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KEDVES TORDASIAK!
Ismét eltelt egy év, és ismét összegyûltünk, hogy
együtt ünnepeljünk, és jól érezzük magunkat. Egy több
mint 20 éves hagyományt folytatunk, mely a település
napjává tette a nemzet ünnepét, augusztus 20-át. Azt a
napot, melyen 1083-ban szentté avatták országunk elsô
királyát, Szent Istvánt. Apjának, Géza fejedelemnek
halála után kettészakadt országot örökölt. Az ország
vezetéséért testvérével, Koppánnyal került szembe. Nem
akarta a testvérháborút. Mégis az ország jövôje, a nemzet
fennmaradása miatt vállalnia kellett. Nem a hatalom megszerzése volt a célja, hanem az egység megteremtése. A gyôzelem után a magyarok királyává koronázták,
azonban az új rend érdekében a többi magyar törzset is az ország részévé kívánta
tenni. István háborúi nem öncélúak voltak, hanem a feltételeket, a lehetôséget teremtették meg ahhoz, hogy az uralkodó megvalósíthassa elképzeléseit, egy új ország felépítését.
Programja megvalósítása érdekében Istvánnak új intézményeket kellett felállítania, és korábban nem ismert intézkedéseket hoznia. Mindenekelôtt egy szûk tanácsadói körre volt szüksége, hogy munkatársaival, az ország egyházi és világi elitjével
megtárgyalhassa a teendôket. István természetesen egyeduralkodó volt, de bölcs
ember is, aki tudta, hogy „semmi sem emel fel annyira, mint az alázatosság, és semmi sem sújt annyira a porba, mint a dölyf és a viszálykodás”. Azt tanácsolta fiának,
Imrének, hogy majdan ô is alakítson tanácsokat, hiszen „a tanács teszi a királyokat
királlyá, szabja meg a királyság határait. Mivel tehát a tanácsokban nagy haszon
lehetôsége rejlik, nem szabad, hogy azok ostoba, követelôdzô vagy középszerû emberek ötletei legyenek, hanem úgy kell, hogy az idôsebb, az átlagnál derekabb, okosabb és a legbecsületesebb tanácsnokok alakítsák ki és tökéletesítsék ôket.”
A legnagyobb horderejû és a leglátványosabb változás a közigazgatás megteremtése és mûködtetése volt. Létrehozta a vármegyéket élükön az ispánokkal. Bevezette az adó-, illetve járadékfizetést. A korábban elterjedt szokásjog helyére a
királyjogot állította, és írásba foglalta a törvényeket. Az istváni állam egyik legfontosabb célkitûzése a magántulajdon megteremtése és védelme volt. Kemény büntetéseket foganatosított István azokkal szemben, akik az általános emberi, illetve a
keresztény erkölcs ellenében cselekedtek.
Gondoljuk el, mennyire aktuálisak ma is ezek az elképzelések és tettek. A nemzet jövôje érdekében több mint ezer éve változatlanok a célok. Ma is szükség van
olyan vezetôkre, akik szolgálatra jelentkeznek és nem a hatalom gyakorlására. Nem
azokra, akik a saját céljaik elérése érdekében akarják felhasználni a nemzetet, az

"Óriási erôket kínál az ember, ha bízunk benne, a közösség, ha támaszkodunk rá, a demokratizmus, ha
komolyan gondoljuk."
(Lukács Tibor)

országot, a települést. Mindennél jobban szükség van
olyan emberekre, akik - ahogy az imént hallottuk - az átlagnál derekabbak, okosabbak és becsületesebbek, hogy
ellássák jó tanácsaikkal egy közösség, egy falu, egy ország vezetôit.
Nekünk magyaroknak több mint 1000 év nem volt elég,
hogy megtanuljuk, csak az összefogás visz elôre. Ha az
erôinket egy közös cél - legyen az az ország, vagy a hely,
ahol élünk - érdekében egyesítenénk, sokkal elôbbre tartanánk. Ezt a történelmünk már többször bebizonyította.
Szent István tudta, hogy nem elég az ország egy részét bevonni a nemzetépítésbe, mindenkire szükség van.
Ma az ország nagy része egyet akar, de hiányoznak, és
szükség van a többiekre is. Ugyanez mondható el Tordasról is, ahol viszont néhány hét múlva az új óvoda átadásánál, az összefogás eredményét ünnepelhetjük.
Sajnos az október elejei választások is a megosztottságról szólnak, a több út lehetôségérôl. Pedig valójában
egy út létezik, a falué, az országé. És ahhoz, hogy ezt válasszuk, meg kell látnunk, hogy mi a valódi és mi a hamis.

Az elmúlt négy év gazdálkodásából kiindulva kijelenthetjük, hogy évente több tízmillió forintot költhet a
település beruházásokra, felújításokra úgy, hogy nem kell
hitelt felvenni. Így a fenn felsorolt, és a képviselô testület
által elfogadott útfelújítási tervben foglalt feladatok minden nehézség nélkül beütemezhetôk akár jövôre is!
Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A döntéshez kérjünk bölcsességet, gondolkozzunk józanul, és várjuk el a vezetôktôl, amit Szent István is írt
fiának, hogy: „A viszálykodást kerülve, békességben, lélekben alázatosan és szelíden kell uralkodnod”.
Így készüljünk a jövôre és így ünnepeljünk most, gondolva mindazokra, akiknek köszönhetjük, hogy itt élhetünk a Kárpátok medencéjében.

ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2010
Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 2010-ben
ismét meghirdette az ’Önkéntességért díj’ pályázatát. A
Budapest Bank Nyrt., a tavalyi „Az év vállalati önkéntes
programja” kategória nyerteseként 2010-ben a kezdeményezés mellé állt, mindezzel elôsegítve az önkéntesség
hazai presztízsének és ismertségének növelését és széles
körben való elismerését.
Az ÖKA és a BB Nyrt. célja, hogy a díjjal felhívja a
figyelmet az önkéntes tevékenység társadalmi hasznosságára az egyéni, a civil és intézményi szféra, valamint
vállalati szinten egyaránt. Hiszen az önkéntesség révén a
résztvevôk személyisége fejlôdik, kapcsolatokat építenek, miközben segítenek a rászorulókon. Ma már a vállalatok egy része is felismerte, hogy a társadalmi felelôsségvállalás keretében szervezett vállalati önkéntes programokkal növelheti dolgozói elkötelezôdését, motivációját, hozzájárul személyes fejlôdésükhöz, s a cég jó társadalmi megítélését és hosszú távú fenntarthatóságát is elôsegíti.
Az idei esztendôben Tordas is pályázik a díj elnyerésére, országos nyilvánosságot biztosítva és elismerve a
tordasiak munkáját, akik összefogásukkal lehetôvé tették az új háromcsoportos óvoda felépítését.

Juhász Csaba polgármester úrnak az augusztus 20-i
ünnepségen elhangzott beszéde

FOLYTATÓDIK A BELTERÜLETI
UTAK FELÚJÍTÁSA
A Kisbíró augusztusi számában tájékoztattuk a tisztelt
olvasókat, hogy a képviselô-testület a szabad pénzeszközt a Köztársaság és a Gesztenyés út felújítására használta az útfelújítási terv szerint.
Juhász Csaba és Tódor Dénes közlekedési építômérnöki tervezô felmérése alapján, a fontossági sorrend szerint a következô évben az alábbi belterületi utak felújítására szükséges költségvetési keretet tervezni:
• Gárdonyi Géza utca: útburkolat bontás, új pályaszerkezet, út- és ároképítés
• Arany János utca alsó részén a megsüllyedt részen:
útburkolat bontás, új alap építés
• Csillagfürt-lakópark és Rákóczi utca közötti szakaszon: árokprofilozás, padkanyesés
• Dózsa György út elején: ároképítés
• Kölcsey utca végén: ároképítés, csatorna miatt megsüllyedt út javítása
• Somogyi Béla út: árokprofilozás
• Sajnovics tér: Sport utcai kanyarban útszél javítása
• Vörösmarty utca: páros oldalon ároképítés
• Szabadság úti kisutca, Kölcsey úti átjáró, Rákóczi u.
vége: murvaburkolat
• Öreghegyi út: problémás szakaszon alap javítása, útburkolat javítása

KÖZLEMÉNY
A Képviselô-testület 2010. július 28-i ülésén bejelentettem lemondásom az alpolgármesteri megbízatásról. Ennek következménye az, hogy kihagytak az „Eredményes négy év – sikeres folytatás” csapatból. A döntést tudomásul vettem, és
mint láthatják, kezdettôl nem veszek részt a kampányban.
Ennek megfelelôen - annak ellenére, hogy eredetileg kértem a lemondó levelem megjelentetését - annak késôi, a kampány végére idôzített
megjelenéséhez semmi közöm.
Teszár Tamás
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI HÍREK
választási iroda vezetôjétôl (2463 Tordas, Szabadság út
87.), a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

A helyi önkormányzati képviselôk és a polgármesterek általános választásának idôpontja 2010. október 3.,
vasárnap.
Az Országgyûlés által elfogadott 2010. évi L. törvény
csökkentette a helyi önkormányzati képviselôk számát,
így településünkön – a polgármesteren kívül – összesen
6 képviselô kerül megválasztásra az eddigi 9 fôvel szemben.

Szavazni csak a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas, érvényes igazolvány (illetve igazolás) felmutatása mellett lehet.
Ezek az okmányok:
-érvényes régi típusú személyazonosító igazolvány,
amely tartalmazza a lakcímet vagy érvényes kártya
formátumú személyazonosító igazolvány;
-útlevél;
-vagy 2001. január 1- jét követôen kiállított vezetôi
engedély és a bejelentett lakcímet/tartózkodási helyet
tartalmazó érvényes lakcímigazolvány.

A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig
tart. Választási kampányt folytatni 2010. október 3-án
00.00 órától 19.00 óráig tilos!
A szavazás helye továbbra is mindkét szavazókörben a Mûvelôdési Ház (2463 Tordas, Szabadság út
55.) épülete lesz. Szavazni kizárólag személyesen,
2010. október 3-án, 6 órától 19 óráig lehet.

Az illetékes választási bizottság 2010. október 4-ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási
eredményt. A szavazóköri jegyzôkönyv egy példánya az
illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00
óráig lesz megtekinthetô.

A mozgásában gátolt választópolgárt kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a helyi
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héz képeken visszaadni, és amelyért érdemes arra sétálni
egy szép ôszi napon.

Csinnadratta nélkül
Felújítottuk a Kisiskolát

A sokunk munkája eredményeképp elkészült új óvoda kétségtelenül minden idôk legnagyobb, saját erôbôl létrehozott értéke Tordasnak. Számomra külön öröm, hogy
elsôként én vetettem fel az ötletét,
még 2004 nyarán a Mûvelôdési
Házban tartott falugyûlésen, ahol a
falu akkori vezetôi az általuk felépíteni tervezett egészségházhoz
kerestek támogatókat.
Akkor javasoltam, hogy inkább egy új óvodát építsünk, hiszen ott több tucat gyerek tölt el éveken keresztül
naponta több száz órát, míg orvoshoz sokkal kevesebben
kényszerülünk és akkor is csak rövid idôt töltünk a rendelôben. A következô években az önkormányzatnak nem
volt pénze az egészségház megépítésére, a 2006-os választás után felálló új testület azonban a sokkal nagyobb
beruházáshoz is össze tudta szedni a pénzt, így megvalósulhatott az akkor elérhetetlennek tûnô ötlet. Mára az új
óvoda mellett elkészíttettük a régi helyén megépítendô
korszerû egészségház terveit is, így a szükséges anyagi
háttér megteremtése után újabb álmunkat valósíthatjuk
majd meg.
Ezen látványos fejlesztések mellett eltörpül, de fontos
elôrelépés volt a könyvtárnak és a mûvészeti iskolának
helyt adó kisiskola felújítása. Ehhez pályázaton nyertünk
10 millió forintot, amit 2,5 millió forint önkormányzati
önerôvel egészítettünk ki. Az évzáró utáni hétvégén a
Dalárda és a Tordasi Tánckör tagjai kiürítették a könyvtárat, majd nekiláttak a vakolat leverésének. Ezt önkéntesek folytatták a következô hétvégén, majd átadtuk a területet a kivitelezéshez, a legjobb ajánlatot adó cégnek.
A következô 40 nap alatt elkészült a hôszigetelt aljzat és
hôszigetelô vakolat, majd helyükre kerültek az eredeti
ablakokkal megegyezô osztású, új, hôszigetelt nyílászárók is. A bontás során kiderült, hogy a táncterem alatti
betonra egy korábbi építkezés során nem tettek talajnedvesség elleni szigetelést, így a trehány kivitelezés miatt
ki kellett dobnunk a penészes hajópadló burkolatot. A vízés hôszigetelés elhelyezése után új párnafákra szerelt új
hajópadlóval burkoltuk a termet. Az építkezés ideje alatt
felújítottuk a teljes elektromos hálózatot, és kiépítettük a
manapság minden korszerû középületben szinte kötelezô
internet hálózatot is. Végre a korábban pályázaton nyert
hatszáz-ezer forintos kerámia égetô kemence is a helyére
kerülhet, hiszen kiépült az áramigényének megfelelô saját vezeték. Az elektromos felújításhoz és a gázkonvektoros fûtés központi fûtésre cseréléséhez 1,2 millió forintot biztosított az önkormányzat. Az építkezés során elbonttattam az egész épületen körbefutó gázvezetéket és
helyette kiépítettük a kazánt ellátó földalatti gázvezetéket.
A korszerûsítéssel megvalósítottuk a pályázat által
elôírt célt, a fokozott hôszigetelés miatt csökkenni fog az
üzemeltetés költsége, és a kevesebb tüzelôanyag felhasználása miatt a környezetterhelés is.

Teszár Tamás

Kedves Olvasók!

Sokan kérdezték tôlem a napokban, hogy mikor nyit
újra a könyvtár. Még egy kis türelmet kérek, ugyanis a
felújítási munkák nagy része szeptember elsô hetében
fejezôdött be. Ami még maradt, az - remélhetôleg - a
visszarendezésnél nem jelent gondot. Akik erre jártak,
biztosan észrevették, hogy a bejárat az épület középsô
részére került, ezért változott a belsô tér is. Így bár a kipakolás a Dalárda és a Tánckör tagjainak hatékony és
gyors segítségével egy nap alatt lezajlott (KÖSZÖNET
ÉRTE!), hogy a 250 dobozból valamennyi könyv a helyére kerüljön, több idôt fog igénybe venni. Remélem, szeptember végén - október elején ismét találkozhatunk a
megújult könyvtárban. Érdemes lesz benézni, mert a
könyvesboltok, kiadók legújabb kiadványait beszerezve
várom a kicsiket és a nagyokat.
Visszatérve a könyvtár rendezésére: szeretném megköszönni kolléganôim segítségét a fémpolcok megtisztításában; Kerényi Csabának, Turú Gábornak, Farkas
Örsnek, Konczos Tibornak, Fülöp Attilának, Lukácsa
Lászlónak, Teszár Tamásnak pedig azt, hogy a vasárnapi
tanévnyitó elôtt segítettek visszapakolni aziskolából a
Az épületet használók és az arra járók már most is egy könyvtárba. Külön köszönet Cselikovics Hertának!
sokkal szebb épületet láthatnak, amely a reményeink szeA minél hamarabbi találkozás reményében:
rint rövidesen lecserélt tetôvel méltó kiegészítôje lesz a
Varga Szabolcsné
az új óvoda látványának. Annak a látványnak, melyet ne4

nek birtokba a gyerekek osztályteremként. Bobák Attila
és csapata készítette el a gipszkarton válaszfalakat, a faszerkezetet tûzvédelmi elôírásokkal összhangban tûzálló
festékkel kellett lekenniük. A parkettázást Pántya János
és családja vállalta a Simon család segítségével. Papp
Sándor és Gyula a villanyszerelést felajánlásként végezte
el.
Az iskola további bôvítésének lehetôségét a Képviselô-testület nyári ülésén tárgyalta. A bôvítés érdekében Juhász Csaba polgármester úr felvette a kapcsolatot az épület tervezôjével, valamint a szomszédos evangélikus egyház képviselôivel.
Köszönjük mindenkinek az iskolások nevében, aki
munkájával segítette az építkezést!

ELKÉSZÜLT AZ ISKOLA TETÔTERE
A nyár elején, az iskolai tanév végére nyilvánvalóvá
vált, hogy kinôttük iskolánkat, ugyanis a beiratkozott elsôsök száma elérte a 32-t, így Tordas életében elôször két
osztályt kellett idén indítani. Mivel csak 8 normál tanterem állt rendelkezésre - és egy számítástechnika-terem,
amelyet két évvel ezelôtt a tanári szobák tetôtérbe költöztetésével nyert az iskola -, így folytatni kellett a tetôtér
beépítését. A Képviselô-testület már februárban, az éves
költségvetés tervezésekor elkülönített egy összeget az
építkezés folytatására.

Hajbin Tímea

EGÉSZSÉGKÖZPONT MINDEN
KOROSZTÁLYNAK
Az új óvoda, a régi iskola és az iskola tetôterének építései után a következô legfontosabb megvalósítandó beruházás a régi óvoda helyén az EGÉSZSÉGHÁZ építése
lesz. A terveket beadtuk engedélyezésre, az elbírálása folyamatban van. A Testület döntésének megfelelôen készültek a tervek, melynek eredményeként egy korszerû, a
mai kor igényeit teljesen kielégítô egészségközpont alakulhat ki Tordason. Az épületben duplájára nô a jelenlegi
váró, így sok beteg esetén sem kell majd az utcán várakozni. Megújulnak a váróhoz tartozó wc-k, mozgássérült
wc is kialakításra kerül. Szintén innen, az épületen belülrôl lehet majd megközelíteni a tervezett gyógyszertárat,
így hosszabb gyaloglás nélkül, kényelmesen lehet majd
kiváltani az orvos által felírt gyógyszereket.
A régi óvoda helyén egy másik váró is kialakításra kerül, ahonnan a védônô és a fogorvosi rendelô érhetô majd
el.
Az épület tornaterem felôli részén két öltözôt alakítanánk ki a hozzátartozó wc-vel, mosdóval és zuhanyzóval.
A tornaterem bejárata mellett egy kis teakonyhát terveztünk, kis teremnek megmarad a régi ebédlô is.
Reméljük egy kedvezô pályázat esetén sikerül is
mindezeket megvalósítani, így ismét egy korszerû szolgáltatást nyújtó épülettel gazdagodik településünk.
Az épület terve a 10-11. oldalon látható.

Az iskolai tanévzáró után Bucsi István egyeztetett az
építkezés menetérôl az igazgató úrral, összeírta és beszerezte a szükséges anyagokat, majd folyamatosan szervezte és koordinálta a munkálatokat.
Az anyagbeszerzéssel párhuzamosan elkezdôdött a
gipszkarton visszabontása, ugyanis kiderült, hogy alatta
hiányzik a szigetelés, amit muszáj volt pótolni. A teljes
fûtésszerelést Varga Károly tordasi lakos vállalta jelképes összegért, az aljzatbetonozást Pápai Ádám és csapata
végezte el. Problémát jelentett, hogy az utcafronti részen
elhelyezkedô vizesblokknál 60 cm-es szintkülönbség
volt, amelyet 20-20 cm-es nikecellel, és 10-10 cm-es szerelôbetonnal lehetett csak kiegyenlíteni. A vizesblokkban
helyet kapott a fiú- és lány WC mellett egy fiú-, és lányzuhanyzó is, amelyre nagy szükség van a táboroztatások
miatt.

Juhász Csaba polgármester

A Községháza telefonszámai
A központi szám: 467-502 A mellékek a következôk:
1 általános ügyintézés, szociális ügyek
2 víziközmû intézmény
3 adóügyek
4 pénztár
5 hagyaték, közgyógyellátás, testületi ügyek
6 anyakönyv, pénzügy
7 körjegyzô
8 polgármester
9 védônô
41 óvoda
42 óvoda konyha

Az udvar felôli szárnyban két osztály került kialakításra, amelyet majd a hátsó lépcsô elkészülte után vehet5

ÚJ ÓVODÁNK VAN!
Köszönjük mindenkinek a munkáját és a segítségét,
aki részt vettek az építésben vagy támogatta
az új Mesevár Óvoda létrejöttét!
Segítségükkel új értéket alkothattunk Tordason,
mely hasznára lesz a jövô nemzedékének.
kotásban, melyet így magunkénak érezhetünk. Igen, a
település példátlan módon összefogott, és felépítette az
új háromcsoportos óvodáját, melynek neve a mai naptól
Mesevár Óvoda.

A Mesevár Óvoda átadása, 2010. szeptember 4.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szeptember elejei szombaton: meghívott vendégeinket, polgármester urakat, cégek képviselôit, vállalkozókat, tordasia
kat, idôseket, fiatalokat és gyermekeket egyaránt!
Nagy öröm számunkra az, ami miatt ma itt összegyûltünk. Elérkezett az a nap, amit régóta vártunk, amiért
többször erônkön felül dolgoztunk.
Jó egy évvel ezelôtt, 2009. június 6-án voltunk itt elôször együtt, amikor elhatároztuk, hogy ezen a helyen
építjük fel településünk új óvodáját. Leraktuk az alapkövét, de nem csak az új óvodáét, hanem a korábban megvolt új összefogás alapjait is. Akkor még nem láttuk át a
feladat nagyságát, de mára világossá vált, hogy csoda
történt.
Még soha nem volt példa arra községünk életében,
hogy saját erôbôl, egy év alatt egy ekkora beruházás
megvalósuljon. Úgy, hogy közben a valós bekerülési ár
közel 40 %-át megtakarítottuk. Történt ez annak ellenére, hogy bár igény évek óta volt egy új óvodára, pár évvel
ezelôtt még senki sem gondolta volna, hogy ez az álom
megvalósul. Hittünk abban, hogy példát tudunk mutatni,
és sikerült is.

Tavaly nyáron nagy lelkesedéssel a pince építésével
kezdôdött a munka. Elôször nagy gödröt ástunk, amit
azután beépítettünk. Ezt követte a hátsó csoportszobai
szárny felépítése, melyet az elsô hó elôtt sikerült tetô alá
hozni. Ekkor már kezdtük sejteni, hogy nem mindennapi
fába vágtuk a fejszénket. Az idei évben építettük fel az
elsô részt, melyben a földszinten a fôzôkonyhát az étteremmel, az emeleten pedig az óvónôk és dadusok szociális helyiségeit alakítottuk ki. A szerkezetkész állapot
azonban nem jelentette, hogy túljutottunk volna a nehezén. A java csak ezután következett, a belsô kialakítás és
a szerelvényezés.

Sokszor elmondtuk és leírtuk, hogy mi kellett ehhez.
A Képviselô-testület elhatározása, racionális gazdaságpolitikája, és az itt lakók áldozatvállalása. Ezen kívül pedig kellett, hogy sokan magukévá tegyék a célt, és dolgozzanak is érte. Fontos volt, hogy részt vegyünk az al-

Az utolsó hetekben a befejezés örömteli hajráját kicsit
beárnyékolta, hogy ellendrukkerei is voltak a munkának,
akik az építéssel kapcsolatos szerveknél tettek névtelen
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piaci ár alatt vállaltak a munkát. De ne felejtkezzünk meg
az önkormányzat fizikai brigádjáról sem, akik hétköznaponként tették a dolgukat, és azokról sem, akik a beruházás hátterében jelentôs szervezési és adminisztrációs
munkát végeztek. És gondoljunk azokra is, akik egyszerûen, becsülettel teljesítették a megállapított fizetési kötelezettségeiket, és akik ezen felül anyagilag is támogatták az óvodaépítést.

feljelentéseket. Szerencsére aknamunkájuk nem járt sikerrel, hiszen elkészült az összefogás mûve, az ovi.

Nehéz kifejezni hálánkat és köszönetünket azért, amit
tettek. Talán csak az óvodások és az iskolások boldosága
az, ami kifejezheti ennek elismerését. Reméljük az épülettel sikerül örömet szerezni mindenkinek, aki használja, aki végigsétál benne, és annak is, aki csak ránéz.

Az épület teljes alapterülete 830 m2, melybôl 150 m2
a pince és 250 m2 a konyha-étterem. A valós bekerülési
költség a kamarai díjszabás alapján számított 230 millió
Ft helyett, várhatóan 130 millió Ft lesz, így 100 millió Ft
a település megtakarítása. A beépített anyagok elsô osztályúak, a falazat 44 cm vastag tégla, melyre 7 cm kôzetgyapot hôszigetelés került. A nyílászárók három rétegûek, a ma kapható legjobb hôszigetelô képességgel. A fûtés padlófûtés, korszerû pellet kazánnal.

Végül pedig köszönjük meg az Égi Atyáknak, hogy
erôt, kitartást adott, segített legyôzni a nehézségeket.
Kérjük az áldását azokra, akik ebben a munkában részt
vettek. Kívánom, hogy legyen hasznunkra az épület, és
mindig jusson eszünkbe az a sok kéz, mely ezt alkotta.
Juhász Csaba polgármester
Amikor Jézus a Jordán vidékén tanított, kis gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. A tanítványok azonban elutasították ôket. Amikor Jézus ezt látta,
megrótta ôket és így szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek
hozzám a gyermekek! Ne tartsátok vissza ôket, mert ilyeneké a mennyek országa!”- Aztán ölébe vette ôket, rájuk
tette kezét, és megáldotta ôket.
Mennyei Atyánk, kérünk, legyen áldásod azokon, akik
ezt az óvodát megálmodták és felépítették! Legyen áldásod a gyermekeken, akik innen indulnak a tisztesség és
bölcselet útján!
Áldd meg az óvodapedagógusokat és segítôtársaikat,
hogy a felcseperedô kisgyermekek szolgálatát hivatástudattal végezzék! Áldd meg községünk lakóit, hogy ezt a
munkát szívvel-lélekkel segítsék és támogassák!
Legyen ebben az óvodában egészség, tisztaság, az
erények diadala - jóság, szelídség, a törvény teljessége,
a mennyei Atya iránti hálaadás!
Áldjon meg és ôrizzen mindannyiótokat a Mindenható
Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.

Amilyen kegyes volt az idôjárás a tavalyi évben,
olyan mostohán bánt velünk idén. Az elhúzódó tél és a
csapadékos tavasz miatt több mint hat hetes csúszást kellett behozni. De hála az építkezésen dolgozóknak, a gyermekek pár nap múlva birtokba vehetik az épületet. A kert
végleges elkészülte még egy kicsit várat magára, de hiszem, hogy a kialakított belsô mindenért kárpótol.
Ahogy az elôbb már említettem, példátlan volt az öszszefogás. A megkeresett építôanyag cégek, látva a nemes
szándékot, a maguk lehetôségei szerint árengedményeket
adtak, és voltak olyanok is, akik térítésmentesen ajánlották fel termékeiket. Tordasról és más településekrôl közel 300-an vettek részt szombatonként társadalmi munkában. Az itt dolgozó vállalkozók felajánlásként jóval a

Teszár Tibor diakónus óvoda-szentelô beszéde
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tottak közé. A támogatási szerzôdést elôreláthatólag
szeptember végéig aláírjuk, ezt követôen megrendeljük a
készülékeket, és várhatóan október második felében mind
a 142 háztartásba a jelenleg használt régi helyére megérkezik a várva-várt korszerû, energiatakarékos készülék.

SIKERES LETT A HÛTÔ- ÉS
MOSÓGÉP PÁLYÁZAT
Vesztésbôl fordítottunk
Április elején Hajbin Timea egy pályázatra hívta fel a
figyelmünket, amely idôs korúak (65 éven felüliek) régi
háztartási gépeinek (mosógép, hûtôszekrény) újra cseréléséhez nyújt 100%-os támogatást civil szervezetek számára. Teszár Tamás, miután részletesen tanulmányozta a
pályázati felhívást, megkeresett azzal, hogy a Közalapítvány pályázhat max. 10 M Ft értékben, háztartási készülékekre. Ez az összeg lehetôvé teszi 142 tordasi nyugdíjas
régi mosógépének, hûtôszekrényének cseréjét új, korszerû, energiatakarékos berendezésre.
Az alapítvány kuratóriuma húsvét hétfô délutánján
döntött a pályázat beadásáról. Köszönöm, a kurátoroknak, hogy a locsolkodós délelôtt fáradalmainak kipihenése helyett hívó szavamra megértették, hogy versenyt kell
futnunk az idôvel. Bár a pályázati határidô október vége
volt, a kiírás szerint a pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálták el, és az erre a célra rendelkezésre álló egymilliárd forintos keret kimerülése után a pályázatok befogadását megszüntették.
A minisztérium a készülékek árát maximum 60 000 Ft (A
osztály), és 70 000 Ft (A+, A++ osztály) erejéig támogatja. A hazai munkahelyek megôrzése, és az árfolyamkockázat kivédése érdekében az Elektrolux készülékeit vontuk be a kínálatba. A kuratórium jóváhagyó döntése után
megindult az érdemi munka. Hét cégtôl kértünk árajánlatot a kiválasztott típusokra, majd az árak versenyeztetése után elôszerzôdést kötöttünk a legkedvezôbb ajánlatot tevô Metro Áruházzal. A gyors ügyintézésben az
áruházban dolgozó Ódor Balázs, tordasi fiatalember segített.
A népességnyilvántartás adatai szerint 175 olyan háztartás van a faluban, amelyben legalább egy 65 éven felüli
személy él, ôket kereste fel Farkas Örs, Hajbin Tímea és
Teszár Tamás. Április 15-én adtuk be a pályázatot 142 db
hûtô- és mosógép támogatására. Sikerrel vettük az elsô
akadályt, hiszen a pályázatok befogadását április 23-án,
hét nappal késôbb, a keret kimerülésére hivatkozva leállították.
A kormányváltás miatt késett a pályázatok értékelése.
Amikor végre elbírálták a pályázatokat, sajnálattal láttuk,
hogy a Tordas Községért Közalapítvány nem szerepelt a
nyertesek között. Felhívtuk a minisztériumot, ahol elmondták, hogy 4-5 közalapítványt elutasítottak, mert a
pályázaton csak alapítványok és egyesületek indulhattak,
így az önkormányzat által alapított Tordas Községért
Közalapítvány nem volt jogosult a pályázat benyújtására.
Nem nyugodtunk bele a döntésbe. Teszár Tamás, miután alaposan áttanulmányozta a vonatkozó törvényeket,
panasszal élt az illetékes minisztériumnál. Ebben alaposan megindokolta, hogy miért nem helytálló a pályázat
elutasítása, hiszen a kiírás szerint alapítványok és egyesületek pályázhattak, és a Polgári törvénykönyv ide vonatkozó paragrafusa a közalapítványt úgy definiálja, hogy „a
Közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyûlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy
kisebbségi önkormányzat képviselô-testülete közfeladat
ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre….”
A minisztérium jogi osztálya elfogadta az érvelést, így a
Tordas Községért Közalapítvány, a másik 4-5 közalapítvánnyal együtt, szeptember 14-én átkerült a támoga-

Köszönet mindenkinek, aki részt vett abban a munkában, amelynek során 10 millió Ft értékû új háztartási gép
térítésmentesen kerül Tordas leginkább rászoruló háztartásaiba!
Erdélyi Gábor
a Tordas Községért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Segíts, hogy segíthessünk!
Júniusban, a falu intézményeinek, egyesületeinek támogatásával gyûjtést indítottunk el az árvízsújtotta
észak-magyarországi térség kársosultjainak megsegítésére. Az adományokat az alapítvány számláján gyûjtöttük. Az Alapítvány is, és az Önkormányzat is vállalta,
hogy a befolyt összeget ugyanakkora összeggel kiegészíti, így a beérkezett támogatások háromszorosát küldhetjük el a rászorulóknak.
A mai napig mindösszesen 70.000 Ft támogatás érkezett egy gazdasági társaság valamint néhány magánszemény jóvoltából. A gyûjtést 2010. október 15-ig folytatjuk. Ismerve Tordas szolidaritásra épülô hagyományait
bízom benne, hogyez az öszzeg még gyarapodni fog.
Ebben kérem a gyûjtést támogató intézmények, egyesületek közremûködését is. Biztos vagyok benne, hogy a
tordasiak nem felejtették el az iskolatüzet, amire majdnem 4 milló Ft adomány gyûlt össze úgy, hogy egy tekintélyes része az ország legtávolabbi részeibôl érkezett. Pedig akkor nem maradtak családok ezrei földönfutó hajléktalanná, „csupán” egy iskola két helyisége égett ki…
Pénzadományát átutalhatja a
Tordas Községért Közalapítvány számlájára
Számlaszám: 1160 0006-0000 0000-2275 2262,
vagy készpénzben a Polgármesteri Hivatalban.
Átutalás esetén kérjük közleményként feltüntetni, hogy
„Árvízi segély”.
Amennyiben ezt igénylik, az alapítvány, mint kiemelten közhasznú alapítvány, adóigazolást ad ki, így adományuk elszámolható cégszerûen is. Igazolásra vonatkozó
igényüket jelezhetik e-mailben az office@eurobinia.hu
címen, telefonon a +36-20-94-62-799 telefonszámon,
vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Erdélyi Gábor
a Tordas Községért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke
FELHÍVÁS
A Fôvárosi Közgyûlés intézményvezetôi munkakör
betöltésére álláspályázatot hirdet a Fôvárosi Önkor
mányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonába.
A hirdetmény teljes szövege 2010. szeptember 30-tól
megtalálható a www.minosegtordas.hu honlapon.
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lakosság támogatása mellé. Hálával mondtak köszönetet
Istennek az átadáskor, hogy támogatta elképzelésüket.
Tordas nagy válasz elôtt áll. Az urnáknál dönti el, bizalmat szavaz, vagy elutasító szavazatot ad azoknak, akik az
álmot a tordasi emberek hathatós támogatásával a jövô
nemzedék számára összefogással sikeresen megvalósították.

Elmélkedés a múltról és jelenrôl
Tisztelt Tordasiak!
Sorsfordító idôt él át hazánk és szûkebb pátriánk.
Mindezek szükségessé teszik mindannyiunk számára,
hogy számot vessünk a múlt és a jelen eseményeivel szûkebb hazánkban.
Élünk még néhányan Tordason, akik hozzám hasonló
életkorúak, akik élénken vagy halványan visszaemlékezünk azokra az évekre, amelyekben Tordas jövôjének
fejlôdését a Hangya Szövetkezet jelentette. Ekkor épült
fel Tordason egy, az akkori korban kiemelkedô tervezésû
óvoda és egészségház, az ifjúsági központ, az akkori
Levente otthon épületei. Mindezen létesítmények igencsak viszontagságos éveket éltek át. Többek között az
óvoda épület egy jelentôs részét a tordasi gyermekek nem
használhatták, így gyermekeink óvodai elhelyezésére különbözô helyiségeket kellett igénybe venni, például a mai
községház egy részét. Egy idô után sok-sok átalakítással
sikerült megfelelô elhelyezést biztosítani az óvodások részére a tényleges óvodában.

Kedves tordasi lakosok! Remélem Tordason él még az
a szellem, amely egykor az Országos Hangyaszövetkezés
mellett tette le voksát. Vajon most hogyan fog dönteni?
Kíváncsian várom döntésüket!
„ Az nem lehet, hogy ész, s erô hiába fáradozzanak.”
Tisztelettel: Varga Sándor

Ha találna egy pénztárcát az utcán,
Ön visszaadná?

Idôközben Tordas lélekszáma az újonnan ideköltözöttekkel és azok gyermekeivel olyan lélekszámra emelkedett, amely szükségessé tette a meditálást az óvoda épületének bôvítésérôl. Eredetileg új orvosi rendelô építését
fontolgatták. Az így felszabaduló orvosi rendelôt valamint az orvosi lakást felhasználva gondolták bôvíteni a
megnövekedett gyermeklétszám elhelyezését. Ezen megoldás azonban az udvari játszótér nagyságát nem oldotta
volna meg. A tordasi önkormányzat akkori vezetôivel
szemben 2006-ban jelentôsen megváltozott az önkormányzat összetétele. Az új önkormányzat tagjai merész
álmot terveztek el: új óvodát építenek azon a helyen, ahol
elôdeik egészségház építését akarták megvalósítani.

Történt néhány héttel ezelôtt, hogy egy szokásos vasárnapi délutánt követôen kis családunk békésen nyugovóra tért. Megfürdettük és lefektettük a gyerkôcöket,
majd a jól megérdemelt esti néhány órás pihenôt kihasználva olvastunk, számítógépeztünk, fotókat válogattunk
a párommal az utca felé nézô ablakokkal teli étkezônkben. (Az apró részleteknek késôbb jelentôsége lesz.)
Tettük mindezt egészen éjfél utánig, mígnem hajnali fél
egy magasságában nem bírtuk tovább, és mi is álomra
hajtottuk a fejünket.
Riasztó volt a pillanat, amire alig másfél órával késôbb ébredtünk. Rendôrök és falubeli ismerôsök világítottak be zseblámpával a kert felôli ablakokon a hálónkba. Hamar kiderült, hogy a polgárôrök ébresztenek, akik
rövidesen tudtunkra adták, hogy a bal elsô és hátsó felninket és abroncsunkat, valamint az elsô rendszámtáblát tudták már csak megmenteni a saját kertünkben parkoló
autónkról, a másik két kereket és a hátsó rendszámot elvitték valamikor 1 óra magasságában erre portyázó rossz
fiúk. Az autó zárva volt, a kapunkon belül állt, épp az étkezô ablakok elôtt az utcai lámpa fénye alatt.

Pályázaton nyert pénzen építési terv készült, majd
2009 nyarán megkezdôdött az álom megvalósítása. Az
önkor-mányzat elhatározását, hogy új óvodát épít, a tordasiak döntô többsége elfogadta és kétkezi munkájával,
önkéntes anyagi támogatásával sikeresen megvalósította. Igaz jelentôs volt a kétkedôk, az ellendrukkerek tábora, nem volt igazuk, sôt kénytelenek az ellenkezôjét elismerni.
Megtörtént az ünnepélyes átadás. Sok-sok tordasi felnôtt és gyermek örömére, hiszen a kinôtt óvodát egy új,
a kor követelményeit kielégítô óvoda került a tordasi
gyermekek birtokába. Ezen létesítmény valószínûleg
hosszú idôre biztosít a tordasi gyermekek számára ideális
elhelyezést és a hozzátartozó tágas zöld terület megfelelô
mozgásteret egészséges gyermekfejlôdéshez.

Elsô gondolat a döbbenet, második a hála. Ezúton is
köszönjük a polgárôröknek a mindennapi munkájukat! A
segítségük révén „csak” mintegy százezer forinttal tudtak
meglopni minket, nem többel.
A meglepetés sorozat tovább folytatódott, mikor megkértek az egyébként kedves, korrekt és profizmust sugárzó rendôrök, hogy maradjunk kinn az udvaron és ôrizzük
a helyén a tolvajok által menekülésük közben ottfelejtett
autóemelôt, és legyünk kedvesek várjuk meg a néhány
óra múlva érkezô helyszínelôket. Tisztára, mint a CSIban... Az sem esett jól, hogy reggel 8-ig alvás nélkül vártam, de a fiatal helyszínelô kolléga valójában csak másnap 11-kor érkezett, de teljesen padlóra az küldött mikor
kiderült, hogy ezen a héten a martonvásári rendôr nincsen
szolgálatban, ezért az ôrs zárva tart. Sok mindent megértettem akkor… Mentem hát Gárdonyba feljelentést tenni, hiszen anélkül nem adnak rendszámot.
(folytatás a következô számban)

2010. október 3-án szerte Magyarországon önkormányzati választásokat kell tartani. Felelôsséggel szavazni kell jövônkrôl. Szavazni arról, hogy a jelenlegi községvezetés dicséretet, elismerést érdemel vagy meg kell
büntetni és elküldeni.
Elismerni vagy elküldeni azért, mert álmodott merészet, a merész álmot a község lakosainak nagy többsége
magáévá tette és a maga módján támogatta, mert felismerte, hogy a maga és gyermekei jövô jének fejlôdését
támogatta a kétkedôkkel és az ellendrukkerekkel szemben.
Megvalósult az álom, mert az építkezésre az alapkôletételnél az ezt megálmodók Isten segítségét kérték a

Szabó Erik
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ELKÉSZÜLT A TORNACSARNOK
TANULMÁNYTERVE
dot terveztünk, így nagyobb rendezvények megtartására
is alkalmas lesz. Az épületet a patak melletti útról lehet
majd megközelíteni, mellette egy csapadékvizet befogadó víztárolót alakítunk ki, mely télen alkalmas lehet a
korcsolyázásra.

Elkészült az óvoda alatti önkormányzati területre tervezett TORNACSARNOK tanulmányterve. A tervezett
épület egy kézilabda pálya méretû csarnokból, és a hozzá
tartozó kiszolgáló épületbôl áll. Ebben két korszerû öltözô, raktárak, gépészet, ruhatár kaptak helyet. A csarnok
oldalán kisebb lelátót, vele szemben felemelhetô színpa-
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hettük meg, hiszen maga az épület sokkal régebbi múltra
tekint vissza. Leventeháznak épült, ahol a fiatal lányokat
a háztartás rejtelmeire tanították s csak utána lett óvoda.
Zárásképpen megtekintettük a régi fényképekbôl készített kiállítás s elfogyasztottuk a sok fimonságot kellemes
beszélgetés mellett.
Minden vég, valami újnak a kezdete s ez a kezdet, az
új, korszerû óvoda valóban egy nemes és példaértékû
összefogás eredménye. Kívánom, hogy minden dolgozó
és ide járó gyermek örömét lelje benne s hálával, elismeréssel gondoljunk mindazokra, akik ezt lehetôvé tették.

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
"Kedves óvodás
Sok víg nap után
itt a búcsú nap
Indul a csapat!"
Hangzott a dal attóla maréknyi egybegyülttôl, akik
augusztus 27-én délután a régi óvoda udvarán összegyûltünk.
Elsôként Milihovszkyné Szalai Ilona, Ilonka óvónéni
köszöntötte az egybegyülteket, mindenkinek köszönetét
fejezte ki, és megemlékezett azon volt kollégáiról, akik
már sajnos nem lehettek velünk ezen a napon. Farkas
Sándorné Ica nénirôl, aki sok-sok tordasi óvodásnak ölbéli dajkája volt, és Klucsik Jánosné Bözsi nénirôl, aki
szintén néhány évig dajkaként dolgozott itt.
Egyik, még élô dajka, Czibor Ferencné, mindenki Matyója visszaemlékezéseit is meghallgathattuk. Ô 195859-ben volt dadus nálunk, elmondása szerint akkoriban
alakult meg a termelôszövetkezet, s hogy az asszoynok
munkába állhassanak március 15-tôl november 1-ig mûködött az óvoda. Édesapja azzal a feltétellel engedte el s
kezdhetett dadusként dolgozni, ha a kisöccsét, aki ma már
nagypapakorú magával hozhatta. Akkoriban 2-tôl 6 éves
korig jártak ide a gyerekek. Óvónôként Nagy Pál Lászlóné, született Bali Erzsébet Dunaújvárosból és Hanyec
Margit Székesfehérvárról doglozott itt. A másik 2 dadus
Toman Józsefné Jula néni és Kissné Juliska néni voltak.
Szakácsnô, aki nagyon finom smornit tudott készíteni
Piláth Ferecné Jolán néni volt, segítôje Kiss Jánosné Mária néni volt. Mosónô, merthogy akkor még az is volt,
Illés Jánosné, a takarítónô pedig Bakos Károlyné Juliska
néni voltak. Több évig dolgozott még óvónôként nálunk
Konyec Ilona, aki Budapesten, és Horváth Erzsike, aki
Tordason lakott.

Simonné Bucsi Brigitta

MESEVÁR
Az idei nevelési évben számos emléktôl búcsúzunk,
és sok új élménnyel találkozunk. Augusztus 27-én a régi
óvoda búcsúzóján sok történetet idéztünk fel a volt dolgozókkal és óvodásokkal közösen, sokféle sütemény csemegézése mellett. Paravánokat állítottunk az összegyûjtött fényképekbôl, melyeken ismerôs arcokat fedezhettünk fel. Láthattunk egy filmet Toman Ilona segítségével, mely Tordast mutatta be nekünk a régmúlt emlékeivel.
A búcsú után következett az új óvoda épületének avatása, melyet szeptember 4-én nagy kíváncsiság elôzött
meg. Mindannyian nagyon vártuk már ezt a pillanatot. A
kö-szöntôk után, kis óvodások és az óvónénik közösen
egy kis mûsorral készültek. Végül mindenki megtekinthette a Mesevár Óvoda csodálatos épületét. Sokan felsóhajtva azt mondták, hogy „milyen jó lenne most óvodásnak lenni”. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
az odaadó munkát, amit az új óvodáért áldozott! A gyermekek nagy örömmel fedeztek fel az új játékokat, melyek
szintén különbözô felajánlásokból érkeztek hozzánk.

Az óvóda reggel 6-tól este 6-ig felügyelte a gyermekeket. Reggel 8 órakor reggeliztek és utána voltak a foglalkozások, a "levegôztetés", azaz játék a szabadban. Az
akkori épület tornácos volt az épület és szinte mindig a
szabadba étkeztek a gyerekek, persze ha az idôjárás engedte. A mostani garázs helyén homokozó volt, a pár éve
betemetett óriáshomokozó valamikor medenceként funkciónált. Matyó tudomása szerint 1961-tôl egész napos
volt az óvoda. Szomoró emlék, hogy erre az idôszakra
esett a paralízis járvány, és sajnos sok gyermek megbetegedett.
Örömteli hangulatban zajlottak tovább az események,
hiszen jelenlegi és volt dolgozók és óvodások elevenítették fel emlékeiket. A nevetés közben bizony egy-egy
hang elcsuklott, és többek szemébben ott ültek könnycseppek. Meghallgatthattuk Czifkáné Julika trabantos vásárlás történetét, Farkasné Erika óvónénitôl gyerekszáj
történetek hangzottak el. Czigány Zoltánné mindenki
Kati nénijének feltett kérdésre ô a tôle megszokott szerénységgel válaszolt. Döntse el mindenki, hogy ôt milyen
óvónéninek, milyen pedagógusnak tartja. Én tudom, hiszen óvódása voltam, sôt gyermekeim is. Nekem ô a
nagybetûs ÓVÓNÉNI, a mai napig hálás szívvel s könynyes szemmel gondolok rá. Olyan megfogalmazhatatlan
dolgot kaptam tôle, mely a mai napig elkísér. Mészárosné
Márta néni történetét pedig óriási nevetéssel hallgattuk
végig Ezután a tornaterembe invitáltak mindket, ahol
Toman Ilona az épületrôl készített prezentációját néz-

Köszönjük mindenkinek!
Diósiné Besenyei Boglárka

13

ISKOLAI HÍREK

MÛVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Szeptember 30-án ünnepeljük a népmese világnapját,
mely alkalomból iskolánkban alsós és felsôs tagozaton
egyaránt rajzpályázatott hirdettünk meg. A beérkezett
pályamûveket zsûri bírálja el, és a legjobban sikerült rajzok kiállításra kerülnek az iskola aluljában.

A 2010/11. tanévet az általános iskolával párhuzamosan a mûvészetoktatás területén is elindítottuk, zene és
néptánc szakon. Hasonlóan az elmúlt tanévhez 56 zenész
hallgató, 56 táncos és az önköltséges kerámia foglalkozásra 16 fô jelentkezett.

Az aradi vértanúinkról október 6-án reggel 8 órától
emékezünk meg.

Az oktatás heti beosztása:
• hétfôn zene és tánc (Nagy Zsolt, Domak Anikó, Fersch
Andrea, Szabó Szilárd, Németh Ildikó tanítványai),
• kedden (Kovács Márton, Fersch Andrea tanítványai),
• szerdán kerámia, szeptember 22-én indul (Kovács
Erika), zene (Fersch Andrea)
• csütörtökön csak tánc,
• pénteken zene - összes hangszer

Október 11-én reggel Kisteleki Zoltán elôadómûvész
tart rendhagyó irodalmi órát, melynek keretében. Az
aranyhal címû mesejátékot hallhatjuk tôle.

MEGÚJULT ÉVKEZDÉS

Már a tordasi és az iskolai honlapon értesülhettek az
érdeklôdôk, hogy a VIII. Szûcs Béla tánc, zene és kézmûves táborunkat az iskolai felújítások elhúzódása miatt
az ôszi szünetben rendezzük meg.
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket! Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk tanulóinak ingyenes a részvétel!

Ebben az évben 2010. augusztus 29-én tartottuk tanévnyitó ünnepségünket.
Iskolánk igazgatója, Kosaras Péter Ákos köszöntötte
az önkormányzat vezetôit, a kéviselôtestület tagjait, a
kedves szülôket, diákokat és bennünket régi és új kollegákat egyaránt. „Kedves Diákjaink! Kívánom hogy ezen
feladatokat sikeresen teljesítsétek, de ne feledjétek soha,
hogy szüleitek, nagyszüleitek és tanáraitok támgatása
mellet mindez elsôsorban rajtatok múlik!” - mondta iskolánk igazgatója. „Történelmi pillanat az idei tanévnyitó
ünnepség Tordas életében, hiszen elôször indíthatunk
párhuzamos elsô osztályokat. Éppen ezért elkerülhetetlen
volt, hogy megkezdôdjék iskolánk bôvítése. Teljesen
megújult az iskolánk régi épülete, amely a mûvészeti oktatás és a könyvtár feladatait látja el, illetve három tanterem kialakításával befejezôdött a fôépület tetôterének beépítése is.

VIII. „SZÛCS BÉLA”
gyermek és ifjúsági néptánc tábor
TORDAS 2010. november 2-5.
(kedd estétôl – péntek estig)
Házigazda: A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, „Tordasi
Pillikék” gyermek néptáncegyüttes
Táncanyag:
Vajdaszentiványi táncok (ifjúsági korosztály)
Rimóci játékok és táncok (fiatalabb korosztály)

Mindezekért köszönet a fenntartó önkormányzatnak
és mindenkinek, aki munkájával segítette ennek megvalósulását. Új helyszínre került az ebédlô is, mégpedig az
új óvoda épületébe, amelyiker szintén nagyon büszke lehet Tordas közössége - tette hozzá az igazgató.

Táncoktatás:
Busai Norbert és Busai Zsuzsanna (Jászberény)
Holecz Istvánné (Rimóc) a „Népmûvészet Mestere”
Németh Ildikó és Szabó Szilárd (a tordasi mûvészeti
iskola tanárai)
Meghívott zenészek/tanárok:
Kovács Márton, Nagy Zsolt, Domak Anikó (a tordasi
mûvészeti iskola tanárai)
Mohácsy Albert, Salamon Soma (népzenészek)
TÛZ LÁNGJA zenekar , DÛVÔ zenekar
Kézmûves foglakozások: Kovács Erika kerámiamûvész
Vonós zeneoktatás: Kovács Márton és Nagy Zsolt
Citera oktatás, ének tanítás: Domak Anikó
Népi furulya oktatás: Salamon Soma
Filmvetítés: Dr. Halmos Béla
A tábor háziasszonya: Cselikovics Herta (a tordasi
mûvészeti iskola titkára)
Részvételi díj: 10 000,- Ft/fô, csoportos kedvezmény 15
fô felett 15 %, mely háromszori étkezést tartalmaz (kivétel az érkezés napján nincs vacsora), szállás az iskolában matracokon saját hálózsákban.
Iskolánk tanulóinak ingyenes a részvétel.

Csiling-giling, irka, tábla
Fiúk, lányok, iskolába!
Csiling-giling, ébredjetek!
Iskolába siessetek!
Csiling-giling, irka, tábla,
Gyertek, gyertek iskolába!

Jelentkezési cím: pillikek@gmail.com, vagy postai úton
2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Információ Németh Ildikó (+36 20/371-8653),
Cselikovics Herta (+36 20/553-3523)
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
XXI. Falunap Szent István Ünnepén

HANGYA Napok

Augusztus 20-a három nemzeti ünnepünk egyike, és
egyetlen állami ünnepünk. Ezen a napon megemlékezünk
Magyarország új államiságáról, de elsôdlegesen I. István
király szentté avatását ünnepeljük. 1083. augusztus 20án avatták szentté, ô az elsô magyar katolikus szent és
egyben szent király.

A rendezvénysorozat már szeptember 9-én, csütörtökön, a Folyton-folt kör tagjai kiállításának megnyitójával
megkezdôdött. A Mûvelôdési Ház nagytermében bemutatott alkotások nagyon sok érdeklôdôt vonzottak a kiállítás egész ideje alatt. Pénteken az esôs idô ellenére szép
számban jelentek meg az érdeklôdôk a Növényfajtakísérleti Állomás parkjában. Varga Sándor úr ünnepi beszédében a HANGYA Szövetkezet jelentôségét, Tordas jövôjét
meghatározó helyi vonatkozásait emelte ki. A HANGYA
mozgalom meghatározó üzenete az együttmûködés, az
együtt gondolkodás, az együtt cselekvés, a közös érdekért történô munkálkodás, az együtt többre megyünk!

Tordason a Falunapot is ezen a napon tartjuk, ez az
ünnepi programokban is visszaköszön. Délelôtt a Katolikus templomban tartottak Szentmisét, majd a templom
kertjében ökumenikus kenyérszentelés következett. A
délutáni programokat a Szabadtéri Színpadon tartottuk
meg, ahol elôször a Martonvásári Fúvószenekar koncertjét láthatták, hallhatták az érdeklôdôk. Juhász Csaba polgármester úr ünnepi beszédét követôen került sor „Tordas
Község Díszpolgára” cím adományozására, melyet Cseh
Tamás özvegye, és testvére vett át.

Varga Sándor úr beszédét az általános iskolások megemlékezô mûsora követte, melynek színvonala, az elôadók felkészültsége kimagasló volt! Elôször az önkormányzat nevében Juhász Csaba polgármester úr, majd a
Növény-fajtakísérleti Állomás nevében Szoko Attila úr
helyezte el a megemlékezés koszorúját. A Sajnovics János Általános Iskola vezetése Kosaras Péter Ákos igazgató úrral az élen koszorúzott, ôket a civil szervezetek
követték.
Ezután a Millenniumi Emlékparkban Cseh Ferenc
emlékére történt Emlékfa ültetés, mely eseményen személyesen részt vett lánya is. A Mûvelôdési Ház Folyosó
Galériájának elsô kiállítása a HANGYA Emlékkiállítás,
melyet ezek után több is fog követni. A Terménykiállítást
a Mûvelôdési Ház kistermében tekinthették meg az érdeklôdôk. Sajnos a rossz idôjárási körülmények befolyásolták a kiállítandó termények számát, de így is volt látnivaló. Megtekinthették Veszeli Vilmosné zöldségfaragásait, Ifj. Halenár Jenô és Halenár Krisztina, Puskás Imréné, Bucsi István és Bucsi Istvánné, Tóth Józsefné Bucsi
Ilona standját.
Szombaton a rendezvények beszorultak a Mûvelôdési
Ház udvarán felállított sátorba, és az épületbe. A rossz
idô miatt most sem szállhatott fel a hôlégballon, de remélhetôleg egy késôbbi idôpontban az emelkedést bepótolhatják az érdeklôdôk. A Lovagi Tornát is elnapoltuk,
pedig a bajvívók már belakták a Millenniumi Emlékparkot.

Ezt követôen az általános iskolások ünnepi irodalmi
mûsorát láthatták a szép számban összegyûlt érdeklôdôk.
A Trambulin Színház Manóolimpia gyermekelôadásába
bevonták a nézôtéren helyet foglaló aprónépet is. Nagy
sikert aratott a Maya Trió operett elôadása is, akárcsak a
Mycream Popparódia Együttes mûsora. A Machine Mouse zenekart a „kis” Hooligans-nek is tartják, most is bizonyították tehetségüket. Az est fô attrakciója a Tûzijáték
volt, amire a környék településeirôl is nagyon sokan
jöttek Tordasra. Látványával, hangzásával megkoronázta
az ünnepet! A Zanzibar Együttes koncertje is rajongók
sokaságát vonzotta Tordasra, bizonyítva, hogy érdeklôdés van az igényes zenére! Az ünnepet a Sangría Együttes hajnalig tartó utcabálja zárta. Köszönet a rendezvény
zökkenômentes lebonyolításához nyújtott hathatós
segítségéért a Tordasi Polgárôröknek, Andorfy Ottónak.
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dezvénnyel, tartotta meg rendezvényét. Az esemény 15
órakor kezdôdött játékos programokkal. Csocsózási, asztaliteniszezési, asztali jégkorongozási, dartsozási lehetôségekkel, majd 18 órától koncertekkel folytatódott a rendezvény. Felléptek Kiss Krisztián és barátai, a Feelter
együttes, a SUX3 zenekar, a Switch együttes, majd Vida
Tóni Party zárta a a napot.

Októberi elôzetes
Október 1, péntek - Idôsek Világnapja
Október 9. szombat - Szüreti Felvonulás és Szüreti
Mulatság
Ôszi nyitva tartás:
hétfô: 15:00-20:00, kedd: 9:00-20:00, szerda: szünnap
csütörtök: 9:00-20:00, péntek: 15:00-20:00
szombat: 9:00-12:00

A kirakodó-, kézmûves- és terményvásár egész nap
tartott, sok érdeklôdôt vonzva. Köszönet a felajánlásokért, Botta Páléknak az emlékfáért, Weinelt Lászónak az
almáért, a Feldhoffer Kertészetnek a virágokért, az árusításért a Tordasi Reneszánsz Nôegyletnek!
Az immár hagyományossá váló Pogácsa Fesztivál
nyertesei: Tomai Zita, Lévai Gyöngyi és Baba néni. Ôk a
Tordasi Szépségszalon felajánlott szolgáltatásait vehetik
igénybe. Az Önkormányzat ezzel is megköszönve a polgároknak a faluért, óvodáért nyújtott önzetlen támogatást, társadalmi munkát, megvendégelte a falut. Délben a
Tordasi Szivárvány Együttes szórakoztatta a nagyérdemût, majd Róka Szabolcs és „segítôi” elôadásában elevenedtek meg Mátyás király meséi.

Németi László, kulturális szervezô

Idôsek köszöntése
Sík Sándor: A legszebb mûvészet
A legszebb mûvészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tûrni, ha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erôs, tevékeny éltit.
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erôd.
Nem vagy olyan, mint azelôtt.
S járni amellett szép vidáman,
Istentôl rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erôsen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel.

Jónás Márton bûvész trükkjei, varázslatai bûvölték el
a gyermekeket, majd a színpadon köszönthettük Zsurzs
Kati színmûvésznôt, kinek Suli-só címû elôadása a nagyobb gyerekeknek szólt. A Tordasi Asszonykórus és a
Dalárda fellépése színesítette a programot. Ezután újra
gyermekmûsor következett a Kék Vonat együttes elôadásában népszerû gyermekdalokat hallgathattak, és közremûködhettek az érdeklôdôk. Nagy sikert arattak a Martonvásári Zoltán Erika Tánciskola tagjai, akárcsak a
Walk The Line Country Trió is.

Ez csak a végsô simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szûnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idôsen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy
az ô kezébôl venni, hogy minden ô S te sem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja.

2010. szeptember 25. szombaton rendeztük a Tordasi
Ifjúsági Napot a Mûvelôdési Házak Éjszakáján. Hagyományteremtô szándékkal rendezzük meg ezen eseményt.
Ugyan ezen a napon került megrendezésre a Templomok
Éjszakája is, ezért tordason a Mûvelôdési Ház egy héttel
késôbb, szeptember 25-én, kiegészítve egy ifjúsági ren-

Kezed imára kulcsolod ez mindennél dicsôbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre Körülötted nagyra és kicsinyre.
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Hogy mondom meg Kingának, akit reggel, mert vizes
volt a fû, nem engedtem hozzá. Aki úgy ment az iskolába,
hogy ha hazajön már biztos jobban lesz, mert anya meg
a doktor bácsi mindent megtesznek amíg ô távol van.
Érte mentem…
Zokogva jött hazáig. ANYA, KINEK ÁRTOTT EZ A
SZEGÉNY KUTYA??!! Ki fog várni az iskolából, kivel
fogok játszani ?!
Hazaérve a kutyus mellé térdelt a vizes földre és simogatva mondta:
- Mindig szeretni foglak, kiskutyám.
Vigasztalhatatlanul sírt és a közös képüket nézegette.
Sírhelyet kerestek a kertben és eltemették. Ennek talán
ha két órája.

„ Addig még úgyis hoz valamit az élet…”
Volt már alkalmuk kérni az aranyhaltól ha hármat nem
is, egyet? Tavaly Kingáék az iskolában rajzoltak csodás
mesebeli halakat, majd kérdéseket írtak a hátoldalára.
Igen érdekes, néha szívfacsaró kérések születtek. Meg
kell vallanom, izgatott lettem, mit látok gyermekem halacskáján. Mi lehet az, amit mi nem tudunk teljesíteni,
amihez egy csoda kell, hogy megvalósuljon. Elájultam.
Kerítést kért. Imádom ezt a gyereket…! Nem kutyát kért,
ami a legnagyobb vágya, hanem kerítést. Tudta, kutyust
kap, mihelyt megépítjük a kerítést. Tehát a probléma
gyökerét kereste meg.
Az aranyhal nem segített. Apa épített kerítést és egy
48 m2-es kutya kennelt.
Hangos család vagyunk. Hangosan beszélünk, hangosan sírunk és még hangosabban nevetünk. Azt tartja a
mondás, a kutyák a gazdájukra hasonlítanak. Így nem lehetett véletlen, hogy az alomban már Kofa névre keresztelt kutyus nálunk „kötött” ki. Vele együtt két szabály:
addig nincs kutyázás, amíg nincs kész a lecke és a kertbe
nem teszitek a lábatokat, csak az udvar elsô felében lehet
játszani. No. Ebbôl annyi valósult meg, hogy Kinga megtáltosodott. Az elsô hónapot töltötte nálunk a kutyus és öt
ötössel bôvült a tájékoztató füzet, majd minden lecke kifogástalanul elkészült a napköziben. A kert??? Hát…
Kiváló kiképzô, trenírozó hellyé alakult. Összeráncolt
szemöldökkel néztem, mi-lyen ügyesen ugrál a levendula
bokraim felett és a virágkarókat milyen okosan hozza
vissza, majd mekkora lyukakat tud ásni morogva, ha éppen nem tudja felemelni a laposvasat.
Összenôttek: Kinga és Kofa.
A martoni bûnbarlangban (lottózó) nyert pár száz forintját is a kutyára költötte. Díszes nyakörv és póráz a
sétáltatáshoz, késôbb láncos póráz (a régebbit megette a
fûnyíró). Mikor jött haza az iskolából, már a kennel sarkában farkcsóválva várta. Majd táska le, jöhet a kosárlabda meg a botok, ugrabugra a kertben és nyáron az új
móka, pillangókergetés. Az utóbbi idôben kevesebb pórázon sétálgatás, mert igen megizmosodott és elég volt
tartani nagy örömében, mikor végre szabad utat kaphatott a kennelbôl. Ha Kinga nélküle ment biciklizni, a kennel sarkában méltatlankodott. Ha nem láttam, mi történik az utcán, az ugatásából tudtam. Mindi hangot adott
az utcán történteknek. A macskáknak, akik elôszeretettel
kellették magukat elôtte, a gyerekeknek, akik nem játszottak vele, vagy csak bekapcsolódott a többi kutya társalgásába. Ezért is volt furcsa, mikor a minap szóvá sem
tette, hogy hazaérkeztem. Gondoltam haragszik, mert
nem engedtem ki, vagy front van és front érzékeny, akárcsak a gazdája.
Másnap a párom úgy jött be a reggeli kutya etetésbôl,
hogy hívjam az orvost, baj van.
Két nap… doktor bácsi naponta kétszer. Kingát alig
lehetett távol tartani.
- Hagyd hadd erôsödjön, hadd pihenjen!
- Anya, csak egy kis tejet…
- Egy kicsit hadd sétáljon…
Harmadik nap alig volt már jártányi ereje. Nézette a
szemembe, segíts! Nem tudok, Kofa, nem tudok és sírtam. Majd már rám sem nézett, csak a doktor bácsi nézett
a szemembe és azt mondta:
- Az esélyt megadtuk, többre már ô sem képes. Erôs volt
a méreg.
Betakartam, elaludt.

--

Receptet kellene írnom.
Gondoltam adok még
egy esélyt a szüreten a
bográcsoknak, mielôtt
téli álmukat alusszák, de
csak a könnyeimet nyelem.
A receptje pedig a fenti
történet és most azt hiszem, rajzolok egy aranyhalat…
De mit írjak a hátoldalára???
Kunsági Gabi
WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

A szokásosnál hûvösebb ôszre néhány ötlet internetezéshez.
1. www.keruljkozelebb.hu – A tavaly itt a Kisbíróban is
bemutatott NincsDe kampány (www.nincsde.hu) után a
Médiaunió újabb társadalmi célt karolt fel, a fogyatékos
emberek integrációját. Kerüljön Ön is közelebb hozzájuk
a site-on, vagy a
Facebook-on (www.facebook.com/keruljkozelebb).
2. www.veledutaztam.hu – Szintén szerepelt már itt a
linkajánlóban a VeleduTAZTAM, de annyi sok új szolgáltatás indult itt mostanában, hogy célszerû visszanézni:
menetrendek, utaskeresô, üzenôfal. Keressen utastársakat!
3. www.arcmagazin.hu – Akik voltak a 11. @®© plakát
kiállításon Ötvenhatosok terén idén, azoknak azért, akik
nem voltak, azoknak azért. Az elmúlt évek gyengébb
felhozatala után most remek a mezôny, ne hagyja ki!
4. www.femina.hu – Teljesen új arculattal jelentkezett
nem régen az egyik vezetô hazai nôi portál. A tervezô beleszeretett a gömbölyû formákba.
5. www.egyjofroccs.hu – A Nemzeti Bormarketing Program
keretében készült weboldal részletesen bemutatja a fröccs
fajtákat, sôt fröccs kvízt is kitölthetünk.
Továbbra is bíztatok mindenkit, küldje kedvenc linkjeit! Jó
böngészést, kellemes nyarat!
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com
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XIII. TORDAS KUPA

Római Katolikus Egyházközség hírei

2010. augusztus 21-22.

Tizenharmadik amatôr felnôtt versenyét rendezte tenisz szakosztályunk 2010. augusztus 21-én Tekintettel a
hosszú ünnepi hétvégére és az azonos idôben rendezett
agárdi teniszversenyre, idén kisebb létszámmal rendeztük versenyünket. Azok akik a tordasi versenyt választották, igencsak elszántnak bizonyultak, hiszen több korosztályban is vállalták a megmérettetést.
Örvendetes módon nôi egyesben is indíthattunk versenyszámot, hiszen három tapasztalt hölgy teniszezô,
köztük a tordasi F-né Pólus Ági is felfedezte pályáinkat.
Dicséretes módon ôk vállalták a férfi mezôny viszontagságait is, sôt Ági mindkét férfi korosztályba nevezett.

Október 3. Évközi 27. vasárnap -10 órakor szentmise
Október 10. Évközi 28,vasárnap – 10 órakor szentmise
Október 17. Évközi 29. vasárnap – 10 órakor szentmise
Október 24. Évközi 30. vasárnap -10 órakor szentmise
Október 31. Évközi 31. vasárnap -10 órakor szentmise
November 1. hétfô – Mindenszentek - 10 órakor szentmise
Minden szerdán este 18.00 órakor szentmise ezt követôen felnôtt bibliaóra, szombatonként 18.00 órakor elôesti
liturgia.
Októberben péntekenként este 6-kor a Rózsafüzért imádkozzuk.

Szombaton este hat körül értek véget a junior, nôi és
páros döntôk, másnapra már csak a senior döntô és egy
junior mérkôzés maradt hátra. Jó színvonalú szabadegyházi házi döntôt láthattunk ahol Takács Tibor negyedszer
is diadalmaskodott.

Október 30-án szombaton lehetôség van szentgyónás elvégzésére 17 órától a templomban.

Jótékonysági ruhavásár a Katolikus Karitász
szervezésében

A Tordas Kupa történetében többször fordult már elô,
hogy a két nagy rivális Dobák Tamás és Markó Gábor
vívták a döntôt, ami mindig feszült légkörû meccset hozott. Most is érezhetô volt a levegô vibrálása, de végig
sportszerû mérkôzésen Dobák Tamás biztosabb játékával
a senior korosztályban nyert. A délelôtt folyamán Markó Gábor még megnyerte második mérkôzését, így ô a
lett harmadik helyezett a junior korosztályban.

Október 13-án 15.00 és 18.30 között jótékonysági ruhavásárt tartunk a Mûvelôdési Házban. Jó minôségû, többségében nyugatról érkezett gyermek és felnôtt ruhák között lehet válogatni. A ruhák ingyenesek, adományokat a
karitász számára elfogadunk, amelyekbôl tordasi rászorulókat segítünk. Mindenkit szeretettel várunk!
***
Folyamatosan bôvül egyházközségünk honlapja. Megtalálhatóak rajta a bibliaórák vázlatai, ajánlott olvasmányok listája, illetve a feldolgozott témákhoz kapcsolódó
irodalmi és képzômûvészeti alkotások.: www.tordasrk.hu

Az evangélikus gyülekezet programjai
Templomunk építésének 220. évfordulóját ünnepeljük és
egyben aratási hálaadási ünnepet tartunk október 10-én
vasárnap 11.00-kor kezdôdô istentiszteletünkön. Igét hirdet Szarka István esperes.
A baba-mama kör alkalmai szerdán 10 órakor kezdôdnek, két hetente meghívott elôadó vezeti a beszélgetéseket.
szeptember 22. - Beszélgetés "A viskó" címû könyv alapján Pethô Judit lelkésszel

A tordasi ifjúsági football csapat
mérkôzései és eredményei:

október 6.- Természetgyógyászat keresztény szemmel beszélgetésvezetô: dr. Sassi Endre háziorvos

Ercsi-Tordas 3-0
Tordas-Csór Truck-Trailer 12-0
Vértesacsa-Tordas 1-4
Tordas-Fehérvárcsurgó 3-1
Pátka-Tordas 5-1

HANGYA VÁSÁRTÉR

A tordasi ifjúsági football csapat
mérkôzései és eredményei:

A HANGYA Mûvelôdési Ház és a bolt közötti
HANGYA VÁSÁRTÉREN

Ercsi-Tordas 4-0
Tordas-Csór Truck-Trailer 5-2
Vértesacsa-Tordas 4-4
Tordas-Fehérvárcsurgó 3-3
Pátka-Tordas 3-0

továbbra is várunk mindenkit szombat
délelôttönként terményeket árusítani és vásárolni!
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A legnagyobb érték az emberi élet!
A

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

06-30-249-99-99

Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
és Tordas települések tekintetében:
Hétfôi munkanapokon: 13-16
Szerdai munkanapokon: 8-12 és 13-17
Pénteki munkanapokon: 8-12

Iskolakezdéshez jó minôségû
eszközöket beszerezhet helyben is a
Papír-Írószer-Ajándék boltban (Téka),
Szabadság út 26.

Az építéshatósági ügyintézés helye:

A volt KTSZ területe
2462 Martonvásár, Szent László út 44.
Közvetlen tel.: 22/569-209
Tel.: 22/460-233, 460-004/107, Fax: 22/460-229

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

dr. Matota Kornél körjegyzô

POLGÁRÔRSÉG TELEFON
Köszönetnyivánítás

30/630-8777

Köszönjük mindazoknak, akik

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Turdáné Horváth Krisztina

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.

temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, hogy mély gyászunkban
osztoztak.

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.

A Turda család
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.
19

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 22/467-502 / 42 mellék
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
Takarítást, kertgondozást, idôsgondozást vállalok Tordason. Tel.: 22/467-588
Beiratkozási akció a tordasi Bóbita Családi Napközinkben! A 2010. augusztus
31-ig beiratkozókat 20% havi díj engedménnyel várjuk! További információ és akciók a honlapunkon olvasható: www.napkozi.com / Telefonszámunk: 20/373-3549
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Veres Andrea
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest
Példányszám: havonta 800 példány

Dr. Kertész Tamás háziorvos

LAPZÁRTA A HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN,
MEGJELENÉS HÓNAP KÖZEPÉN!

Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Rendelési idô:
hétfô: 13 - 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!
Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12
szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15
péntek: 9 - 12

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

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA 10.
Tel.: 25/492-021, 25/492-008
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon Martonvásáron is van
ügyelet 9-tôl 17 óráig (Brunszvik út 1., 22/460-053).

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 9-17 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.
Nagyné Schubert Réka védônô
(bejelentkezés: 06-30-312-7672)
szerda, 11-12: Dr. Kertész Tamás orvossal
szerda, 12-14: csecsemô és kisgyermek (önálló)
szerda, 14-16: várandós (önálló)

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
eredményeikkel az orvosi rendelôben rendelési idôben
jelentkezni szíveskedjenek.
Tisztelettel: dr. Kertész Tamás háziorvos
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