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Kisbíró
Isten, áldd meg a magyart,

Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,

Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,

Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének

Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé

Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,

Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,

S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,

Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Önkormányzati LAp 2012. Január XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Január 22. A Magyar Kultúra Napja
(A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.)
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Kedves Tordasiak !
Az ünnepek elteltével újra kezdődnek a dolgos, tanulós

hétköznapok. A családi, baráti együttlétek után újabb

reményekkel kezdjük az új évet. A parlament az utolsó

hetekben számos új törvényről döntött, melyek megis-

merése és értelmezése az első idők egyik feladata. A

települést érintő döntő változások egy része eltolódott

az év második felére, végére. Így amíg ezekről nincs-

enek pontosabb információink, nem tudunk velük szá-

molni. December közepén a tordasi képviselő-testület

is meghozta azokat a „kényszer” döntéseket, melyek az

öröklött múlt egy részének lezárását, és a további stabil

működést teremthetik meg. Két év kihagyás után újra

bevezettük a kommunális adót, és öt év eltelte után

emeltük a csatornadíjat. Ahogy láthatjuk és hallhatjuk

a különböző hírekből, tapasztaljuk a saját bőrünkön,

nincs könnyű helyzetben az ország. Hasonlóakat élhet-

tünk át néhány éve itt Tordason is, amit azóta közösen

meg tudtunk oldani úgy, hogy közben nagyot fejlődött

a település. Így megvan a remény arra, hogy ha kicsiben

sikerült, működhet nagyobb léptékben is.

De addig is, folytatjuk azt az irányt, amit elkezdtünk.

Idén még takarékosabban kell gazdálkodnunk és a ter-

vezett kisebb fejlesztéseket ismét összefogással kell

megvalósítanunk. Két nagyobb beruházásunk van, a

művelődési ház és az egészségházban lévő tornaterem

átalakítása és felújítása, amelyekre támogatást is kap-

tunk. Ez utóbbi munkái a napokban el is kezdődtek.

Megvásároltuk a csempéket és a padlóburkolatokat,

folyik a helyiségek kiürítése, és a terveknek megfelelő

bontások elvégzése. A művelődési háznál a tavaly év

végén megérkezett előzetes szakhatósági állásfoglalá-

sokkal megteremtődtek az építési engedély kiadásának

feltételei. Ez alapján a napokban készülnek el a kiviteli

tervek is. Így minden készen áll majd a kivitelezés meg-

versenyeztetésére. Szintén az év utolsó napjaira csúszott

az elnyert 6,6 millió forint sporttámogatás megérkezése

is. Itt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel folytatott több-

szöri telefonálás és levélváltás után a két ünnep között

érkezett meg a szükséges igazolás, így a támogató cégek

az év utolsó napjaiban el tudták utalni az ígért pénzt.

Összességében jó eredményekkel zártuk a tavalyi évet,

amit ezúton is mindenkinek köszönök! Idén is várjuk

mindazok segítségét, akik többet szeretnének tenni

településünkért, és továbbra is számítunk azokra is, akik

időben teljesítik a település felé a kötelezettségeiket. 

Juhász Csaba I polgármester

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(2463 Tordas, Szabadság út 87.) az önkormányzati

vagyonról, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásá-

nak szabályairól szóló 11/2004. (IX. 15.) önkormányzati

rendeletében foglaltak alapján pályázat keretében

értékesíti a tulajdonát képező alábbi forgalomképes in-

gatlant:

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban, 2012.

január 27. 12 óráig kell leadni a Községházán (Tor-

das, Szabadság út 87.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- pályázó nevét és címét

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdet-

ményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési

képességében nincs korlátozva,

- az ajánlott vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt. Az

elfogadott ajánlatot tevővel az önkormányzat 15 napon

belül adásvételi szerződést köt. A teljes vételár ki-

fizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

Ingatlan 
címe

Helyrajzi
szám

Terület Megnevezés

2463 Tordas 
Kölcsey utca

24.
10/20. 1000 m2

Kivett
beépítetlen

terület

Hirdetmény - Önkormányzati Telekről
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A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési

kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség tel-

jesítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az

önkormányzat. A beépítési kötelezettség nem tel-

jesítésével az adásvételi szerződés hatályát veszti és az

eladó a befizetett vételár évi 2%-kal csökkentett

összegét köteles visszafizetni.

A használatbavételi engedély kiadását követően az

építtető állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan

épített lakásába.

Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes

víz, villany, csatorna, aszfaltos út.

A szerződés megkötésének előkészítését Gyúró-Tordas

Körjegyzősége végzi.

Juhász Csaba I polgármester

Tisztelt Lakosság!

A tordasi lakosok számára a szennyvízkezeléssel kapcsolatos ügyintézés helye:
Községháza (Tordas, Szabadság u. 87.)

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

10/2011. (XII.14.) önkormányzati rendeletével a Ma-

gánszemélyek kommunális adójának mértékét 2012.

január 1. napjától évente 8.000 Ft mértékben határozta

meg. 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a lakás

tulajdonosa, vagy lakásbérlemény esetén bérlője.

Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba be-

jegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezet stb.) terheli,

annak jogosultja az adó alanya.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni

hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulaj-

donos által írásban megkötött és az adóhatósághoz

benyújtott megállapodásban ettől el lehet térni. Ameny-

nyiben tehát a lakásnak több tulajdonosa van, megál-

lapodhatnak abban, hogy melyikük viselje egy

személyben az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és

kötelezettségeket. 

Bevallást kell benyújtania mindenkinek, amennyiben az

önkormányzat illetékességi területén lakásra vonatkozó

tulajdonjogot, vagy egyéb vagyoni értékű jogot -

kezelői jogot, haszonélvezetet, használati jogot vagy

lakásbérleti jogot - szerzett. 

A bevallási nyomtatványok leadási határideje 2012.

01.15-én lejárt. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a be-

vallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes tel-

jesítése esetén 200.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság

róható fel. Aki tehát bevallási kötelezettségének ez igáig

bármely okból nem tett eleget, szíveskedjen azt

megtenni! 

Kérdéseikkel keressék Kalocsai-Balogh Hajnalka adóü-

gyi ügyintézőt ügyfélfogadási időben személyesen il-

letve a 22-668-067-es telefonszámon.

Emlékeztető a magánszemélyek kommunális adójának bevallásáról

Ügyfélfogadási ideje:
kedd: 13-17-ig
péntek: 8-12-ig

Ügyintéző: Cravero Teréz 
Telefon: 22/467-502/1 mellék

A hibabejelentés telefonszámai: 06/20/852-03-52, 06/20/852-03-53
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. november 23-án megtartott ülésén az alábbi dön-

téseket hozta:

- elfogadta a 2011. évi költségvetés háromnegyed-éves

beszámolóját

- módosította a 2012. évi költségvetés koncepcióját

- elfogadta a 2012. évi költségvetés koncepcióját

- jóváhagyta a 2012. évi belső ellenőrzési tervet

- elfogadta a Képviselő-testület  2012. évi munkatervét

- döntött az óvoda konyháján főzött ételadagok meny-

nyiségéről, az óvoda és a konyha zárva tartásáról, illetve

a konyhai ételmaradék eladási áráról

- határozott az OTP kölcsönök felvételéről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. december 13-án megtartott ülésén az alábbi dön-

téseket hozta:

- elfogadta a közművelődés 2012. évi tervezetét

- döntött a kommunális adó mértékéről

- módosította az orvosi ügyeletről szóló Társulási

Megállapodást

- határozott a szennyvíztisztító telkének megvételével

kapcsolatban

- döntött a szennyvíztisztító-centrifuga javítási költ-

ségeinek viseléséről

- döntött az önkormányzati lakások 2012. január 1-től

évtől érvényes lakbéréről

- döntött a 2012. évi víz- és csatornadíjak mértékéről

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy önkor-

mányzatunk – tekintettel a jelentős összegű adóhát-

ralékokra - 2012-től élni kíván a törvényben biztosított

jogával, s közzéteszi az adótartozással rendelkezők

adatait. Az adótartozással rendelkezők listáját első al-

kalommal a februári Kisbíró újságban tesszük közzé.

dr. Matota Kornél, körjegyző

Cseh Tamásra emlékezünk

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

1943. január 22-én született és 1956-ig Tordason élt. 

Az ország távoli szegleteiben is Cseh Tamás Baráti

Körök alakulnak, emléktáblákat, szobrot avatnak

tiszteletére, emlékére. Szülőfalujában 2009-ben

Díszpolgárrá fogadták, majd az azt követő két évben

Emléknappal tisztelegtek munkássága előtt. Amire

büszkék lehetünk:

1977-től 61 lemezt, CD-t jegyez. 1965 és 2001 között

több mint 20 filmben szerepelt, többek között fellépett

a Huszonötödik Színházban, a Katona József Szín-

házban, a Gyulai Várszínházban, a Tatabányai Jászai

Mari Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban és a

Szegedi Nemzeti Színházban.

Díjak

1988 Az év lemeze díj

1992 a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 

1993 Liszt Ferenc- díj 

1998 Pro Urbe Budapest 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Az adóslistáról



2001 Kossuth-díj

2008 Budapest VIII. kerületének díszpolgára

2009 Bakonybél díszpolgára 

2009 a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 

És hogy miért? Mert Cseh Tamás élete innen indult,

majd 14 évig itt élt, itt járt iskolába, templomba, kor-

osztályának gyerekeivel együtt játszott az Akácosban,

fürdött a „Ló patakban”. Egy ember egész életét,

munkásságát, személyiségét, szocializációját leg-

jelentősebben az első 14 év határozza meg. Ő a

történelem forgatagában sodródva, Tordasiként került

56’-ban Budapestre. Panaszkodunk, hogy kevés a pél-

dakép! Pedig Tordas nagy nevekkel büszkélkedhet: itt

van nekünk Cseh Tamás, Csupor Zoltán Mihály

plébános, érseki tanácsos és Sajnovics János nyelvész,

csillagász. Az ő példájuk is igazolja, hogy egy kis

településről indulva, az ott megszerzett tudással, em-

lékekkel, emberséggel felvértezve is lehet maradandót

alkotni, hírnévre szert tenni!

Cseh Tamás Baráti Kör

Sok szeretettel várom azon kedves érdeklődőket,

akiknek jelent valamit Cseh Tamás személye,

munkássága, zenéje! Első találkozó 2012. január 23-án

18 órakor a Művelődési Házban lesz! 

1823, 1989. január 22.

A Magyar Kultúra Napja

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat

adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezre-

des hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tu-

datunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a

múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte számos kulturális és

művészeti rendezvényt tartanak. Tordason a hagyo-

mányok szerint csak az iskolában emlékeznek meg.

Pedig ez a nap kettős ünnepnap is lehetne itt, mivel

Cseh Tamás születése is erre a napra esik.

Telefonszám változás!

A Művelődési Ház vezetékes telefonvonala megszűnt!

Helyette a 20-245-67-34-es telefonszámon érhető el a

művelődési ház, a kulturális szervező pedig a 20-248-

88-60-on!

Németi László I kulturális szervező

Szeretettel kívánok nagyon boldog, békés, sikerekben

és egészségben eltelő új évet minden kedves olvasónk-

nak.

Beköszöntött a 2012-es esztendő, az iskola életében is

lezárul az I. félév.

Január 20-án tanítványaink megkapják a félévi bi-

zonyítványokat, majd január 23-24-én szülői értekez-

letet tartunk, ahol sor kerül az osztályok I. félévben

végzett munkájának értékelésére.

Az újság decemberi számában volt olvasható, hogy

meghívást kaptunk a Testnevelési Egyetem Sport-

csarnokába, ahol a felsős diákokból összeálló nyolc tagú

csapat 7. helyen végzett a sportversenyekben. Ajándékot

is kapott iskolánk – kosárlabdát, focilabdákat, gumilab-

dákat, tollasütőket, ping-pong ütőket és labdákat –

melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Visszatekintve az I. félév eseményeire elmondható,

hogy programokban bővelkedő, mozgalmas időszakot

tudhatunk magunk mögött, de nem lesz ez másképp a

II. félévben sem. Természetesen a legfontosabb szá-

munkra a tanulás, a tehetséges gyermekeink gondozása

és továbbfejlesztése, a nehézségekkel küzdők segítése

és támogatása. Mindemellett továbbra is különböző

iskolai, területi és megyei versenyeken vesznek részt

diákjaink, képviselik iskolánkat a különböző tantárgyi

vetélkedőkön. Fontos ez a tehetséges tanítványaink

továbbfejlesztése szempontjából, és azért is, mert

büszkék lehetünk az elért eredményekre, a tanulók tel-

jesítményére.

Január hónapban a 3-4. osztályos tanulók iskolai

helyesírási versenyen vesznek részt, adnak számot tudá-

sukról. A már iskolai szinten megrendezett Szép Magyar

Beszéd verseny I. helyezettjei képviselik iskolánkat a

megyei versenyen, reméljük szép eredménnyel.

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett

megemlékező műsorunkat 
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ISKOLAI HÍREK
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December 8-án  a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság

Baleset megelőzési Bizottsága jóvoltából Cservenák

Helga rendőr százados, Litavszky Zsófia rendőr had-

nagy és Balogh Katalin előadó eljöttek az óvodánkba.

A gyermekek  a sok hasznos tudnivaló mellett érdekes

és tanulságos játékokkal és eszközökkel ismerkedtek

meg. A gyermekek rengeteg élménnyel és meglepetéssel

gazdagodva mentek haza. Köszönjük ezt a felejthetetlen

napot!

január 20-án tartjuk meg az 1. órában. Most is – mint

már évek óta tesszük – meglátogatjuk az óvoda nagy-

csoportosait, akik szeptemberben már iskolánk tanulói

lesznek. Lassan hagyománnyá válik, hogy a község

nyugdíjasainak a gyerekek valamilyen műsorral ked-

veskedjenek. Most az új évet köszöntő mulatságon sze-

repelünk, és fejezzük ki mi is jókívánságainkat.

Mesemondó versenyt szervezünk az 1-6. osztályos diák-

jaink számára január 31-én. Vendégszereplésre hívjuk

a gyúrói tagiskola diákjait is. A versenyt – mint minden

évben – most is rajzpályázattal együtt hirdetjük meg.

Február elején megint a mi iskolánk biztosít lehetőséget

a Területi Népdaléneklési verseny lebonyolítására, majd

remélhetőleg a sikeres szereplések után a megyei

döntőre készülünk.

Február hónapban felsős diákjaink képviselik iskolánkat

a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási versenyen.

Február 10-én télbúcsúztató FARSANGI

KARNEVÁL.

Szép eredményeket, jó munkát és sikeres ver-

senyzéseket, szerepléseket kívánok.

Somfai Sándorné

ÓVODAI HÍREK
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A HM Katolikus Tábori Püspökségen országos szavaló-

versenyt rendeztek. Az idei – december 5-én, hétfőn

megtartott – vetélkedésen a diákoknak két-két művet

kellett előadniuk.

Örkény István néhány egypercesét, illetve Babits Mi-

hály Balázsolás, Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokság-

ról, Arany János A walesi bárdok, Vajda János Őszi

tájék és Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című verseit

adták elő a bátor fiatalok.

A december 5-i, hétfői versenyre érkező lányokat és

fiúkat, valamint kísérőiket Berta Tibor ezredes, a Kato-

likus Tábori Püspökség általános helynöke köszöntötte.

A szigorú zsűri előtt – amelynek tagja volt Bíró László

katolikus tábori püspök, Szalay Tamás nyugállományú

ezredes, a Tábori Lelkészi Szolgálat szakreferense,

Bozó Tibor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar sze-

mélyügyi csoportfőnöke, valamint prof. dr. Padányi

József ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetem megbízott rektora – adták elő a püspökség által

meghatározott „listáról” kiválasztott műveket.

A döntés most sem volt egyszerű, ám a zsűri értékelése

szerint a legszebb előadást ezúttal is a tordasi Magyar

Melindától hallhatták, aki így az első helyen végzett. 

Melinda meghívást nyert, szülővel együtt jövő év

májusában a franciaországi Lourdes-ba, és 25 000 Ft

értékű könyvutalványban részesült.

Köszönet Dr. Hamza Lászlóné felkészítő tanárnak.

Toman Ilona

Szavalóverseny 2011 

A hagyományos új évi jókívánságok mellé szeretnék

erre az évre elegendő időt (és persze kedvet is) kívánni

mindnyájuknak, hogy jusson alkalom az olvasásra is. Jó

könyvekben – remélem, így gondolják majd – nem lesz

hiány, ha ellátogatnak a könyvtárba. Kedvcsinálónak

néhány új címet ajánlanék: 

a legkisebbek nagy kedvence a Tesz-Vesz város-sorozat,

most megjelent a legújabb kötet, az Óriási Tesz-Vesz

könyv. Komoly rajongótábora van már Geronimo Stil-

tonnak is, aki értelmiségi egér, a Rágcsáló Hírek

főszerkesztője. Az ő és kis barátai fantasztikus kaland-

jairól szólnak a sorozat részei, amelyeket a nagyobbak

kölcsönözhetnek ki. 

A felnőtteknek ajánlom Kepes András Tövispuszta című

könyvét, amit a szerző „kávéfoltos levelekből, megsár-

gult, tépett szélű dokumentumokból, elrongyolódott

naplókból és felesleges tárgyak szagából” próbált ösz-

szerakni.

Bevallása szerint a történet – melynek egyik hőse ő

maga – olyan, „akár egy szappanopera”. Vagy mint a

történelmünk. “Arra gondoltam, hátha az igazság

helyett mondogatott és a valóság helyett megélt

történetek összeillesztve valósággá válnak.”- írja aján-

lásában.

További új könyvek:

Lackfi János: Átváltozós mesék

Schäffer Erzsébet: A temesvári lány

Wilbur Smith: Afrika szarva

Frei Tamás: A bankár

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

Kedves Olvasók!

KÖNYVTÁR
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Szeretettel köszöntjük a 2011. évben született tordasi babákat!

Májer Ábel (02. 11.)
Májer Ottó, Varga Erzsébet

Tombor Panna (02. 17.)
Tombor Attila, Szabó Edina 

Feldhoffer Eszter (01. 24.)
F. István, Szabó Viktória

Wölfl Helga (01. 21.) 
Wölfl Tamás, Dr. Ursu

Krisztina

Vida-Pataki Miksa (05. 23.)
Vida Antal, Pataki Ágnes

Rabby Zóra Laura (06. 11.)
Rabby Nándor, Szukola

Henriett

Glevitzky Dóra (09. 03.) 
Glevitzky Tamás, Katona

Krisztina

Cravero Róbert (07. 09.)
Cravero Róbert, Mojzer

Ágnes

Szabó-Komoróczki Hanna
Zsófia (09. 14.)

Sz. Tamás, Komoróczki Dóri 

Bélai Kornél Márk (07.10.)
Bélai Milán, Sztastyik Dóra

Bobák Bendegúz (03. 13.)
Bobák Attila, Kovács

Katalin

Tóth Anna (09. 13.)
Tóth Gábor, Gál Tímea

Bóta Linda (07. 02.) 
Bóta Dániel, Kozma Lilla

Király Anna Piroska (06. 09.)

Király Csaba, Fésűs

Krisztina

Kokavecz Réka (03. 17.)
Kokavecz László, Árvai

Erika

Tódor Lukács (04. 23.)
Tódor Dénes, Budavári

Erzsébet 
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Tarsoly András (09. 24.)
T. András, Kuti Katalin

Tóth-Borostyán Richárd (10. 18.)
Tóth Zoltán, Tóth-Borostyán Brigitta 

Kovács Dominik (09. 20.)
K. Tibor, Oravecz Petra

Soltész Virág (10. 29.)
Soltész Gábor,  Tóth Zsuzsanna

Kolnhofer Márk (10. 19.)
K. Bálint, Derecskei Anita

Selyem Petra (12. 05.)
Selyem Attila, Jacsó Zsóka 

Tóth-Rákosi Lilla (12. 13.)
Tóth Árpád, Tóth-Rákosi

Petra

Bikkes Benedek Dániel (12.
14.) Bikkes György, Bíró

Aranka 

Dudás Zsigmond (12. 06.)
Dudás Zsolt – Sági Anikó  

Gyarmati Dániel (12. 17.)
Gyarmati Gergő, Stampel

Erzsébet 

Gladcsenkó Maja (11. 02.)
G. László, Kiss Kriszti

Tóth Hunor (11. 16.)
Tóth Előd, Szász Katalin

Bohár Tamás (12. 21.)
Bohár Tamás, Horváth Erika
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.

Péntekenként 18.00 órakor vesperás (esti dicséret).

Minden hónap első péntekjén 18.30-kor szentmise,

előtte 17.30-tól gyóntatás.

Minden hónap harmadik péntekén a vesperás után fél

hétkor bibliaóra. Vezeti: dr. Hankovszky Béla atya. 

Február 18-án közös farsangi mulatság Gyúrón, a rác-

keresztúri és gyúrói egyházközséggel közösen. Rész-

letek honlapunkon.

Február 22-én Hamvazószerdán este 19.00 órakor mise

és hamvazkodás.

„Neked mondok áldást, amíg csak élek!” (62. zsoltár)

2012. december 26-án ünnepeltük Tordason Schrőder

Gyula atya gyémántmiséjét, pappá szentelésének 60-ik

évfordulóját. A hálaadó szentmisén részt vettek a rác-

keresztúri, martonvásári és gyúrói testvéreink.   

Karácsony előtt a Katolikus Karitász tordasi csoportja

eljutatta szeretet csomagjait a tordasi rászorulóknak.

Köszönjük mindazoknak, akik az Erzsébet napi karitász

vásáron és kávéházban vásárlásukkal támogatták a

szükséget szenvedőket. Külön köszönetünket sze-

retnénk kifejezni Bradák Györgynek, Erdélyi Gábornak,

Gáspár Csabának, Kántor Ferencnek, Mészárosné

Marikának, Simon Györgynek, Varga Attilának és azok-

nak az áldozatkész asszonyoknak, akik kalácsot,

mézeskalácsot sütöttek.

Házszentelés

A házszentelés szertartása Isten jelenlétének

tudatosítása életünkben, otthonunkban. Fontos jele

annak, hogy a liturgia és hatásai nem korlátozódnak a

templomra, hanem átjárják a mindennapok tereit is: em-

berközeliek tudnak lenni, ugyanakkor céljuk, hogy az

ember is közelítsen hozzájuk. A szentelés könyörgés Is-

tenhez. Ő ad erőt ahhoz, amire meghív minket. A

házszentelés egyben jó alkalom a lelkipásztori láto-

gatásra, egyházközségünk egységének megerősítésére. 

Idén szeretnénk közösségünkben a házszentelés régi

hagyományát föleleveníteni illetve folytatni, ezért kér-

jük, hogy aki szeretné, hogy lakását Jácint atya

megszentelje, az jelezze a templom bejáratánál elhe-

lyezett ívek egyikén.

Programjainkról részletes információ található honla-

punkon.:www.tordasrk.hu
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Január 15. Vasárnap 17 óra  Tordas,
Római Katolikus Templom

Igével szolgál: Szalay Tamás, ny. evangélikus tá-
bori lelkész ezredes, az alkalmat követően sze-
retetvendégséget (agapé) tartunk

Január 16. Hétfő 18 óra Gyúró,
Református Templom

Igével szolgál: Bokros László, baptista gyü-
lekezetvezető presbiter

Január 17. Kedd 18 óra Tordas,
Evangélikus Gyülekezeti Ház

Igével szolgál: Dr. Hankovszky Béla, római kato-
likus tábori lelkész, az alkalmat követően sze-
retetvendégséget (agapé) tartunk

Január 18. Szerda 18 óra Gyúró,
Római Katolikus Templom

Igével szolgál: Kádár Ferenc, református lelkipász-
tor az alkalmat követően szeretetvendégséget
(agapé) tartunk

Január 19. Csütörtök 18 óra Tordas,
Baptista Imaház

Igével szolgál: Kádár Ferenc, református lelkipász-
tor

Január 20. Péntek 18 óra Gyúró,
Református Templom

Igével szolgál: Süller Zsolt, evangélikus lelkipász-
tor, az alkalmat követően szeretetvendégséget
(agapé) tartunk

Január 21. Szombat 18 óra Tordas,
Baptista Imaház

Igével szolgál: Hodozsó János, baptista lelkipász-
tor, az alkalmat követően szeretetvendégséget
(agapé) tartunk

Január 22. Vasárnap 17 óra Gyúró,
Evangélikus Templom

Igével szolgál: Mihálffy László, római katolikus
lelkipásztori munkatárs, az alkalmat követően sze-
retetvendégséget (agapé) tartunk

Szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket
közös alkalmainkra!

AZ IMAHÉT ALAPIGÉJE

(1Kor 15,51-58)

„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan

mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk

változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó

harsonaszóra; mert  meg fog szólalni a harsona, és

a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi

pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romol-

hatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak hal-

hatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó

romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó hal-

hatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg

van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a

te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál ful-

lánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála

az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk

Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim,

legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodja-

tok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjá-

tok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

(Magyar Bibliatársulat kiadása)

IMAHÉT - A Krisztus-hívők egységéért
2012. január 15-22.

„...mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51)
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Egy újabb évet kezdve az ember – akiben még él a

remény szikrája – úgy érezheti, talán most van ideje

valami újnak. Egy elhatározásnak, egy ígéretnek. Szok-

tunk is, ki-ki vérmérsékletének megfelelően, újévi fo-

gadalmakat tenni. Ilyenkor mintha a remény újra éledne

bennünk, s úgy gondoljuk, hátha most más lesz, mint

eddig. …majd eltelik pár nap, talán pár hét, és máris

csalódást érzünk.

Inkább végig sem gondolom, hányszor kellett az eddigi

néhány év alatt csalódnom magamban, elhatározásaim-

ban. Rájönni, hogy mégsem megy. Volt úgy is, nem

egyszer, hogy a másik emberbe, nagy szavakba vetett

reménységem is hiábavalónak bizonyult. Életem során

az egyetlen személy, akinek az ígéretében nem kellett

csalódnom, az Isten. Ezért merem rábízni magamat, az

egész életemet, családunk sorsát és a gyülekezet egész

közösségét, amelynek lelkipásztorává tett. Mert tudom,

hogy amit Ő ad, amit ígér, az mind jó. Ezért reményke-

dem abban most, amikor egy új évet kezdünk, hogy az

ígéret, amit Igéjében tesz népe számára, ma is igaz: „…

én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meg-

tudjátok!” (Ézsaiás 43,19)

Istennel mindig lehet, és mindig jó is újat kezdeni. Az,

amit Ő hoz, mind a javunkra van. Amikor népe számára

újat ígér a szentírás idézett szakaszában, egy leigázott

népet szólít meg, amely idegen hatalmak játékszereként

szenvedett, s nekik kínálja a szabadulás lehetőségét. De

a prófétai sorok között már ott van az ÚJ szövetség

ígérete is, amellyel Isten Jézus személyében az egész

embervilágot, benne a mi életünket is kimenti a Sátán

befolyási zónájából. Az újesztendő örömhíre ez: Isten-

nel lehet újat kezdeni.

Isten újat teremtő munkájának egyik eszköze a

gyülekezet közössége. Azzal a reménnyel kezdjük meg

ezt az évet, hogy a megújulást a mi életünkön is meg-

mutatja.

2012. január 1-től indul az előző év végén megválasztott

presbitérium munkája. Az eddigi testület újabb tagokkal

is bővült, így reménység szerint új lendület jellemzi

majd közös munkánkat. A most felálló presbitérium tag-

jai: Alföldy-Boruss Áron, Apostagi Zoltán gondnok,

Erdélyi Gábor, Lázár Bálint, Molnár Tibor, Nikodémus

Antal, Szelei József, Szucsán László. Pótpresbiterek:

Horváth Béla, Jékeyné Winter Erzsébet, Szabó Szilárd.

Ettől az évtől kezdve kiemelt célunk, hogy a különböző

feladatokat nagyobb átgondolással, részletesebb kidol-

gozással végezzük el, lehetőleg a gyülekezet tagjainak

minél szélesebb körét bevonva a döntések elő-

készítésébe különböző gyülekezeti bizottságokon

keresztül. Isten áldását reméljük az új indulásra.

Hamarosan közszemlére kerül templomunkban a

gyülekezet 2012. évi Választói Névjegyzéke, mely a

gyülekezet konfirmált, egyházfenntartó tagjait tartal-

mazza. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket, esetlegesen

újabb tagok jelentkezését szeretettel várjuk január

végéig.

Bár az új gyülekezeti ház építése a téli hónapokra az

időjárási körülmények miatt szünetel, a lelki ház

építésében továbbra sincs megállás. Így az újesztendő

napjaiban is szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és

minden kedves érdeklődőt alkalmainkra.

Rendszeres alkalmaink:

Istentisztelet: vasárnap 10 órakor

Istentisztelet idejében: foglalkozás gyermekeknek

Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ün-

nepeinken

Bibliaiskola: szerdán 18 órakor

Házi Istentisztelet: csütörtökön 18 órakor (böjt idejéig)

Ifjúsági óra: megbeszélés szerint

Lelkészi Hivatal:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Újat cselekszem

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
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A tordasi Otthon szociális foglalkoztatóiban dolgozó el-

látottak köszönik a község lakóinak 2011. évben nyúj-

tott támogatásukat, a gyártott termékeinkről alkotott

elismerő véleményüket, a sok vásárlást, és az újonnan

alakult szolgáltató csoportunkba fektetett bizalmat.

KÖSZÖNJÜK!

2012 -ben  a már megszokott termékeink mellett igyek-

szünk új portékákkal,  szolgáltatási ajánlatainkkal

gazdagítani kínálatunkat.  

Zenekarunk, a Tordasi Szivárvány Együttes – a

foglalkoztatás részeként - új műsorát ajánlja gyermek-

csoportoknak, közösségeknek.

A vásárlás, megrendelés  helyszíne: Tordas Gesztenyés

út 1. /2. emelet

Elérhetőségeink: Tel: 06-22-467-199, e-mail: ter-

mek@minosegtordas.hu   www.minosegtordas.hu

Az értelmileg sérült emberek életminőségének emelése,

sport-, kulturális és szabadidős tevékenységeik, fog-

lalkoztatási lehetőségeik, esélyegyenlőségük, társadalmi

integrációjuk segítése érdekében alakult, 18 éve

működő 

„JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány

köszöni az állampolgárok 1%-os adófelajánlását.

Kérjük, 2012-ben is nyilatkozzanak, támogassák az

alapítványi célok megvalósítását! Használják fel a

lehetőséget a sérült emberek segítésére!

Adószámunk: 18481594-1-07

FELHÍVÁS

AZ OTTHON HÍREI

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



2011 decemberében a fiatalabb korosztály ver-

senyzőivel Budapesten, a Simon Judo Önvédelem,

Szabadidő és Diáksport Egyesület által rendezett Szent

István kupán, illetve a Honvéd - Kipexteam által ren-

dezett Karácsony kupa „Évadzáró” Judo verseny és

játékos vetélkedőn vettünk részt.

A Szent István kupa versenyen az alábbi eredmények

születtek:

Lipovics Dániel I.

Landenberger Ábel I.

Lipovics Ráhel II.

Demeter Richárd II.

Farkas Bálint II.

Karácsony kupa versenyen elért eredmények:

Kleman Noémi I.

Szilágyi Szabolcs II.

Landenberger Ábel III.

Farkas Bálint V.

Ifjú versenyzőinknek a szakosztály nevében gratulálunk

az elért eredményekért.

Kalamár Domokos testnevelő, edző
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Integrált Kupa
Asztalitenisz Verseny

TORDAS

Második alkalommal szeretnénk közösen megrendezni 2012. március 31-én (szombat) ezt a

versenyt. Kérünk minden sportot, főleg asztaliteniszt kedvelő tordasit, jelentkezzen március

20-ig a Művelődési Házban.

Kívánunk minden versenyzőnek egy  jó hangulatú, mozgással eltöltött napot!

Művelődési Ház

TEMPO TORDAS SE

CSELGÁNCS - JUDO
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MEGHÍVÓ!

A Tordasi Polgárőrség 2012. február 20-án, hétfőn, 18 órakor tartja éves közgyűlését.

A közgyűlés helye: Tordas, Művelődési Ház.

Napirendi pontok: beszámolók megtartása,

beszámolók elfogadása, egyebek.

A közgyűlésre minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel várunk! A cikken kívül név szerinti

meghívót senkinek nem küldünk.

Vezetőség

Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is.

Ilyenkor, a már hagyományos módon lehet az adó 1%–

áról, annak sorsáról dönteni. Mindenkit felkérünk,

döntsön lelkiismerete szerint. 

Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok fe-

lajánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történő

adományokat.

Nevünk: Tordasi Polgárőrség

Adószámunk: 19097439-1-07

Bankszámla számunk: 11670009-07856100-

70000008.

Tevékenységünk Tordas közbiztonságának, és az itt élők

értékeinek megőrzése. Tesszük mindezt immár több

mint 20 éve, önkéntesen, és politikamentesen. Keressük

azokat, akik ehhez kedvet éreznek. Jelentkezhetnek nap-

pali szolgálatra, rendezvények segítésére akár kis-

mamák, és nyugdíjasok is. Várjuk azok jelentkezését is,

akik éjszakai szolgálatot tudnak vállalni. Nagyon várjuk

az olyan fiatalokat, akik a falu közbiztonságáért tenni

akarnak. Jelentkezni lehet az elnöknél (06 30/93 47 816,

andorfy@citromail.hu), vagy bármely másik vezetőségi

tagnál.

Vezetőség

Védőnői tanácsadás
Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük

betölti az adott hónapban a születésnapját jelent-

kezzenek 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 tanács-

adás

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. (Pol-

gármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Nagyné Schubert Réka, védőnő

POLGÁRŐRSÉG HÍREI

VÉDŐNŐI HÍREK

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

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.

Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22 311 325

Orvosi rendelő: 06 22 467 527

06 20 390 1505

Védőnő: 06 30 312 76 72

Gyermekorvos: (Martonvásár) 

06 22 460 637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25 492 021 

Gyógyszertár: (Martonvásár) 

06 22 460 019 

Defibrillátor: 06 30 249 99 99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 

06 22 460 007; 06 20 969 5963

Polgárőrség telefon:

06 30 630 8777

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22 467 503

Iskola: 06 22 467 532

Óvoda: 06 22 467 502 

(42-es m.); 06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal: 

06 22 467 502

Csatorna üzemzavar bejelentés:

Nyitrai János 06 20 852 0352

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80 533 533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80 424 242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80 203 895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22 460 081

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Káposztás Zoltán

temetésén részt vettek, és sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

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.

Eladó

Tordason a Dózsa György utca végén, közvetlen az erdő mellett

5865 m2 területű föld eladó.

Érdeklődni: 70/545-5518, 10-18 óráig.


