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Szabó Lőrinc: Nyitnikék

Alszik a hóban
a hegy, a völgy;
hallgat az erdő,
hallgat a föld.
Mikor legutóbb
jártam itt,
nyár nyitogatta
pipacsait,
a nyár nyitogatta,
temette az ősz;
és volt, aki vesztett,
és nincs, aki győz.
Lombnak, virágnak
nyoma sehol,
fekete csontváz
a fa, a bokor,
s halotti csipke
a díszük is,
az a törékeny
tündéri dísz,
mit rájuk aggat
éjszaka
fehér kezével
a zuzmara.
Alszik a hóban
a hegy, a völgy,

hallgat az erdő,
hallgat a föld.
Egyszerre mégis
rezzen a táj:
hármat fütyül
egy kis madár.
Háromszor hármat
lüktet a dala,
vígan, szaporán, mint
éles fuvola.
Az a fuvolás
a Nyitnikék!
Már kezdi is újra
az énekét:
kék füttyre mindig
'kvart' lefelé:
nem sok, de örülni
ez is elég.
Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
szívnek és tavasznak
nyílni kék!
Nyitni, de - nyitni, de nyitni kék!
Fütyülöm én is
énekét.

Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
a telet bírni
illenék!
Bírni és bízni
illenék!
Fütyül és elszáll
a Nyitnikék.
Nyitni kék! - fütyülök
utána
s nézek az eltűnő
madárra.
Nyitni kék, fütyülöm,
nyitni kék,
hinni és bízni
kellenék,
mint az a fázó
kis madár,
aki sírja, de bírja,
ami fáj,
akinek tele rosszabb,
mint az enyém,
és aki mégis
csupa remény.
Nyitni kék, indulok,
nyitni kék,

fog az én szívem is
nyitni még.
Nyitni kék! Ébred
a hegy, a völgy,
tudom, mire gondol
a néma föld.
Ő volt a szája,
a Nyitnikék,
elmondta a holnap
üzenetét:
a hitet, a vágyat
fütyülte szét,
kinyitotta a föld
örök szivét:
fütty-fütty-fütty,
nyitni kék, nyitni kék Nyisd ki, te, versem
az emberekét!
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Kedves Tordasiak !
Összesen több mint 150 tövet kell vásárolnunk az 50 kg
fűmagon és az egyéb eszközökön kívül. Tovább folytatjuk a patakpart és a sportpálya melletti út tisztítását.
Szakértői javaslatra az öltöző és a wc mellett, valamint
a hátsó labdarúgó edzőpálya mellett kivágásra kerül 37
db nyárfa, melyek helyébe újakat ültetünk.
A jogszabályok nagymértékű változásai miatt jelentős
többletmunka hárul a hivatalra, az önkormányzatra.
Ezek a módosulások a felsőbb szinteken is kidolgozás
alatt vannak, a részletekről nincs információnk, így számolni sem tudunk velük. A hónap közepén tárgyalja a
Testület a költségvetést, melyről az elfogadása után számolunk be.
Reméljük, a kemény téli idő minél hamarabb jobbra fordul, és újra indul az élet a világban. De addig is készítsünk terveket és gyűjtsük az erőt a megvalósításokhoz!

Néhány nappal ezelőtt felhívott valaki, hogy van egy
pár szabad napja, segíthet-e valamit. Nagyon jó érzés
volt, hogy ebben a nehéz helyzetben is vannak olyanok,
akiknek fontos a közösség, és még tenni is akarnak érte
valamit. A lehetőségek idén is meglesznek, hiszen a
csatornahitel visszafizetésének súlyos anyagi terhe mellett csak összefogással tudunk ismét előbbre jutni. Március 17-én szombaton, ismét lesz Húsvét előtti Tavaszi
falutakarítás. Szeretettel várjuk erre a civil szervezeteket, a település lakóit, hogy összeszedjük a
szemetet a közterületeinken, közútjaink mellett, a
buszmegállóinkban. Amint az időjárás engedi, elkezdjük az óvoda udvarának kertészeti rendezését a Botta
család vezetésével. Előre hirdetett időpontokra várjuk
majd a segítő kezeket a bokrok, sövények, a fű ültetéséhez és a végleges tereprendezéshez. Persze mindehhez kellenek a növények is, melyek megvásárlására
támogatásokat, felajánlásokat várunk az Óvodában.

Juhász Csaba I polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
hívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett,
továbbá megfelelő határidő biztosítását kérte a Fejér
Megyei Kormányhivataltól annak érdekében, hogy az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban meghatározott gyorsított eljárás keretében intézkedési kötelezettségének
eleget tudjon tenni
- a Torion Kft.-vel kötendő haszonbérleti kiegészítő
szerződésben szereplő összeget 1200 Ft/AK értékben
állapította meg
- nem támogatta a Március 15. MGTSZ kérelmét a kedvezményes mozgóboltos árusításra, és nem módosította
a testület az erre vonatkozó hatályos rendeletét
- döntésével támogatta pályázat benyújtását a KEOP7.1.0/11 „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”
című konstrukcióra a martonvásári agglomeráció szenynyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása érdekében,
valamint biztosította a 844 541 Ft-os önrészt.

2012. január 13. rendkívüli ülés
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az AQVATOR Kft.-vel az ÁFA kölcsön
per megszüntetése tárgyú Megállapodást elfogadja és
jóváhagyja.

2012. január 24. nyílt ülés
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- elfogadta a 2011. évről szóló közművelődési beszámolót
- elfogadta a 2011. évről szóló pályázati beszámolót
- módosította a Kölcsey u. 24. szám alatti telek
megvásárlásáról szóló ajánlatok beadási határidejét
2012. március 23. 12 órára
- hozzájárult a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona férőhelybővítéseként 2 új lakóotthon
(családi ház) kialakításához
- a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi fel2
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Hirdetmény - Önkormányzati Telekről
Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(2463 Tordas, Szabadság út 87.) az önkormányzati
vagyonról, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 11/2004. (IX. 15.) önkormányzati
rendeletében foglaltak alapján pályázat keretében
értékesíti a tulajdonát képező alábbi forgalomképes ingatlant:
Ingatlan
címe

Helyrajzi
szám

Terület

Megnevezés

2463 Tordas
Kölcsey utca
24.

10/20.

1000 m2

Kivett
beépítetlen
terület

Az elfogadott ajánlatot tevővel az önkormányzat 15
napon belül adásvételi szerződést köt. A teljes vételár
kifizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési
kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az
önkormányzat. A beépítési kötelezettség nem teljesítésével az adásvételi szerződés hatályát veszti, és az
eladó a befizetett vételár évi 2%-kal csökkentett
összegét köteles visszafizetni.
A használatbavételi engedély kiadását követően az
építtető állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan
épített lakásába.

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban, 2012.
március 23. 12 óráig kell leadni a Községházán (Tordas,
Szabadság út 87.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
pályázó nevét és címét,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési
képességében nincs korlátozva,
az ajánlott vételár fedezetének igazolását.

Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes
víz, villany, csatorna, aszfaltos út.
A szerződés megkötésének előkészítését Gyúró-Tordas
Körjegyzősége végzi.
Juhász Csaba I polgármester

Sikerült a csatorna-ügy második szálát is elvarrnunk –
megmenekült Tordas a csődtől
másik probléma is 2004 óta húzódik: a hibás pénzügyi
konstrukció és a késői kezdés azt eredményezte, hogy
az önkormányzatok a beruházás megkezdésétől nem
kapták vissza az ÁFÁ-t. Eleinte a kivitelező (Geotorr,
majd ETS) úgy hitelezte az ÁFÁ-t, hogy akkor kell
visszafizetni, ha az önkormányzatok is visszakapják, de
aztán egészen furcsa módon, 2006 tavaszán ezt módosították a szerződő felek, és a végső határidő 2007 márciusa lett. Nyilvánvaló volt, hogy a négy önkormányzat
nem tudja előteremteni a több százmilliós tartozást a
semmiből.

Korábban többször tájékoztattuk Tordas lakosait arról,
hogy milyen terheket hagyott maga után a 2004-ben
elkezdett csatorna-beruházás. A víziközmű társulat
banki hiteltartozásából ránk maradó 100 milliós hiányt
sikerült megnyugtatóan rendezni úgy, hogy a bank
elengedte a tartozásunk nagy részét, több mint tízmillió
forintot kigazdálkodtunk a tavalyi évben, így „már
csak” 50 millió forintot kell visszafizetnünk. Ez soknak
tűnik annak fényében, hogy elődeink azt ígérték, ingyen
csatornája lesz a falunak, de sajnos a hibáktól
hemzsegő, aláírt szerződéseket nem tudtuk semmissé
nyilváníttatni, évekig dolgoztunk a megoldáson. A
3
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szernek a lényegét, most így ennyi év után kezdem
érteni”, és jogi képviselőink megrökönyödésére azt bizonygatta, hogy vissza kell fizetni a tartozást, minden
település vállalta, de ő nem is tudta, hogy polgármesterünk aláírta a megállapodást. Segítség helyett
kaptunk viszont ostoba lejárató kampányt, fenyegetést
és gyűlölködést, pedig nem egyéni érdekek hajtottak
bennünket, nemcsak az igazság kiderítéséért harcoltunk,
hanem a megoldás érdekében próbáltuk megtudni, mi
is történt 2003. és 2006. között. Mindenki tudja, hogy
megjavítani egy elromlott/ elrontott dolgok sokkal nehezebb, mint létrehozni egy újat, mert bizonyos rossz
döntések megváltoztathatatlanok. Mivel az említett
szereplőktől információt nem várhattunk, megoldáson
soha nem is dolgoztak, noha látták már 2004-ben, hogy
pl. az ÁFÁ-t nem kapjuk vissza, és még a mai napig a
víziközmű társulat megválasztott tisztségviselői között
vannak, ezért a bűnösök keresése helyett nekifogtunk
munkának. Állásfoglalást kértünk az adótanácsadók
egyesületének alelnökétől, egyeztettünk az (akkori)
APEH ÁFA ügyekben illetékes főosztályvezetőjével, és
kidolgoztuk, majd megvalósítottuk az üzemeltetés új
formáját. Most egy új tisztító és a hálózat bővítésének
megvalósításán dolgozunk, hogy megoldjuk a csatorna
nélkül maradtak problémáját.

Nem sokkal a legfelsőbb bíróság döntése után, amely
kimondta, hogy ez az ÁFA nem visszaigényelhető, a
kivitelező cég már felszámolás alá került. (Persze a
garanciális munkákat nem végezte el.) A mi tartozásunk
rejtélyes körülmények között Váci Gyula érdekeltségéhez, az Aqvator Kft-hez került. A kölcsöntartozás
megfizetése érdekében az Aqvator bírósághoz fordult.
A bírósági eljárás már majdnem másfél éve tartott,
számtalan tanú meghallgatásával. Sajnos ügyvédeink
elmondása alapján magát a tartozást vitatni nem
lehetett, mivel a szerződést aláírta az összes polgármester (bár Tordas esetén ez képviselő-testületi felhatalmazás nélkül történt), de ellenkeresetekkel és
beadványokkal próbáltuk csökkenteni a több százmilliós terhet, illetve a követelés jogalapját is támadtuk. Az
idő előre haladtával egyre kilátástalanabb lett a
küzdelem, pedig még azzal is érveltünk, hogy az ETS
felszámolása során más ilyen önkormányzati
követeléseket a felszámoló 1%-os bevétel ellenében
értékesített (nem véletlenül tart itt az ország ugye…).
A 2012. januári tárgyalás előtt azonban a jó szerencse
(vagy az Isteni gondviselés) mellénk szegődött. Olyan
forráshoz jutottunk, amely a négy települést érintette. A
„talált pénz” azonnal megmozgatta fantáziánkat, gyorsan kellett lépni, még az első fokú ítélet meghozatala
előtt. Szerencsére ezúttal a többi település is azonnal az
ötlet mellé állt, és bár nem mindenki tartotta be a fairplay szabályait, sikerült a martonvásári polgármester
közbenjárásával megállapodni a hitelezővel. Így a Tordasra jutó tartozás kb. 150 millió forint (a 2004. óta felhalmozott kamatokkal együtt) helyett mindössze
töredékét, négy év alatt 5,6 millió forintot kell kifizetni.

A közmeghallgatáson felmerült kérdésként, hogy kik a
felelősek a hiteltartozásért, és egyéb kötelezettségekért,
és miért a tordasi lakosságnak kell megfizetnie a terheket. Sajnos azt kell válaszolnom, hogy a magyar jogrendszerben nem az az általános, hogy a valódi
felelősöket megbüntetik, és kifizetteti velük a bíróság
az okozott kárt. Példaként említhetném, hogy volt
jegyzőnk ellen (aki egyébként ellenőrző bizottsági tag
volt a víziközmű társulatnál) az Állami Számvevőszék
a csatorna ügyben már 2006-ban feljelentést tett, de még
az első fokú eljárás sem fejeződött be a bíróságon. A felhatalmazás nélkül aláírt szerződésekkel kapcsolatosan
okozott kár ügyében a nyomozást a rendőrség
bűncselekmény hiánya miatt már rég megszüntette. A
falunak pedig másból nincs pénze, mint az adókból.
Ezért nem értettem Cifka János képviselő-társam ellenvetéseit a kommunális adóval kapcsolatosan a decem-

Volt időszak, amikor a tisztán látás érdekében végzett
rengeteg egyeztetés, a több ezer oldalas iratanyag olvasgatása, a pénzmozgások visszakeresése közepette látva
a hanyagságot, nemtörődömséget, a hozzá nem értést és
az ezzel okozott mérhetetlen kárt, nem tudtam indulatok
nélkül gondolni a 2006. előtti képviselőkre és társulati
funkciót tiszteletdíjért vállaló küldöttekre, a
törvényességet felügyelő jegyzőnkre. Kérdéseinkre
tőlük választ soha nem kaptunk, Márki Ferenc például
egyenesen kijelentette a bíróságon 2011 októberében,
hogy „abban az időben senki nem látta át ennek a rend4
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is be kellett zárni. A megszorítás évekig is tarthat ilyen
esetekben, az adók nőnek, a szolgáltatások csökkennek.

beri testületi ülésen, merthogy egyéb forrást nem tudott
megjelölni a csökkentett tartozások kifizetésére. Ő volt
2006. előtt sokáig a Gazdasági és Vállalkozási bizottság
elnöke, a víziközmű társulatnál az intéző bizottság tagja,
sőt még alvállalkozóként is részt vett az érdekeltségébe
tartozó cég a csatorna beruházásban. Ha csak annyi
csökkentést el tudott volna érni bizottsági tagként a ránk
maradó hitelből, mint mi, akkor nem lenne miről
beszélni. Ha pedig megvártuk volna, mit tesznek a társulati funkcionáriusok a végelszámolás végén, akkor
háztartásonként majdnem 200.000 forintos tartozással
kellene megküzdenünk.

Nekem személy szerint nagy kő esett le a szívemről.
2006. óta nem nagyon múlt el úgy hét, hogy ne
foglalkoztunk volna a „csatorna ügyekkel”. Bár
időnként elkeseredtünk a tehetetlenségtől és a
mérhetetlen igazságtalanságtól, amivel találkoztunk,
nem adtuk fel. Hiszen „aki lónak állt, az húzzon” tartja
a közmondás.
Köszönjük mindenkinek, aki erőfeszítéseinket segítette,
külön köszönet illeti körjegyző urat, aki jogi
képviselőnkkel készült a tárgyalásokra, előkészítette az
ügyiratokat.

A csődtől menekült meg a falu, a hitel/kölcsönspirálból
sikerült kiszabadulnunk. Ennek nyilván lesz ára, a 2012es évben nem tervezhetünk jelentős beruházást, de egy
sokkal rosszabb helyzetet sikerült megelőznünk. Talán
néhányan már hallottak olyan településekről, ahol
adósságrendezés történt. A nem kötelező feladatok
(művészeti iskola, sport, közművelődés) ezeken a
településeken eltűntek, de sok esetben az iskola kapuit

A maradék tartozás visszafizetése érdekében kérek mindenkit, aki fontosnak tartja a települést, ahol él, ahol
gyerekeit neveli és dolgozik, hogy időben teljesítse adófizetési kötelezettségét, a szemétdíj és csatornadíj befizetését.
Hajbin Tímea

Adóslista
lítási díj, a közműfejlesztési hozzájárulás, a csatornaszolgáltatási díj, a helyszíni bírság, a szabálysértési
bírság, a közigazgatási bírság és az igazgatási szolgáltatási díj tartozásokat.
Ezúton is kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy tartozásaikat
mielőbb rendezzék.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.
§-ában kapott felhatalmazás alapján ezúton tesszük
közzé azon adózók listáját, akiknek 2012. január 31-én
legalább 10 ezer forintot – magánszemélyek esetében
legalább 5 ezer forintot - elérő, lejárt adótartozást tartunk nyilván.
A lista a helyi adó, a gépjárműadó és a késedelmi pótlék
tartozások összegét tartalmazza. Jogszabályi felhatalmazás hiányában a lista nem tartalmazza a hulladékszál-

Gyúró-Tordas Körjegyzőség

Helyiadó és gépjárműadó hátralékok
2012. január 31-én
Név

Cím

Hátralék

Albrecht István

2463 Tordas

Szabadság u. 44.

9 253 Ft

Bagdi Zoltán

2463 Tordas

Somogyi B. u. 37.

6 845 Ft

Barnák Stúdió Kft.

2463 Tordas

Csillagfürt Lkrt. 18.
5
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Belton Kft.

2463 Tordas

Petőfi u. 15.

17 131 Ft

Bencsik Zsolt

2463 Tordas

Külterület 1358/1

32 377 Ft

Benkő László

2463 Tordas

Dózsa Gy. u. 6.

Bobák Attila

2463 Tordas

Somogyi B. u. 34.

10 511 Ft

Bobák Katalin

2463 Tordas

Somogyi B. u. 34.

24 374 Ft

Bodó Tibor

2463 Tordas

Szabadság u. 19/A.

36 975 Ft

Boldizsár József

2463 Tordas

Szabadság u. 95.

13 641 Ft

ifj. Botta Pál Péter

2463 Tordas

Rákóczi u. 40.

73 101 Ft

Bucsi Jenő

1012 Budapest

Mátray u. 3. II/3.

115 568 Ft

Buenos Dias Media 2006 Kft.

2463 Tordas

Vörösmarty u. 28.

621 044 Ft

Build System Kft.

2463 Tordas

Petőfi u. 46.

25 438 Ft

Caussanel Alain

2463 Tordas

Rákóczi u. 7.

9 827 Ft

Csivincsik Péterné

2315 Szigethalom

Kölcsey u. 16.

13 747 Ft

ifj. Csurgó Sándor

2463 Tordas

Rákóczi u. 2/B

10 444 Ft

D.X. IMMO Kft.

1028 Budapest

Petőfi u. 31.

2 107 455 Ft

D.X. PANEL Kft.

1028 Budapest

Petőfi u. 31.

1 990 930 Ft

Dócziné Szabó Tímea

2310 Szigetszentmiklós

Aranyeső u. 7.

Dragonya Nikolett Ibolya

2463 Tordas

Külterület 1302 Hrsz.

13 286 Ft

Dragonya Zsolt Géza

2337 Délegyháza

Gizella u. 12/B.

10 382 Ft

Egyed Lajos

2463 Tordas

Szabadság u. 62.

17 366 Ft

Farkas Anasztázia

2030 Érd

Bagoly u. 10.

11 643 Ft

Farkas Gabriella

2463 Tordas

Arany J. u. 42.

6 096 Ft

Farkas Jenő

2463 Tordas

Szabadság út 19/A.

62 793 Ft

Farkas László

2463 Tordas

Szabdság u. 58.

13 925 Ft

FE-ZSO Ipari, Ker. Kft.

2463 Tordas

Somogyi B. u. 30.

Fehér Ákos

2462 Martonvásár

Hunyadi u. 3.

31 457 Ft

Fehér Norbert

2462 Martonvásár

Hunyadi u. 3.

38 418 Ft

Fehér Sándorné

2462 Martonvásár

Hunyadi u. 3.

30 485 Ft

Fésüs Attiláné

1124 Budapest

Thoman I. u. 6. I/6.

319 879 Ft

FITÉP Kft.

2463 Tordas

Somogyi B. u. 8.

135 741 Ft

Gexatech Extrém Kft.

2463 Tordas

Gárdonyi u. 12.

149 570 Ft

Gépész László

1154 Budapest

Klapka Gy. u. 102.

529 957 Ft

Global Line Europa Kft.

2463 Tordas

Öreghegy 1338/2 Hrsz.

16 119 Ft

Gönczi János

2463 Tordas

Gárdonyi u. 12.

42 700 Ft

Göncziné Kovács Viktória

2463 Tordas

Gárdonyi u. 12.

22 092 Ft

Gyótár Katalin

2040 Budaörs

Patkó u. 7. X/94.

39 250 Ft

ifj. Győri Mihály

2463 Tordas

Somogyi B. u. 38.

64 034 Ft

H & L Bt.

2463 Tordas

Szabadság u. 1/c

371 986 Ft

Harsányi Tibor

2463 Tordas

Dózsa Gy. u. 23.

17 032 Ft
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Hudra Sándor

2463 Tordas

Szabdság u. 8.

18 573 Ft

Hudra Sándor ifj.

2463 Tordas

Szabadság u. 1/c

67 733 Ft

Iason Labormedizin Fióktelepe

2463 Tordas

Szabadság u. 49.

14 28 Ft

Ilosvai Árpád Gergely

2463 Tordas

Jókai u. 4.

52 045 Ft

Ilosvainé Héjja Karolin Adél

2463 Tordas

Jókai u. 4.

11 487 Ft

Indruck Róbert János

2463 Tordas

Szabadság u. 44.

Interdist Kft.

2463 Tordas

Sajnovics tér. 1.

Janky Krisztina

2463 Tordas

Vörösmarty u. 13.

Joós Balázs József

2463 Tordas

Petőfi u. 26.

7 375 Ft

Joós József

2463 Tordas

Petőfi u. 26.

8 668 Ft

Juro Kft.

2463 Tordas

Rákóczi u. 2/B

215 869 Ft

Kántor Ferenc

2462 Martonvásár

Hunyadi u. 65.

51 143 Ft

Kincses András

2463 Tordas

Szabadság u. 48.

74 536 Ft

Király Csaba

2463 Tordas

Somogyi B. u. 32.

99 419 Ft

Király Imre

2463 Tordas

Somogyi B. u. 32.

47 965 Ft

Király Zoltán

2463 Tordas

Somogyi B. u. 32.

13 185 Ft

Kiss Ágnes

8096 Sukoró

Berkenye u. 6.

Kiss Győző

2463 Tordas

Dózsa Gy. U. 13.

16036 Ft

Kiss Győzőné

2463 Tordas

Dózsa Gy. U. 13.

16 020 Ft

Kolárik József

1047 Budapest

Vörösmarty u. 7.

70 441 Ft

Könye Zsolt

2413 Halásztelek

Hajnal u. 46.

44 526 Ft

Lajtaujfalusi Attiláné

2463 Tordas

Rákóczi u. 33.

Lak Annamária

7400 Kaposvár

Jutai u. 24.

19 321 Ft

László Mária

2463 Tordas

Szabadság u. 1/c

20 754 Ft

Lázár István

2463 Tordas

Hangya sor 18.

11 466 Ft

Linad Bt.

2463 Tordas

Jókai u. 4.

Lőricz Imre

2463 Tordas

Csillagfürt Lkrt. 36.

16 737 Ft

Lukácsy Zsuzsanna

1115 Budapest

Etele tér 3. I/3.

70 634 Ft

Major Melinda

2071 Páty

Erkel u. 12/A

52 840 Ft

Malomsoki Mária

2112 Veresegyház

Lant u. 20.

12 658 Ft

Markójáné Takács Ilona

2463 Tordas

Dózsa Gy. U. 11.

15 294 Ft

Macsik Judit

1077 Budapest

Jósika u. 25.

17 246 Ft

Majer Ottó

2463 Tordas

Somogyi B. u. 48.

19 507 Ft

Márki Tamás

2463 Tordas

Hangya sor 21.

18 202 Ft

Mészáros Géza

2463 Tordas

Gyúrói út 12. fsz. 2.

40 880 Ft

Mészáros Géza Józsefné

2463 Tordas

Gyúrói út 12.

15 650 Ft

Musti Tibor

2463 Tordas

Petőfi u. 36.

31 359 Ft

Nagy Gergely

2463 Tordas

Petőfi u. 26.

20 326 Ft

Németh András

2463 Tordas

Rákóczi u. 2.

53 152 Ft

Németh József

2463 Tordas

Szabadság u. 168.
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Novák Sándor

2030 Érd

Ilona u. 2/a

17 815 Ft

Nóbisz László

2463 Tordas

Köztársaság u. 23.

54 794 Ft

Nóbisz Péter

2463 Tordas

Köztársaság u. 23.

12 987 Ft

Offma Kft.

1118 Budapest

Szüret u. 27.

25 844 Ft

Olasz Péterné

2463 Tordas

Köztársaság u. 23.

30 129 Ft

Ódor István

2463 Tordas

Somogyi B. u. 22.

15 137 Ft

Pap László

2463 Tordas

Petőfi u. 16.

Papp Ádám

2463 Tordas

Köztársaság u. 9.

8 425 Ft

Pálfi Attila

2463 Tordas

Szabadság u. 105.

16 616 Ft

Philipkábel Kft.

1118 Budapest

Budaörsi út 125/b

293 158 Ft

Phrox Bt.

2463 Tordas

Szabadság u. 65.

629 389 Ft

Pintér és Társai

2463 Tordas

Szabadság u. 88.

50 883 Ft

Pintér György

1123 Budapest

Nagyenyed u. 4. III/31.

30 000 Ft

Plasystem Kft.

1053 Budapest

Múzeum krt. 13. II.em

444 595 Ft

Pollák György

2463 Tordas

Szabadság u. 138.

26 874 Ft

Preimayer Tiborné

2463 Tordas

Arany J. u. 12.

16 774 Ft

Ráfa 2000 Kft.

2463 Tordas

Szabadság u. 19/A.

28 123 Ft

RDR 2003 Kft.

2463 Tordas

Arany J. u. 23.

45 759 Ft

Rebenák Ákos

2471 Baracska

Templom u. 55/B.

11 746 Ft

Rétiné Horváth Erzsébet

2463 Tordas

Szabadság u. 62.

13 810 Ft

Rokontroll Kft.

2463 Tordas

Öreghegy 1402/1 hrsz.

Rusznyák Attila

2463 Tordas

Petőfi u. 45.

11 719 Ft

Sajti Zoltán

2463 Tordas

Szabadság u. 62.

31 995 Ft

Sági János

2463 Tordas

Rákóczi u. 35.

21 717 Ft

Sági Jánosné

2463 Tordas

Rákóczi u. 35.

16 024 Ft

Sarma Kft.

1068 Budapest

Szondy u. 98/b. III/14.

10 603 Ft

Sethi Kft.

2400 Dunaújváros

Móra F. u. 34.

36 010 Ft

Sipos László

1141 Budapest

Zsálya u. 44/a

51 744 Ft

Sotkovszky Annamária Edina

2463 Tordas

Hangya sor 17.

12 218 Ft

Sóskifli Bt.

2067 Szárliget

Ady E. u. 35.

39 982 Ft

Stolz Tamás

2463 Tordas

Pf. 14.

51 462 Ft

Sunday-Plan Kft.

2463 Tordas

Rákóczi u. 11.

Süke Lajos

2463 Tordas

Szabadság u. 103.

75 870 Ft

Szmerka Enikő

2463 Tordas

Szabadság u. 31.

7 519 Ft

Szmerka Gábor

2463 Tordas

Szabadság u. 31.

28 224 Ft

Szondi János

2013 Pomáz

Pf. 250.

Szóbel Tamásné

2463 Tordas

Kölcsey u. 8.

45 243 Ft

Szuszék Faipari Bt.

1022 Budapest

Jurányi u. 10.

437 526 Ft

Tejmix Kft.

2475 Kápolnásnyék

Felső-tanya

31 044 Ft

Tekton 2003 Kft.

1136 Budapest

Pannónia u. 36. III/4.

65 889 Ft
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Tele-Ép 2003 Kft.
Toman János

1118 Budapest
2463 Tordas

Frankhegy u. 3. VII/27.
Somogyi B. u. 34.

Tomanné Kovács Anita

2463 Tordas

Somogyi B. u. 34.

Tóth Barnabás

2463 Tordas

Arany J. u. 7.

Tóth Zoltánné

2463 Tordas

Köztársaság u. 5.

Tőzsér Lívia

2473 Vál

Rákóczi u. 46.

7 302 Ft

Ugron-Nagybán Karina

2182 Domony

Hegyalja u. 20.

7 344 Ft

Uhljár András

2463 Tordas

Vörösmarty u. 13.

43 693 Ft

Valóczki Csaba

2463 Tordas

Arany J. u. 12.

20 263 Ft

Vasvári Gyula

2463 Tordas

Hangya sor 15.

51 817 Ft

Vasvári Gyuláné

2462 Martonvásár

Hunyadi u. 26.

5 465 Ft

Váradi László

2463 Tordas

Petőfi u. 15.

9 625 Ft

Végh Zoltán

2463 Tordas

Gárdonyi u. 17.

5 954 Ft

Vojkovics Lajosné

2463 Tordas

Sport u. 24.

7 456 Ft

Vranek Zoltán

2463 Tordas

Arany J. u. 20.

X5 & Bering Kft.

2030 Érd

Szabadság tér 5.

Zongor Zsuzsanna

2461 Tárnok

Fő u. 95.

Összesen:

104 424 Ft
6 699 Ft
15 719 Ft
5 628 Ft
14 587 Ft

694 696 Ft
3 131 554 Ft
96 691 Ft
17 547 904 Ft

gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók támogatásban részesülhetnek üdülési szolgáltatás formájában, amelyet állami tulajdonban lévő üdülőkben
vehetnek igénybe a szociálisan rászorulók.
A pályázati kiírás már megtekinthető a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány honlapján, a kérelem benyújtásához
szükséges adatlap január 16-tól február 29-ig nyújtható
be.
"Feltöltődés" - Nyugdíjasok részére
„Élmény együtt" - Nagycsaládosok részére
"Vár a pihenés" - Fogyatékossággal élő személyek
részére
"Pihenő gondoskodás" - Szociális, gyermekvédelmi
és gyermekjóléti intézmények munkavállalói részére.

A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 2012. évi pályázatai
Az Erzsébet-utalvány kibocsátására a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány, míg forgalmazására az egyszemélyes tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.
jogosult.
Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából realizálható
eredmény kizárólag állami közfeladat ellátására,
közjóra fordítható. A Kormány döntése szerint útjára
indul az Erzsébet-program, azaz a szociális üdültetés új
rendszere.
Az Erzsébet-program keretében, első lépésként 2 milliárd forint értékben pályázatot hirdet meg, szociálisan
hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük,
rekreációjuk elősegítésére. Így a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok illetve a szociális,

A részletes információk és a pályázathoz szükséges
dokumentumok letölthetők az alábbi linkről:
http://www.mnua.hu
Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon
Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között:
06 1 371 32 42
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Február 25., szombat 19 óra

Március 3., szombat 19 óra

Retro buli a Jambuli Zenekarral!

Újra Rockfarsang a
Művelődési Házban!
Gyertek, bulizzunk egy jót!

Újra rophatjuk Jodesékkel! Vass Árpiék a Retro Partyn a 60-as, 70-es és 80-as évek legnagyobb hazai és
külföldi slágereit fogják játszani!
Belépés ingyenes, Támogatói jegy váltható!

Március 10. szombat 10 óra

Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!
Filmklub

Március 1., csütörtök 18 óra

Zártkörű filmvetítés
Filmbarátoknak!

Kertbarátok klubja

Részletes információ a
Művelődési Házban
kérhető!

„Kertészkedj,
művelődj,
barátkozz és
védd a
természetet!”

Március 15., csütörtök 9 óra
Talajtípusok hatása a borra
Előadó: Takács Edina borász
Az előadás ingyenes!

Nemzeti ünnep
Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény ünnepi műsora

A klub célja a kertészek és kertbarátok munkájának
összefogása, segítése, szaktanácsadás, de a legfontosabb egy baráti közösség kialakítása, azoknak a
közössége, akiknek sokat jelent a szűkebb
környezetünk szeretete, ápolása, kertjüknek művelése.
Nagyon sokan nem tanulták a kertművelést, apáról fiúra
száll e tudomány, de meghatározó lehet a kertszomszéd
hatása is.
Nem mindegy, hogy kertünkben milyen szőlőt,
gyümölcsfát, telepítünk vagy milyen zöldséget, virágot
ültetünk. A megfelelő fajta ugyanis az eredményes
kertészkedés egyik legjelentősebb tényezője. Ennél
fontosabb már csak az lehet, hogy hogyan tudjuk
megvédeni kertjeinket a károkozóktól, betegségektől.
Szakmai előadásokkal, gyakorlati bemutatókka
szeretnénk segíteni az érdeklődőknek a hatékonyabb
kertműveléshez.

A Művelődési Ház vezetékes telefonvonala
megszűnt! Új elérhetőségek:
Kulturális szervező: 06-20-24-888-60
Technikus: 06-20-245-67-34

Minden kedves érdeklődőt sok
szeretettel hívunk és várunk!
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Szeretettel várunk mindenkit
2012. március 17-én
(rossz idő esetén 24-én) a

Tavaszi Falutakarításra
Találkozunk reggel 8 órakor a Művelődési Ház előtt, ahol szétosztjuk a
szemeteszsákokat és megbeszéljük, kik melyik területet takarítják.

Juhász Csaba polgármester
Tordas Község Önkormányzata

KÖNYVTÁR
Kedves Olvasók!
Amikor ezeket a sorokat írom – február elején -,

Az 1800-as évek végén H. G. Wells megírja Az időgép

keményen tartja magát a tél. Remélem, a nagy hideg

című művét, amely parázs vitát vált ki a tudóstár-

nem lesz akadálya, hogy felkeressék a könyvtárat, és

sadalomban. Egy konferenciát szerveznek, ahol jelen

megtalálják a kedvükre való könyvet. A kinti

van a magyar Ábray profeszzor is, akinek a szer-

munkákat még csak tervezni lehet, így biztosan jut

kezet nem kitaláció, hiszen majd-nem készen van az

idő olvasásra is. Nagy öröm számomra, hogy már

időgépével. A tudósok azonban kinevetik egy kivétel-

most, év elején sokan beiratkoztak, és azok is jön-

lel: Samuel Hunt antropológus érdeklődik találmánya

nek, akik hosszabb ideig nem tudtak.

iránt. Az ő unokája, Jonathan Hunt találja meg le-

Nagyon lelkesek az iskolások is: a két második osz-

velezésüket napjainkban az Egri csillagok egy

tály vett részt az első félévben ( a felsősök mellett)

példányában. Kutatásra ösztönzi a levél, és elutazik

könyvtárhasználati órán, szinte mindenki könyvtártag

Egerbe.

már. Köszönet a szülőknek a támogatásért! A többi

A másik idősíkon megjelenik Gárdonyi Géza, aki

alsós osztályt is szeretném hamarosan vendégül látni.

alkotói válságba kerül készülő regénye írása közben.

A könyvajánlóban kivételesen egy könyvről írok –

Segédje segíteni akar neki, ezért az időgépet

arról viszont hosszabban. A Jumurdzsák gyűrűje

használva visszamegy a török időkbe, hogy hiteles in-

című könyvre egyik kedves tanítványom hívta fel a fi-

formációkhoz juttassa az írót. Így lesz Jámbor Zsig-

gyelmemet. A könyv tavaly jelent meg, több évvel a

mondból Jumurdzsák, a címbeli gyűrű pedig a

nagy sikerű számítógépes játék után, amelyet az

hazatérés eszköze.

egyik legnépszerűbb regényünk inspirált. Pierrot, a

Szélesi Sándor családi regénynek nevezi a könyvet,

szellemi alkotó szerint azért volt szükség a regény

könnyen olvasható, fordulatos, így a gyerekeknek, fi-

megjelentetésére, mert hiába volt a játék sikeres,

ataloknak valóban ideális. A felnőtteknek pedig azért

mégis csak egy szűk közönséghez juthatott el.

lehet érdekes, mert így is meg lehet közelíteni egy

Szélesi Sándor (aki elismert sci-fi író és történelem-

„kötelező” olvasmányt…

tanár) közreműködésével jelent meg a könyv.

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

Három idősíkon fut a történet: a 19. század végén,
1552-ben, illetve napjainkban.

Varga Szabolcsné
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I S K OL A I H Í R E K
tagiskola pedagógusa) hallgatták és értékelték. Végül a
2. osztályosok szereplését Milichovszkyné Szalai Ilona
vezető óvónő és Ihász Róbertné (Erzsike néni) méltatták
és értékelték.
Minden évfolyamon külön helyezés született. Íme az
eredmények:

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi
megemlékező műsorunkat a művelődési házban tartottuk meg. Különleges, vetítéssel egybekötött, a magyar
népi hagyományokat, értékeinket, a magyar kultúra
körébe tartozó, valamennyi területet hűen bemutató,
élvezetes programban volt részünk január 20-án Domak
Anikó tanárnő szervezésében.
A 3-4. osztályos tanítványaink számára iskolai
Helyesírási versenyt szerveztünk.
Az értékelés után a következő eredmények születtek:
3. osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Takács Anna
Kesztler Dorottya
Simon Olivér és Bikkes Virág

4. osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Cselikovics János
Zoltai Tamás
Csepeli Bálint és Szigeti Bálint

1. osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

A megérdemelt díjakat a gyerekek ünnepélyesen a
reggeli sorakozónál, az egész iskola jelenlétében vehették át. Gratulálunk nekik!
Január 31-én rendeztük meg hagyományos Mesemondó versenyünket a gyúrói tagiskola diákjainak
rész-vételével, 1–6. osztályos korcsoport számára.
Tanítványaink felkészültek, nagyon ügyesek és bátor
előadók voltak. Gyakran elmondjuk, hogy nem könnyű
műfaj a mesemondás, sokféle szempontnak kell
megfelelni, s elsősorban hosszú a szöveg, melyet meg
kell tanulni, s élményszerűen előadni. Sok volt a
jelentkező, ezért a csoportokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy nagyjából hasonló időben fejeződjön be a
verseny valamennyi csoport számára.Az aulában ünnepélyes megnyitón köszöntöttük a résztvevő diákokat,
majd kezdetét vette a verseny.Szeretném ismét
megköszönni a meghívott zsűri munkáját. Köszönöm
Varga Károlyné Erzsike néninek, hogy évről-évre
megtisztel bennünket a jelenlétével. Az 4-5-6. osztályosok produkcióit: Veres Andrea, a Tordas Községért
Közalapítvány elnöke és Kosaras Péter Ákos, iskolánk
igazgatója értékelte. Az 1-3. osztályosok meséit Horváth
Györgyi tanárnő, és Lezsák Edina tanárnő (a gyúrói

Különdíj:

Pap Judit
Gál Réka (Gyúró)
Vadas Tibor (Gyúró)
Hajbin Sára
Jámbor Angéla (Gyúró)

2. a osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
Különdíj:

Erdélyi Csenge
Sugár Anna Lili
Zaka Liza és Petz Ilona Sára
Botta Borbála

2. b osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett:
Különdíj:

Szabó Keve Csongor
Ulrich Bence (Gyúró)
Simon Kitti
Gladcsenkó Liza és Szilika Domonkos

3.osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
Különdíj:

Simon Olivér
Jézsó Kristóf
Végh Klaudia Enikő (Gyúró)
Takács Anna

4. osztály:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Áldott Nóra (Gyúró)
Bagdi Réka és Takács Réka
Csepeli Bálint

5 – 6. osztály:
I. helyezett
Pápai Áron 6.o.
II. helyezett
Boldizsár Botond 5.o.
III. helyezett Áldott Dominika 5.o. (Gyúró)
Minden helyezést elért diákunk oklevelet és nagyon
szép könyvjutalmat, a résztvevők pedig emléklapot kaptak. Mindenkinek gratulálunk a szép eredményekhez és
a szerepléshez.
12
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Közben felsős diákjaink készülnek arra, hogy méltóképpen képviseljék iskolánkat a megyei „Szép magyar
beszéd”, illetve majd a szintén megyei szintű Simonyi
Zsigmond helyesírási versenyen.
Február1-én iskolánk színhelyéül szolgált a Területi
Népdaléneklési verseny lebonyolításának. Továbbjutó
diákjaink a megyei versenyen képviselik iskolánkat.
Február 10-én kerül megrendezésre a hagyományos télbúcsúztató farsangi karnevál. A nagy létszám és a
remélhetőleg nagy érdeklődésre való tekintettel ebben
az évben kicsit elkülönítjük az alsós, illetve felsős
diákok mulatságát. A jelmezes felvonulás és a
műsorszámok után - amíg a zsűri döntéshozatalra vonul
vissza - különböző játékos versenyeken vehetnek részt
a tanulók. Az eredményhirdetés után az alsós farsangolók 18 óráig szórakozhatnak, majd 18 órától 20 óráig
a felsős diákoké a tánctér.
Reméljük mindenki jól érzi majd magát.

tordasi kisbíró

Március 12-én és 13-án 17 órától várjuk a kedves
szülőket fogadó órára.
1848. március 15.
A forradalom és szabadságharc
hőseiről méltó módon emlékezünk
március 15-én 9 órától
a művelődési házban.
Az ünnepséget koszorúzás követi.
NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK
Március 20-21-én a nyílt tanítási órákon
szeretettel várjuk a kedves szülőket.
Reggel 8 órakor Szülői Fórumot tartunkaz aulában,
majd ezt követően látogathatók a kijelölt tanítási órák.
Az elkövetkező programokhoz kívánok jó szórakozást,
a versenyekhez sok sikert mindenkinek.

KI MIT TUD? lebonyolítását, szervezését tervezzük,
valamint iskolai szintű matematika versenyt hirdetünk alsós és felsős diákjaink számára. Február és március hónapban kerül sor ezek megrendezésére.

Somfai Sándorné
igazgató helyettes

Kedves Kati néni!
Ismét búcsúzunk egy olyan kedves kollégánktól, aki 40
év munkában töltött idő után nyugdíjba vonul, hogy
élvezhesse a jól megérdemelt pihenés minden percét.
Munkája, szorgalma és lendülete mindannyiunk
számára példaértékű. Neki köszönhettük minden nap a
tiszta levegőjű, rendezett tantermeket, a frissen mosott

folyosókat, a virágok gondozását, a táncterem, a tornaterem rendjét és tisztaságát.

„A hétköznapok rohanásában
Legyen számodra néhány óra,
Mikor szívedet betakarja
A béke puha álomtakarója.

Hunyd be a szemed és pihenj meg,
Hallgasd ahogy a csend mesél,
S amit szeretettel szívből adnak,

Kedves Kati néni! Köszönjük munkádat.
Kívánunk nagyon boldog, szép, nyugdíjas éveket, jó pihenést és egészségben töltendő tartalmas éveket.

Elfogadni azt sohase félj.”
Szeretettel: Az iskola közössége
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Kupakgyűjtő verseny
A 2011. évi Országos Kupakverseny befejeződött. Ezúton is köszönjük minden versenyzőnknek és játékosunknak a részvételt.
A verseny során leadott kupakmennyiség minden
várakozásunkat felülmúlta. Összesen 28.494 kg gyűlt
össze, melyet a verseny tulajdonosa, az ország vezető
műanyag újrahasznosító vállalata – a Holofon Zrt. –
dolgoz fel.
A versenyen résztvevő óvodák és iskolák
vezetőségeinek és pedagógusainak is köszönhetően sikeresen indítottuk el tehát zöld kezdeményezésünket,
melynek célja, hogy erősítsük a felnövekvő generáció
gondolkodásában a környezettudatos szemléletet.
A mostani esemény csak az első lépcsőfok, még sok
munka vár ránk, ezért már tervezzük a következő évi
versenyünket, mely természetesen minket is újabb kihívások elé állít: Célunk, hogy nagyobb publicitást adva
az eseménynek, jövőre még több versenyzőt mozgósítsunk, a most összegyűjtött mennyiség rekordját pedig

természetesen meg kívánjuk dönteni a következő
verseny alkalmával.
forrás: www.kupakverseny.hu
A kupakgyűjtő versenyben a tordasi iskolások is részt
vettek. A második fordulóban a legtöbb kupakot a 3.
osztályosok gyűjtötték, őket a 4. osztályosok és a 2.A.
osztályosok követték. A gyerekek jutalomban részesültek. Köszönjük az osztályfőnököknek, hogy segítettek
a gyűjtésben!
Az összegyűlt kupakok mennyisége felülmúlta
várakozásainkat, egy közepes teherautón kellett elszállítani Tinnyére, hogy a Holofon zRt. újrahasznosíthassa.
A szállításban nyújtott segítségért köszönet illeti
Rácz Józsefet, és Weinelt Lászlót.
Az 560 kg-nyi kupakért 36.400 forintot kaptunk,
mely az iskola fejlesztésére fordítható célzott támogatásként jelent meg a közalapítvány számláján.
Hajbin Tímea

Kedves Tordasiak!
Szeretettel várom mindazon
fiatalok, idősebb, még idősebb felnőttek jelentkezését
„SZÍNJÁTSZÓ KÖRBE”,
akik szívesen mutatnák meg tehetségüket,
szeretnek játszani, vidám perceket együtt tölteni.
Célunk, hogy színdarabbal szórakoztassuk majd az érdeklődő közönséget.
Jelentkezni: 06 20 489 61 07-es telefonszámon
Somfai Sándorné, Editnél lehet.
Az első megbeszélés és foglalkozás időpontja:
2012. február 15. szerda, 17 óra
Helye: az általános iskola tanári szobája

FELHÍVÁS
Kérjük, támogassa a tordasi civil szervezetek munkáját személyi
jövedelem-adója 1%-ának felajánlásával.
Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány adószáma: 18486874-1-07
Tordasi Polgárőrség adószáma: 19097439-1-07
Tordas Sport Egyesület adószáma: 19820923-1-07
14
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Télen nagyon hideg van…
Napok óta csak arról szólnak a hírek, hogy milyen hideg
napok köszöntenek majd ránk. A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny előválogatója azonban olyan
gyönyörű napsütéses délutánon zajlott Tordason, hogy
akik február 1-jén a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
aulájában végigülték a koncertet, inkább azt érezhették,
hogy itt a tavasz.
17 produkció nevezett be a sorrendben negyedik
előválogatóra. Az iskola nevében Kosaras Péter Ákos
igazgató fogadta és köszöntötte a vendégeket és az
énekeseket. Tőle már a megszokott, jó hangulatú
köszöntőt hallottuk, ami a kezdeti izgalmakat feledtette
a fellépőknél. Ezen a délutánon talán mintha a
felkészítők izgultak volna jobban, hiszen valamennyien
érezték, hogy erős mezőnynek lehetnek részesei.
Nehéz is volt a döntés, de a zsűri összességében úgy
értékelte a napot, hogy valamennyi elhangzott produkció megfelel a döntő színvonalának.
Ilyen még nem volt! - hallhattuk Juhász Zsófiától, a
zsűri egyik tagjától, aki részletesen ismertette a döntési
szempontjaikat.
A népdaléneklési verseny történetében még nem volt
példa erre, hogy 17 produkcióból 12 a döntőbe került.
Igényesen összeállított produkciókat, tiszta énekhangokat, egységes megszólalásokat, igazi profi
előadásokat hallgathatott végig a közönség.

Gyula, Násztor Eszter, egy ének-kettős, Erdélyi
Csenge és Simon Kitti is daloltak, illetve csoportjaink: a Tüzifa Együttes, a Nyenyere Énekegyüttes
és a gyúrói Havasi Gyopár Énekegyüttes.
Vakler Anna - a zsűri másik tagja - zárszavában gyermekkori emlékeinek felidézésével biztatta azokat a fiatalokat, akik most nem mehetnek tovább a döntőbe. Az
ő karrierjének is voltak nehéz állomásai, és igen, volt,

hogy őt sem juttatták tovább a szakemberek egy
előválogatón, de ő most is itt áll, énekel és tanítja a népdalokat, de főként a népdalok iránti szeretetet próbálja
továbbadni az utókor számára.
A koncert végén a jó hangulatú szakmai beszélgetés
hangadója és vezetője Varró János, a zsűri harmadik
tagja volt, aki bölcs döntéseinek okát mindig szereti
részletesen ismertetni a felkészítőkkel, hiszen tudja és
bízik benne, hogy amit elmond, azt valóban beépítik a
mindennapi munkába. Ő is gyakran viszi tanítványait
versenyekre, és tudja, hogy a külső szemlélő szakmai
véleményének meghallgatása megakadályozza a
pedagógusokat abban, hogy elfogultan foglaljanak állást
saját tanítványaik előadásáról. A verseny nagyon színvonalas volt és kedves emlék marad mindenki számára.
„A vendéglátás és a szeretet, amivel a tordasiak fogadták a megyei települések (Martonvásár, Gyúró,
Ráckeresztúr, Dunaújváros, Sárszentmiklós) fellépőit, dicséretes és emlékezetes valamennyiünk
számára. Mindig megvendégelik a fellépőket egy kis
zsíros kenyérrel, üdítővel, a verseny végén mindenki
kap egy szelet csokit…” – mondta Juhász Zsófia
zárszavaiban.

Ezen produkciókban 82 fiatal énekelt nekünk, ebből
36 gyermek képviselte iskolánk településeit, Tordast
és Gyúrót. A helyi résztvevők voltak szólistaként:
Antal Luca Dorottya, Benkei Sára Ágnes, Sárossy
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Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítségemre voltak a verseny minél gördülékenyebb
lebonyolításában: Németh Ildikónak, Horváth Györgyi,
Varga Szabolcsné, Sármásy Marika tanárnőknek,
Kalamár Mártának, Némethné Marikának, Varjasné
Katikának, Mojzer Áginak, a szülők képviseletében
pedig Simonné Bucsi Brigittának és természetesen mindenkinek, aki bármiben is segített!

a tordasi önkormányzat lapja

Sárossy Gyula - Tordas - Sajnovics János
Általános Iskola és AMI
felkészítő: Domak Anikó

A döntőbe jutott produkciók, akik február 24-én,
Abán képviselhetik iskoláikat a megyei döntőn:
Antal Luca Dorottya - Tordas - Sajnovics János
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
felkészítő: Domak Anikó

Nyenyere Énekegyüttes - Tordas - Sajnovics János
Általános Iskola és AMI
felkészítő: Domak Anikó

Havasi Gyopár Énekegyüttes - Gyúró - Sajnovics
János Általános Iskola és AMI Gyúrói Tagiskola
felkészítő: Domak Anikó

Keresztúri Kenderike - Ráckeresztúr - Petőfi
Sándor Általános Iskola
felkészítő: Tóthné Sutka Edit

Újvárosi Kanászok - Dunaújváros - Széchenyi
István Gimnázium
felkészítők: Koncz Mária és Pocsai Mária
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Pacsirták Énekegyüttes - Martonvásár - Beethoven
Általános Iskola
felkészítő: Bodóné Polányi Tünde és Vajda Rozália

Násztor Eszter - Tordas - Sajnovics János
Általános Iskola és AMI
felkészítő: Domak Anikó

Csaloglányok Énekegyüttes - Sárbogárd - ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola
felkészítő: Horváth Ferencné
Tücsökmadár Énekhármas - Sárbogárd - ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola
felkészítő: Horváth Ferencné
Tündérrózsa Énekegyüttes - Sárbogárd - ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola
felkészítő: Horváth Ferencné

Várai Áron - Dunaújváros - Széchenyi István Gimnázium
felkészítők: Koncz Mária és Pocsai Mária

A

Domak Anikó

MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
markánsan kialakuló tendencia, hogy sokan abbahagyják a művészetek tanulását. Ennek okait érdemes
feltárni, a legnyilvánvalóbb, kamaszkorban (felső
tagozattól) egyre kellemetlenebb pl. a néptánc, mint
műfaj művelése, a gyerekek számára ciki”, értelmetlen
ez a mozgásforma, egy népdal ismerete, népzene hallgatása, és „semmi hasznuk nincs belőle” a jövőre nézve.
Kevés az, aki alkatban, alapképességekben is megfelelő
tehetség, aki esetleg zenei vagy táncos pályát választ,
és emiatt visszajár az intézménybe. Köztudott, hogy a
művészeti nevelés hatása hosszútávú, nem igazán
mérhető, viszont az egészséges személyiség fejlődéshez
elengedhetetlen. Szerencsére a helyi igények azt mutatják, hogy a szülők szívesen íratják be gyermeküket
alapfokú művészetoktatásra. Az óvodával sikerült
kedvezően megegyezni, ennek szellemében minden második héten a középső és a nagy óvodás csoport váltva,
teljes létszámban részt vesz egy-egy órai néptánc
foglalkozáson, ideje hetente kedden a 4. tanórában.
Helyszíne nagyobb csoport néptánc terem, kisebb csoport az óvoda tornaterme. Az oktatás teljesen ingyenes,
gyermeknek, oktatónak egyaránt.

A 2011-12. tanév első félévét sikeresen lezártuk.
Idézünk a művészetoktatási intézmény vezetőjének
beszámolójából:
Az októberi statisztikai adatok alapján erre a tanévre
beiratkozottak száma: 91 fő
Egy szakosok: 69 fő
Két szakosok: 22 fő
Művészetoktatásra bejárók: Tabajd 2 fő, Tárnokról 2 fő,
Baracska 1 fő, Százhalombatta 1 fő, Gyúróról Tordasra
művészetoktatásra járó tanulók: 20 fő
Előképzőn tanulók: 37 fő
Alapfokon tanulók: 75 fő
Továbbképzőn tanulók: 2 fő
Térítési díj elmaradás: 56 hangszeres zenész növendékünk van. Zene szakon
ilyen létszám még nem volt, ez azt igazolja, hogy a
tanítás minőségi, a tanárok személye vonzza a diákokat.
A néptánc szakon tanulók életkorban megfiatalodtak,
létszámuk átlagos, de a be nem írható (korban nem
töltötték be a hat évet) óvodásokkal együtt megnövekedett, 66 fő. Arányaiban sok az előképzős és alapfokú növendék. Az általános iskola felső tagozatában
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Lezajlottak a művészeti iskola első félévi vizsgái
Aki jelen volt, hatalmas élményben részesülhetett. Igazi
kis művészpalánták próbálgatták tudományukat megmutatni. Sok gyermek, nagyon magas szinten (korához,
egyéni tehetségéhez és az országos színvonalhoz
mérten) teljesített, akár szaktudásban, akár emberi
tartásban, merészségben, kiállásban.

Péter iskolánk néptánc pedagógusa, táncművész,
„Aranysarkantyús táncos”, Mihovics Márta néptánc
pedagógus, a Martonvásári Százszorszép Táncegyüttes
egykori szólótáncosa, Szünder Nóra zenetanár, a zene
vizsga elnöke, Boldizsár József népzenész a vizsgabizottság tagja, szakértő.
Önköltséges szakkör jelleggel működő kerámia/rajz
szakra járó gyermekek is megmutathatták alkotásaikat,
január 11-12-én kiállítás keretében, melynek helyszíne
az iskola kerámia terme volt. Mestereik Kovács Erika
és Kása Róza.
Tisztában vagyunk a település továbbra is nehéz anyagi
helyzetével. A művészetoktatás dologi kiadásainak
teljes nélkülözésével próbáljuk továbbra is az iskolát
működtetni.
A versenyek, fellépések, fesztiválok, találkozók
elengedhetetlenek a gyermekek számára, így külső
segítséggel próbáljuk ezeket az alkalmakat megragadni,
kihasználni és finanszírozni. Továbbá igyekszünk
minőségben is megfelelni az elvárásoknak.

A zene és néptáncművészet oktatói ez évben: Fersch
Andrea, Domak Anikó, Kovács Márton, Sasvári Bertalan, Németh Ildikó, Szabó Szilárd.
Köszönjük a gyerekek és a pedagógusok munkáját,
valamint Cselikovics Herta gondoskodó szeretetét,
szervező munkáját.
A vizsgákat szakmai bizottság felügyelte, de külső
érdeklődők is megtekinthették.
A meghívott vizsgabizottság tagjai /néptánc/zene:
Kosaras Péter Ákos igazgató, Németh Ildikó int.egységvezető, Salamon Ferencné a néptánc vizsga elnöke a
Martonvásári Műv. Iskola nyug. igazgatója, táncpedagógus, Strack Orsolya néptánc pedagógus „Örökös
aranygyöngyös táncos”, Hahn-Kakas István néptánc
pedagógus „Örökös aranysarkantyús táncos”, Darabos

Tervezett programok 2011/12. tanév, második félév
(január-augusztus)
Január 9-13. Félévi vizsgák
Január 20. de. Magyar Kultúra Napja
Február 1. 14.30 Területi népdal verseny Tordas
(továbbjutás esetén megyei döntő február 24. Aba)
Március 15. Nemzeti Ünnep Tordas
Március 21. Figurás bérlet sorozat keretében Dél-alföldi
45’ műsor adása Hagyományok Háza
Március 27. EU. Tehetségnap, Muzsikás koncert Tordason az iskolában 11 órakor
Március vége Megyei Fúvós Találkozó Sárosd
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Március 31-április 1. szo.-vas. Országos Táncháztalálkozó Bp. P. L. Sportaréna („Aprók tánca, tücsökringató c. programban szereplés)
Március 30. utolsó tanítási napon húsvéti játszóház
Április 14. Tekerő találkozón táncosokkal közreműködés (szerv. Szerényi Béla)
Április 30-május 1. Májusfaállítás
Május 9. Hangszer és táncbemutató koncertek (TordasGyúró, iskola-óvoda)
Május 14-18. Év végi vizsgák
Május 26-28. MÉTA Fesztivál Balatonboglár
Június 9. Tordasi Kulturális Nap
Június 16. 9 óra tanévzáró, ballagás
Augusztus 28-31. X. Jubileumi Szűcs Béla tánctábor
Beiratkozás a 2012/13. tanévre: május 14-18. és június
4-5.
Kérjük a beiratkozásra fokozott figyelmet fordítsanak, az év végén meg kell lenni a 2012/13. tanév
létszámának, különben az állami normatívát nem
folyósítják.

tordasi kisbíró

Felhívás, felvételi!
Népi ének (Domak Anikó tanárnő) és népi furulya
(Sasvári Bertalan tanár úr) szakra felvételt hirdetünk, egy-egy tanuló jelentkezését várjuk a második
félévre.
Telefon: 06/20 371-8653
A szülőknek köszönjük a folyamatos segítségét!

Meghívó
2012. február 28. kedd 19 óra
E napon lesz a bemutatója, Németh Ildikó rendezésében: „Akiket fog a figura” c. Szabó Teréz
mezőkölpényi táncos adatközlő portré műsorának,
melyben egy-két Pillikés táncos is szerepel. Ezt
követően mezőkölpényi táncház lesz és Teri nénit
köszöntjük 70. születésnapján.
Helyszín: TEMI Fővárosi Művelődési Ház, Bp. Fehérvári út 47.
Jegyek kaphatók Cselikovics Hertánál 06/20 553-3523
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Művészetoktatás

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
megáldására kerül sor.
Március 25-én vasárnap 11.00 órakor ünnepi szentmise
keretében ünnepeljük templomunk búcsúját, Urunk
megtestesülésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony). Utána szeretetvendégségre várunk minden
jelenlévőt!

Miserend:
Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Nagyböjtben:
Minden szerdán keresztút 17.00 órakor.
Minden pénteken szentmise zsolozsmával 18.00 órakor.
Február 19-én a szentmise végén a házaspárok
megújítják házaspári fogadalmukat.
Február 22-én Hamvazószerdán este 20.00 órakor
szentmise és hamvazkodás.
Március 2-án elsőpénteken – szentmise 18.30-kor,
gyóntatás 17.30-tól a mise kezdetéig. Szentségimádás
18.00 órától.
Március 10-én szombaton 10.00 órától gyónási
lehetőség a templomban.
Március 16-17. – egyházközségi nagyböjti lelkigyakor-lat Válon a Szent Mihály Major lelkigyakorlatos házban. Részletek a honlapunkon.
Március 18-án – a szentmise keretében az édesapák

Nagyheti ünnepi miserend:
Április 5. - Nagycsütörtök
20.30-kor az Utolsó vacsora miséje
Április 6. – Nagypéntek
15.00 órakor keresztút
20.30 órakor igeliturgia, hódolat a Szent kereszt előtt,
szentáldozás
Április 7. – Nagyszombat
22.30-kor Húsvét vigíliája, feltámadási körmenet
Április 8. – Húsvétvasárnap
10 órakor ünnepi szentmise
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vagy sem. Ha belátjuk, hogy valami méltó és igazságos,
és Isten szeretetéért, nem pedig elismerésért, vagy
érdekből teszünk valamit, az igaz dolog, és Jézus szavai
szerint érdemszerző. Istent nagylelkűségben nem lehet
felülmúlni, Ő rejtekben is lát minket. Irányítsa ez az
előttünk álló Nagyböjt tetteit.
A szeretetet nem érezni kell, hanem gyakorolni, s
akkor majd érezni is fogjuk.

NAGYBÖJT KEZDETÉN
Nem lehet magunkat félrevezetni, mondván én
böjtölök, imádkozok, jótékonykodok. Csakhogy a tettek
értékét nem a produkció nagysága, hanem a szándék
dönti el. Nincsenek abszolút jó és rossz tettek. Jézus
sze-rint az ember szíve, a szándékai teszik jóvá, vagy
rosszá a cselekedeteinket. A Nagyböjt kezdetén tele
vagyunk jó szándékkal, jó akarattal és lelkesedéssel,
csakhogy úgy ne járjunk, mint ahogyan Horatius
mondja: „vajúdtak a hegyek, és egeret szültek” (Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus). Nem létezik helyes
vallásosság, böjt és jócselekedet valódi önismeret
nélkül. Így a böjt kezdetén érdemes időt és energiát
fordítanunk a szándékaink és a belső világunk megismerésére. A képmutatás Jézus szemében a
leghitványabb bűnök egyike, és mégis milyen sokszor
megérint minket. Fontos azonban tisztázni, hogy a
szándék nem az érzelmek, hanem az értelem és az
akarat együttes működését jelenti. A tiszta szándék
független attól, hogy valamiben örömünket leljük-e,

dr. Hankovszky Béla kiemelt tábori lelkész
Rendelkezés az adó 1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak,
másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk
fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi
szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Programjainkról részletes információ található honlapunkon.:www.tordasrk.hu

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
eddigi életünket, így a családom életét is. Hiszen egy
göröngyös út az életünk, de ha bízunk a jó Istenben és
figyelünk is reá, megtapasztalhatjuk nagy-nagy szeretetét, ahogy ezt Ő maga ígéri: „Nem maradok el tőled,
sem el nem hagylak téged…” (Józsué könyve 1,5)
Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt másokkal is
megoszthattam.

Imahétre visszanézve
Örömmel osztom meg a Kedves Olvasókkal az elmúlt
imahét tapasztalatait. Nagy-nagy örömünkre szolgált,
hogy napról napra más és más felekezeti tagokat ismerhettünk meg és így, együtt imádkozhattunk, szebbnél
szebb énekeket énekelhettünk, egyszerűen nagyon
meghitt volt. Az igehirdetőket nagy-nagy figyelemmel
hallgattuk. A szeretetvendégségeken még közelebb
kerülhettünk egymáshoz. Nagyon sok fajta finomság
volt, amivel vendégül láttak, és mi is viszonozhattuk.
Így a közösségben eggyé válhattunk felekezeti hovatartozásunktól függetlenül. Úgy érzem, hogy az igék hallgatásával minden egyes alkalom után valami
leírhatatlan nyugalom és békesség költözött belém. Ez
a hét megerősítette bennem Istenbe vetett hitemet is. Ha
visszagondolok a megélt éveimre, a 60 év távlatára, bizony ráébredek, hogy a jó Isten végig kísérte és vigyázta

Fuszkó Imréné
Ismerkedés a böjttel
Február 23-25. között csütörtöktől szombatig, esténként
18 órától böjtre készítő lelki „tanfolyamot” tartunk a
gyúrói református templomban. Az esték egyaránt szólnak mindazoknak, akik ebben a kérdésben akár
„kezdőknek” – közép-haladóknak” – „haladóknak”
érzik magukat. Mi a böjt?
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Házi Istentisztelet: csütörtökön 18 órakor (böjt idejéig)
Ifjúsági óra: megbeszélés szerint

Ne együnk, ne igyunk? Mi a testi és a lelki valóság
jelentősége életünkben? Miért és hogyan szállhatunk
szembe a fogyasztói korszellem hatalmával? Milyen rejtett erőforrásokra találhatunk Isten Lelke vezetésével?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ.
Az alkalmakon Országh István, pátkai református
lelkipásztor lesz vendégünk. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt gyülekezetünk közösségébe.
Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Istentisztelet idejében: foglalkozás gyermekeknek
(igény szerint)
Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ünnepeinken
Bibliaiskola: szerdán 18 órakor

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu
Hivatali ügyelet:
Hétfő: szabadnap
Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)
Csütörtök: látogatási nap
Pénteken és szombaton a délutáni órákban (14.3017.00)

E GÉSZSÉGÜGYI H ÍREK
Az inkontinenciáról
ugyanúgy mint a kényelmes és az egyszerű használatot,
valamint a termék diszkrécióját.
A sokféle terméktípus különböző nedvszívó
képességgel és mérettel lehetővé teszi a célzott ápolást,
mely mind az inkontinencia súlyossági fokára, mind
pedig a személyes szükségletekre szabott.
Ezért fontos, hogy szakmai gyakorlattal rendelkező
személy segítségét kérjük, hogy a beteg a neki legoptimálisabb terméket kaphassa, és ő vagy hozzátartozója
válassza ki a megfelelőt, ezzel is segítve a nehéz
napokat!
A forgalomban lévő összes inkontinencia termékről és
kiegészítőikről ingyenes mintát és tanácsadást kaphatnak személyre szabottan a rászorulók és családtagjaik.

Az inkontinencia termékek hozzájárulnak az
életminőség javulásához!
Vizelet- és székletinkontinencia esetében manapság már
konzervatív és sebészeti kezelési lehetőségek is vannak,
amelyek az érintetteknél gyógyulást hoznak. Ha már
nem gyógyítható inkontinenciáról van szó, rendelkezésre állnak egyszer használatos inkontinenciatermékek, amelyek segítséget nyújtanak.
Minden szakember saját tapasztalatból tudja, hogy a
gyenge minőségű termékek egy sor kellemetlenséget
okozhatnak: bőrirritációktól egészen pelenkadermatitiszig vagy akár dekubituszig.
A termékek fejlesztésük és gyártásuk során a minőségi
és a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó előírásokat is be kell tartani. Ezért fontos, hogy azt a terméket
válasszuk, mellyel a betegnek a biztonságos ápolást és
a kellemes közérzetet biztosítani tudjuk. Ez magába
foglalja a kifolyás elleni védelmet és a bőrvédelmet,

Tóth Gáborné Kati
BIO-PATIKA TORDAS
Tel: 06-30-268-58-43
06-22-467-650
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Védőnői tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott
tanácsadás
A tanácsadás előzetes bejelentkezés alapján történik,
hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.
Tel: 30/312-7672
e-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87. (Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük
betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot
érinti: 1éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól évente egyszer
ajánlott!
Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági
tanácsadás

Nagyné Schubert Réka, védőnő

KEDVES ÁRUSÍTÓK, KEDVES VÁSÁRLÓK!
Szeretnének részt venni egy disznóvágáson,
ahol egy mangalica kerül pörzsölésre és feldolgozásra?

vásárnapok:
február 18. (szombat),
március 10. (szombat).

Ha igen, jöjjenek el a február 18-i
termelői vásárunkra a martonvásári
rendezvényudvarba!

A márciusi vásárunkon a megszokott havi,
élelmiszer vásárlás mellett, nemzeti ünnepünkre is készülődhetünk. A vásárra
jelentkező árusítók kínálatai között szerepelnek magyar motívumokkal készült
ruhaneműk, kisbútorok, várunk zászlókészítőt
is. A márciusi vásárra látogató gyerekek
kokárdákat, zászlókat készíthetnek.

Böllérünk Nagy Gábor lesz, akitől már vehettünk az előző vásárainkban finom füstölt mangalica árut. Ezen a napon a kínálatok között
szerepel hús árú, frissen töltött kolbász, akár
füstölésre is! A frissen sütött pecsenyéről,
kolbászról, forralt borról, jó hangulatról, a
MACSKA Fogadó munkatársai gondoskodnak.
A farsangi időszak 22-ével véget ér!
Használjuk ki vásárnapunkat arra, hogy egy
maskarás megjelenéssel vidítsuk önmagunkat,
a vásárlókat, nézelődőket. Űzzük el a jeges
szeleket és hideget. A maskarában érkezőket
meglepetés várja!
A gyerekek álarcokat készíthetnek.

A megszokott jó hangulattal, síppal, dobbal
várjuk az árusítókat és a vásárlókat!
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján
történhet.
Jelentkezni a 20 941 8319-es telefonszámon,
vagy a bbkozpont@gmail.com címen lehet.

22

a tordasi önkormányzat lapja

2012. Február

tordasi kisbíró

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve: TORDAS KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelező.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ezzel a nyilatkozattal az Ön által kiválasztott civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.) javára rendelkezhet.
Kérjük, mindenképpen töltse ki a fenti adószám rovatot!
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja a rendelkező nyilatkozat
méretét!
A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!
A másik (egyházi 1%-ról szóló) rendelkező nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba tegye!
Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!
A kisborítékot – önadózóként – küldje be az adóbevallásával; vagy – ha adóját a munkáltatója számolja
el – adja le munkáltatójánál március 20-ig, és ne feledje el aláírni a boríték átadását igazoló ívet!

. ...................................................................................................................................
MINTA A BORÍTÉK MEGÍRÁSÁHOZ
Boríték első oldala

Boríték hátoldala
-------------------------------------az adózó aláírása
(A ragasztást kereszteznie
kell!)

Adózó neve: …………………………………
Címe: ………………………………
………………………………………………..
Adóazonosító jele:

Ha Ön a munkahelyén keresztül adózik, ott adja le ezt a
borítékot! Fontos! Leadáskor írja alá a kísérő jegyzéket is!

Kedves Tordasiak!
Ezzel a nyilatkozattal Önök egy kiválasztott civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.) javára rendelkezhetnek. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át
ajánlják fel a Tordas Községért Közalapítvány
javára.

Önöknek nem kerül többletköltségbe, mi pedig az
SZJA 1%-okból befolyt összeget az iskola, óvoda fejlesztésére tudjuk fordítani.
Köszönettel: Veres Andrea
a Közalapítvány elnöke
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

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

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

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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Orvosi ügyelet: (Ercsi)

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

06 25/492-021
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22/460-019
Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Uccucára Hacacára Baba-Mama-Tánc
Várjuk a Babákat és Mamáikat minden hétfőn 10 órától a Néptáncteremben egy kis játékra, mókára, táncra.
Váltócipő legyen a batyutokban!
Részvételi díj: 500Ft/baba.
Érdeklődhetsz: 06-30-502-1143

Mihovics Márti

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények
beváltása, vény nélkül kapható gyógyszerek
gyógynövények - gyógytermékek

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

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

Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, akik Popelka Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot vittek, és ezzel
fájdalmunkat enyhítették.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bosnyák Lajost
elkísérték utolsó útjára és sírján
virágot helyeztek el.

A Gyászoló család

A Gyászoló család

Csatorna üzemzavar bejelentés:
Nyitrai János 06 20/852-0352
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:

Eladó terület
Eladó a Sportpálya bejáratától balra eső 150 m2-es ipari terület a
telekre tervezett épület tervrajzaival együtt.
Csatorna bevezetve, víz és villany előkészítve.
Érdeklődni lehet: este a 70/321-4828-as számon.

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

