.
Az igazolványt a tevékenység megszûntekor vissza kell adni a lakhely szerint illetékes falugazdásznál, elvesztése esetén
ezt ugyanitt jelezni kell a termelônek. Az adatok megváltozását
(névváltozás - férjhez menetelkor, annak kérésekor, lakcímváltozás - költözéskor, adózási mód változás stb.) ugyanitt kell
bejelenteni. Az igazolványt a visszavonásakor elveszik és áthúzással érvénytelenítik.
Milyen adatokat tartalmaz az igazolvány?
Az ôstermelôi igazolvány tartalma: ôstermelô (családi igazolványnál megnevezett személy) neve, lakcíme, igazolvány
száma, betétlap kiadás dátuma. Családi igazolványnál a hátoldalon a gazdálkodásban megnevezett családtagok is feltüntetésre kerülnek. A betétlapon az igazolvány száma, az érvényesség éve, valamint a termelô részérôl bevételek kerülnek felvezetésre.
Hajbin Tímea (forrás: internet)

Bátorítok minden termelôt és vásárlót, jöjjenek minél
többen, használják ki a lehetôséget, vegyenek vegyszermentes, egészséges zöldségeket, gyümölcsöket helyi termelôktôl!
Hajbin Tímea
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- adószáma, adóazonosítója
- a befizetés összege és idôponja
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

Továbbra is teljes gôzzel folyik
az óvoda építése
Idôközben elkészült a födém és rákerültek az emeleti rész
teherhordó falai is. Az újság megjelenésével egy idôben készülnek az áthidalók és az emeleti födém. A hátsó, csoportszobai részen elkészült a hôszigetelés, rákerült a hôtükrös fólia és
a vasháló. Az elmúlt héten elkészült a központi porszívó csôrendszere, hétvégén az önkéntesek egy csoportjának segítségével az egész hátsó részen letettük a padlófûtés csöveit. A
többiek az elsô rész kizsaluzását és a teljes kitakarítását végezték. Terveink szerint két kômûves brigád segítségével készítjük a hét második felében az aljzatbetonozást. Közben kiválasztásra kerültek a belsô ajtók, több kedvezô ajánlatot kaptunk homlokzati és lábazati hôszigetelésre. A konyhatechnológiai eszközökre, gipszkarton rendszerre, külsô homlokzati
kôburkolatra és a térburkolatra az ajánlatkérés folyamatban
van.

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizetheti ugyanerre a számlaszámra. Támogatását köszönjük!
Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan
Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcsolatosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk. Amennyiben újabb kérdés merül fel, kérjük jelezzék a kisbiro@tordas.hu e-mail címen, vagy
személyesen a képviselôknél!

Juhász Csaba pogármester
Önkéntesek az új óvodáért
Ha valaki elôre jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fôleg segédmunkára – az építkezésen segíteni,
akkor azt megteheti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon (5-ös mellék), vagy személyesen.
Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban
Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szükséges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.
Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hozzon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszövetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohányzás csak a kijelölt területen lehetséges.
Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acélbetétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az önkormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.
A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.
Hajbin Tímea

Adományok az óvoda építésére

Adományok az új ovira

Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új óvoda
létrehozásához, kérjük fizesse/utalja a Tordas Község Önkormányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú közalapítvány támogatások céljára fenntartott számlaszámára:

A Majálison Kovács Rebeka segítségével pólókat ajándékoztunk az új óvoda építését adománnyal támogatók számára.
Mivel a kis méretû pólók már tavaly elfogytak, így újakat szitáztattunk. A legkisebb méret 1-1,5 éves korú gyerekeknek készült, ebbôl is szép számmal fogyott a rendezvény alatt. Ajándék pólót kaptak azok is, akik munkájukkal eddig segítették az
építési munkálatokat.
A rendezvényen 33 400 forint gyûlt össze, plusz 3 000 forinttal
növelte a bevételt a Maszat klub felajánlása. Az összeg a Tordas Községért Közalapítvány számláját gazdagítja. Köszönjük
mindazoknak, akik adományaikkal támogatták az építési költségeket! Legközelebb a Gyermeknapon találkozunk!

Tordas Községért Közalapítvány
11600006-00000000-22752262
Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány címére:
- befizetô neve
- címe vagy székhelye

Hajbin Tímea

ujovinklesz.blog.hu
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A bevételeknél óvatosan terveztünk, de az iparûzési adó
bevétel a vártnál jóval kedvezôbben alakult. A többlet bevételt
az állam úgy „jutalmazta”, hogy elvont 7 millió forintot a normatívából.
Sajnos a csatorna- és szemétdíj bevételek a romló befizetések miatt jelentôs elmaradást mutatnak. A csatorna üzemeltetése tekintetében 2009-ben már több volt a kiadás, mint a
bevétel, noha az ár mértéke már így is nagyon magas. Áprilisra
némileg javult a helyzet, így a 8 milliós kinnlévôség 5,5 millióra csökkent, mintegy 40 lakos tartozik. Mivel az összeg így is
jelentôs, behajtása érdekében mindent el fognak követni a hivatal dolgozói.
Fejlesztésekre a 2009-es évben mintegy 54 millió forintot
költöttünk! Ha hozzáadjuk a 2010-re tervezett 61 millió forintot, összesen 115 millió forintnyi beruházást hajtunk végre két
év alatt. Ez óriási eredmény a rossz gazdasági helyzetben még
egy sokkal nagyobb településnek is. Ezt növeli még a többletpénzmaradvány miatti majdnem 20 milliónyi összeg, valamint
a 10 milliós pályázaton nyert fejlesztési támogatás a 2010-es
évben.

99 millió forint
volt december 31-én a bankszámlán!
Sikeres évet zárt az önkormányzat!

Miközben az országos gazdasági
helyzet egyre rosszabb lett, Tordas
Község Önkormányzata az eddigi
legjobb évet zárta.
Még soha nem állt rendelkezésre
ennyi forrás vagyoneladás nélkül a
fejlesztésekre!
2010. április 27-én a Képviselô-testület elfogadta a 2009-es zárszámadást.
Az évek óta egyre szorosabbra tervezett dologi és személyi
kiadásokat a 2009-es évben is lehetett tartani, sôt, újabb csökkenést értünk el. A tervezés során az összes rendelkezésre álló
szabad forrást az új óvoda építésére csoportosítottuk. A tavaly
rendelkezésre álló keretet e tekintetben nem használtuk ki, de
az elôirányzat-maradványt idén is erre a célra fogjuk felhasználni.

A 2009. év sikeres zárása mindannyiunk érdeme: méltán lehet büszke rá mindenki, aki munkájával, befizetett
adójával, az idôben teljesített díjakkal hozzájárult ehhez a
sikerhez! Köszönjük!
Hajbin Tímeaa, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tordas Község Önkormányzatának 2009. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA (adatok ezer Ft-ban)
megnevezés

módosított elôirányzat

teljesítés

%-os arány

2008. évi teljesítés

132,92

BEVÉTELEK
mûködési költségvetés bevételei
felhalmozási bevételek
költségvetési támogatás

206 826
101 758

274 911
977
101 758

100,00

211 214
1 017
119 958

költségvetési bevételek összesen

308 584

377 646

122,38

332 189

finanszírozás bevételei
függô bevételek
pénzforgalom nélküli bevételek

361
34 426

-10 066
34 426

100,00

-5 004
7 666

bevételek összesen:

343 371

402 006

117,08

334 851

KIADÁSOK
személyi juttatások
munkaadót terhelô járulékok
dologi kiadások
mûködési célú támogatás
mûködési pénzeszköz átadás
szociális juttatások

102 809
31 444
105 681
17 455
3 365
7 300

102 332
30 744
88 910
18 870
3 768
10 030

99,54
97,77
84,13
108,11
111,98
137,40

138 572
45 101
73 136
16 879
2 802
7 875

mûködési költségvetés

268 054

254 654

95,00

284 365

74 917
74 917

53 882
53 882

71,92

4 557
4 557

felújítás, beruházás
egyéb felhalmozási kiadások
felhalmozási kiadások
pénzforgalom nélküli kiadás
kiegyenlítô, függô, átfutó kiadások
költségvetési kiadás összesen:
kölcsöntörlesztés
finanszírozási kiadások
függô kiadások
kiadások összesen:

71,92

-

-

-

-

-

400

500
-5 561
303 475

343 371
8

125,00
88,38

17 457
-1 833
304 546

Idén is féláron a Popstrand rendezvényein
Az önkormányzat és az üzemeltetô között létrejött megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvezménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen felül kaptunk rendezvényenként 6-6 ingyenjegyet, amelyeket az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni (természetesen minden nyertes két jegyet kap). A 48 db. ingyenjegy és az 50% kedvezmény bruttó 100 000 Ft-jába került az önkormányzatnak.
Reméljük, hogy az önkormányzati támogatással sokak számára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Éljenek a lehetôséggel!
Teszár Tamás alpolgármester

Ingyenjegyek és 50% kedvezmény az
AGÁRDI POPSTRAND rendezvényeire!
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5-6. osztály
1. helyezés: Schachay Károly
2. helyezés: Varga Dávid
3. helyezés: Erdélyi Kristóf
Különdíj: Konczos Vince és

ISKOLAI HÍREK
Április 21-én délelôtt a Kincses
Színház érkezett hozzánk Budapestrôl.
Holle anyó címû mesejátékukat iskolánk alsós tanulói, illetve a gyúrói tagiskola alsós tanulói tekinthették meg a
mûvelôdési házban.
Gyermekeinknek a pázmándi területi matematikaversenyen elért eredményeirôl elôzô számunkban már beszámoltunk, ám a lapzárta után megérkezett pontszámok alapján kimagasló
teljesítményt nyújtott még Cselikovics
János 2. osztályos, illetve Szabó Réka 3. osztályos tanulónk is.
Mindkettejük 4. helyezést ért el.
Az anyák napi ünnepségeket május elején tartottuk iskolánkban, minden osztály ajándékkal és szívet melengetô kis
mûsorral kedveskedett az édesanyáknak és a nagymamáknak.
Szavalóversenyünket iskolánk huszadik születésnapján tartottuk, melyen iskolánk öregdiákjai zsûriztek. Az 1-2. osztály
versenyén a zsûri feladatait Csizmarik Andrea, Farkas Noémi
és Varga Erzsébet látta el.

7-8. osztály
1. helyezés: Koczkás Eszter
2. helyezés: Schachay Bettina
3. helyezés: Zoltai Liza
Különdíj: Szabó Péter
A zsûri elnöke Pók Mátét dicsérte még meg.
A május 14-én Válban megrendezett Vajda János szavalóversenyen iskolánk alsó és felsô tagozata is képviseltette magát, melynek eredményeirôl következô számunkban számolunk majd be.
A fogadóórákat május 11-én tartottuk. A Madarak és fák
napjára is ezen a napon emlékeztünk meg az elsô tanítási
óránkban.

1. osztály
1. helyezés: Czuczor Domonkos András
2. helyezés: Jézsó Kristóf
3. helyezés: Simon Olivér
Különdíj: Takács Anna
2. osztály
1. helyezés: Baranyai Panna és Takács Réka
2. helyezés: Rácz Bíborka és Nagy Blanka (Gyimes)
3. helyezés: Kleman Noémi
A 3-4. osztályosok versenyén a döntôbírói feladat Király
Krisztina, Kalamár Kinga és Apostagi Adorján régi diákokat
illette.
3. osztály
1. helyezés: Weinelt Veronika
2. helyezés: Kovács Nikol
3. helyezés: Horváth Kata
Különdíj: Varga Tímea
A zsûri dicséretét: Pôcze Endre érdemelte ki.

A Sajnovics emléknapot május 8-án a sportpályán tartottuk,
melynek eseményeirôl a késôbbiekben számolunk majd be.
Az országos kompetenciamérés május 26-án kerül majd
megrendezésre.
Folyamatosan zajlanak az év végi osztálykirándulások,
melyekrôl készült élménybeszámolók a következô lapban lesznek olvashatóak.
Május 10-én a mûvészeti iskola hangszerbemutatót tartott
az aulában.
Május 17-én szülôi értekezletet tartunk.

4. osztály
1. helyezés: Májer Milán
2. helyezés: Pápai Áron
3. helyezés: Könyves Kata és Szpisják Doroti
Különdíj: Bokros Blanka
A zsûri Benkei Sárát és Devecsai Márkot emelte még ki.

Várjuk szeretettel a leendô elsôsöket, akik a könyvtárba is
ellátogatnak és a tanítási órákon is részt vesznek majd.
A gyerekek egész évben országos levelezô versenyeken
vettek részt, melyek eredményeirôl június elsô hetében kapunk
majd tájékoztatást.
Ballagásunkat és tanévzáró ünnepségünket június 12-én 10
órai kezdettel tartjuk.

A felsôsök versenyén Sztrányay Miklós, Tomai Ildikó és
Pató Krisztina öregdiákok zsûriztek, értékeltek.

Somfai Sándorné igazgató-helyettes

Nyertünk!
Az UNIVER pontgyûjtés eredményeképpen iskolánk 5 db.
focilabdát nyert, ezekbôl egyet-egyet kapott minden alsós osztály és a felsôs tanulószobás csoport.
Köszönjük szépen a szülôknek, hogy a vásárolt termékek
pontjait behozták, és hogy ismét tudtunk közösen tenni iskolánkért, és gyermekeinkért, hogy a délutáni szabadidejüket is
építôen, sporttal tölthessék.
Köszönjük!
Somfai Sándorné igazgató-helyettes
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Tordas legszebb álma

Judo - Cselgáncs

Húsz esztendôn át dédelgetve

2010. április 25-én Gyôrszentivánon, majd május 8-án Tapolcán meghívásos versenyen vettünk részt. Versenyzôink jól
küzdöttek és szép eredményekkel öregbítették iskolánk és a
Tordas SE jó hírét.

Április 16-án ünnepeltük iskolánk új épülete átadásának 20
éves évfordulóját.
A megemlékezés reggel az iskolatörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitójával kezdôdött, mely kiállításon iskolánk elmúlt
húsz éves történetének, eseményeinek és eredményeinek írásokkal és képekkel illusztrált összefoglalását láthatták a kedves
érdeklôdôk, tanulóink és visszalátogató régi tanáraink, diákjaink.
Az ünnepségsorozatot, mely szavalóversennyel folytatódott, a hajdani iskola volt diákja, Sztrányai Miklós jogász nyitotta meg. A versmondó verseny kapcsán szavaiban a régi diákévek nosztalgikus emlékei csendültek fel, a vers ihletettsége és
szeretete, melyre a tordasi iskola tanította meg egykoron. „A
vers ihletett dolog. Olyan, mint ami a szentírásban van. Hiszen
a Biblia is versekbôl áll, és minden versben tanítás van. Úgy
mondjátok hát a verset, mintha az sajátotok lenne, s mintha annak örök és szent csodája mikor kimondjátok, abban a pillanatban születne meg.” – mondta útmutatásul Sztányai Miklós kis
szavalóinknak.
A tordasi és a gyúrói tagiskola alsós és a felsôs diákjainak
versengése külön helyszíneken zajlott, s amíg a véndiákjainkból álló zsûri tanácskozásra vonult vissza, addig a szintén régi
diákjainkból alakult Tûz Lángja zenekar vidám játékával szórakoztatta a gyermeksereget. Az eredményhirdetés után az iskolatörténeti kiállítást vehették tüzetesebben szemügyre az érdeklôdôk.
A nap eseményei a mûvelôdési házban folytatódtak. A Gálamûsoron tanulóink mellett kedves régi diákjaink is felléptek.
Vendégül láttuk ezen a napon gyimesi testvériskolánk tanulóit
is, akik mûsorral kedveskedtek az ünnep alkalmával.
Varga Károlyné címzetes igazgató asszony és Botta Veronika volt tanítvány szívhez szóló visszaemlékezései mellett

Eredmények:
Gyôrszentiván:
II. hely Kleman Noémi, Kónya Bálint
III. hely Kalamár Botond
Tapolca:
I. hely: Kónya Bálint, Kalamár Botond
II. hely Ráti Petra, Sárossy Gyula
III. hely Kónya Bence
Kalamár Domokos testnevelô-edzô

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Áprilisban ismét hatalmas élménnyel gazdagodtunk mûvésznövendékeink és pedagógusaink által. Két nagy rendezvényre készültünk.
A húsz éves az új iskola (épület) megünneplése keretén belül vendégül láttuk gyimesi testvériskolánk diákjait, tanárait. A
mûvészeti iskolába járó gyermekek családjai fogadták hatalmas szeretettel és törôdéssel ôket. Új kapcsolatok, barátságok
születtek. Az erdélyi gyerekek kitartása, eredetisége, szép beszéde, tánc- és zenei kultúrájuk példaértékû számunkra.
A programok felvázolása tükrözi tartalmas ittlétüket (2010.
április 15-18.):
csütörtök
- Gyimesi vendégek érkezése 22 órakor, este vacsora a szállásadóknál.
péntek
- reggeli családoknál, egész napos program az iskolában
- 8 órakor szavalóverseny az aulában, szavalóverseny után Tûz
Lángja koncert
- közös ebéd az iskola konyháján, ebéd után szabad program,
próbák az esti gálára
- 18 órakor ünnepi gála a mûvelôdési házban, gála után a tanároknak fogadás az iskolában, gyerekeknek háziaknál vacsora
szombat
- reggeli családoknál
- 10:30 órakor találkozó az iskolánál, kirándulás Martonvásárra, Pákozdra, kísérôk: Kosaras Péter Ákos ig., Domak Anikó,
Németh Ildikó, Cselikovics Herta, ebéd családoknál
- 17 órakor táncház a táncteremben 21 óráig, közremûködtek
Kovács Márton tanár úr népzenekara és Németh Ildikó aki a
táncházat vezette, a büfét a szülôk adományából Cselikovics
Herta rendezte
- este vacsora a családoknál

Somfai Sándorné igazgató-helyettes asszony az új iskola életérôl, az eltelt húsz esztendô eseményeirôl beszélt. „Húsz éve,
hogy a jelenlegi iskolaépületünk elkészült, s az akkori diákok
birtokba vehették az új iskolát. Ebben a húsz évben benne van
az elôzô sok-sok év élete. A régiek bizonyára emlékeznek arra
szívszorító pillanatra, amikor az új intézmény falai közé léptek, benépesítették, birtokba vették, s megkezdték mindenapi
életüket. Egy iskola kiválóságát az ott dolgozók képzettsége,
nevelôi képessége határozhatja meg, de értékelése a tanítványok további mûködése, magatartása, élete alapján történhet.
Azt hiszem büszkén vallhatjuk, hogy a tanítványaink számára
értéket teremtettünk, neveltünk és irányt mutattunk az életre.
1990-ben iskolánkba látogató Szôcs István író az iskola emlékkönyvébe a következôket jegyezte be: „Ez az iskola büszke lehet jelenére is, remélem a jövôje igazolni fogja azokat, kik ma
érte dolgoznak.” Legfôbb erényünk a családias légkör, a közös
tenni akarás, a múlt és a mindennapi teendôk kapcsolatának
fontossága. Tudást, hitet, emberséget és magyarságot adni a
diákoknak”- tette hozzá az igazgató-helyettes asszony. A Gálaest Kosaras Péter Ákos igazgató úr és Juhász Csaba polgármester úr beszédével zárult. Az ünneplésre az iskola aulájában
állófogadás, majd hajnalig tartó vigalom tette fel a koronát.
Szkiba Edit

vasárnap
- reggeli családoknál, 6 órakor indulás, Debrecent érintve, ahol
még egy jó fürdôzésben vettek részt a gyerekek.
Azt gondolom, a szállásadó családok nevét érdemes felsorolni, köszönet nekik: Somlói, Konczos, Szabó, Takács, Turú,
Erdélyi, Bucsi, Domak, Cselikovics, Németh, Sármásy, Szász,
Nemes, Barbarics.
2010. április 28-án Székesfehérváron a Mûvészetek Házában (MMK) rendezték meg a IV. Országos Néptáncversenyt
csoportos kategóriában. Öt régióban zajlanak folyamatosan az
elôdöntôk, háromtagú zsûri elôtt. Iskolánk a Pillikék kisebb
csoportjával nevezett „Köszöntôk - Magyarbôdi tánc és játék”
c. koreográfiával, és kötelezôként dunántúli ugróst improvizáltak a gyerekek. A zenei kíséretet szintén „mûvészetis” diákjaink adták, a „Tûzifa” népzenei együttes – citerások, népi éne11

kesek, és Domak Anikó tanárnô, valamint a ritmust köcsögdudával Németh Ildikó adta a táncosok lába alá. A gyerekek
maximálisan teljesítettek, s rengeteg szülô segített az öltöztetésben, pakolásban. A maximálisan elérhetô 60 pontból a Pillikék 57 pontot szereztek, amivel bejutottak az országos döntôbe, ami Kecskeméten lesz május 28-29-én. Felkészítô tanárok
Németh Ildikó és Szabó Szilárd.
Május elsején ugyan ezekbôl a gyerekekbôl, akik nem vettek részt a duatlon sportvetélkedôn, táncoltak a májusfa mellett
kis táncosaink, kora délután pedig Alcsútdobozon lépett fel a
Tûzifa zenekar nagy sikerrel kalocsai és moldvai dalokkal.
Tagjai: Szatmári Szilvia, Sárossy Sarolta, Pápai Áron, Dudás
Eszter, Benkei Sára, Antal Luca és Szabó Imola.
Csíksomlyó elsôsorban a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. Most már a más vallású keresztény hívek is szívesen látogatják. A Boldogságos Szûz Mária tisztelete a XV.
század óta virágzik. A Szûzanya iránti tiszteletben a buzgóság
az idô múlásával sem lankad.
Ez esztendôben a mûvészeti iskola is elzarándokol e mélyen tisztelt és szeretett kegyhelyre. Szülôk, gyermekek, tanárok együtt tervezzük lelkünk megtisztulását egy gyönyörû gyimesi kirándulással összekapcsolva. A szállást testvériskolánk
gyermekeinek családjai biztosítják Gyimesben.

Fôzzünk játszóteret!
Az akció 2010. augusztus 15-ig tart!
Gyûjtsük a Knorr Delikát8 termék
vonalkódjait és nyerjünk játszóteret
gyermekeinknek!
2010-ben 6 játszóteret sorsolnak ki,
1 további játszóteret a legtöbb pályázatot beküldô település nyer, egy pedig
automatikusan azé a településé lesz,
ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés
érkezik. Minél több pályázattal indul egy-egy település, annál
nagyobb az esélye, hogy az 5 regionális sorsoláson vagy az országos sorsoláson a szerencsés nyertesek között szerepel (Fejér
Megyébôl a beérkezési határidô május 27.), illetve az utolsó
két játszótérért folytatott küzdelemben is az élre törhet.
A vonalkódok leadhatók az óvodában, iskolában, mûvelôdési házban, és a családi vegyesboltokban.
A játék állása megtekinthetô a www.delikat.hu weboldalon.

Kupakgyûjtô verseny
Osztályok közötti kupakgyûjtô verseny indult az iskolában.
A tanév végéig legtöbb kupakot összegyûjtô osztály jutalomban részesül. Bármilyen mûanyag kupak leadható az osztályfônököknél. A kupakok újrahasznosíthatók, mûanyag termékek
alapanyagaként szolgálnak. Segítsünk az iskolásoknak a gyûjtésben, védjük együtt környezetünket!
Hajbin Tímea

További közérdekû tudnivalók:
- május 7. Seregélyesi tánctalálkozó (Pillikék nagyobb korcsoport)
- május 10. 8-12 között hangszer- és táncbemutató koncertek
(tordasi és gyúrói iskola-óvoda)
- május 11-12. beiratkozás mûvészetoktatásra 7:30-17
- május 17. 18 órakor a pünkösdi kirándulóknak szülôi értekezlet a táncteremben
- május 21-25. Gyimes-Csíksomlyó kirándulás
- május 28-29. Kecskemét, országos néptáncverseny-döntô
- május 31 - június 1. beiratkozás mûvészetoktatásra 7:30-17
- június 7. hangszeres vizsgák 14 órától
- június 8-9. szolfézs vizsgák órarend szerint (a pénteki csoport
szerdán lesz!)
- június 11. 16 óra „Tordasi Kulturális Nap” keretében néptánc
vizsga, zenei bemutatók a sportpályán, szabadtéri színpad
- június 12. évzáró, ballagás az általános iskolával közösen
- augusztus 24-28. VIII. Szûcs Béla Tánctábor

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Amikor a márciusi könyvajánlót írtam, csak remélhettük,
hogy egyszer itt lesz a tavasz (kora nyár!), és valóban készülhetünk kirándulásra, nyaralásra, kerti sütögetésre. Nos, a jó idô
megérkezett, de azért remélem, az olvasási kedv nem csappan
meg, hiszen a legújabb kiadású könyvekkel várok mindenkit a
könyvtárban.
A kisebbeknek biztosan tetszeni fog a Magyar népmesék
(zöld, 1. kötet), a népszerû rajzfilmsorozat könyv alakban,
vagy éppen a Thomas, a gôzmozdony új kalandjait bemutató
14. kötet.
Vállalkozó kedvû kicsik és nagyok megpróbálkozhatnak a
Kavicsfestéssel. A könyv bemutatja, hogy nemcsak látványos
dekoráció készíthetô kavicsból, hanem kiváló szolgálatot tehet
mint abrosznehezék, tojástartó(!), szalvétagyûrû. Kísérletezzünk kedvünkre a színekkel és a formákkal!
Akik ismerik Adrien Mole-t, talán el sem hiszik, hogy harmincöt éves lett: számára ez újabb lépés a fogínysorvadás és a
tolókocsi felé. De hogyan árnyalják tovább a képet a tömegpusztító fegyverek? Sue Towsend regényébôl kiderül.
Két, tévében látható minisorozat is megjelent a közelmúltban könyv alakban. Az egyik Charlaine Harris Lidércfény címû kötete, a most újra népszerû vámpírirodalom nem kevés
humorral megírt története. A másik A hôs alakulat: Pokol az
óceán túlodalán - három amerikai tengerészgyalogos sorsát tekinti át. A hátteret a Csendes-óceán adja a II. világháborúban.
A hôs alakulat a japánokkal vívott elsô csatától szövi a cselekmény szálait a hazatérésig, ami azonban nem mindenkinek hoz
békét.
Végül egy olyan könyv, amely nem most jelent meg ugyan,
de eddig nem volt megtalálható könyvtárunkban: a Jóskönyv.
Müller Péter könyveit sokan szeretik és keresik. A Jóskönyvet
azután írta meg, hogy húsz évig tanulmányozta a Ji-Kinget, a
világ egyetlen könyvét, amellyel beszélni lehet: kérdezni lehet
tôle, és mint egy eleven bölcs, válaszol. A hagyomány szerint
valóban láthatatlan „Szent Szellemek” állnak mögötte, segítik
azokat, akik sorsuk problémáival hozzájuk fordulnak. „Ez a
könyv megmondja, mi a jó. Megmondja, mit tegyünk, hogy a
jövendônk jó legyen, s ne rossz. Ezért lett a címe: Jóskönyv.”
További új könyvekkel várok mindenkit szeretettel hétfôn
és szerdán a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

2010-11. Tanévben induló tanszakok
- Zenemûvészet: klasszikus furulya, népi hegedû, népi brácsa,
népi bôgô, népi furulya, ütôgardon, citera, népi ének, tambura
(mûvész tanárok: Domak Anikó, Fersch Andrea, Nagy Zsolt,
Kovács Márton)

- Táncmûvészet: néptánc
(mûvész tanárok: Németh Ildikó, Szabó Szilárd)
- Képzômûvészet: jelenleg szakköri keretek között, önköltséges formában (mûvész tanár: Kovács Erika)
Németh Ildikó
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Kedd esténként Tordasi Asszonykórus próbái.

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Júniusi elôzetes:
Tordasi Kulturális Napok,
11-12. péntek-szombat, Szabadtéri Színpad

Programok

IV. BÁRKA
ZENEI FESZTIVÁL

Filmbarátok Klubja
A klub célja, hogy kellemes szórakozást nyújtson, lehetôséget adjon
kapcsolatok építésére, barátságok kialakulására. Ehhez már csak Ön, Te
hiányzol! Találkozzunk szerdánként
és péntekenként!

Tordas
2010. május 15., 16-21 óráig
„Minden élô dicsérje az Urat!” (Zsolt. 150,5)
Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya), rossz idô esetén
a mûvelôdési ház

Vetíteni tervezett filmek: a részletekrôl érdeklôdjön a
klubtagoknál, vagy a mûvelôdési házban!

Fellépnek:

Filmbaráti üdvözlettel: Németi László kulturális szervezô

Juhász Csaba és barátai
Róka Móka Mesetára:

Nyitva tartás:

Szent György és a sárkány
Nagy-Kasza József és Heni

hétfô: 13:00-20:00
kedd: 9:00-20:00
szerda: 13:00-20:00
csütörtök: 9:00-20:00
péntek: 13:00-21:00
szombat: 9:00-12:00
hétvége: rendezvények esetén

Awakening Dance Corporation táncszínház:
VilágCirkusz
This end up együttes
Lakatos Project

mûvelôdési ház tel.: 22/467-530
kulturális szervezô tel.: +36-20-359-77-36

A zenekarok között: elôadások, vásár, kézmûves foglalkozások

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Olvasó sarok
Olvasó sarkot szeretnénk kialakítani a mûvelôdési házban,
ehhez kérjük segítségüket! Örömmel fogadjuk, ha kiolvasott,
de még megkímélt állapotú magazinját, havi, vagy heti újságját
behozza, vagy postaládánkba bedobja! Könyvespolcain porosodó, de olvasásra váró könyveit is szívesen fogadjuk!
Köszönettel vesszük, ha gondol ránk bútorvásárláskor, régi, de megkímélt foteljeit, ülôgarnitúráját is szívesen fogadjuk!

A tordasi gyülekezetek és az
Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány

TÁJÉKOZTATÓ A POSTÁN
IGÉNYBE VEHETÔ PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Köszönettel: Németi László kulturális szervezô

május 18-án 18 órakor a mûvelôdési házban
(Kómár Bálint Területi Értékesítési vezetô)

május 20. csütörtök

Kérdôív a kulturális szolgáltatásokról
A májusi Kisbíróban találnak egy kérdôívet. Arra keressük
a választ, hogy milyen szabadidôs programokon, rendezvényeken szeretnének részt venni a Tordason élô fiatalok, középkorúak és az idôsebb korosztály, milyen igények, hiányosságok
jellemzôek a jelenlegi kulturális életre.
Válaszaival Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szabadidôs, kulturális igényeknek megfelelôen igazítsam Tordas kulturális szolgáltatásait.
A kitöltött kérdôíveket (Kisbíró 22. oldal) május 30-ig kérem a mûvelôdési házban leadni, vagy a postaládába bedobni.
Köszönöm, hogy válaszadásával segítette munkánkat!

Életmódklub
Vendég: Gyuri bácsi, a bükki
füvesember
17:00 Személyes találkozás
Gyuri bácsival.
Kérdezni lehet tôle a megelôzéssel és gyógynövényes gyógyítással kapcsolatban.
Közben az érdeklôdôk megvásárolhatják a gyógyfüveket és
Gyuri bácsi gyógynövényes
könyveit.

Németi László kulturális szervezô

TORDAS NAPTÁR

19:00 Gyuri bácsi elôadása a népi gyógyászat gyógynövényeirôl és használatáról. (cikk a 15. oldalon)

Az Önkormányzat a tavalyi naptár kedvezô fogadtatásán felbuzdulva ismét elkészíttette a község életét bemutató falinaptárt. Kérjük, hogy akinek nem sikerült átadnunk, a Községházán, ügyfélfogadási idôben vegye át! Köszönjük!

GYEREKNAP

május 30. vasárnap
Egész nap gyermekprogramok: légvár, sakkverseny, zenei
elôadók, tréfás játékok, vetélkedôk és egy igazi meglepetés! A
részletes programot keresse a külön szórólapokon, plakátokon!
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Majális - 2010, Tordas

Duatlon

Az idei Majálist az idôjárás is a kegyeibe fogadta. A fôzôhelyeken már kora reggel nagy volt a sürgés-forgás. Egymás
után lobbant fel a láng, és ínycsiklandozó illatok szálltak a levegôben. Elôkerültek a flaskák, és torok nem maradhatott szárazon.
Minden korosztály képviseltette magát a duatlon versenyen. A jó szervezésért minden dicséretet megérdemel Kalamár Domonkos és kis csapata.
A gyerekek boldogan vették birtokba az ingyenes légvárat.

2010. május 1-én a Tordasi Majális-Sportnap keretében negyedik alkalommal rendeztük meg a Tordas Duatlon versenyt.
Az idén 45 versenyzô nevezett be, és a következô eredmények
születtek:
Ifjonc kategória
Ifjonc kategória
(6-10 éves lányok):
(6-10 éves fiúk):
I. hely Csíki Anna
I. hely Turú András
II. hely Szabó Imola
II. hely Vécsy Zsombor
III. hely Kleman Noémi
III. hely Halenár Gergely
Ifjonc kategória
Ifjonc kategória
(11-14 éves fiúk):
(11-14 éves lányok):
I. hely Szabó Péter
I. hely Kerényi Nóra
II. hely Fülöp Attila
II. hely Ráti Petra
III. hely Kalamár Botond
III. hely Puskás Réka
Suhanc kategória
Suhanc kategória
(15-30 éves férfiak)
(15-30 éves nôk)
I. hely Kóny Bence
I. hely Fehér Eszter
II. hely Pántya Bertalan
III. hely Kerényi Tamás
Felnôtt kategória
Felnôtt kategória
(31-50 éves férfiak)
(31-50 éves nôk)
I. hely Vogl Péter
I. hely Halenár Krisztina
II. hely Balogh Csaba
II. hely Illés Virág
III. hely Turú Gábor
Éltes kategória
(51- éves férfiak)
I. hely Téglás Lajos
Csapat
I. hely Magellánok (Szabó Péter, Fülöp Attila, Kalamár Botond)
I. hely SZTK (Turú András, Kónya Bence, Szabó Gábor
II. hely Szamuráj Lányok (Ráti Petra, Kleman Noémi, Beloviczky Berta)
III. hely Titánok (Balogh Csaba, Fülöp Attila, Ráti Péter)
Különdíjak
Legifjabb versenyzô: Szabó Csongor
Legtapasztaltabb versenyzô: Téglás Lajos

Különleges látványosság volt a mászófal, melyet gyermekek és felnôttek egyaránt kipróbálhattak.
Mûsorával nagy sikert aratott a Mûvészeti Iskola Pillikék
tánccsoportja.
Nagy tömeget vonzott a tûzoltók mentési bemutatója, amikor is egy Wartburgból „varázsoltak” cabriót.
Sokan keresték fel a Zöld Hangyák sátrát is, ahol a környezettudatos életmód elsajátítására hívták fel a figyelmet.
A Maszat Alkotói Klub kézmûves foglalkozásai is sikeresek voltak.
A hölgyek az ebédet elôre lemozogták az aerobik foglalkozáson.
A rendôrség kutyás bemutatója a sportpályán zajlott, az
idomított rendôrkutyák nagy sikert arattak.
Sajnos Kisgyörgy Gergely teniszbajnok sérülése miatt nem
tudott eljönni, mûtétje után gyors gyógyulást, jó egészséget kívánunk neki. Tanítványai bemutatója sikeresen népszerûsítette
a sportágat!
Nem volt irigylésre méltó helyzetben a fôzôverseny zsûrije,
közel félszáz bogrács tartalmát kellett megkóstolniuk. A fôzôverseny nemzetközinek is minôsíthetô, mivel testvértelepülésünk, Puconci két csapattal is részt vett az eseményen. A mûvelôdési ház díját, amit a legszebben, legeredetibben kialakított
fôzôhelynek ítélt oda, az iskola nyerte.
A fiatalokat nem akadályozta a kiadós ebéd, fürgén métáztak a sportpályán.
A Szabadtéri Színpadon a gyermekek voltak a fôszereplôk,
a gyermekelôadás aktív részeseivé váltak.
A népzenét játszó Tûz lángja együttes volt az elsô zenei
fellépô, majd a helyi Razzia rockbanda csapott a húrok közé.
Az est fénypontja a Johara hastánc-csoport fellépése volt,
méltán tapsolták vissza ôket!
A Majálist egy igazi rock and roll utcabál zárta, a Pedrofon
együttes jóvoltából!
És a köszönetek: köszönet a májusfa felállításában segítô
legényeknek és a mûsorvezetônek, Farkas Örsnek! Köszönet a
polgármester úrnak, az önkormányzatnak, mely anyagilag támogatta a rendezvényt! Köszönet Farkas Istvánnak a fôzôverseny lebonyolításáért! Köszönet a segítôknek: polgárôröknek,
településôröknek, karbantartóknak, technikusoknak és minden
aktív résztvevônek!

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét,
akik közremôködtek, hozzájárultak a verseny színvonalának,
jó hangulatának és biztonságban való lebonyolításának megvalósításában: Tordas Község Önkormányzata, Viki ABC,
Mentôállomás – Martonvásár, Családi bolt, Polgárôrség –
Tordas, Rendôrkapitányság – Gárdony, Botta Zsolt, Weinelt
László, Turú Gábor, diák segítôtársaim, Zöldséges bolt - Tordas, a verseny technikai részét levezetô hölgyek: Tomai Zita,
Kalamár Márta, Kalamár Kinga, Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.
Egy év múlva újra Tordas Duatlon!
A Duatlon után a Tordas SE cselgáncs szakosztálya egy sikeres
bemutatót tartott, amit nagy élvezettel tekintett meg számos
érdeklôdô.
Kalamár Domokos testnevelô, edzô

Németi László kulturális szervezô
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WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Fûben, fában orvosság
Tordason tart tanácsadást és elôadást
Gyuri bácsi, a bükki füvesember

Ha éppen nem süt a nap, esik az esô, és nem lehet kimenni,
webre fel! Néhány tipp a következô hetekre az internet világából:

„Él valahol a Bükk rejtekében egy varázslatos, öreg füvesember, aki úgy ismeri a gyógynövényeket, mint ahogy ma már
kevesen. Gyerekkora óta járja az erdôket, gyûjti a gyógyító növényeket, melyek készségesen feltárják neki titkukat. Nagymamájától, a mindentudó javasasszonyától tanulta, melyik növény mire való.” - Ezekkel a szavakkal kezdôdik a bemutatkozás azon az internetes oldalon, ahol az érdeklôdôk megismerkedhetnek Gyuri bácsi gyógyteáival.

1. www.youtube.com – Biztosan sokan ismerik már a Youtubeot, de két dolog miatt azt gondoltam, ez most aktuális. Egyrészt
most 5 (!) éves a site (2005-ben került fel az elsô 19 mp-es videó, majd 2006-ban eladták el a Google-nek 1,65 milliárd (!)
dollárért), másrészt nemrég indult el a magyar nyelvû mutáció.
Egészen más így böngészni rajta.
2. www.monddelmilkaval.hu – Látványos videó site, érdemes
megnézni. Azt már ki-ki döntse el, hogy küld-e „Szeretlek
dalt”, „Köszönöm dalt”, vagy éppen pralinét.

A családi fáma egy nagymamáról szól...
Bori néni a kiegyezés elôtt, 1865-ben született, és egy kis
észak-magyarországi faluban, Sajókazincon élt. A beteg emberek hozzá szaladtak tanácsért, szárított vagy friss növényekért,
melyeknek hol a teája, hol a friss nedve bizonyult hatásos
gyógyírnak. Hagyománya volt már ennek, hiszen Bori néni
anyja, nagyanyja is így gyógyított azelôtt. Minden falunak, kis
közösségnek megvolt akkoriban a javasasszonya. Tudásukat
nemzedékrôl nemzedékre, kézbôl kézbe adták, ki tudja, mióta
halmozódik az, talán évszázadok óta. Benne van a nép bölcsessége, tapasztalata, amit saját kárán és a maga hasznára tanult.
Kilenc unokája volt Balogh Bori néninek, köztük is Gyurka a
legelevenebb. Mikor már elég nagy volt, hogy hasznát vegye a
nyári gyûjtésnél, vitte magával. Így tanulta a kisunoka apránként a szigorú tekintetû és hirtelen kezû nagymamától, melyek
a gyógyító növények, melyiket mire lehet használni, mikor és
hogyan kell szedni ôket.

3. www.joreggelt.hu - Egy másik édesség, a Jóreggelt keksz,
jópofa oldala indult ennek is nemrég. A facebookon is fenn, bár
a tehén már épp elérte NewYorkot, azért érdemes megnézni
mennyit szaladt az elmúlt hetekben.www.facebook.com/joreggelt
4. www.szurkoljmagadnak.net – Indul a foci VB, indul a VB
láz! Válasszon csapatot és legyen Ön is festett arcú szurkoló a
webkamerája segítségével. Hajrá!
5. www.mti.hu – Megújult az MTI site-ja, nagyon komoly kereshetô archívum került ki. Nem kis élmény 1887-es híreket
olvasgatni.
6. www.kirakat.hu – Megújult a Kirakat.hu is. Az új, vidámabb
és modernebb színvilág inkább a nôi látogatóknak szól.

Négyesfogat tavaszi fáradtságra
Gyuri bácsi így emlékezik vissza a gyerekkorára: „Ilyenkor, tavasz elején sok elnehezült, sápadt, fáradékony ember kopogtatott be hozzánk: Bori néni, tessék már valamit adni, alig
bírok dolgozni, fáradt vagyok. Nagyanyámnak volt egy kipróbált receptje, négy gyógyfûbôl állt a kúra. Elôször aranyveszszôfüvet kellett inni, az jó volt az epére meg elhajtotta a vizet.
Másodjára galagonyát, attól könnyebb lett a légzés, könnyebben vert a szív. Harmadjára orbáncfüvet adott, attól nyugodt
lett az alvás, visszatért az erô. Végül az asszonyoknak cickafarkfüvet adott mindenféle nôi nyavalyákra, a férfiaknak pedig
füzikét, hogy férfiasságukat hosszú ideig megôrizhessék. A
négy teát magam is használom (magamban csak négyesfogatnak hívom), és ajánlom mindenkinek a mai napig. Nagyanyámtól egyebek között azt is ellestem, hogy kell inni ôket: minden
negyedik nap egy másikat. Így 16 napig tart egy kúra, de lehet
folytatni hosszabb ideig is, akár egész évben.”

7. www.legoaruhaz.hu – Gyerekes szülôknek ajánlott webshop, friss, ropogós LEGO készletek sokszor akciós árakon.
Építsünk együtt!
8. www.iparfumeria.hu – Kelet-közép-európai online parfüméria, már ilyen is van. A termékeket virtuálisan megszagolni
még nem lehet, de van rá esély, hogy egyszer az az idô is eljön.
9. www.tudatauchan.hu – Akár online vásárolunk, akár személyesen a boltban, tegyük tudatosan. Egy site az Auchan társadalmi szerepvállalásáról.
10. www.tollal.hu – Némi irodalmi tartalom az ajánló végére.
Az oldal Magyarországon egyedülálló minôségben foglalkozik
kultúrával, közélettel, irodalmi és színházi élményekkel.
Jó böngészést, kellemes tavaszt!

A gyógynövények ismerete közkincs
Gyuri bácsi több mint 150 féle gyógynövényt ismer és alkalmaz. Gyógyteái számtalan bajra, nyavalyára adnak enyhülést,
köztük a cukorbetegségre is. Különösen az utóbbi tüneteit enyhítô teakeverék miatt vált ismertté a neve, még az óceánon túlról is érdeklôdnek utána a betegek. Országszerte elôadásokat
tart a gyógynövények hatásairól, és tanácsadásokon kérhetnek
segítséget tôle azok, akik a szelíd gyógymódokban keresik a
gyógyuláshoz vezetô utat. A tanácsadás a nyári hónapok végéig, a gyógynövények gyûjtésének szezonjában szünetel. Ilyenkor gyógynövény-gyûjtô túrákon, Gyuri bácsi vezetésével, saját kezûleg gyûjthetik az érdeklôdôk a Bükkben a gyógynövényeket.
Gyuri bácsi szívesen átadja tudását, semmit nem hallgatva el.
Azt mondja, tudását a néptôl kapta, a népnek is kell visszaadnia, hiszen közkincs az. Könyveket ír arról, hol és hogyan kell
gyûjteni a növényeket, hogyan kell ôket szárítani, tárolni, majd
gyógyteának elkészíteni, melyiket mire lehet használni. Elsô
könyvét, a Javasasszony unokája címût a Magyar Tudományos
Akadémia forrásmunkaként ajánlja a téma kutatói számára.
Fogadják szívesen ezt a kincset, váljék mindnyájuk hasznára!

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

Jelentkezzen a TORDAS.HU
hírlevelére és nyerjen!

✔

Most duplán megéri a tordasi
hírlevélre regisztrálni: azon
kívül, hogy elsô kézbôl
tájékozódhat a települést érintô
hírekrôl, nyerhet is!
A május 31-ig jelentkezôk
között kisorsolunk egy MP3
lejátszót!

Veres Andrea (forrás: www.gyorgytea.hu)
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A legjobb hulladék az,
ami nem keletkezik!

Régibôl új – és egyéni!
Az életünket körülvevô tárgyak jelentôs része javításkor
nem igényel különösebb szakértelmet, legfeljebb egy kis gyakorlást, vagy a barátoktól, szülktôl ellesett néhány ügyes fogást. A hobbi kézmûveskedés virágzásával a hölgyek is rengeteget tehetnek azért, hogy kevesebb tárgy váljon hulladékká. A
kilyukadt ruhákat, terítôket és egyéb textiliákat foltozzuk be, a
régi lámpabúrát frissítsük fel egyedi ötletekkel, a kopott asztalokat takarjuk le szép terítôvel vagy tegyünk rá egy üveglapot,
és fedjük a hibákat fotókkal! A székeknek varrhatunk divatos
huzatot, a tönkrement textilekbôl zsákokat a kamrába vagy tornazsákot a gyerekeknek. Tekintsünk úgy a javításra, mint az
önkifejezés egyik formájára, és így biztosan kreatív megoldásokkal fogunk el_állni!
Annak kitalálása szintén egyedi ötleteket kíván, hogy egy
régi tárgyat vajon mire lehet még használni, és hogy megtaláljuk azt a funkcióját, ami az eredetitôl lehet, hogy távol esik (pl.
a konzervdobozból díszes ceruzatartó, a régi varrógép lábából
asztalláb, a polcokból sámli vagy ülôke, a régi naptárakból
ajándékcsomagolás, üres üvegekbôl kerti járdaszegély). Az
egész családot vonjuk be a javítási munkákba, a férfitagok
megmutathatják mire képesek, amikor helyrehoznak egy csöpögô csapot vagy egy biciklit, a gyerekek számára pedig ez az
idôtöltés nem csak érdekes, hanem hasznos is, mert sok gyakorlati dolgot tanulhatnak, ami sajnos egyre kevésbé jellemzô.
A javítás lényege az újrahasználat, vagyis, hogy ne váljon
hulladékká az, amit egyszer a pénztárcánk mélyére nyúlva
megvettünk. A javítás a környezettudatosságunk része azáltal,
hogy kevesebb hulladékot termelünk, és lemondunk olyan új
termékekrôl, amelyeknek a gyártása újabb terhelést jelent a
környezetre nézve – lásd a felhasznált energiát, nyersanyagokat, a szállítás és a gyártási folyamat által okozott szennyezést.
Ha elkerülhetetlenül meg kell vennünk bizonyos termékeket,
akkor pedig törekedjünk arra, hogy az ellenôrzött, de használt
termékek közül válasszunk! Minden egyes tárgy kidobása elôtt
gondoljuk végig, hogy tényleg a hulladéklerakóban a helye,
vagy mégis ki lehet még hozni belôle valamit?

Magyarországon évente fejenként 450 kg szilárd háztartási hulladékot termelünk. Vajon hová kerül ez a sok szemét? Szelektív gyûjtôkbe
– vágná rá rögtön az, aki környezettudatos.
Ez így is van a hulladék 15-20%-a esetében, a
nagy része azonban ma is a lerakókon és az
égetôkben végzi. A lerakók kapacitása azonban
véges, nekünk, egyéneknek, az otthonunkban
kell elkezdeni a gondolkodást arról, hogy hogyan lehet kevesebb szemetet termelni – a gyártók, a reklámok ugyanis sosem
fognak erre buzdítani minket!
Ön naponta mennyi hulladékot szokott pénzért venni?
Elgondolkodtunk-e valaha is azon, hogy mennyi felesleges
holmit és csomagolást veszünk meg súlyos pénzekért? Ezeket
utána kidobjuk a kukába, és megint fizetünk az elszállításért.
Összességében a hulladék egy jókora ráfizetés. A helyzeten
azonban könnyíthetünk, egy kis odafigyelés kérdése az egész.
Kezdjünk rögtön azzal, hogy mit viszünk haza! A hulladékcsökkentés valójában a boltban indul. Egyre kevesebb embert
látni bevásárlólistával, ami azért meglepô, mert a kosarakban
mégis annyi termék van, hogy azt kevesen tudják tételesen fejben tartani. Felmérések során kimutatták, hogy a vásárlásaink
majdnem felét nem tervezzük elôre. A bevásárlólistához való
ragaszkodással fele annyi dolgot veszünk meg, ráadásul, ami
elôre nem tervezett, az valószínûleg nem is kulcsfontosságú.
Mibe vásároljuk?
A környezettudatosság már a vásárlásnál kezdôdik, például
azzal, hogy vásárláshoz kosarat, gurulós bevásárlókocsit, vagy
vászontáskát viszünk magunkkal. Ily módon nemcsak a nejlonzacskón, és egyéb felesleges csomagolásokon spórolunk,
de textilfestékkel, gyöngyök felvarrásával teljesen egyedivé, a
ruhatárunkhoz illeszkedôvé varázsolhatjuk kedvenc bevásárlótáskánkat, ami jó ideig teljesít majd szolgálatot. Legyen minél
több saját, egyedi készítésû felszerelésünk és járjunk inkább
piacra, mert ott friss, alig csomagolt árut vehetünk! Varrjunk
vászonzsákot a pékárunak, legyen nálunk tojástartó! Szalvétatechnikával díszíthetjük az ömlesztett árunak szánt zárható
fémdobozt, üvegfestékkel pedig a savanyúságnak, tejtermékeknek rendszeresített befôttes üvegünket. Kérjük ezekbe az
árut!

Sáfián Fanni szerkeszése
Graczka Sylvia (HuMuSz) cikkei alapján.
Sáfián Fanni
Nulla Hulladék Program Tordasi koordinátor
safian.fanni@gmail.com
+36 30 328 24 00

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!

Kidobás helyett: javíttassunk!
Kézenfekvô, mégsem tesszük, pedig régen a javíttatás magától értetôdô volt. Az igénytelen, egyszer használatos tárgyak
és a divatkövetésre sarkalló reklámok mind azt sugallják, hogy
a minôségi problémákra a tárgyak sûrô lecserélése az ideális
megoldás.
A minôségi termék választásánál a javítás jobban megéri,
mint egy új készülék megvétele. Ebbôl következik, hogy az
ésszerûség már a vásárláskor legyen szempont: a háztartáshoz
kapcsolódó bevásárlás, illetve az azokkal kapcsolatos döntések
gyakran hárulnak a nôkre, hiszen ôk ismerik az otthon „mûködtetésével” kapcsolatos részleteket, ôk tudják, hogy a gyerekeknek éppen mire van szüksége és így tovább. Keressünk
olyan termékeket, amelyek lehet, hogy egy kicsivel drágábbak,
de jó minôségûek, tartósak, van szervízhálózatuk és alkatrész
hozzájuk! Kerüljük a piacokon, megbízhatatlan boltokban a
minôségi tanúsítványt nélkülözô olcsó bóvlikat, és ne hagyjuk
annyiban, ha a vásárlás másnapján szétszakad, tönkremegy az,
amit megvettünk!
A javítómûhelyek életben tartásával, a mesteremberek
szolgáltatásainak igénybevételével segítjük a munkahelyek
megtartását is, és azt, hogy ne szûnjenek meg végleg az iparos
szakmák, ugyanis a mûhelyek száma drámaian csökken. Ennek
keretében kezdôdött el a javítómûhelyek internetes adatbázisának kialakítása (http://javitomuhelyek.humusz.hu). A gyûjtés
közcélú, azaz a hulladékcsökkentés érdekében történik, és bárki számára nyitott az adatbeküldés.

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,
kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán (22 467 502),
vagy a településôröknél (06 20 549 56 59, 06 20 550 0008)
- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél (06 30 630 8777)!
Juhász Csaba polgármester

HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE TORDASON
hulladék
Papír
PET palack
Sütôolaj
Szárazelem
Lejárt gyógyszer
Üveg
Mûanyag kupak
16

leadási hely
Papír-írószer-ajándék bolt (Szabadság út 26.)
Értelmi Fogyatékosok Otthona
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló
Községháza, Iskola
Gyógyszertár, Biopatika (Somogyi B. u. 16.)
Községháza elôtti gyûjtôedény
Iskolában az osztályfônököknél

elsô adandó alkalommal elkészítettem a derelyének ezen változatát, elárulom az étterem nevét. Sörpince Vendéglô a város
szívében, a Kossuth téren.

RECEPT
„Addig még úgyis hoz valamit az élet...”

SÜLT, TÚRÓS DERELYE

Ha mégsem, bevetem a vésztartalékot. Egészen az elmúlt
hétig azt gondoltam, jön a bármikor bevethetô történet és recept, majd… Hurrá Nyaralunk! Tavaszolunk. Ennyi év elteltével már megszoktam, hogy mi tavaszolni, telelni járunk. A nyár
szigorúan a kenyérgabonáé. Nem csak a nyaralást határozza,
fúrja meg a búza érése, így volt ez a gyerekvállalással, az építkezéssel, a költözéssel, és minden olyan programmal, amit általában nyáron élnek meg mások. Még szerencse, hogy nem
szeretem a strandolást, így nem vágyakozom, és ugyan Emma
éppen itt ül velem szemben hangosan kistestvérrôl álmodozik,
de ugye jön a nyár és apa igen keveset lesz idehaza… ( Szóval
miénk a tavasz egy hete. Éppen 13 éve házasodtunk, így nyilván a nászutunk is április végére esett, amikor teljes pompájában zöldellt Kréta szigete. Ennyi év, két gyerkôc, építkezés az
ember azt gondolná, már „csak” Gyulára futja. Legnagyobb
szerencsénkre. Jó pár évvel ezelôtt jártunk már ebben a délalföldi városban. Mivel nem fürdôzünk, így az a pár nap, amit
akkor ott töltöttünk, nem hagyott mély nyomot bennem. Fôleg,
hogy a másik látnivaló, a vár éppen fel volt állványozva, felújítás alatt állt.
Mostanra elkészült, pazar látványosság, és e mellett elképesztô ékszerdobozzá alakult a város. Szökôkutak, virágágyások tömkelege, frissen zöldellô fák, és ami néha elgondolkoztatott. Nem Hollandiában vagyok? Nem a tulipánok sokasága,
mert tavasz révén bôven jutott az ágyásokba, hanem a rengeteg
kerékpáros. Nem gyôztem kapkodni a fejem, a városon keresztül-kasul cikázó kerékpárutakon, városi kerékpárokon büszkén, mert ezen csak úgy lehet ülni, tekertek csinos iskolás lányok, kiskosztümös köztisztviselôk, laptop táskás, öltönyös
úriemberek. Hagyományos biciklin a kevésbé tehetôsek (ezt a
kerékpárbolt kirakatában árulkodó árcimkékbôl gondolom).
De mindenki teker. A városi gimnázium parkolóját le kellett
fotózni, mert hacsak nem jutok el Hollandiába, nem hiszem,
hogy mostanában látok még hasonlót. Megszámlálhatatlan kerékpár sorakozott a várost átszelô csatorna partján, várva a kicsengetést. Szinte kedve támad az embernek tekerni, és meg is
tehetné, mert a városba látogatók kölcsönözhetnek, így átélhetik az érzést.
Az éttermek, vendéglôk, hamburgeresek és pizzások elôtt
is kerékpárok sorakoznak. Mi gyalogszerrel közelítettük meg
az elsô olyan vendéglôt, mely hirdette, üdülési csekk elfogadó
hely, és szó szerint beettük magunkat a bordó sátras teraszukra.
Mint valami étterem látogató gasztrokritikus, mértem végig az
étlapot. Hagyományos, mondhatnám szokványos magyar étterem. Sültek, melyekkel nem lehet mellélôni. A legfinnyásabb
vendég is szereti a rántott húst, ilyen-olyan körettel, vágott savanyúsággal. De volt libamáj és halétel, szárnyas és sertéshús
is bôven, különbözô módon elkészítve. Különlegeset, valami
helyi specialitást kerestem, nyilván a gyulai kolbász is megjelent egy frissensült tetején, de ez talán természetes itt, Gyulán.
Mennyire természetes öntöttvas tálkában tálalni a levest, azt
nem tudom, de le a kalappal a pincérek elôtt, amilyen súllyal
bírt egy ilyen tálka.
Talán körbe kellett volna járni a város éttermeit, de a szökôkút-rengeteg, ami az étterem terasza elôtt húzódott, a kiszolgálás, a barátságos pincérek, az ételek minôsége és mennyisége nem hagyott szabadulni. Beletörôdtem, ha hazamegyünk,
megírom a már készülôben lévô vésztartalék receptet, mikor a
párom egy este a szokásos somlói galuska, palacsinta, gesztenyepürés desszertválogatásból kiválasztotta a túrós derelyét.
Nem értettem, miért a desszertekhez sorolták, egészen addig,
míg fel nem tálalták.
Áfonyaágyon, csillag alakban sorakoztak az aranyszínû,
ropogósra sült derelyék, hetyke narancsszelettel a közepén és
porcukorral megszórva. Sült derelye. Micsoda ötlet. Meg is
beszéltem a pincérrel, hogy ez még eszembe sem jutott, és vajon elôfôzik, vagy fagyasztott állapotban sütik, mert ugye azt
nem várja el senki egy ilyen pörgô, széles választékot felmutató étteremben, hogy frissen gyúrják a tésztát. Fagyasztva,
forró olajba dobják. Mielôtt elmondanám, hogy hazaérve az

Sok elôkészületet nyilván nem igényel, ha van a fagyasztóban nagyüzemi változat. Felforrósított olajba egyszerre 5-6
kis rombusz alakú tésztát tettem, hogy legyen helye a ficánkolásra, majd szûrôkanállal papírtörlôre szedtem, hogy a felesleges zsiradékot leitassam. Tegnap este szilvalekvárral tálaltam
a lányoknak, és mivel éppen kifogytam a porcukorból, hát a fehér hópaplan elmaradt a tetejérôl. Emma, aki délután jól kialudta magát, éjjel 11-kor csattogott le az emeletrôl és ült az
addigra már kihûlt derelyék felett az étkezôben. Azt gondolom,
ízlett neki.
Váratlan vendégek érkezésekor, ha tartunk egy-két zacskót
a mirelit változatból odahaza, igazán finom meleg desszerttel
állhatunk elô.
Jó étvágyat!
Kunsági Gabi

Semmi sem szent!
2005-ben az akkori Szent László-patak Völgye Vadásztársaság emléket állított az 1965-ben Tordas közigazgatási területén elejtett „martonvásári” ôzbaknak, mely 1967 és 1983
között a világranglista elsô helyét foglalta el.
Idôt és energiát nem kímélve szép emlékmû készült a falu
határában, melynek avatásán a vadászokon és a falu vezetésén
kívül országos vadászati vezetôk is részt vettek, és vitték jó hírünket az országban.
Sajnos az emlékmû mellé ültetett hársfát valaki magáénak
gondolván elvitte, üres gödröt hagyva maga után. Nem csak ott

maradt azonban üresség és szomorúság, hanem az arrajárók
szívében is, hisz ez a tett is azt sugallja, nem szent itt már semmi sem. A bak emléke új fát kap a megújult vadásztársaságtól,
a tolvaj pedig...
Besenyôi Dénes
Tordas-Gyúrói Vadgazdák VT
természetvédelmi és oktatási felelôs
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tok szántottak-vetettek a földeken, a halászok halásztak, a molnár lisztté ôrölte a gabonát. Csak éppen hiányzott valaki, akihez néha föl lehetett menni, mesélni örömükrôl, bánatukról,
aki meghallgatta ôket.

Simkó Tibor: Kakukk
Ki kukk,
be kukk,
ki-be kukk,
ki-be kukkant
a kakukk –
szól a vén kakukkos óra,
föl, lusták, a kakukkszóra;
áll a bál, ni,
kinn a kertben,
táncot járni
volna kedvem,
bogár,
madár,
napsugár
csapong körbe,
száll a nyár,
karcsún ível

Ezért volt nagy esemény több év elteltével is, hogy amikor
egy falubeli egyik este napnyugtakor a sivatag felé pillantott,
meglátott egy alakot közeledni. A haja ôsz volt, ruhája egyszerû darócból, s nagy-nagy loboncos szakáll verte a térdét.
– Visszajött a remete – újságolta a többieknek.
A falu lakossága kitódult a házakból, várták az egyre közeled_ alakot.
– Megjött a remeténk! – kiáltozták egymásnak, és örömükben egymást ölelgették.
Aztán, amikor egész közel ért az ember, akkor látták, hogy
ez nem is a remete, ez a másik fiú, aki elment a sivatagba. Csak
olyan sokáig volt távol, hogy idôközben megnôtt a haja meg a
szakálla, és ráncok barázdálták a homlokát.
Amikor odaért hozzájuk, megkérdezték tôle:
– Merre jártál oly sok éven át? Nem találtad meg a remetét?
Az ember – mert már nem fiú volt – mesélni kezdett:
– Elindultam a sivatagba. Hónapokig jártam a homoktengert, de az annyira egyformának látszott mindenütt, hogy kis
idô után már azt sem tudtam, megfordultam-e már egy-egy helyen korábban, vagy sem.
Egyik este, amikor már kifogytam ételbôl és italból, egy
pálmafához értem, melyen érett kókuszdió csüngött. Mintha
engem várt volna, lehullott elém a homokra. Feltörtem, megettem a húsát, megittam a levét és ott aludtam a fa tövében. Másnap reggel indultam volna tovább, de éjszaka egy újabb kókuszdió érett meg az ágak közt, s az is lehullott elém. Ekkor
rájöttem arra, hogy hiába megyek nap nap után, hiába vándorlok, nincs több reményem megtalálni a remetét, mint ha leülök
a homok közepére, és várom, hogy ô találjon rám. Úgyhogy
visszaültem a fa tövébe és vártam.

messze ôszig,
kék lepkékkel
kergetôzik,
kergetôzik,
bújócskázik,
szivárványa
könnyben ázik;
ide kukk –
teli kút,
oda kukk –
csali lyuk,
Ibi,
kukk,
Baba,
kukk,
kakukkolj csak,
Habakuk!

Szecsôdi Tamás Leó: A kis falu remetéje
Volt egyszer egy falu, s a falu mellett egy kis domb tetején
lakott, egyszerû faházban egy remete. Volt egy durván faragott
asztala, és két széke, az egyik a látogatói számára. Ágy nem
volt a faházban, a remete a földön aludt. A házikóban töltötte
a napjait csöndben, imádságban.
Az emberek gondoskodtak róla, nap mint nap följártak hozzá a faluból, többnyire azok, akiknek gondok nyomasztották a
szívét, akik valami miatt bánatosak voltak. Igaz, néhanap azért
is fölkeresték, hogy az örömeikrôl mesélhessenek. A remete
mindenkit meghallgatott.
Ô maga csak elvétve, ritkán szólt egy-egy szót, az is inkább
annyi volt:
- Igen, igen, ez valóban így van. - Az emberek mégis megkönnyebbülve tértek vissza a házból a faluba.
Látogatói táplálták, ôk hoztak neki ételt.

Teltek a hetek, a hónapok, és egyre világosabbá vált számomra, hogy ez a feladat, amivel ti megbíztatok, teljesíthetetlen. A remeték ugyanis nem azért mennek el, hogy visszajöjjenek.
– És ha erre rájöttél, miért nem indultál egybôl haza? – kérdezték a többiek.
– Nem jöhettem haza, egyrészt azért, mert minden nap csak
egyetlen kókuszdióm volt, azzal nem vághattam neki a visszaútnak, másrészt, mert a sivatag a maga csöndes zenéjével lenyûgözi, fogva tartja az embert. Ott ültem, hallgattam ezt a különös muzsikát, és közben teltek a hónapok, az évek, kinôtt a
szakállam, megôszült a hajam.
Egy reggel aztán azt láttam, hogy a pálma minden ága kókuszdió terhétôl súlyos, melyek mind lehullottak elém. Megértettem, hogy elérkezett az idô, s nekem vissza kell térnem közétek. Így indultam el ismét, hazafelé.
És most ti meséljetek nekem, hogy amióta elmentem, veletek mi történt!
A falubeliek mesélni kezdtek. Örömrôl, bánatról szóltak a
történeteik, ô pedig hallgatta ôket.
Amikor a végére értek a mondókájuknak, azt mondták:
– Gyere velünk, megvan még a házad a faluban, talán nem
kell megmutatni az utat, odatalálsz, hiszen hazaérkeztél.
Elindultak a falu felé, de a falu határában az ember nem
ment be a házak közé, hanem a dombnak vette az útját. Kinyitotta az üres faházat, és belépett az ajtón. Integettek utána:
– Hé, nem arra kell menni! – kiáltozták, de aztán megértették, hogy ez az ember, aki fiatalon a sivatagba ment, és viszszajött, ô lett az új remete. Ráeszméltek, milyen jó érzés volt
neki elmondaniuk életük búját-baját, örömét. Ugyanazt a különös megkönnyebbülést érezték, mint annak idején, amikor a
régi remete hallgatta ôket.
Így hát az emberek ismét azzal a mélyebb nyugalommal
végezték a munkájukat, hogy megint van egy remetéjük, akit
táplálhatnak, akihez fölmehetnek nap mint nap, aki meghallgatja ôket, és néha rábólint a szavaikra.

Egy napon azonban az történt, hogy a remete becsukta a
ház kapuját, és elment. Senki sem tudta, hogy hová, miért.
Gondolták, majd visszajön.
De aztán eltelt egy hét, két hét, s a remetének se híre, se
hamva. No, összeültek a falubeli emberek:
– Mit tegyünk? Remete nélkül maradtunk.
Elôhívtak két legényt, két fiatal fiút.
– Keressétek meg a remetét! Egyikôtök induljon el napkeletnek, ahol a nagy város van! Ott rengeteg ember él, hátha közöttük telepedett le. Járj szerencsével! – biztatták, s az egyik
fiú el is indult napkelet felé.
Napnyugat irányában pedig a végtelen sivatag húzódott. A
másikat abba az irányba küldték:
– Menj el, járd végig a sivatagot! Ôrizz mindig némi vizet
a kulacsodban! És ha a remete nyomára találsz, hozd ôt vissza
nekünk!
Ismét teltek-múltak a hetek, a hónapok, üresen állt a ház a
domb tetején. Néhány hónap elteltével visszajött az a fiú, aki a
városban járt. Köré gyûltek az emberek:
– Na mi van, láttad a remetét?
De ô csak ingatta a fejét:
– Sok mindent láttam a városban. Képzeljétek, ott az emberek nemcsak a földön, hanem alatta is, sôt a levegôben is utaznak mindenféle jármûveken: villamoson, buszon, metrón és repülôgépen; hanem a remetét nem láttam.
A fél falu elcsüggedt, de a másik fele még ôrizte a reményt:
– No, majd a másik fiú, aki a sivatagba indult, ô biztosan megtalálja!
Ismét teltek a hetek, a hónapok, sôt évek múltak el, de úgy
látszik, a másik fiúnak a remetével együtt nyoma veszett.
Az emberek lassan beletörôdtek, hogy remete nélkül kell
élniük az életüket. Ugyanúgy folyt tovább a munka: a parasz-
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További információk találhatók alkalmainkról, templomunkról és közösségünkrôl az egyházközség honlapján:
www.tordasrk.hu

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Május 15. –18 órakor elôesti liturgia
és májusi litánia
Május 16. - Urunk mennybemenetele
(Nepomuki Szent János)
– 10 órakor szentmise
Május 23. Pünkösdvasárnap
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezsô)
– 10 órakor szentmise
Május 24. Pünkösdhétfô
– 10 órakor liturgia
Május 30. Szentháromságvasárnap (fôünnep)
– 15 órakor szentmise - elsôáldozás, utána szeretetvendégségre
várunk minden jelenlévôt.
Június 6. Úrnapja (fôünnep) (Szent Norbert, Szent Kolos)
– 10 órakor szentmise
Június 13. Évközi 11. vasárnap (Páduai Szent Antal)
– 10 órakor szentmise
Június 20. Évközi 12. vasárnap
– 10 órakor szentmise

*

*

*

Az idei esztendôben is rendelkezhetünk adónk egy részérôl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
*

*

*

Húsvét ötödik vasárnapján a szentmisét követôen kellô
tiszteletadással és a zászlószentelés hagyományának betartásával szentelték fel a Szent László Völgye Lovasegyesület csapatzászlóját.

Minden pénteken este 18.00 órakor szentmise, ezt követôen 18.30-kor felnôtt bibliaóra a templom hittantermében.
Szombatonként 18.00 órakor elôesti liturgia, ezt követôen
májusban litánia.
*

*

*

Ötezer család húsvétját segítette
a nagyböjti élelmiszergyûjtés
Jelentôs eredménnyel zárult a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia által körlevélben is meghirdetett tartósélelmiszergyûjtési akció március 21. és 28. között.
A hívek tartós élelmiszereket illetve pénzt adományozhattak, hogy ezzel is segítsék a nehéz helyzetben lévô családokat.
Az így befolyt közel 50 tonna élelmiszerbôl több mint ötezer család kaphatott húsvéti élelmiszercsomagot. A Katolikus
Karitász tordasi csoportja öt 25 kg-os csomagot készített és
Tordason élô rászorulóknak, nehéz helyzetben élô nagycsaládosoknak és egyedülálló idôs embereknek juttatta el az adományokat. A csomagok változatos termékeket tartalmaztak.
Volt benne tészta, lekvár, liszt, cukor, rizs, tea, édesség, befôtt,
olaj, tartós tej és sokféle konzerv is. A rászorulók nevében a
Karitász hálásan köszöni az adományokat.
A válság idôszakában fél éven belül a Katolikus Karitásznak ez volt a második akciója, amellyel a súlyos helyzetbe került emberek segítségére sietett. 2009 végén 1150 családot támogattak 15 millió Ft értékben; többek között tüzelôvel,
gyógyszerrel, tartós élelmiszerrel, közüzemi tartozások hátralékának támogatásával segítették a családokat.
Budavári Erzsébet

Katolikus Karitász/Magyar Kurír
*

*

*

Református gyülekezeti
eseménynaptár

Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd.
Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd.
A te szemeddel tekint könyörületesen a világra.
A te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen.
A te kezed, amellyel áld.
Avilai Szt.Teréz
*

*

2010. május hó
11-12-14. 18 óra: Tavaszi evangélizációs esték, Trencsényi
László pestújhelyi református lelkész szolgálatával

*

13. 18 óra: Mennybemenetel ünnepe – istentisztelet

Önkéntes egyházi hozzájárulás

16. 10 óra: Konfirmáció vasárnapja – ünnepi istentisztelet

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják
a katolikus egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet
eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára, CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

23-24. 10 óra: Pünkösd ünnepe – úrvacsorás istentisztelet
29. 9-17 óra: Családi nap Pákozdon – egyházmegyei szervezés
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A Tordas Községért Közalapítványnak a közhasznú szervezetekrôl szóló
1997. évi CLVI. törvény által elôírt közhasznúsági jelentése
A Tordas községért Közalapítvány eredménykimutatása tájékoztató adatok (2009) adatok ezer Ft-ban

Beszámoló a Tordas Községért Közalapítvány
2009. évi tevékenységérôl
A Közalapítvány kuratóriumát az Alapító Okirat kötelezi
arra, hogy minden év március 31-ig beszámolót készítsen a
Közalapítvány elôzô évi mûködésérôl, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetérôl. A beszámolóját legkésôbb május 1-jéig az
Alapító (Önkormányzat) részére is meg kell küldenie.
A Közalapítvány elsôdleges célja, hogy részt vegyen a község önkormányzatát terhelô feladatok ellátásában. A közalapítvány e célokat helyi önkormányzati támogatásból, magánszemélyek felajánlásaiból, támogatói befizetésekbôl valósítja
meg. A közalapítvány vagyonának növelése céljából pályázatokon is részt vesz, és a bevételt a Közalapítvány céljainak
megvalósítására fordítja.

Sorszám A tétel megnevezése

Elôzô év Elôzô Tárgy év
év(ek)
hely.

32 A. Személyi jellegû
ráfordítások
33 1. Bérköltség
34 Ebbôl: - megbízási díjak
35
- tiszteletdíjak
36 2. Személyi jellegû
egyéb kifizetések
37 3. Bérjárulékok
38 B. A szervezet által nyújtott
1 708
támogatások
39 Ebbôl: A Korm. Rend 16. §
(5). Bek. szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt
ill. átadott támogatás

2009-ben benyújtott pályázatok
KSZT - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
(53 millió Ft)
Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a mûvelôdési ház
teljes külsô-belsô felújítására, informatikai korszerûsítésére
kell fordítani. A kormányváltás miatt lelassult a pályázati ügyintézés, ezért még nem kaptunk hivatalos értesítést a pályázat
eredményérôl.
KVVM pályázat - Háztartási gépcsere program
A Közalapítvány közhasznú tevékenységei között szerepel a
szociális tevékenység, családsegítés, idôskorúak gondozása,
ezért vállalta fel a pályázat benyújtását és a program lebonyolítását.
Mindkét pályázat 100% támogatottságú, nem igényel önrészt.
Összességében megállapítható, hogy az Alapítvány 2009.
évben - az alapító szándékainak megfelelve - jó gazda gondosságával bánt a rábízott forrásokkal, azokat a szabályoknak, törvényeknek megfelelôen használta fel.
2009. évben központi költségvetési szervtôl, elkülönített
állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitôl támogatás nem érkezett.
2009. évben a Közalapítvány vezetô tisztségviselôi semmiféle juttatásban nem részesültek.

KÉRJÜK AJÁNLJA FEL

ADÓJA 1%-ÁT,
ÉS EZZEL TÁMOGASSA
CÉLJAINK
MEGVALÓSÍTÁSÁT!
KÖSZÖNJÜK!
Tordas Községért Közalapítvány
adószám: 18499986-1-07

Erdélyi Gábor, a kuratórium elnöke
A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodása (ezer Ft-ban)
Megnevezés

Nyitó
egyenleg
500
345
581

Alapítói vagyon
Állami ünnepek megrendezésének támogatása
Fösztivál támogatás
Francia testvérkapcsolat pályázati támogatás
2007. évi projekt során fel nem használt támogatás
Iskola tûzkár utáni helyreállítására érkezett támogatás
3 831
Pályázati önrész támogatási igény benyújtásához
Mûvészeti Iskola
Szabad keret
1 311
Bevétel: Kamatbevétel, 1%-os adó (437 e)
Kiadás: bankköltség, pályázati díj, postaköltség
Szociális juttatás
Természetbeni juttatás (élelmiszer adományok)
Tordas Rádió pályázata
Nem került felhasználásra, a befizetô rendelkezik a cél módosításáról
Új óvoda építése
Katolikus Egyházközség támogatása visszatérítendô támogatás formájában
Egyenleg
6 568

20

Befolyt
összeg
300
505
-

Felhasznált
összeg
850
-

Záró
egyenleg
500
300
581

-

-

3 831

350
587

47

350
1 851

1 035

1 035

-

600

-

600

1 222
-

6 000

1 222
-

4 599

7 932

3 235

A Tordas községért Közalapítvány éves mérlege (2009) adatok ezer Ft-ban (készült: 2010. január 28.)
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése

Elôzô év Elôzô év(ek)
helyesbítései

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7-10. sor)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív idôbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
D. Saját tôke (14-19. sorok)
I. INDULÓ TÔKE / JEGYEZETT TÔKE
II. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÔL
(KÖZH. TEVÉKENYSÉGBÔL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÔL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (22-23. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív idôbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)

Tárgy év

-

-

6 568

9 235
6 000

6 568

3 235

6 568
6 563
500
4 963

9 235
9 230
500
6 063

1 100

2 667

5
5

5
5

6 568

9 235

A Tordas községért Közalapítvány eredménykimutatása (2009) adatok ezer Ft-ban (készült: 2010. január 28.)
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A tétel megnevezése

Elôzô év Elôzô év(ek)
helyesbítései

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú müködésre kapott támogatás
a, alapítótól
b, központi költségvetéstôl
c, magánszemélyektôl, vállalkozásoktól
d, egyéb, ebbôl 1%....
2. Pályázati úton nyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel (kamat)
B. Vállalkozási tevékenység bevétel
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4, Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4, Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elôtti eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D.
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Tárgy év

3 769
3 756

4 599
4 449

3 756

4 012
437

13

150

3 769
2 669
2 669

4 599
1 932
1 932

-

-

2 669
-

1 932
-

1 100

2 667

KÉRDÔÍV - TORDAS Kulturális élete
Kérem Önt, amennyiben a kérdések kitöltésénél más útmutatót nem talál, a felkínált ❏-be írjon x-et! Több kérdésnél több választ
is megjelölhet!
1. Neme: ❏ férfi
❏ nô
2. Életkora: ❏ 14-19 év
❏ 20-29 év ❏ 20-29 év ❏ 30-39 év ❏ 40-49 év ❏ 50-59 év ❏ 60-70 év ❏ 70 év felett
3. Lakóhelye: ❏ Tordas
❏ egyéb: ...……………………….
Mióta él Tordason?
❏ születése óta
❏ 1-5 éve ❏ 6-10 éve ❏ 11-20 éve ❏ több mint 20 éve
4. Milyen legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezik?
❏ 8 általános vagy annál kevesebb
❏ szakmunkásképzô
❏ érettségi ❏ fôiskola
❏ egyetem
5. Hol van a munkahelye, iskolája? ❏ Tordas
❏ egyéb: ...................................
Milyen jármûvel utazik? ❏ autóbusz ❏ kerékpár ❏ személygépkocsi
❏vonat és ................................
6. Mivel vagy hol tölti el legszívesebben szabadidejét? (Több válasz is lehetséges!)
❏ TV nézés
❏ szórakozóhely
❏ színház ❏ mozi
❏ számítógépezés
❏ olvasás
❏ helyi rendezvények
❏ sportolás ❏ társaságban (beszélgetés, kávézás)
❏ egyéb: ....................................
7. Az alábbi témakörök közül melyek érdeklik/érdekelnék önt? (Több válasz is lehetséges!)
❏ film
❏ irodalom ❏ színjátszás ❏ zene
❏ sport
❏ színház ❏ fotózás
❏ életmód ❏ természetjárás ❏ tudomány
Mûvészfilmek:
❏ Fellini
❏ Pasolini
❏ Orson Welles
❏ Bunuel
❏ Tarkovszkij ❏ Bergman
más: ...............................................
Szórakoztató filmek:
❏ vígjáték ❏ krimi
❏ akció
❏ háborús
❏ romantikus ❏ animációs ❏ horror
❏ családi
❏ western
❏ sci-fi
❏ thriller
❏ dokumentum ❏ koncert, zenés
❏ természet ❏ úti
❏ más: .....................................
Vetítés napja:
❏ hétfô
❏ kedd
❏ szerda
❏ csütörtök ❏ péntek
❏ szombat
Vetítés ideje:
❏ 18:00
❏ 19:00
❏ 20:00
Zene:
Elôadások:

❏ komoly
❏ akusztikus ❏ népzene ❏ mulatós
❏ magyar nóta ❏ könnyûzene ❏ alternatív ❏ dance
❏ világzene ❏ alternatív ❏ disco
❏ beat
❏vígjáték
❏ dráma
❏ zenés
❏ operett
❏ egyéb: ...................................

❏ jazz
❏ reggie
❏ ska
❏ opera

❏ blues
❏ funky
❏ metál
❏ tánc

❏ rock
❏ punk
❏ irodalom

8. Az alábbi programok közül melyiken venne részt szívesen? Több válasz is megjelölhetô!
❏ filmklub ❏ színjátszó-kör ❏ irodalmi-est ❏ zenei-est, koncert ❏ nyelvoktatás
❏ beszélgetés meghívott vendéggel ❏ számítástechnikai oktatás ❏ elôadások, népfôiskola
9. Kérjük, értékelje az alábbi skálán a helyi rendezvényeket! Kérjük, írja a számokat a megfelelô helyre! (1: nem járok erre a
rendezvényre, 2: nagyon gyenge, 3: lehetne jobb is, 4: közepes színvonalú, 5: elégedett vagyok vele, 6: nagyon elégedett vagyok
vele)
Rendezvény megnevezése Elégedettség Rendezvény megnevezése Elégedettség Rendezvény megnevezése Elégedettség
Farsangi mulatságok
Környezetvédelmi progr.
Bárka Zenei Fesztivál
Tordasi Kulturális Napok
Falunap
Szüreti Bál
Adventi vasárnapok

Búcsú
Március 15-i ünnepség
Orbán Nap
FÖSZTIVÁL
Hangya Napok
Idôsek Világnapja

Sportbál (Húsvéti)
Majális-Fôzôverseny
Gyermeknap
Aratóbál
Szüreti felvonulás
Október 23.

10. Amennyiben bôvebb véleménye van, vagy indokolni kívánja értékelését, kérjük, az alábbiakban fejtse ki!
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................................................................
11. Van-e olyan program, amelyre ön szerint szükség lenne, de nem szerepel a kínálatban?
❏ Nincs
❏ Igen, a
……….............……………………………………………………………………….......................................................................
12. Honnan értesül a helyi rendezvényekrôl? Több válasz is lehetséges!
❏ plakát, szóróanyag
❏ Fejér Megyei Hírlap
❏ Kisbíró ❏ Tordas Értékei
❏ tordas.hu hírlevél
❏ www. tordas-ert.hu
❏ ismerôsök
❏ egyéb: …………………………………………...............................................................

❏ www.tordas.hu

13. Hozzájárulna-e önkéntes munkával a rendezvényekhez, ha igen, hogyan tudna segíteni?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................................................................
Elérhetôségei (telefon, e-mail) …………………………………………...............................................................
A kitöltött kérdôíveket május 30-ig ké-rem a mûvelôdési házban leadni, vagy a postaládába bedobni. Köszönjük, hogy válaszadásával
segítette munkánkat!
Németi László kulturális szervezô
22

Helyén-való?!

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

A tordasi majálist és a fôzôversenyt már évek óta nagyon
várjuk a családdal, a rokonokkal, és a meghívott vendégekkel.
Egy kicsit izgultunk az idôjárás miatt, de ha már készültünk rá,
az esô nem számít. Volt rá példa, hogy szakadó esôben is kitartottunk a fôzôversenyben. Számos család majálisát zavarta
volna azonban, ha a fôzés más helyszínen kerül megrendezésre. A betervezett helyszín végül megváltozott. Reméljük, hogy
azok is eljöttek, akik máshol szerették volna megrendezni ezt
a közös programot, és mindenki jól érezte magát. A színvonalas programokat együtt, egy helyszínen láthattuk és hallhattuk.
A gyerekek, ismerôsök együtt voltak és biztonságban érezték
magukat. Az elôzô évekhez hasonlóan a 47 fôzôhely szorongás
nélkül elfért, sôt késôbb, ha igény lesz rá, tereprendezéssel a
helyszín akár bôvíthetô is.
Köszönöm szépen, hogy ezen a szép tavaszi napon együtt
lehettünk, a már megszokott helyen, együtt tölthettünk ezt a
színvonalas és mindig várva várt tordasi majálist és fôzôversenyt a régi és új ismerôsökkel.
Tisztelettel: Derecskei János

tordasi
defibrillátoros csapat
a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99
NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT
FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!

IV. BÁRKA
ZENEI FESZTIVÁL

Tordas Községért Közalapítvány, adósz.: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány, adósz.: 18486874-1-07
Tordasi Polgárôrség, adósz.: 19097439-1-07
Tordas SE, adósz.: 19820923-1-07

Tordas
2010. május 15., 16-21 óráig
„Minden élô dicsérje az Urat!” (Zsolt. 150,5)

RENDÔRSÉGI TELEFON

Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya), rossz idô esetén
a mûvelôdési ház

20/969-5963

Fellépnek:

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

Juhász Csaba és barátai
Róka Móka Mesetára:

30/630-8777

Szent György és a sárkány
Nagy-Kasza József és Heni
Awakening Dance Corporation táncszínház:

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

VilágCirkusz

Apróhirdetések
Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek 30 szóig 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

This end up együttes
Lakatos Project
A zenekarok között: elôadások, vásár, kézmûves foglalkozások

Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A tordasi gyülekezetek és az
Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Keretes hirdetések
tordasiaknak
egész oldal
20 000 Ft
fél oldal
12 000 Ft
negyed oldal
7 000 Ft
nyolcad oldal
4 000 Ft

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmonológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.
Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizsgálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti beavatkozás elvégzését megszervezzük.
Légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai kivizsgálás.
Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.
Bejelentkezés: tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

nem tordasiaknak
25 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

Évi legalább három számban történô, azonos terjedelmû
megjelenés esetén, elôre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történô, azonos terjedelmû megjelenés esetén, elôre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Óvjuk környezetünket! A lejárt, feleslegessé vált gyógyszer veszélyes lehet a környezetünkre! Visszavesszük Öntôl! Tordas, Somogyi B. u. 16.
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Fontos telefonszámok:
1. Mentôk 104
2. Betegszállítás 22/311-325
3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
6. Tûzoltók 105
7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
8. Általános segélyhívó 112
9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502
(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást vállalunk. Tel.: 30/365-7786
Szeretné megtakarítani otthona egyhavi gázszámláját?
Ha igen, hívjon! 30/619-9436, Gas.hu tanúsítványszám: 233/2009., Toman Ilona
Lassú nyújtózkodás a szellem, a lélek és a test harmóniájáért.
Nôi torna, 700 Ft/alkalom. Érdeklôdni: Lak Annamária 30/304-9004
A Kultúrház udvarában lévô fagylaltos kocsi eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd: 70/321-4828

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest
Példányszám: havonta 800 példány

LAPZÁRTA A HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN,
MEGJELENÉS HÓNAP KÖZEPÉN!

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Rendelési idô:
hétfô: 14 - 17, patika 13 - 18
kedd: 12 - 16
szerda: 8 - 11, patika 8 - 12
csütörtök: 8 - 11, patika 8 - 12
péntek: 8 - 12

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail címre, vagy a Községházára juttathatja el!

SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT

DR. VARSÁNYI ANTAL

A felírt recepteket hozzátartozó is átveheti!

szülészet-nôgyógyászati
magánrendelése

Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12
szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15
péntek: 9 - 12

MARTONVÁSÁR, Brunszvik u. 1.
Két hetente szerda: 17-19 óráig.
Bejelentkezés: 06-209-580-538

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA 10.
Tel.: 25/492-021, 25/492-008
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon Martonvásáron van
ügyelet 8-tôl 17 óráig (Brunszvik út 1., 22/460-053).

ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától, másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig, valamint ünnepnap
elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô munkanap
reggel 8 óráig hívható az ügyelet. Szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon 8-17 óráig orvosi ügyelet mûködik
Martonvásáron a Brunszvik út 1. sz. alatti rendelôben – kizárólag járóbeteg ellátás (Tel.: 22/460-053)!
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi
ügyelet látja el. Az ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér megfelelô informálása a betegek érdeke, ezért
kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a
helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja meg a betegrôl!
dr. Kertész Tamás háziorvos

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás:
Révész Mónika védônô (Tel.: 06-70-430-33-07)
szerda: 9 - 11, 12.30 - 15
Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás, szerda: 11-12

Szemészeti szakrendelés
Minden páratlan héten szombaton 9 - 12 óráig
Martonvásáron, a Brunszvik úti rendelôben

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos
Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460 637, 30/44-45-779
rendelési idô:
hétfô: 8 - 12
kedd: 16 - 18
szerda: 16 - 18
csütörtök: 8 - 9, 14 - 16
péntek: 8 - 12
Tanácsadás:
szerda: 8 - 10

Tisztelt tordasi betegek!
Egészségügyi miniszteri rendelet értelmében két évente
mindenkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is ha
nincsen panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzetbe bejelentkezetteket, akik több mint két év óta nem
jelentek meg a rendelôben, hogy leleteikkel, szûrôvizsgálati
eredmé-nyeikkel az orvosi rendelôben rendelési idôben
jelentkezni szíveskedjenek.
Tisztelettel: dr. Kertész Tamás háziorvos
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