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A nyár elmúltával, az ôszi gyümölcsérlelés után a természet
is felkészül a téli pihenésre. Majd télen erôt gyûjt a tavaszi kez-
désre, az új élet létrehozására.

Az önkormányzatnál is az idei év utolsó negyede kezdôdik.
A háromnegyed éves beszámolónál kiderül, hogyan gazdál-
kodtunk a közösség vagyonával, pénzével, a befizetett adók-
kal. De ilyenkor kezdôdik a jövô év tervezése is. Számba vesz-
szük a feladatokat, azok elvégzéséhez szükséges kiadásokat és
tervezzük, keressük a hozzá való pénzforrásokat, bevételeket.

A tervszerû, visszafogott gazdálkodás eredménye jól lát-
szik az idei év gyakorlatában. Intézményeink mûködése kie-
gyensúlyozott, az önkormányzat gazdasági helyzete rendkívül
stabil. A lakosság nagy többsége lelkiismeretesen teljesítette
befizetési kötelességeit.

A jól szervezett karbantartó brigád egyre több olyan fela-
datot is el tud végezni, melyre hosszú évek óta nem volt példa.
Mindezek mellett jelentôs szerepet vállal az önkéntesekkel
együtt az óvodaépítésben. A közös munka eredménye önma-
gáért beszél: bô két és fél hónap alatt elkészült egy 150 m2-es
pince és egy 380 m2-es földszinti szárny tetô nélkül, szerkezet-
készen. Mindez egy olyan csapattal, akikkel együtt kivitelezési
tevékenységet még nem végeztünk. Köszönjük mindazoknak,
aki eddig ebben részt vettek: az önkormányzat embereinek, az
önkéntes munkavégzôknek, az étkezést biztosítóknak, a fuva-
rozóknak, akik helyet és eszközöket biztosítottak, akik segítet-
tek a szervezésben, akik anyagilag is támogattak, és akik még
más módon segítettek. További munkájukhoz sok erôt és ki-
tartást kívánok!

Október az emlékezés hónapja is. 1-jén az idôsekre emlé-
keztünk. Azokra, akiknek köszönhetjük létünket. Akik sok
mindent átélve, sok fáradtsággal építették azt az országot, ahol
élünk. Köszönjük életüket, munkájukat, hitüket, kitartásukat és
szeretetüket. Október 6-án emlékeztünk azokról, akik 1848-

49-ben csatába vezették seregeinket és hôsiesen adták életüket
a hazáért. 23-án emlékezünk azokról, akik 1956-ban mertek
fellázadni és összefogni a szabadság reményében. Tetteik nem
voltak hiábavalók, példáik örökké fennmaradnak. Végül no-
vember elején emlékezünk szeretteinkrôl, akik már nem lehet-
nek köztünk. Akiknek nem halljuk hangjukat, nem ölelhetjük
vállukat. Akikkel nem örülhetünk, és nem sírhatunk együtt. 

Nyugodjanak békében!

Juhász Csaba polgármester

1956 a miénk!

Ötvenhat a miénk
ezt is ellopnátok, mint annyi mindennel tettétek!
Ötvenhat a miénk
bár ma is felakasztanátok
már nem bitóra, csak szögre, kampóra
de eltemetnétek drótokkal összekötözve nagy titokban
ha nem másképp, hát elorozva, mintha a hôsök ti lennétek!

Ötvenhat a miénk
és utódainkké, bár sokukat rútul félrevezettétek,
ám nem tart örökké az uralmatok!
A fejekben, ha lassan is, de tisztul a kép
felébred az öntudat hosszú álmából,
hogy soha többé ne tévessze össze senki,
semmilyen hazugságáradat,
hogy ki volt a gyilkos és ki az áldozat!

Horváth Magdi

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon
az elmúlt húsz esztendôben.”         (Albert Camus: A magyarok vére)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRADALOMRÓL, október 22-én este 6 órától az Emlékparkban. Ünnepi beszédet mond
Kosaras Péter Ákos iskolaigazgató.

GYERTYAGYÚJTÁS AZ ’56-OS FORRADALOM EMLÉKÉRE, a szovjet invázió kezdetének évfordulóján, november 4-én,
19.30-kor az ötvenhatos emlékoszlopnál.

„TITKOK, KALANDOK, TALÁLKOZÁSOK” címmel mesél élményeirôl Schäffer Erzsébet, a Nôk Lapja fômunkatársa no-
vember 11-én 17 órától a könyvtárban.
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Önkormányzati hírek

Képviselô-testületi ülés, 2009. szeptember 8.

A Képviselô-testület a Szociális Bizottság új tagjának Fá-
bián Jánosnét választotta meg.

A Képviselô-testület a Csillagfürt lakókert lakóinak kérel-
mét, mely szerint Tordas Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 4/2005. (V.25.) számú rendelete a Helyi Építési
zabályzatról akként módosuljon, hogy a kertvárosias lakóterü-
leten az építési telkek maximum egylakásos lakóépületek el-
helyezésére szolgáljanak, nem támogatta, így továbbra is két-
lakásos épületek építhetôk úgy, mint a falu bármelyik telkére.

A Képviselô-testület elfogadta
- a 2008. évi féléves pénzügyi beszámolót,
- Tordas Települési Környezetvédelmi Programja (2005-2011)
  idôarányos értékelésérôl szóló tájékoztatását,
- az Állattartási rendeletet (ismertetése a 3. oldalon olvasható),
- az Óvodai Közoktatási Megállapodás módosítását,
- a Közbiztonsági Koncepciót.

A Képviselô-testület döntött arról, hogy
- a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
  pályázat 2010. évi fordulójához csatlakozik,
- Turú Gábor a Cifra pince területe (2463 Tordas, Somogyi B.
  u. 21.) és a Vajda János utca közötti önkormányzati füves te-
  rületen, 45 fokos szögben 11 darab parkolóhelyet építhet az-
  zal a kikötéssel, hogy a parkolók az épület alsó felén lévô
  kertkaputól lefelé kerüljenek kialakításra.

A Képviselô-testület az Öreghegyre vezetô utat (hrsz: 018)
Erdômajori útnak nevezte el.

A Képviselô-testület a rendelkezésre álló információk alap-
ján határozni nem tudott, ezért elnapolta a Goodwill Consul-
ting Kft. Elsô Magyar Egészségfalu beruházás pályázatához
szükséges döntési javaslatait.

A Képviselô-testület egyetértett azzal, hogy a Sajnovics
János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény az általa szedett bérleti díjakat a 2009/2010.
tanévben a következôk szerint állapítsa meg: hangszer bérleti
díj: 5 000 Ft/tanév; a néptánc cipôk, csizmák használati díja:
5 000  Ft/tanév.

Rendkívüli testületi ülés, 2009. szeptember 22.

A Képviselô-testület
- a Pénzügyi Bizottság külsôs tagjának Botta Zsoltot választot-
  ta meg,
- támogatta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakí-
  tásának pályázatát,
- nem fogadta el a Martonvásár-Bicske távvezeték létesítésével
  összefüggô, a Georgikon Agro-Kár Bt. 0103/34. hrsz terület-
  re adott kárszámítási javaslatát, de elfogadta az ajánlott kár-
  összegeket a következô hrsz. területekre: 039/21, 0105/6
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
  Mûvészetoktatási Intézmény házirendjének jóváhagyását el-
  napolta,
- a Tordas, Sajnovics tér 3. I. emelet 1. szám alatti, 54 m2-es
  szolgálati lakását 2009. október 1-jétôl a munkaviszonya
  fennállásáig kiutalta Szkiba Editnek.

KÖZLEMÉNYEK

Felhívjuk a lakosság és a temetôt használók figyelmét,
hogy a ravatalozó mögött lévô kis szemetes nem a növényi
hulladékok elhelyezésére szolgál! Ezt továbbra is a kút mögött
lévô tárolóhelyre tegyék. A kis gyûjtôbe a temetésnél és más-
hol keletkezett kisebb szemetet kérjük elhelyezni! Köszönjük!

Papírgyûjtés

Sokan jelezték, hogy sajnos nincs elegendô helyük ahhoz,
hogy a tavaszi iskolai papírgyûjtésig tárolják a felhalmozott
prospektusokat, szórólapokat, újságokat, így a papírhulladék a
szemetesben végzi.

Simonné Gabi vállalta, hogy összegyûjti és tárolja azt a pa-
pírhulladékot, amit kényszerûségbôl dobnak ki, hiszen az isko-
lásoknak pénzt jelent, nem is beszélve arról, hogy környeze-
tünket is védjük az újrafelhasználás elôsegítésével. Kérjük te-
hát mindazokat, akik otthon nem tudják tárolni a papírhulladé-
kot, hogy adják le Gabinál, a Szabadság út 26. szám alatt (Pa-
pír-írószer-ajándék bolt). Az így összegyûlt hulladék tavasszal
kerül elszállításra, és a bevételt az iskolások javára fordítják.

Hajbin Tímea

A csatorna-rendszerben az idegen eredetû tárgyak miatti
eseti duguláselhárítás költsége 2009. elsô félévében megha-
ladta az 1 millió forintot! (2008-ban összesen 700 ezer forint
volt). Amennyiben ez a költség tovább emelkedik, ez magával
vonhatja a csatornadíj emelkedését is, hiszen a beszedett díjak
kell, hogy fedezetet biztosítsanak a felmerülô kiadásokra!

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elmöke

Ôszi munkák a faluban

Amennyire az idejük engedte, a karbantartó brigád egy ré-
sze elkezdte az ôszi munkálatokat a településen. A régi óvoda
mellett a szükséges mértékben kivágták a rendezetlen bokor-
sort, így a kanyarban átkelôknek nagyobb rálátásuk van a Gyú-
ró felôl érkezô autósokra. Elkezdôdött a vízelvezetô árkok, át-
ereszek karbantartása is. Ennek keretében megkerestük a meg-
lévô átereszeket (Köztársaság u., Szabadság u., Petôfi u.) és
megkezdtük a tisztításukat, melyre az utóbbi tíz évben nem na-
gyon került sor.

Beneveztünk a Napkorona Bajnokságba!

Szükséges adatok: név, cím, napkollektor nagysága (m2),
napkollektor típusa, napelem kapacitása, napelem típusa.

A Bajnokság nyertesét 2010. tavaszán hirdetik ki. Ameny-
nyiben a településünkön országosan a legmagasabb az egy fôre
jutó napenergia hasznosítás, akkor Tordas lesz a Napkorona díj
2009 birtokosa. A magas presztízsértékû díj a médiavisszhang-
nak köszönhetôen a település országos és európai megítélése is
pozitívan változik.

Mivel még fél évünk van arra, hogy növeljük a napenergia
hasznosítás 1 fôre jutó értékét, tájékoztató anyagokkal szeret-
nénk megismertetni a lakosságot ennek az energiaforrásnak az
elônyeivel, ezzel ösztönözve a beruházási kedvet.

Hajbin Tímea

Tordas benevezett a Napkorona
Bajnokságba, hogy megmutassuk,
Magyarországon itt a legmagasabb az
egy fôre jutó napenergia felhasználás!

A Napkorona Díj elnyeréséhez
mindössze annyi szükséges, hogy ösz-
szegyûjtsük, az önkormányzat terüle-
tén hány magánszemély, cég, hivatal
használ napkollektort vagy napelemet,
és mekkora méretben!

Küldje el Ön is, lakásán vagy más
ipari vagy szolgáltató épületén milyen
nagyságú napkollektor, illetve milyen
teljesítményû napelem található!
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Új állattartási rendelet
Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009.

szeptember 9-én tartott ülésén megalkotta 9/2009. (IX. 9.) szá-
mú rendeletét az állatok tartásáról, melynek rendelkezései kö-
zül az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet.

A rendelet Tordas község közigazgatási területére terjed ki,
szabályai azonban nem vonatkoznak a cirkuszra, állatkiállítás-
ra, állatvásárra, vágóhídra, mezôgazdasági nagyüzem állattartó
és állattenyésztô telepére.

A rendelet tételesen meghatározza a haszonállatok fogalmát
és csoportjait, kedvtelésbôl tartott állatok csoportjait, valamint
a veszélyes állatok fogalmát.

A rendelet betartását a közegészségügyi felügyelôk, a ható-
sági állatorvos, a jegyzô és az építéshatósági jogkörrel rendel-
kezô jegyzô ellenôrzi, és szükség esetén intézkedik.

Állatot tartani csak a hatályos jogszabályokban foglaltak
betartásával, a lakosság indokolatlan zavarása nélkül lehet. Az
állatokat úgy kell tartani, hogy az ember és állat egészségét és
testi épségét nem veszélyeztetheti, illetve anyagi kárt nem
okozhat. A község belterületén állatokat közterületre kienged-
ni, ott legeltetni, felügyelet nélkül hagyni tilos.

Haszonállatot tartani csak a jogszabályokban meghatáro-
zott helyen és építményben lehet, közös udvarban, kertben,
idegen tulajdonú ingatlanon csak a tulajdonosok vagy bérlôtár-
sak írásbeli hozzájárulásával. Szabályozza a rendelet az állat-
tartásra szolgáló építmények elhelyezését, a betartandó védô-
távolságokat és az egyes állatfajok tartható egyedszámait.

A trágya és trágyalé kezelése a szomszédos lakóházakban
élôket nem zavarhatja. Az állattartásra szolgáló építményeket a
tulajdonos köteles folyamatosan tisztán tartani, évente fertôt-
leníteni. A trágyát és trágyalevet szivárgásmentes, zárt tároló-
ban kell elhelyezni, amit élôvízbe, szennyvízcsatornába, kom-
munális hulladékok közé, saját vagy más telkére kijuttatni tilos.
A szükséges védôtávolságokat a rendelet melléklete határozza
meg. A rovarok és rágcsálók irtásáról gondoskodni kell.

Az állattartási tevékenység megkezdésérôl illetve megszün-
tetésérôl az állatállományt ellátó állatorvost és a jegyzôt tájé-
koztatni kell.

A méhek tartását a megkezdéstôl követô 8 napon belül be
kell jelenteni a jegyzônél. Április 15. és szeptember 15. között,
a méhek aktív idôszakában a lakóövezetekben legfeljebb 10
méhcsalád tartható. A vonatkozó más jogszabályokat itt is fi-
gyelembe kell venni.

A kedvtelésbôl tartott állatok tartásánál biztosítani kell min-
den állat sajátos tartási feltételeit, a szomszédok nyugalmának
zavartalanságát.

A rendelet külön fejezetben rendelkezik az ebtartásra vo-
natkozó szabályokról. Az eb tartóját bejelentési kötelezettség
terheli, ha az eb a 3 hónapos kort elérte, illetve tartásába 3 hó-
naposnál idôsebb eb került, tartási helye 3 hónapnál hosszabb
idôre megváltozott, az eb új tulajdonoshoz került, az eb elhul-
lott vagy elveszett.

Belterületen - engedély nélkül - önálló ingatlanonként leg-
feljebb 3 db, három hónaposnál idôsebb eb tartható. Háromnál
több eb tartását az állattartó kérelmére a Képviselô-testület ha-
tározatban engedélyezheti.

Az ebet tulajdonosa úgy köteles tartani, hogy az közterület-
re kijutni, elkóborolni ne tudjon, anyagi kárt ne okozzon és
senki testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse. Harapós vagy
támadó természetû ebet biztonságos módon, bekerített helyen
kell tartani, és a ház bejáratára szembetûnô módon a harapós
kutyára utaló figyelmeztetô jelzést kell elhelyezni. Bekerítetlen
ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

Közterületre ebet csak pórázon, harapós vagy támadó ter-
mészetû ebet szájkosárral szabad kivinni. Az eb a közterületet
nem szennyezheti, a keletkezett szennyezôdés azonnali eltávo-
lításáról gondoskodni kell.

A rendelet tartalmazza az ebek beoltására vonatkozó tulaj-
donosi kötelezettségeket.

A kóbor ebeket az önkormányzat befogatja és ideiglenes
elhelyezésérôl gondoskodik. A befogott ebet a tulajdonos 14
napon belül kiválthatja. Ennek feltétele, hogy a befogás és tar-

tás költségeihez 5 000 Ft-tal (ötezer forinttal) hozzájárul. A
hozzájárulást az Önkormányzat pénztárába kell befizetni. Az
ebet a tulajdonos az ideiglenes elhelyezést biztosító telepen a
tulajdont igazoló oltási könyv és hozzájárulás befizetésérôl
szóló igazolás bemutatása mellett kapja vissza. A 3 hónapon
belül ismétlôdô elkóborlás szabálysértésnek minôsül, és a tu-
lajdonos 10 000 Ft (tízezer forint) szabálysértési bírsággal súj-
tandó. A ki nem váltott eb a határidôn túl az ideiglenes elhelye-
zést biztosító telep tulajdonába kerül.

Az állati hullák ártalmatlanná tételérôl és elszállításáról a
tulajdonos 24 órán belül köteles gondosodni. Az elhullott, 50
kg-nál nem nagyobb állatot, valamint 3 hetesnél fiatalabb el-
hullott malacot, bárányt, kecskegidát, borjút évente legfeljebb
50 kg össztömegig a tulajdonos saját telkén a telek határvona-
lától 1,5 m-re elföldelheti, de ennek feltétele, hogy a felszín
alatti víz mindenkori maximális nyugalmi szintje és az elfölde-
lés mélységi szintje között legalább 1 m távolság legyen.

Ha az állattartó jogszabályt sért, a jegyzô elôzetes figyel-
meztetés után az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, illetve
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. A szabálysértôk ese-
tenként 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújthatóak.
Az állattartás megtiltásra kerül, ha:
- az állattartó az állattartás feltételeit, figyelmeztetés ellenére,
  ismételten megszegi,
- az állattartás e rendeletben biztosított feltételei nem biztosít-
  hatók,
- az állattartás a környék lakóinak nyugalmát nagy mértékben
  zavarja.

Az állattartást megtiltó jogerôs határozat végre nem hajtása
esetén a jegyzô az állattartó költségére  elrendelheti az állat el-
szállítását, kényszer-értékesítését, a jogszabályok szerinti ke-
zelését.

Az állattartási rendelet 2009. október 1-jén lépett hatályba,
teljes szövege megtekinthetô a település honlapján, vagy a
Községháza hirdetôtábláján.

Tisztelettel kérem az állattartókat a szabályok figyelembe-
vételére, azok betartására.

dr. Matota Kornél körjegyzô

Együttmûködés az Értékmegôrzôkkel

Júliusban Cifka János és Bedi Viktor invitálására Juhász
Csaba polgármester úrral részt vettünk egy egyeztetô megbe-
szélésen az Aratóbállal kapcsolatosan.

Az Értékmegôrzôk segítséget kértek a hangosítás és egyéb
eszközök biztosításában az önkormányzattól, valamint felaján-
lották, hogy helyet biztosítanak számunkra az új óvoda építé-
sére szervezett adománygyûjtéshez. Juhász Csaba polgármes-
ter úr biztosította az Értékmegôrzôk képviselôit, hogy ingye-
nesen használhatják az önkormányzat tulajdonában álló eszkö-
zöket.

A megbeszélésen felvetôdött az önkormányzat részérôl,
hogy az Aratóbál és az augusztus 20-i ünnepség idôben annyira
közel áll egymáshoz, illetve a programok, az ünnepség stílusa
is annyira hasonló, ráadásul az új kenyér ünnepe és az aratás
ünnepe tulajdonképpen ugyanaz, így a jövô évben törekedni
kellene arra, hogy a két rendezvényt vonjuk össze. Ezzel is
erôsítenénk az összefogást a faluban, hiszen már az elsô Ara-
tóbál után lehetett sok olyan véleményt hallani, hogy úgy tûnik,
az Aratóbál a falunap ellenrendezvénye. Véleményünk szerint
ezen ideje változtatni, annál is inkább, mert pl. az óvoda építé-
sénél egyértelmûvé vált, hogy az emberek közös, jó célok elé-
rése érdekében politikai beállítottságtól és pártszimpátiától
függetlenül összefognak, és ez a falu, a közösség érdekeit szol-
gálja.

Cifka János megígérte, hogy az önkormányzat kérését tol-
mácsolni fogja az Egyesület vezetôsége felé.

Hajbin Tímea
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Továbbra is nagy erôkkel folyik az új óvoda építése. Az ön-
kormányzat karbantartó brigádjának hétköznap elvégzett mun-
káját folytatja hétvégén az önkéntesek lelkes csapata. Így
mindegyikük számára kellemes meglepetést okoz a másik által
elvégzett munka, amely újabb lendületet ad a következô hétre.

Idôközben elkészültek a külsô és belsô teherhordó falak, a
tervezett nyílásokkal együtt. A falak tetejére felraktuk a födém-
gerendákat és a béléstesteket, amelyekre rövidesen elkészül a
vasalt beton réteg. Ezzel párhuzamosan elkezdôdött a terepren-
dezés az óvoda épülete és az evangélikus parókia között, vala-
mint az új épület mögött. Elbontásra került a volt tûzoltószertár
épületének megmaradt része is, hogy helyet adjon az új kony-
ha-étterem szárny alapozásának.

A második munkavédelmi oktatás után jelentôsen megnôtt
azok száma, akik a szükséges dokumentumok birtokában ön-
kéntes munkát végezhetnek. Így mostantól lehetôség van elô-
zetesen jelentkezni a szombati munkákra. Feliratkozni az ön-
kormányzatnál (Czuczor Bernadettnél) lehet a 22/467-502-es
telefonszámon, legkésôbb az elôzô nap reggeléig. Köszönjük,
ha jelentkeznek!

Állnak a csoportszoba falak (szeptember 30.)

Adományok az óvoda építésére

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

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”.

Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyil-
vánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány cí-
mére:
- Befizetô neve
- Címe vagy székhelye
- Adószáma, adóazonosítója
- Befizetés összege és idôponja.
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizet-
heti ugyanerre a számlaszámra.

Támogatását ezúton is köszönjük!

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Október elsô hétvégéjén már a tereprendezésre is jutott az energiánkból (október 3.)

A pincefödém építése (szeptember 8.) után egy hónappal, már a földszinti födém építésénél tartunk (október 11.)
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Önkéntesek az új óvodáért – már 259-en jelentkeztek!

Az önkéntesek összesített listáját a Községházán kezelik,
és Czuczor Bernadett telefonon keresi meg a jelentkezôket az
idôpontegyeztetés végett. Azért szükséges az egyeztetés, és
azért nincs meghirdetve a munka, mert egyszerre túl sokan
nem tartózkodhatnak az építkezésen, illetve bizonyos munka-
folyamatok nem igényelnek tömeges részvételt. Ha valaki elô-
re jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fô-
leg segédmunkára – az építkezésen segíteni, akkor azt megte-
heti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon, vagy
személyesen.

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a telefonos megkere-
sés jól mûködik. Minden hétvégére sikerült megfelelô számú
segítô kezet találni, valamint a megkeresett asszonyok, lányok
nagy lelkesedéssel készítették az erôt adó ebédet. Köszönjük
mindenkinek a segítséget!

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szük-
séges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése
elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a
kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.

Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hoz-
zon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszö-
vetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohány-
zás csak a kijelölt területen lehetséges.

Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acél-
betétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az ön-
kormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.

Fôzésre, bográcsozásra az építési területen kívül biztosí-
tunk helyet.

A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizo-
nyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkor-
mányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.

A tordasi óvodaépítés a médiában

Október elsô hetében a Magyar Televízió 1-es csatornájá-
nak egyik mûsorában kapott helyet a tordasi óvoda építésének
híre. Az új ovi hírérôl szóló letöltött hanganyagokat, képanya-
gokat, illetve az újságcikkeket, vagy azok elérhetôségét az
ujovinklesz.blog.hu (www. nélkül!) internetes portálon tesszük
közzé.

Az összefogás hagyományai Tordason

Mint mindannyian tudjuk, Tordason hagyományai vannak
az összefogásnak, a közösség által alkotott értékeknek. 

Szeretnénk összegyûjteni és közzétenni a Kisbíró hasábjain
azokat az emlékeket, amelyek esetleg már csak az idôsebb ge-
neráció fejében élnek. Kérünk mindenkit, aki szívesen meg-
osztaná másokkal a tordasi összefogásról szóló történeteket,
vesse papírra gondolatait és juttassa el az önkormányzathoz,
vagy valamelyik képviselôhöz. A történetek leírásában szük-
ség esetén szívesen segítséget nyújtunk.

Fôdíj: családi hétvége egy négycsillagos hotelben!

A Kolping Hotel jóvoltából az új ovi
építésénél önkéntes munkát végzôk közül
egy szerencsés családi, 2 éjszakás pihenést
nyer a 4*-os bababarát szállodában! A fel-
ajánlás tartalmazza a félpanziót, szállást,
élményfürdô, szaunapark, gôzfürdô és fitness terem használa-
tot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobó-
ország játékbirodalma várja szabadtéri kalandjátszótérrel,
többszintes beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal. A

felajánlásban benne foglalt szolgáltatások részletes listája a
hotel honlapján olvasható: www.kolping.hotel.hu

Tehát érdemes lapátolni, falat húzni, festeni, takarítani az
új ovinál! Az önkéntes munkát végzôkrôl folyamatos nyilván-
tartást vezetünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvá-
nosságot), és 2010. elején kisorsoljuk a szerencsés nyertest!

Támogatások az új ovira

A szeptember 12-i Hangya napon a Reneszánsz Nôegylet
és segítôik a Botta kertészet által felajánlott almát, a Fajtakí-
sérleti Állomás által felajánlott paradicsomot és paprikát érté-
kesítették az új óvoda javára. A pogácsa fesztiválra készült fi-
nomságokat is nagyon gyorsan elkapkodta a közönség. A be-
folyt összeg elérte a 84 000 forintot, amely a Tordas Községért
Közalapítvány számlájára került, célzott támogatásként.

Köszönjük a felajánlott gyümölcsöt és zöldségeket, vala-
mint a finom pogácsákat és a Promontor Bor zRt. által fela-
jánlott üdítôket, az öreghegyi gazdák által adott bort!

Szintén a Hangya napon Kovács Árpád, Kovács Árpádné
és Kovács Rebeka segítségével pólókat ajándékoztunk az új
óvoda építését adománnyal támogatók számára. Ajándék pólót
kaptak azok is, akik 1 500 forintnál több nevezési díjat fizettek
a reggeli futáson. A rendezvényen a 82 000 forint nevezési díj
mellett 60 000 forint gyûlt össze, amely szintén az Alapítvány
számláját gazdagítja. Köszönjük mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal támogatták az építési költségeket!

Hajbin Tímea
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Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcsola-
tosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk. Amennyiben újabb kérdés me-
rül fel, kérem jelezzék a kisbiro@tordas.hu e-mail címen, vagy
személyesen a képviselôknél, önkénteseknél!

A www.tordas-ert.hu fórumán feltett kérdés:

Azért pályázzuk meg a pellet-fûtéses rendszert az új

óvodához, hogy egy közeli vállalkozó jól járjon?

Nem. Az önkormányzat által készíttetett gépészeti tanul-
mányterv 8 különbözô fûtési megoldást hasonlított össze be-
ruházási összköltség, energiahordozó költség, valamint üze-
meltetési költség szempontjából. A lehetôségek között szere-
pelt a távfûtés, amelyet a Botta és a Feldhoffer kertészetek a-
jánlottak fel, és üzemeltetés szempontjából rendkívül elônyös
lett volna, de a távolság miatt a beruházási költség többszöröse
a többi verziónak. A fatüzelés az üzemeltetési költség miatt ke-
rült a sorban hátrébb, a gázfûtés pedig a növekvô világpiaci ár
miatt kedvezôtlen. A tanulmány szerint egyértelmûen a pellet-
fûtés a leggazdaságosabb.

Azért szándékozunk pályázni a pellet-fûtéses rendszer, va-
lamint a használati melegvíz elôállítására szolgáló napkollek-
toros rendszer megvalósítására az új óvodához, mert így a jö-
vôbeni költségekbôl jelentôs megtakarítást érhetünk el az üze-
meltetés során, és a beruházás költsége sem aránytalanul ma-
gas. Mint azt napokkal ezelôtt a MOL elnök-vezérigazgatója is
kijelentette, Magyarország rendkívül kiszolgáltatott helyzet-
ben van gázellátás szempontjából, és ez akár ellátási veszélye-
ket is jelenthet. Ráadásul a gáz nem megújuló energia, ezért az
igényekkel párhuzamosan valószínûleg egyre drágább lesz.

Ebben a helyzetben egy új közintézmény építése során
mindenképpen lehetôséget kell adni korszerû, megújuló ener-
giát hasznosító berendezések jövôbeni mûködtetésének.

A közeli vállalkozó - akire a kérdezô céloz - Erdélyi Gábor,
résztulajdonos a kajászói fafeldolgozó üzemben. Ebben az
üzemben keletkezik ugyan fahulladék, de az nem alkalmas
arra, hogy a pelletet helyettesítse. A pellet egy speciális eljárás
során elôállított granulátum, amelyet faforgácsból, fûrészpor-
ból vagy más biomasszából préselnek nagy nyomáson. A ka-
jászói fafeldolgozó üzem nem rendelkezik pellet elôállítására
alkalmas gépsorral, és a tordasi óvoda fûtésének ellátása miatt
nem is tervezik a gépsor beszerzését, hiszen soha nem térülne
meg a befektetés egyetlen intézmény ellátásából.

Hajbin Tímea

Futás az oviért - házibuli faluméretben

Egy éve élünk itt, és kisgyerekes család révén mi is nagy
figyelemmel kísérjük az új ovi ügyét. Eddig is szívmelengetô
volt olvasni a lakók összefogásáról és látni, ahogy az épület
emelkedik – de szeptember 12-én igazán ízelítôt kaptunk a
tordasi közösség erejébôl. Mintha barátainkhoz mentünk volna
egy igazi, jó hangulatú házibuliba, ahova mindenki hoz vala-
mit – épp csak faluméretben.

A politika- és önérdekmentes összefogás megünneplésére
– és persze az adományozási kedv fokozására – szervezték
meg a „Futást az oviért”, a Hangya-napok keretében. A reggeli
gyülekezônél már látszott, hogy a részvételi kedv meghaladja
a várakozásokat, és valóban, a késôbb induló felnôtt futam
kezdetére már el is fogytak az elôre nyomtatott sorszámok. 

Végeredményben negyvenkilenc gyerek és hatvanegy fel-
nôtt indulása adott össze az óvoda céljára több mint 80 ezer
forintot. A sportoláshoz kevés kedvet érzôk „Hurrá, új ovink
lesz!” feliratú pólókat vehettek, hogy támogassák a közös célt,
de a sátorban árult bográcsos és sör, valamint a pogácsasütô
verseny és az árusok bevétele is az óvodát segítette.

Négyszáz méteres volt a junior táv (az iskola udvaráról in-
dulva a Köztársaság úton a sportpályáig, és vissza a híd men-
tén), amit akár babakocsival is teljesíthettek az induló aprósá-
gok – persze a szüleik segítségével. A 2,4 kilométeres „felnôtt”
szakasz az iskola elôl indult, majd a Sport utcán haladva a
Cifra pincét érintve a Somogyi-Szabadság út vonalán a junior
távban ért véget. A futás jutalma egy szelet csoki és jófajta házi
sütemény volt, amivel a tordasi anyukák és nagymamák ked-
veskedtek az indulóknak. A közös asztalon sorakozó finomsá-
gokat a gyerekek és szüleik is szívesen fogyasztották, amíg
Szecsôdi Tamás Leó mesemondó elôadása és a visegrádi Szent
György Lovagrend bemutatója garantálta a szórakozást min-
den korosztálynak.

Külön köszönet illeti a szervezôket és az adományozókat,
így Béres Mariann ötletgazdát, aki csokoládét is hozott a fu-
tóknak. Az üdítôket a Györgyi ABC biztosította, a futók biz-
tonságáról a polgárôrség és az önkormányzat dolgozói gon-
doskodtak. Juhász Csaba polgármester és Szabó Katalin, va-
lamint Kása Kelemen, Kalamár Zuárd, Kunsági Tamás, Bucsi
István oroszlánrészt vállaltak a rendezvény szervezésében. A
futók pályáját Kalamár Domokos, az iskola testnevelô tanára
jelölte ki, és ô indította a futamokat is. Simonné Bucsi Brigitta,
az óvoda szülôi munkaközösségének vezetôje, a kicsik által
készített kézmûves ajándékokat árulta az ügy érdekében. 

Külön köszönet illeti a Reneszánsz Nôegylet és segítôik
által értékesített áruk felajánlóit. Végül, de nem utolsósorban,
elismerés jár a száztíz indulónak, akik teljesítették a távot.

Jakab Edit

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

A tûzoltószertár bontása után kezdôdhet az utca felôli épület-
rész (konyha és étterem) alapozása
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Féléves beszámoló – Sikeres félévet zártunk

Az alábbi összefoglaló táblázatból jól látszik, hogy sikeres
félévet zárt az önkormányzat.

A bevételek a tervezettek szerint alakultak. A saját bevéte-
lekben látszik idôarányos túlteljesítés, amelynek okát a koráb-
biakban már ismertettük: a tavalyi telekadó bevételt az idei
évben sikerült realizálni, valamint az idei évben ugyancsak a
teleadó bevételt alulterveztük óvatosságból, hiszen a tavalyi
évben is bírósági úton kifogásolta néhány adós a kivetett ösz-
szeget.

A támogatás értékû bevételek sor két összetevôbôl áll: az
állami támogatások tekintetében az államtól közvetlenül kapott
normatíva 57%-os teljesítést mutat, a Kistérségen keresztül
kapott normatíva azonban sajnos nem teljesült, ugyanis nem
utalták át azokat a támogatásokat, amelyet hónapról hónapra
megérkezett bankszámlájukra, mint a tordas-gyúrói iskolának
járó állami támogatás. A Kistérségi iroda munkatársait felszó-
lítottuk a helyzet rendezésére.

A beszámoló kiadási oldalán összességében az elôirányza-
tok idôarányos része teljesült. A felhalmozási kiadások legna-
gyobb részét az új óvoda építésének költségei jelentik. Itt nem
értelmezhetô az idôarányos összeg, hiszen az alapanyagok
nagy részét igyekeztünk az ÁFA emelés elôtt beszerezni. A
módosított elôirányzat idôközben ismét módosult, így a költ-
ségvetésben az óvoda építésére rendelkezésre álló összeg közel
70 millió forint.

Manapság, a hitelválság kellôs közepén, amikor családok
és önkormányzatok egyaránt a tönk szélére kerülnek, amikor
az árak emelkednek, nagyon nehéz akár egy fél évvel ezelôtt
megalkotott tervhez igazodni. Tordas községnek sikerült, sôt
félév közben emelhettük az új óvoda építésére szánt összeget
is, így egyre közelebb kerülünk a megvalósításhoz. Ez mind-
annyiunk érdeme, minden tordasi lakos büszke lehet erre az
eredményre!

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tordas Község Önkormányzata 2009. I. féléves költségvetési beszámoló

Bevételek és kiadások alakulása (összesítô tábla) adatok ezer Ft-ban

megnevezés eredeti módosított tény teljesítés tény 
elôirányzat 2009 elôirányzat 2009 2009. 06. 30. % 2008. 06. 30.

BEVÉTELEK
intézményi mûködési bevételek   46 356   46 356   29 238   63,07   29 290
támogatásértékû bevételek 105 192 112 798   55 991   49,64   87 762
sajátos mûködési bevételek 107 638 107 638   80 321   74,62   56 636
költségvetési bevételek összesen: 259 186 266 792 165 550   62,05 173 688
pénzmaradvány   15 228   34 426            0  
finanszírozás bevételei        361        361            0    10 364
hozam bevétel            73  
elôzô évi pótlólagos normatíva          951  
függô, átfutó, kiegyenlítô bevételek      -8 864   -10 763
bevételek összesen: 274 775 301 579 157 710   52,29 173 289

KIADÁSOK
személyi juttatások 102 177 102 177   47 980   46,96   71 993
munkaadókat terhelô járulékok   31 643   31 643   15 293   48,33   23 221
dologi kiadások   84 746   84 746   43 354   51,16   30 413
segélyek     7 100     7 100     4 741   66,77     3 199
egyéb folyó kiadások     6 353     6 353     2 968   46,72     4 605
átadott pénzeszköz   20 820   21 060   11 572   54,95   11 723
felhalmozási kiadások   21 936   48 500   27 400   56,49        896
finanszírozási kiadások            0            0            0    16 211
kölcsön törlesztése          500  
függô, átfutó, kiegyenlítô kiadások       1 304      2 828
költségvetési kiadások összesen: 274 775 301 579 155 112   51,43 165 089

Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

Hétfôi munkanapokon: 13 - 16
Szerdai munkanapokon: 8 - 12  és 13 - 17

Pénteki munkanapokon: 8 - 12

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Tel.: 22/460-233, 460-004/107, Fax: 22/460-229

                                            dr. Matota Kornél körjegyzô

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99
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ISKOLAI HÍREK

Az aradi tizenhárom

Iskolánkban október 6-án reggel 8 órakor tartottuk megem-
lékezésünket arról a tizenhárom férfirôl, férjekrôl és édesapák-
ról, akik életüket áldozták a magyar szabadságért. Ôk az aradi
tizenhárom.

Somfai Sándorné igazgatóhelyettes negyedikes osztálya –
kiegészülve nagyobb osztályok tanulóival – látványos elemek-
kel egybeszôtt színvonalas mûsorral állított méltó emléket ha-
zánk 1848/49-es hôseinek.

Igaz, az emlékezésé, a szomorúságé ez a nap – mondta Ko-
saras Péter Ákos, iskolánk igazgatója, ám mégis gondoljunk
hálás szívvel hôseinkre, illetve arra az emberi nagyságra,
amellyel példát állítottak elénk.

Pók Máté, nyolcadik osztályos tanulónk idézte Damjanich
János tábornok október 6-ára virradóra elmondott utolsó imá-
ját: „Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom! Adj erôt, hogy a
kemény: a becstelen és gyalázatos halált erôsen és férfiasan
állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfôbb Jó, vágy teli kérése-
met! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben, Te en-
gedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmezô karod se-
gített némely kétes küzdelembôl sértetlenül kilábalni – dicsér-
tessék a Te neved mindörökké! Áldd meg Aradot! Áldd meg a
szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te is-
mered, ó, Uram az én szívemet, és egyetlen lépésem sem isme-
retlen elôtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a
túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.”

A mûsort másnap tanulóink október 7-én a Fôvárosi
Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában is elôadták.

Iskolánk az ’56-os forradalomról való megemlékezését ok-
tóber 22-én este 6 órától tartja az Emlékparkban. A vendégeket
köszönti és a programot ismerteti Szolga Réka tanárnô, ünnepi
beszédet mond Kosaras Péter Ákos iskolaigazgató.

Szkiba Edit

Szemelvények az 1849. október 6-án kivégzett

magyar vértanúk búcsúleveleibôl

Batthyány Lajos gróf, magyar királyi miniszterelnök

„Pest, 1849-ki okt. 5-dikén esteli 9 órakor.

Drága, kedves nôm!

Hasztalan reméltünk az emberiség utolsó szikrájában, mi-
dôn egymást látók, - ezt is megtagadták tôled. Ismétlem tehát
e sorokban mélyen érzett kijelentését legforróbb hálámnak és
csodálatomnak a te tiszta szerelmed mindazon kincsei iránt,
melyeket megérdemleni soha nem tudtam; s oly igaz, amint-

hogy a halál küszöbén állok, ez bennem a hibának egyetlen
tudata, mit magammal a sirba viszek…

„Ezen ünnepélyes órában esküszöm neked, hogy a király és
birodalom iránti árulásnak soha még csak gondolata sem fért
lelkemhez. Hogy a hazának nem kevésbé hive voltam s va-
gyok, ki fogja most kétleni? És azért halok én meg; - a törvény
s a király esküje volt az én szabályozóm, és attól sem jobbra,
sem balra nem engedtem magamat eltántorittatni.

„A gyermekeket csókold s áldd meg nevemben. Ne szé-
gyeljék, nem kell szégyelniök magukat atyjok miatt. Elôbb
vagy utóbb azokra háramlandik vissza halálom gyalázata, kik
engem hálátlanul s igazságtalanul gyilkolnak meg.

„És most még egy búcsúcsókot! Isten veled! Szívemben
egyedül képeddel, ajakimon a te neveddel halok meg.
                                A viszontlátásra! Batthyány Lajos.”

Lázár Vilmos honvéd ezredes

„Mindenem e földön, kedves szentem, Máriám!

A lelki atya, akinek kezeibe vallomásaimat és kinek kitár-
tam tiszta öntudattal bíró keblemet, át fogja neked adni kis
gyûrûmet, szivartárczámat és evôeszközömet, melyet itt fogsá-
gom alatt használtam. Károlynál fogsz találni egy levelet és
kedves arcképedet, - azonkívül több holmit. Én keresztülvív-
tam az élet-halál tusáját, - én meg fogok halni, mint férfiúhoz
illik.

Én nem akarom átkozni a végzetet, nem senkit, - én boldo-
gító szerelmedben öt évet és majd két hónapot éltem, - és ezen
idô vigaszul szolgál, midôn már el kell hagyni e földi pályát.
Adj gyermekeink mindegyikének, ha kilép a világba, egy em-
léket tôlem, élô jeléül annak, hogy az, aki becsületesen és tisz-
tán élte át egész életét, nyugodtan bír meghalni, ha ártatlanul
is, mint én.

Csókold kedves gyermekeinket és öleld forrón szívedre ne-
vemben, miként én téged, kedves Marim, képzeletemben ölel-
lek és szorítlak utolsó perczig éretted dobogó szerelmes szí-
vemhez. Isten veled!
                       Tied örökké, még a síron túl is hû Vilmosod”

Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok

„Egyetlen, kedves, véglehelletemig hôn szeretett Elizem!

A koczka el van vetve; csak néhány órám van még ezen a
világon, hogy a nehéz lépésre elkészüljek. A halál nem volna
reám nézve borzasztó, ha magam lennék; de reád, drága Eli-
zem s ártatlan gyermekeinkre gondolva, szívem elszorul…

E csapás nem jött váratlanul, mindenre készen kellett len-
nem és mégis szívem görcsösen összeszorul, midôn arra gon-
dolok, hogy téged örökre el kell hagynom. Nem, nem örökre,
mert hitem szilárd, hogy egy szebb túlvilág fog következni.
Szellemem mindenkor körülötted fog lebegni, mert a lélek
mindenhol ott van, a hova az Isten hatalma elér!

Most e komoly órában, midôn minden mulandó földi dolog
csekélynek tûnik fel elôttem, e kedves emlékek fölelevenednek
lelki szemeim elôtt, s ez teszi a válást oly nehézzé…

Az atyáim vallása szerinti utolsó szentséget már magamhoz
vettem s kész vagyok az Úr ítélôszéke elôtt megjelenni.

Engedj meg drága Elizem, ha az életben valaha fájdalmat
okoztam neked. Most már nem hallhatom szavadat, de szívem
azt súgja, hogy megbocsátasz. És oh Istenem! Hát szeretett
gyermekeim!... Neveld föl ôket az Úr félelmében és jó embe-
rekké. Én már nem ôrködhetem fölöttük. Legyen olyan anyjok,
a ki megtanítja ôket szerencsétlen, de becsületes atyjuk emlé-
két tisztelni.

Mondd meg gyermekeimnek, hogy emberi törvények ítél-
tek el, hogy becsületes ember voltam s meggyôzôdésemért hal-
tam meg... Az Isten áldja meg ôket és tégedet; adjon neked erôt
s nekem örök nyugalmat...

Még egyszer köszönet hûségedért, s mindazért, mit értem
tettél. Nem írhatok többet. Éljetek boldogul, kedveseim!

                                           Holtig híved Leiningen Károly”
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Poeltenberg Ernô lovag, honvéd tábornok

„Imádott szegény feleségem!

Nem tudom, imádott Paulám, miként írjak neked, hogy a
csapás ne legyen túlerôs szegény szeretô szívedre. S csak azt
óhajtom, hogy szerencsétlen sorsomat, még mielôtt ezen soro-
kat megkapnád, megtudjad már oly résztvevô ajkakról, melyek
azt minden lehetô kímélettel megmondanák.

Örökre Isten hozzádot kell mondanom; áldván téged mind-
azon boldogságért, melyet oly bôven adtál és hálátadóan lel-
kem mélyébôl mindazon szeretetért, melyben részesítettél.

A jó Isten vegye pártfogásába magát és a drága szegény
gyermekeket, ne hagyja, hogy túlságosan átengedje magát a
nagy fájdalomnak, nyújtsa ki mindenható és pártfogó kezeit
drága fejeik felett; - ez lesz utolsó buzgó imádságom.

Isten veled tehát, imádott angyalom! Lelkemben keblem-
hez ölellek benneteket szorosan: tégedet és drága gyermeke-
inket! A jó Isten ôrizzen benneteket! És maga, jó Paulám!
Legyen még boldog! Mert megérdemli.

        Isten veled!! Szegény Ernôd”

Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok

„Imádott, drága Linám! Szeretett, mindennél kedvesebb fele-
ségem!

Látom, elérkezett életem utolsó pillanata, - meg kell hal-
nom, tehát még egyszer Isten hozzád, Isten veled; vezérelje
Isten minden lépésedet. Isten veled jó lélek és bocsásd meg
mindazt a keserûséget, mellyel tán akaratlanul is megbántot-
talak. Csókollak, csókolom kedves leányunkat: Gizellát.

Élj boldogul! Szerencsétlen Károlyod”

Részt vettünk a Hangya-napokon

Iskolánk diákjai és tanárai is szervesen bekapcsolódtak a
minden évben megrendezett tordasi Hangya-napok rendezvé-
nyeibe.

A két napos program szeptember 12-én Almási Balogh Ele-
mér szövetkezeti elnök szobrának megkoszorúzásával kezdô-
dött, amelyen hetedikes és nyolcadikos diákjaink és lelkes ta-
nári karunk is szép számban képviseltette magát.

Az emlékezés és a tisztelet emberi méltóságunkhoz tarto-
zik. Ha a múltat ismerjük, bátran építhetjük a jövôt – mondta
Derecskei János, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Fajtakísérleti Állomásának igazgatója. Tordas gaz-
dag múlttal rendelkezik, ez büszkeségünk, ezért kötelességünk
is emlékezni, hiszen ha a múltat, gyökereinket elfeledjük, nem
lesz, amire építkezhetünk.

Szende Antal, a BOTÉSZ elnöke hozzátette, hogy a TSZ-
ek szétrombolása nem tett jót a mezôgazdaságnak, a kisterme-
lôk hátrányban vannak a nagy multikkal szemben, ezért érde-
keiknek védelmére szövetkezeti hálózatot kellene létrehozni.
Ilyen volt a század elsô felében létrejött tordasi Hangya Szö-
vetkezet is, amely példaértékû volt az egész ország számára,
hiszen a Hangya Szövetkezet sikertörténete vitathatatlan.

„Megállapíthatjuk azt a történelmi igazságot, hogy a ma-
gyar parasztság a magyar nemzetnek az az eleme, amely a tár-
sadalom mélyén, névtelenül, sokszor megfogyatkozott szám-
ban, elnyomva, de soha meg nem törve, magán hordozta és
hordozza a nemzeti létünk örökkévalóságát” - idéztek iskolánk
nyolcadikos tanulói; Bokros Virág és Pók Máté, Nyiki Pál: A
magyar paraszt címû mûvébôl. Diákjaink felolvasása után is-
kolánk igazgatóhelyettese, Somfai Sándorné, Kosaras Péter
Ákos, iskolánk igazgatója és Schachay Bettina nyolcadik osz-
tályos tanulónk is koszorút helyeztek el Almási Balogh Elemér
szobránál.

Ezt követôen Millenniumi Emlékparkban emlékfa ültetésé-
re került sor.

Idén nem a - szintén Hangya-építésû - mûvelôdési ház, ha-
nem iskolánk adott otthont a zöldség- és gyümölcsbemutató-

nak, melyet a helyi kistermelôk, a kertészetek és a Fajtakísér-
leti Állomás terményeibôl, virágaiból válogattak. A kiállítással
egybekötött terménybemutatót Toman Ilona nyugdíjas tanárnô
nyitotta meg. Beszédében a Hangya Szövetkezet kialakulásán
túl kiemelte, hogy egy falu életében az irányt mindig az egyház
és az iskola adta meg, amelyre a jövôt építhetjük. És a jövô ott
van gyermekeink szívében.

Szkiba Edit

ÚJ TANÁRAINK

Csizmarik Andrea

beilleszkedésben, és a sikeres helytállásban. Tudásom kama-
toztatásával azon leszek, hogy megháláljam a pályakezdôként
kapott lehetôséget.

Darabos Péter

Darabos Péter vagyok, 2009 ôszétôl tanítok a helyi általá-
nos iskolában. Tanulmányaimat a Martonvásári Mûvészeti Is-
kolában kezdtem, majd táncoltam a Százszorszép Táncegyüt-
tesben és a Bihari János Táncegyüttesben. Jelenleg a Szent-
endre Táncegyüttes táncosa és a Magyar Táncmûvészeti Fôis-
kola hallgatója vagyok. Célom a népi kultúra megszerettetése
minél fiatalabb korban.

Horváth Györgyi

netébôl és meghatározó korszakaiból írtam. Sok területen ki-
próbáltam már magam, de a tanítás áll szívemhez a legköze-
lebb. Nagyon élvezem a gyermekekkel való foglalkozást. Ki-

Csizmarik Andreának hívnak. Idén nyá-
ron fejeztem be tanulmányaimat az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Tanító - és Óvó-
képzô Karán, tanító és német mûveltségi te-
rületen. Születésem óta Tordason élek. Idei
évtôl én irányítom az 1-2. osztályosok nap-
közis csoportját, valamint 4. osztályban az
ének-zene tanításának feladatát látom el. Re-
mélem, munkámmal én is segítséget nyújt-
hatok diákjaim számára az iskolai életbe való

2003-ban végeztem a Sárospataki Re-
formátus Kollégium Gimnáziumában.
Életem meghatározó idôszaka volt ez
a hat év, amit édes Almamáteremben
töltöttem. Ezután életem következô, s
számomra oly kedves szakasza követ-
kezett. Megismerhettem és részese le-
hettem a debreceni fôiskolás életnek.
2008-ban a Kölcsey Ferenc Reformá-
tus Tanítóképzô Fôiskolán, vizuális
nevelés mûveltségterületen diplomáz-
tam. Szakdolgozatomat a divat törté-
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csikkel és nagyokkal egyaránt. Szeretem minél változatosab-
ban, kreatívabban fejleszteni ôket. A legfontosabb számomra,
hogy hagyjam kibontakozni a gyerekeket. Ezt különösen a rajz
órákon hálálják meg, szebbnél-szebb kis alkotásokkal. Ameny-
nyire csak lehet közel engedem magamhoz ôket, de ettôl füg-
getlenül a kellô tiszteletet is elvárom. Fontosnak tartom, hogy
a gyermekek minél jobban megismerjék a szépmûvészeti alko-
tásokat. Ha lehetôség nyílik rá, saját szemükkel is láthassanak,
illetve az alkotásaikból rendezhessenek kiállításokat.

Nagyon hálás vagyok az iskolának, hogy lehetôséget kapok
arra, hogy bevezethetem és megismertethetem a gyerekeket a
divat történetével. Ez nagyon hasznos a többi tantárgy köny-
nyebb megértése szempontjából is. E mellett pedig nagyon sok
érdekességet és szépséget hordoz magában.

Köszönöm a vezetôségnek, hogy bizalmukkal megajándé-
koztak és a kollégáimnak a segítséget, amellyel remélem meg-
felelô tagja lehetek a tanári karnak.

Szkiba Edit

Idén szeptembertôl oktatok a tordasi iskolában, ahol logo-
pédusként a magyar nyelv varázslatos hangzására és helyes ki-
ejtésére tanítom a gyerekeket. Emellett újságíróként dolgozom
immár tíz éve. Részt vettem a miskolci universitas MERt címû
újságának nagy lendülettel való elindításában, majd a helyi vá-
rosi lapnál dolgoztam, és külsôsként a Népszabadságban jelen-
tek meg cikkeim, majd a rádiós mûsorvezetésbe is belekóstol-
tam. Elvégeztem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Bálint György Újságírói Akadémiájának Európai Uniós újság-
író képzését. Közben nappali tagozaton a Miskolci Egyetem
magyar szakára jártam – világlátó álmokkal kitérve a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudományegyetemre is, ahol nyelvjárást
gyûjtöttem. 2004-ben szereztem meg az egyetemi diplomám.
Így gyerekkorom óta dédelgetett nagy álmom, hogy tanár le-
hessek, valóra vált.

Miskolcon kezdtem el tanítani, majd Budapesten egy ma-
gániskolában tanítottam magyart és kommunikációt. Ekkor
döbbentem rá, hogy a gyerekek más tantárgyakban való telje-
sítménye mennyire függ a magyarórán szerzett tudásukon és
szövegértésükön. Magyartanárként felkaroltam a diszlexiás
gyerekeket, és a haladó csoportok mellett kialakítottam a meg-
fontoltan haladók klubját, ahol alapjaiban logopédiai problé-
mák megoldásával küzdöttünk éveken keresztül. A logopédia
és én így kerültünk közeli kapcsolatba és kezdtünk tüzeteseb-
ben foglalkozni egymással, és kezdtem el logopédiai tanulmá-
nyaimat.

Szabadidômben hegyeket mászom. Idén a Mont Blanccal
kötöttünk jó barátságot. Mert szeretem belélegezni a sziklák
sóhaját, és szeretem érezni a hegyek szívdobbanását a sajáto-
méban. Szeretem, amikor egy csúcsot megmászva szembejön
velünk saját végtelenségünk, és bizonyosságot nyerhetünk,
hogy nincsen olyan nehézség, amelyet ne tudnánk leküzdeni.
Hiszen kitartó munkával és küzdeni vágyással minden álmunk
valóra váltható. Leginkább ezt a vágyat szeretném elültetni
azon gyermek-lelkekben, akiknek nehezebben megy az olva-
sás és a hangok kósza kiejtése. És tenyerükbe szeretném tenni
azokat a csodákat, melyeket szívembe rejtett el az Isten.

Köszönöm, hogy erre lehetôséget kaptam ebben az iskolá-
ban.

Szkiba Edit logopédus

Szolga Réka

Emellett a médiában – napilapnál, rádiónál és televíziónál
– is dolgoztam, de az elmúlt évtized tapasztalatai szerint a mé-
dia nem az én világom. Sokkal kellemesebben érzem magam a
gyerekek társaságában, végre úgy érzem, van értelme annak,
amit csinálok.

Szabadidômben is tanítok, alap- és középfokú nyelvvizs-
gára készülô, valamint üzleti angol nyelvet tanuló csoportjaim
is vannak Székesfehérváron és környékén. Nagy csodálója va-
gyok a magyar népmûvészetnek, fôként a magyar népzenének
és a néptáncnak, aktívan óvom és ápolom a magyar kultúra e
szeletét a szabadbattyáni Sárrét Néptáncegyüttes táncosaként. 

Megtiszteltetés számomra, hogy együtt dolgozhatok – ha
nem is a néptánc és a népzene területén – olyan mûvészekkel,
mint a tordasi mûvészeti iskola tanárai. Nemzeti ünnepek al-
kalmával megyei rendezvényeken rendszeresen szavalok, éne-
kelek vagy néptáncolok.

Örülök, hogy itt lehetek! Köszönöm a lehetôséget.

„Láttam, Uram, a hegyeidet,
s olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
hogy küszöbödre ülhessek, Uram.

Odatenném a szívemet,
de apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
elvész az ô gyönge dadogása.”

(József Attila: Isten)

Idén szeptembertôl angol nyel-
vet tanítok a tordasi általános isko-
lában a felsô tagozatos diákoknak,
Gyúrón pedig az elsô, ötödik, és
hatodik osztályban. A székesfehér-
vári Tóparti Gimnázium speciális
német tagozatára jártam, majd a
Kodolányi János Fôiskola angol-
kommunikáció szakán végeztem,
itt szereztem diplomáimat. Szere-
tek nyelvet tanítani, húsz éves ko-
rom óta teszem.

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A 2009-2010. TANÉVBEN
TERVEZETT PROGRAMJAINK

2009.
október 1. csütörtök Zene világnapja
október 3. szombat Szüreti felvonulás, táncház
november 9-10. hétfô, kedd Nyílt napok
november 13. péntek Nyílt nap
november 29. vasárnap Elsô adventi fellépés 

(Budapest, Vörösmarty tér)
december 6. vasárnap Második adventi fellépés
december 17. csütörtök 15.30 Mûvészeti iskola karácsony  

Écsi Gyöngyivel

2010.
január 11-18. Félévi vizsgák
március 11. csütörtök „Figurás bérlet”

Kalotaszegrôl 1 órás mûsor a 
Hagyományok Házában (Bp.)

március 27-28. szombat-vasárnap  Táncháztalálkozó (Bp.)
április 16. péntek 20 éves az iskola, a gyimesi 

testvériskola fogadása
április 19-30. között Országos csoportos néptánc 

tanulmányi verseny elôdöntô 
(Székesfehérvár)

május 21-25. Csíksomlyó, Gyimes kirándulás
május 28-29. Országos csoportos néptánc 

tanulmányi verseny döntô 
(Kecskemét)

június elsô hete                        Év végi vizsgák

Blockflöte verseny (február-március még nincs kiírva!)
Szentendrén.

Népdal területi és megyei versenyek (február) Tordason.

                                               Németh Ildikó
a Mûvészeti Iskola vezetôje



12

   KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!

 A szeptemberi idôjárás igazán kegyes volt hozzánk, sok
napsütéssel, kellemes meleggel múlt el az elsô ôszi hónap.
Azonban egyre korábban sötétedik, és a ház körül, a kertben
sem akad már majd annyi tennivaló. Ezekre a délutánokra, es-
tékre szeretnék most néhány új könyvet ajánlani.
   Elôször a kicsiknek újságolhatom, hogy a könyvtárban is
megtalálható már Szepes Mária Pöttyös Panni-sorozatának
legutolsó kötete, a „Csupaszín”. Ebben az óvodások a színek-
kel ismerkednek, Pannit viszont az tölti el izgalommal, hogy
kistestvére születik. Hosszú, szôke hajú kislányt vár, aki ahogy
világra jön, már el is tud számolni húszig. A valóság azonban
más: kisöccse kopasz „bôgômasina”, és az egész család élete
körülötte forog. Panni elkeseredésében világgá megy. Hogyan
kerül haza, megbarátkozik-e az új jövevénnyel? Panni sok új
dolgot tanul meg ezen a télen.

Marcello D' Orta, a Nápoly környéki gyerekek egykori ta-
nítója ismét a kisiskolásokat faggatta. Íratott már velük dolgo-
zatot az emberiség nagy kérdéseirôl, most az állatok kerültek
sorra. „Disznóból nem lesz grófkisasszony” címû könyvébôl
kiderül, nincs olyan kérdés, amire a gyerekek ne tudnának vá-
laszolni - többnyire olyasmit, amire nem számítunk. Nem azt
mondják, ami illik. Ügyetlen mondataikban azonban ott van az
igazság.

A következô két könyvet a felnôtteknek ajánlom.
Ian McEwan kötete, a „Vágy és vezeklés” komoly kérdése-

ket boncolgat: bemutatja a gyermekkor végét, azt a pillanatot,
amikor elsô komoly döntésünk súlya ránk nehezedik. Vajon
hazudhat-e az ember magának egy életen át?

Henri Charriére: „Pillangó” címû könyve most ismét meg-
jelent. Fôhôse, aki becenevét a mellére tetovált pillangónak
köszönheti, a párizsi alvilág ismert figurája volt. Azonban
olyasmiért ítélik el, amit nem követett el, és büntetése életfogy-
tiglani kényszermunka egy tengeren túli fegyenctelepen. Csak-
nem másfél évtizedes fogsága alatt tizenháromszor kísérli meg
a szökést. A Pillangó nem egyszerûen egy szökött fegyenc ka-
landja, hanem az író saját igaz története a szabadságvágyról és
az akaraterôrôl.

További új könyvek:
Lesley Pearse: Titkok
Tasmania Perry: Örökösnôk
Stahl Judit: Gyors húsos ételek

Végezetül egy novemberi programot szeretnék elôzetesen
a figyelmükbe ajánlani. November 11-én 17 órától Schäffer
Erzsébet, a Nôk Lapja fômunkatársa lesz a vendégünk, és
„Titkok, kalandok, találkozások” címmel mesél élményeirôl. A
találkozó alkalmával lehetôség lesz dedikálásra, könyvvásár-
lásra is.

Mindenkit szeretettel várok!

Varga Szabolcsné

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

„Itt van az ôsz, itt van újra”

Megérkezett az új évszak kellemes nyári idôvel. A már ha-
gyományosnak mondható rendezvényekre került sor idén is,
mint minden évben. Elôször is a Hangya Napok kapcsán mon-
danék köszönetet a szervezésben és lebonyolításban nélkülöz-
hetetlen segítséget nyújtóknak. A program idén is változatos és
színes volt mindkét napon. Aki keresett biztosan talált benne
örömet.

Szeptember 11-én került sor a Fajtakísérleti Állomás park-
jában a szoborkoszorúzásra ahol Szendi Antal és Derecskei
János mondott beszédet. A Sajnovics János Általános Iskola
növendékei, Bokros Virág és Pók Máté egy prózai mû felolva-
sásával emelték az ünnep hangulatát. Ezután faültetés követ-

kezett a Millenniumi Emlékparkban, ahol szintén Derecskei
János mondta el gondolatait.

Az ünnep következô állomása a hagyománytól kicsit elru-
gaszkodva az Általános Iskola aulája volt. A Hangya emlék és
terménykiállítást rendeztük meg ott. A kiállítást Toman Ilona
nyitotta meg és Magyar Melinda mondott verset. Rendkívül
sok érdekes és mutatós termény gyûlt össze, nem beszélve a
képi és írott anyagról, amiben számos érdekességet tudhattunk
meg a faluról.

Szeptember 11-én a program kicsit lazábbra váltott és a
szórakozásé volt a fôszerep. Egész nap kirakodó és terményvá-
sár volt az iskolaudvaron. A program az óvodás futással indult,
majd a felnôttek versenyével folytatódott. Mindkettôn magas
volt a résztvevôk száma. A mesemondást nagy áhítattal hallgat-
ták a futásban elpilledt ovisok. A lovagi tornát már minden kor-
osztály izgalommal nézte, ami nem csoda, hisz az országszerte
nagy elismerésnek örvendô Visegrádi Szent György lovagrend
tagjai mutatták be azt.

A Kaláka koncert hatalmas élmény volt mindenki számára,
miután már generációk nôttek fel a muzsikájukon.

A késô délutáni folytatásban a tordasi kórusok mellett egy
vendég csoport is bemutatkozott, a budapesti Karolina úti lel-
készség énekkara.

Egy kis tánc, mert az is hozzátartozik egy színes, változatos
programhoz, a Zoltán Erika tánciskola gyermeknövendékeinek
hip-hop bemutatója nagyon látványos volt.

Estefele megkezdôdött a buli, ahol a Space Jam funky és
jazz muzsikája után a rock ’n roll kapott fôszerepet a Sonny
and his Wild Cows koncertjén.

Összegezve, a kétnapos programon mindenki találhatott
kedvére való szórakozási lehetôséget. Nagy volt az érdeklôdés,
sokan tiszteletüket tették. Öröm volt, hogy a sok segítô ember
áldozatos munkája nem volt hiábavaló, mert a falu jórésze
együtt szórakozott.
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Köszönet:
Szendi Antalnak, Derecskei Jánosnak, Bokros Virágnak és

Pók Máténak a koszorúzásban való részvételért.
Toman Ilonának, Magyar Melindának a kiállítás összeállí-

tásáért és megnyitásáért.
A Toman Grafikának, a Központi Fajtakísérleti Állomás-

nak, Derecskei Jánosnak, Bucsi Istvánnak, Tóth Józsefné Bu-
csi Ilonának, Áldott Ildikónak, Farkasné Pintér Erikának, Feld-
hoffer Kertészeti Kft-nek, Botta Kertészetnek, Sármásy Zol-
tánné Marikának, Beloviczky Bertának, Turda Sándornak,
Puskás Imréné Marikának, Nagy Attilánénak, Varga Attilának
a kiállított terményekért és képekért.

A Reneszánsz Nôegyletnek, Simonné Bucsi Brigittának,
Simon Györgynek, Vasvári Pálnak, Bucsi Istvánnak az egész
napos vásárban és vendéglátásban való részvételt.

A Sajnovics János Általános Iskolának a hely biztosítását,
és a futóverseny lebonyolításában való részvételt.

A Polgárôrségnek a biztonságért, Gurabi Tibornénak és
Puskás Imréné Marikának a teremôrzésért.

Összegezve, a rendezvény nagyon jól sikerült, a hangulat
remek volt egész nap, és az égiek kegye folytán az idô is
csodálatos volt. Reméljük, jövôre is legalább ilyen sikeres lesz!

Érik a szôlô…

„Elôször szól az Úristen: Nóé!
  Itt a szôlô, kóstold meg, hogy jó-é?
- Uram mester már megöregedtem,
   A számba íly jó bogyót nem vettem!
Másodszor szól az Úristen: Nóé!
  Hát a murcit kóstold meg, hogy jó-é?
- Uram mester kortyolgattam, vártam,
  De nótára benne nem találtam!
Harmadszor szól az Úristen: Nóé!
  A borocskát kóstold meg, hogy jó-é!
- Uram, bocsáss! Ihajnáré, Sári!
  Kezdek én már három istent látni!”

(A kisbíró verse)

Elérkezett a szüret, a betakarítás idôszaka. A legtöbb falu-
ban hagyomány, hogy bált rendeznek ennek örömére. Tordason
is megrendeztük illendôképpen, kicsit másképp, mint az eddigi
években, de mondhatom, hogy sikeresen. Akik jelen voltak, ta-
núsíthatják, hogy a felvonuláson, a gyermek táncházban és a
felnôtt bálon is fergeteges volt a hangulat és nem sok jelenlévô
maradt ki a táncból. Remélem, a báli szezon alatt még sok ilyen
emlékezetes mulatságnak lehet részese a falu minden mulatós
kedvû lakója.

Köszönet minden közremûködônek, akik nélkül nem jöhe-
tett volna létre: Pillikék gyermek néptánccsoport három kor-
osztálya, citerások Domak Anikó vezetésével, Szabó Szilárd,
Németh Ildikó, Boldizsár József, Bényi Péter, Pénzes Géza,
Sárossy Gyula és Salamon Soma, Turú Gábor és Nagy Ilona
(bíró, bíróné), Szabó Péter (kisbíró), Hóka lovarda (szekér),
Popelka István (traktor), Reneszánsz Nôegylet (a csodálatos
díszítés), Kalamár Zuárd (dekoráció), Mihovics Márta (deko-
ráció), Kunsági Tamás (hang), Juhász Csaba polgármester,
Kása Róza (büfé), Kása Bíborka (jegyszedés), Tordasi Polgár-
ôrség (biztonságos felvonulás), Tánckoktél Tánciskola (nyitó
tánc), Mûvészeti Iskola növendékeinek hozzátartozói (gyer-
mek büfé), Cseh-Szombathy Balázs (büfé) és Cseh-Szombathy
Péter (büfé).

„Mindig gondoljunk arra, hogy falevél vagyunk az emberi-
ség fáján. Nem élhetünk a többiek nélkül, nem létezünk a fa
nélkül.”
 Pablo Casals

Felhívás!

Foltvarró tanfolyam indul megfelelô számú érdeklôdô ese-
tén a mûvelôdési házban. A csoportos oktatás mellett egyéni

órákat is lehet venni.
Jelentkezés a tanfolyam vezetôjénél, Sármásy Zoltánné

Marikánál a (20) 77-19-009  mobil számon lehetséges.
Ingyenes társastánc tanfolyam indul megfelelô számú je-

lentkezô esetén, minden második pénteken!
Jelentkezés: Szabó Kata Borbálánál a (20) 211-14-32 mobil,
vagy a (22) 467 530 vonalas számon, nyitvatartási idôben.

Ezúton értesítek minden kedves érdeklôdôt, hogy a mûve-
lôdési ház nyitvatartási rendje a következôképpen változik:

Délelôtt: Délután:

  hétfô: 8 - 12 18 - 20 
  kedd: 8 - 12 18 - 20

 8 - 14 - Vásár
  szerda: --------- --------
  csütörtök: 8 - 12 18 - 20 
  péntek: --------- 16 - 20 
  szombat: --------- --------
  vasárnap: --------- --------

Elôzetes egyeztetés alapján a mûvelôdési ház szombat és
vasárnapokon egyéb rendezvényre bérbe vehetô.

A filmklubba a jelentkezés folyamatosan lehetséges Szabó
Kata Borbálánál személyesen, vagy a (20) 211-14-32-es tele-
fonszámon.

Minden érdeklôdôt szeretettel várok a továbbiakban is!

Szabó Kata Borbála

Új tagok a Tordas Községért Közalapítvány
kuratóriumában

A 2004-ben alapított Tordas Községért Közalapítvány ku-
ratóriumában a tagok közül Erdélyi Gábor és Szénási Zoltán
mandátuma lejárt, Konczos Tibor elnök pedig lemondott. A
Felügyelô Bizottsági tagok megbízatása szintén lejárt. 

Felkérésemre Erdélyi Gábor továbbra is a kuratórium tag-
jaként segíti az Alapítvány munkáját, Szénási Zoltán sajnos
nem tudja a továbbiakban vállalni a tagságot, családi okok mi-
att. A két megüresedett helyre a Képviselô-testület Weinelt
Lászlót és Szabó Attilát választotta meg. A kuratórium elnöke
az alapítás óta kuratóriumi tag Erdélyi Gábor lett, az elnök-
helyettesi pozícióban nincs változás, továbbra is Andorfy Ottó
látja el a feladatot.

A Felügyelô Bizottsági tagok közül Nótáros Éva és Már-
kusné Varga Judit vállalta, hogy továbbra is ellátja az ellenôr-
zéssel kapcsolatos teendôket. Benedek Péter helyére - aki a bi-
zottság munkájában egyszer sem vett részt – a Képviselô-tes-
tület Cifka Jánost választotta.

A leköszönô kuratóriumi tagok elmúlt években végzett
munkáját ezúton is köszönöm az egész falu nevében, az új
tagok munkájához pedig sok sikert kívánok!

Juhász Csaba polgármester

Cifka János

Budapesten születtem 1953-ban. Nôs vagyok, két felnôtt
gyermekem, és két unokám van, akik szintén Tordason élnek.

Közlekedésépítô mérnökként egy útépítô cég mûszaki
igazgatójaként dolgozom.

Tordasra 1976-ban költöztem, és ez a több mint három év-
tized, amit itt töltöttem, meghatározó volt életemben. 

Megszerettem a falut, tordasinak érzem magam. A társadal-
mi feladatokban mindig szívesen részt vállaltam, a sportveze-
tésben, az Önkormányzatban, a Polgárôrségben, az Öreg-he-
gyen és az Értékmegôrzô Egyesületben egyaránt.

Az Alapítvány felügyelô bizottságában való részvételem-
mel is a falu érdekeiért szeretnék dolgozni, ezért vállaltam el a
megbízást.
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Szabó Attila

A családommal 7 éve költöztem Tordasra. Iskolás gyerme-
keim a helyi általános iskola felsô tagozatába járnak. Megtisz-
teltetés, hogy felkértek az Alapítvány kuratóriumába tagnak. A
felkérést örömmel fogadtam el.

Azon fogok munkálkodni a kuratórium tagjaként, hogy az
Alapítvány minél több támogatót és támogatást tudjon szerez-
ni, és a falu javát szolgálva, nemes célokat tudjon támogatni.

Weinelt László

Azt szokták mondani, ha a gyermeked elkezdi az óvodát
vagy az iskolát, már nincs szükséged bemutatkozásra vidéken.

Tizenöt éve lehetett, amikor apósommal végigkóstolgattuk
a meggyfákat Tordason. Akkor, huszonévesen nagyon sok el-
méleti ismerettel a kertészkedésrôl itt  megtanultam, hogy  csi-
nálni is, az egészen más.

Azóta is azok közé a szerencsésekhez tartozom, aki ott dol-
gozhat, ahol lakik, bár tizenéve Erdômajorba költözve, almát
és körtét tettünk a virágok mellé.

Lányom a  „gálágonyás”-ból járja már a harmadik osztályt.
A meggyfákról már neki is csak mesélni lehetne, de együtt ta-
nuljuk, van édesebb, és néha savanyúbb is.

Szeretném, ha az Alapítvány segítené megôrizni a falu sok-
színûségét és bátran biztatná a fiatalokat, hogy merjék kérni az
ötleteikhez a támogatást.

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Árösszehasonlító site-ok, foci, sí és hoki most a téma, valamint
tv csatornák online megjelenése. Ajánlott linkek novemberre.

1. www.videoklinika.hu – Egy egészségügyi videó portál a ha-
vi elsô tipp, egyenesen Sváby Andrástól, várjuk együtt izgatot-
tan, mi sül ki az ötletbôl.

2. www.olcsobbat.hu – A mostanában viszonylag kevés felvá-
sárlást felvonultató internetes iparágban a Sanoma megvásá-
rolta az olcsobban.hu ár-összehasonlító site-ot. A tartalom
rendben van, talán designban az új tulajdonos fejleszt majd
kicsit.

3. www.hiperarak.hu – Egy másik árösszehasonlító site az
Auchantól. Itt egy átlagos fogyasztói kosár Auchanban érvé-
nyes árait vethetjük össze a Cora, Tesco és Interspar árakkal.
Hogy, hogy nem, az Auchan tûnik a legolcsóbbnak az össze-
hasonlításban.

4. www.ozonenetwork.hu - Az [origo] ezúttal tévés újdonság-
gal jelentkezik. IP TV és T-Sat hálózatában fogható az Ozon-
network új, természetvédô csatorna, amelynek webes portálja
is elindult nemrégiben.

5. www.comedycentral.hu – Egy éve fut a szórakoztató TV
csatorna, sok vicces tartalom szerepel a webes megjelenésükön
is.

6. www.rtlmost.hu – Az RTL néhány évente vadonatúj online
koncepcióval és site-okkal jelenik meg, most ebben a site-ban
van minden reményük arra, hogy jelentôs internetes médium-
má válnak.

7. http://bl.tv2.hu – A TV2 közvetíti idén a Bajnokok Ligáját.
Élôben és akár utólag is megnézhetô valamennyi BL meccs a
site-on. Jó az egész ahogy van, ajánljuk.

8. www.nb1.hu – Szintén foci. A neve ellenére nem csak a ma-
gyar nemzeti bajnokság a téma, helyet kapott itt a nemzetközi
élvonal, sportfogadás és sok egyéb focis téma is.

9. www.albavolanhockey.hu – Szerepelt már tavaly is összeál-
lításunkban a fehérvári hoki csarnok, most újra itt a szezon. A
közönségkori idény megkezdôdött, a jégcsarnok beosztása a
site-ról letölthetô.

10. www.hoshow.hu – November 6-8-án megint lesz hóshow.
Ajánljuk a site-on a „Lételemünk a hó” elnevezésû téli fotó pá-
lyázatot.

Bíztatok továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc web-
oldala és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre
fel!” ajánlóba.

Jó böngészést!

Szabó Erik
erik_szabo@hotmail.com

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester



A dohányzásról – Az idôszerû téma

A Ruhr-vidéki Mühlheimben végzett közös szolgálatunk
elsô heteiben történt, amikor Girkon lelkésszel együtt hivata-
los voltam egy másik lelkész házához vacsorára. Étkezés után
szivarral kínált a házigazda. Rágyújtottam egyre, Girkon lel-
kész köszönettel elhárította a kínálást.
- Miért nem? - kérdezte a házigazda. Akkor Girkon lelkész fel-
sorolta az okokat, amelyek arra indították, hogy ne dohányoz-
zék.
- Elôször is - mondta -, a dohányzás eredetileg az indiánok bál-
ványimádásának a része volt. Méltó-e igaz keresztyén ember-
hez, hogy részt vegyen az ilyen bálványimádásban? Nem bál-
vány-e a dohányzás, amely füstölô áldozatot követel? Milyen
megkötözöttek is a szegény dohányosok! Dohányozniuk kell,
ha tetszik, ha nem. És minden olyan megkötözöttség, amelybôl
nem tud az ember szabadulni, a Biblia szerint bálványimádás.
Meg van írva a 2 Mózes 20,3-ban: „Ne legyen mos istened raj-
tam kívül”.

Az ige szíven talált. Meg kell vallanom, hogy megkötözött
vagyok. Ezt már régen tudtam, csak nem bírtam szabadulni tô-
le.

Tehát bálványimádó voltam. Majd így folytatta:
- Szabad megkérdeznem, hogyan szokott rá a dohányzásra?
Nem úgy, hogy engedetlen volt a szüleivel és a tanítóival
szemben?

Az iskola tiltotta, és én mégis megtettem. Ráadásul tolvaj
is lettem, hiszen loptam apám szivarjait a szekrénybôl. Ezt ké-
sôbb meg kellett vallanom apámnak.  De jött a következô kér-
dés:
- És a szervezete könnyen, gyorsan hozzászokott, nem tiltako-
zott kétségbeesetten a méreg ellen, amit a dohányzás belevitt?
Ugye hányingert érzett, amikor a dohányzást „kipróbálta”? 

Meg van írva: „Ha valaki az Isten templomát megrontja,
azt megrontja az Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a
templom ti vagytok” (I Kor 3,17). Aki önmagának árt, az is
gonosztevô.

Ismét csak igazat kellett adnom neki. Bizony így történt. És
a házigazdámtól kapott szivar a beszélgetés folyamán egyre
kevésbé ízlett. De még nem ért a végéhez:
- Kicsoda engedte meg Önnek, hogy két zsemle árát csak úgy
kifújja a levegôbe? Úgy, hogy senkinek nincs haszna belôle?
Amikor oly sok nyomorúság van a világon, és azon ezzel a
pénzzel is segíteni lehetne, amit meggondolás nélkül a levegô-
be ereget? Mi mindent lehetne ezzel a pénzzel megvalósítani?

Most arra kellett gondolnom, milyen pénzszûkében vol-
tunk gyakran az elsô gyülekezetemben, ahol a bevétel soha
nem volt elegendô a kiadásokra, de a szivarokra, cigarettákra
mindig elég pénzem kellett hogy legyen!
-  És kicsoda engedte meg Önnek, hogy megrontsa azt a leve-
gôt, amit mások beszívnak? Üljön csak le egyszer egy olyan
szobában, ahol sokan dohányoznak! Hamarosan megfájdul a
feje, és nyomást érez a szívén és a tüdején. Lehet-e tapintatos,
és szeretetbôl fakadó tett a dohányzás?

Ismét találva éreztem magam. Bizony, ha jól meggondo-
lom, be kell vallanom, hogy én is gyakran tapintatlanul és sze-
retetlenül cselekedtem. Nem kérdeztem másoktól, szívesen
veszik-e vagy nem, hanem egyszerûen rágyújtottam. Szeretet
volt ez? És hát nem éppen szeretetükrôl lehet-e megismerni az
Úr Jézus tanítványait?
- És mit mond a Szentírás? - folytatta kérlelhetetlenül. - Hát
nem azt mondja-e, hogy: „Mert minden, ami nem hitbôl szár-
mazik, az bûn” (Rom 14,23)? Merné-e állítani, hogy az Úrral
való hitbeli kapcsolatból fakadóan dohányzik? Ilyet nyilván
nem állíthat. És mit szól hozzá maga az Úr Jézus?

„... aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem
lehet az én tanítványom” (Lk 14,33).

Nos, a dohányzás olyasvalami, amit az Úrtól kaptam, vagy
amit én szereztem magamnak? Ugye, a személyes életünkhöz
tartozik, olyasvalami, amit magunknak szereztünk? Tehát le
kell mondania róla, ha Jézus tanítványa akar lenni. És nem
mondja-e az Úr ismét csak: „Aki nem veszi fel keresztjét és
nem követ engem, nem méltó hozzám” (Mt 10,38)?

Ha kénytelen beismerni, hogy a dohányzás élvezetei közé

tartozik, akkor el kell szakadnia tôle. Ezt mondja az Úr Jézus.
El tudná képzelni Pál apostolt vagy Jézus Krisztust sziva-

rozva? Én nem. Ôk nem hódoltak szenvedélyeknek. Mi pedig
megvalljuk: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk...” (Róm 14,8)
Igaz ez? Ha a dohányzás rabjai vagyunk, akkor nem inkább a
szenvedélyünknek élünk?

Nem tudom, mondott-e még egyebeket is. Annyit azonban
tudok, hogy Isten Szelleme minden egyes szavát hitelesítette
és elevenné tette a szívemben. Legyôzött és meggyôzött. A szi-
varomat még csak félig szívtam el, majd letettem a hamutar-
tóra és azt mondtam: ez volt az utolsó szivar, amit szívtam. És
így is lett. Ezután még csak nem is kívántam a dohányzást.
Egyszerûen nem éreztem kísértést sem, hogy rágyújtsak. 

Nagyon hálás vagyok Girkon barátomnak, aki Isten ke-
gyelmébôl eszköze lehetett annak, hogy teljesen megszaba-
dultam a dohányzás szenvedélyétôl.

Ernst Módé (Vetés és Aratás 36/2. 1998)

Önként – Együtt – Egymásért

Jó a szlogen, ezt a szöveget egy OPEL ASTRÁN láttam
felragasztva, a hátsó csomagtartón. Az utcában lassan közle-
kedett, nappal és éjjel is. Mint késôbb kiderült, ezt az autót a
Tordasi Polgárôrség kapta. Nyilván aki beleül, az önként ül be-
le, egy közösség érdekében. Ezért az új szlogen? Hogy került
ide ez az autó? Úgy hírlik, ingyen kapta a falu. Egy kiselejte-
zett rendôrségi autó volt, de még elég jó állapotban van. Ez
nem semmi. Azért manapság ez nagy dolog, hogy egy faluban
kettô polgárôr autó is van. Így mindig lehet szolgálatba menni.
Úgy hallottam, hogy a régi autót is ajándékba kapta a Polgárôr-
ség. Biztos jó a csapat és megérdemelték (régi elnök: Turda
Sándor, új elnök: Andorfy Ottó) Vagy talán „együttmûködtek”
és így megkaphatta a falu az „új autót”? Szép dolog. 

GRATULÁLUNK! Tehát az autó itt van és szolgálatot tel-
jesít. Belegondolva, milyen érzés lehet éjszaka az utcákat jár-
ni? Biztosan jó, mert elég sokan vállalják Tordasért. Éjszaka
csend, béke és nyugalom van. Megnyugtató érzés lehet, hogy
a házakban a családok biztonságban pihenhetnek. MERT VI-
GYÁZ RÁJUK A POLGÁRÔR! Igaz tehát a szlogen:  Önként
– Együtt – Egymásért.

Próbálja ki és vállaljon pár órát Tordasért, ÉJSZAKA is!
Jobban megismeri a falut és megnyugszik!

Egy régi motoros

RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Olvasó!

 A Martonvásári Rendôrôrs körzeti megbízottai az alábbi
idôpontokban és helyszíneken tartanak fogadó órákat:

Martonvásár Rendôrôrs
páratlan hét hétfô 15-16: Lôrincz Levente
páros hét hétfô 15-16: Pécsi László

Gyúró Polgármesteri Hivatal
 páratlan hét szerda 15-16: Söményi Viktor
Tordas Községháza
 páros hét szerda 15-16: Söményi Viktor

A körzeti megbízottakat az alábbi 24 órás nyilvános mobilszá-
mokon lehet elérni.
- Pécsi László rendôr törzszászlós: 20/523-4097
- Lôrincz Levente rendôr zászlós: 20/661-2818
- Söményi Viktor rendôr zászlós: 20/969-5963
(Ügyeleti idôn kívül az e mobil számokra indított hívások a
Gárdonyi Rendôrkapitányságra futnak be.)

Dr Sági János rendôrkapitány
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Tordas II. Világháború utáni története

Hogy a jövônket építhessük, meg kell ismernünk múltun-
kat is. Ez fôlént azok számára fontos, akik az utóbbi idôben
lettek tordasiak, így a falu történetét máshonnan nem ismer-
hetik.
 A II. világháborút követôen Tordas képe a jelenlegitôl na-
gyon eltérô volt. Egy hosszú fôutca, néhány mellékutca, vala-
mint a patak túloldalán az I. világháború után épült újfalu al-
kotta.

A Fajtakísérleti Állomástól a mai Györgyi ABC-ig terjedô
területet erdô borította, a falu csak ott kezdôdött. A domb alatt
a Dreher uradalom kertészete, gyümölcsöse, szolgálati lakásai,
a Cifra pince és a magtár, valamint a kastély elôtti gyönyörû
park helyezkedett el. A kastély mellett, a Sajnovics tér szélén
húzódó épületben versenyló istálló és lovász lakás, uradalmi
intézôi lakás és igás ló istálló kapott helyet.

A Hangya Szövetkezet tordasi meggyökerezése gyors ered-
ményeket hozott. Ebben a viszonylag rövid idôszakban épült
fel a mintagazdaság, a vegyesbolt, a Kerék vendéglô, a kultúr-
ház, a takarékszövetkezet, az óvoda, az orvosi rendelô lakással,
és a leventeotthon. Ebben az épületben mûködött a könyvtár és
az olvasóterem is.

1944-ben polgári iskolai oktatás indult be magántanulói
képzésben, ezzel segítették a tanulni kívánó, önként jelentke-
zett gyerekeket. Élénk kulturális élet folyt, számos színdarabot
mutattak be ebben az idôben. Jól mûködô tûzoltó egyesület
védte a Tordason élôk értékeit (épületeket, szérûskerteket).

   1948 ôszén Magyarországon általános gazdasági átalakí-
tásba kezdtek, Tordason is gyökeres változások történtek. Az
egyházi iskolákat államosították, a jegyzôi hivatalt átalakítot-
ták községi tanácsi hivatallá. A Hangya Szövetkezetetet és a
szövetkezeti gazdaságot megszüntették, Általános Fogyasztási
és Értékesítési Szövetkezetet (ÁFÉSZ) alapítottak. A Dreher
uradalom területét felosztották. A falun kívüli, akkori Galago-
nyás puszta (ma Erdômajor) az ott lakó cselédek birtokába ke-
rült. A faluban lévô gazdasági épületeket, a Hangya Szövetke-
zet épületeivel együtt - az ország közellátását biztosítandó - a
SERNEVÁL állattenyésztô vállalat vette birtokba. Az épüle-
tekben vágómarhákat és fejôsteheneket helyeztek el.

A Hangya Szövetkezet vezetôképzô iskolájának épülete, a
körzetvezetôi lakás és az iroda -  több használó után - az orszá-
gos Mezôgazdasági Fajtaminôsítô Intézet birtokába került, az
1950-es évek elején. A lakásba az állomás akkori fônöke és a
Magyar Tudományos Akadémia erdôháti gazdaságának veze-
tôje költözött be. Ugyanekkor a körzetvezetôi lakásban élô
Cseh Ferencet (Cseh Tamás édesapja), családjával együtt, egy
kis szolgálati lakásba lakoltatták ki, ahol 1957-ig éltek.

Az államosítással megkezdôdött a kis gazdaságok ellehe-
tetlenítése. Az általános beszolgáltatási kötelezettség, a padlás-
söprések, a termények elvitele a cséplôgépektôl a begyûjtôhe-
lyekre, a sertések, szárnyasok, tej, bor kötelezô leadása re-
ménytelen helyzetbe sodorta a gazdákat. A fiatalok nagy része
- a család megélhetése érdekében - útra kerekedett, és ipari
munkássá vált. A kevésbé képzett idôsebb gazdálkodók Terme-
lô Csoportot alapítottak. Ez a forma elôzte meg a szovjet min-
tára kialakított Termelô Szövetkezetet.

Az ÁFÉSZ néhány évig községi egységként mûködött. A
faluban élô kisiparosok egy ideig önálló iparosként végezték a
munkájukat. Az ô terheiket is folyamatosan növelték, eképp
nehezítve meg a megélhetésüket. A kisiparosok (asztalos, bá-
dogos, cipész, kádár, kovács, kômûves) a terheik csökkentése
érdekében az ötvenes évek elején létrehozták a Tordas Gyúrói
Kisipari Termelô Szövetkezetet, melynek felügyeleti szerve a
Székesfehérvári Kisipari Szövetség volt.

Ezekben az idôkben alakult Tordason egy sokáig jól mûkö-
dô zenekar, két tangóharmonikás, egy hegedûs, és egy dobos
alkotta az együttest. Sok lakodalmat, táncmulatságot szolgál-
tak ki, nagyon népszerûek voltak.

Tordas lakóinak megszületését az ötvenes évekig helyben
lakó szülésznô segítette. Ellátta a megszületett csecsemôk fel-
ügyeletét, tanácsaival segítette a kismamákat, betegség esetén
orvoshoz küldte ôket a gyerekeikkel.

Varga Sándor

RECEPT

Mi köze a felnôtté váláshoz a túrógombócnak? Elsô ráné-
zésre, semmi. Viszont az én túrógombócomnak igen sok.

Több szempontból vártam, hogy felnôtt legyek, ha nem is
„igazi” felnôtt, de önálló akarattal bírhassak a kulináris élve-
zetek felett.

Gyerekkoromban, amikor a vasárnapi ebédnél meg kellett
enni a levest az utolsó kanálig, csak akkor jöhetett a második,
ami szinte mindig és csakis vasárnap rántott hús volt, megfo-
gadtam, ha felnövök, soha többé nem eszem levest. Milyen
dolog jóllakni a levessel, és a finom, zamatos frissensült rántott
hús már alig fér belém? Nem csak én voltam ezzel így, ki nem
mondottan, de látom, hogy a húgom is tett valami hasonló fo-
gadalmat. Nem emlékszem, mikor láttam utoljára levest enni.

Arra is fogadalmat tettem, hogy elôételként fogom enni a
desszertet és köret nélkül a rántott húst, és ha megkívánom,
csak úgy délután, elveszek egyet és kézzel, nem késsel-villá-
val, állva eszem meg. Majd jöttek sorban a fogadalmak. A
szendvicshez annyi párizsit teszek, hogy az már nem párizsis
zsemle, hanem zsemlés párizsi legyen, és ha úgy kívánom,
ebéd elôtt eszem csokoládét, egy egész szeletet.

Majd megszülettek a gyerekek… Szikrát hányt a szemem,
amikor kiették a felvágottat a szendvicsbôl és ebéd elôtt, túró-
rudival szaladgáltak. Aztán jött a feketeleves, mármint, hogy
nem akarták megenni a levest – beléd fog sülni a…, hallgattam
én is éppen eleget, annak idején.

Hagytam. Eszembe jutott, hogy fel fognak majd nôni, és
nem akarom, hogy egy nyamvadt párizsis zsemle miatt akarja-
nak felnôttek lenni. Nem rossz taktika hagyni, persze bizonyos
kereteken belül. Egy idô óta Emma már csak levest eszik, jó
sûrûn és ritkán kér a másodikból. Kinga pedig akkor is megeszi
a szendvicsét, ha apa készíti, pedig ô csak „megmutatja” neki
a felvágottat. Hagyom, hogy a pilótakekszet is úgy egyék,
ahogy én, csak a krémes felét. Egy ismerôsöm szerint ez hü-
lyeség, úgy kell enni, ahogy van. Szerintem pedig rögtön két
élvezetben is lehet részünk. A krémesebb kekszben és itt kap-
csolódik be a túrógombóc, egy zamatos túrógombócban.

A kekszek száraz felét összegyûjtöm, diódarálón ledará-
lom, kevés kristálycukorral megpirítom, majd ha kedvem ép-
pen úgy tartja, apróra vágott diót és reszelt citromhéjat is ke-
verek a kekszmorzsába. Ebbe forgatom a túrógombócokat,
amit végül porcukros tejföllel tálalok.

Túrógombóc

Ajánlott anyaghányad (azért ilyen hivatalos, mert a recep-
tet évek óta a vendéglátóipari szakközépiskola ételkészítési is-
meretek címû könyvébôl használom): túró 1 kg, búzadara 0,15
kg, tojás 5 db, só 0,01 kg.

Túrógombóc készítésénél különös gonddal ügyeljünk az
anyagok kimérésére! Így lesz készítményünk minôsége kifo-
gástalan (írja a tankönyv).

Ugyan gombócokról írok folyamatosan, az igazsághoz
hozzátartozik, hogy nem szoktam pepecselni a gombócformá-
zással. Két vízbemártott kanál segítségével galuskaszerû
„egérkéket” fôzök ki. Egyszerre hatan kerülnek a forró sós
vízbe, és takarékon fônek, míg a víz tetejére nem jönnek. Ek-
kor szoktam várni pár percet, és ha úgy látom, már nem dagad-
nak nagyobbra, leszûröm, és a morzsába forgatom. A meleg
egérkéket hideg tejföllel tálalom.

Érdemes kipróbálni, pilótakeksz híján a csupasz gombóco-
kat. Ilyenkor cukros olvasztott vajjal locsolom meg tálalás
elôtt, és utána jöhet a tejföl.

Jó étvágyat!
Kunsági Gabi

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

Müller Péter Sziámi: Jó, ha van

(Folytatható vers)

Jó, ha van egy ötleted,
Orromra is kötheted.
Ábrándozzunk együtt róla,
Jó, ha van rá egy félóra

Jó, ha van egy bocid,
Bár ügyetlen picit.
Nem is tud focizni,
Játssz vele gombfocit.

Jó, ha van ez, jó, ha van az,
Jó, ha nyár van, jobb, ha tavasz,
Jó, ha van, jó, ha van, jó, ha van!
Jó, ha van, jó, ha van, jó, ha van!

(Ha van kedved folytasd a verset! Az eredményeket várom a
következô címre: monika.hegedus@freemail.hu)

Szecsôdi Tamás Leó: A kövé vált királyok

Egy kis falunak egyik szélsô házában lakott egy család: fia-
talasszony, férje és  egy gyermekük, egy egész kicsi fiú. Ez a
család gyakran kirándult hétvégeken, bejárták a környezô he-
gyeket, völgyeket.

Az egyik hétvégén egy kicsit messzebb merészkedtek a fa-
lutól, és egy olyan helyre értek, ahol mindent szürke köd borí-
tott, és felhôk takarták az eget. Barátságtalan, zord hely volt.
Végigmentek egy réten, ahol nem nyíltak virágok. Elérkeztek
egy tó partjára. A tó halott és csendes volt, nem fickándoztak
benne halak. Bementek egy erdôbe, ami nyomasztóan néma
volt, nem énekeltek madarak. Elhaladtak egy hegy alatt, ami-
nek nem látták a tetejét, mert felhôbe rejtôzött.

A kisfiú egyre csak kérdezgette:
– Miért ilyen barátságtalan ez a környék?

Az édesapja türelemre intette:
– Várj fiam, teszünk még néhány lépést, és látsz majd különö-
sebbet is!

Kisvártatva kiértek egy tisztásra. A tisztás is egészen szürke
és ködös volt, és a  négy sarkán négy kôszobor állt, mindegyik
emberalakot mintázott. Háromnak teli zsák volt a vállán, a ne-
gyediknek pedig egy lapos, üres zsák.

A kisfiú megállás nélkül kérdezett:
– Mik ezek a szobrok? Ki faragta ôket? Mióta állnak itt? Miért
állnak itt?

Az édesapja mesélni kezdett neki egy történetet.
– Tudod, fiam, ez a négy szobor valaha ember volt. Királyok
voltak. Az egyik a mezôk királya, a másik az erdôké, a harma-
dik a hegyeké, és a negyedik a tavak királya. Nagyon zsugori
emberek voltak, fösvények, és azt akarták, hogy minél több
pénzük legyen abból, hogy nekik erdeik, mezeik, tavaik és he-
gyeik vannak. Az embereknek megtiltották, hogy ingyen hall-
gassák a madarak énekét az erdôben, hogy ingyen járjanak a
mezôkön és érezzék a virágok illatát, hogy fölmenjenek a he-
gyekre, és gyönyörködjenek a kilátásban, vagy halat fogjanak
a tóból.

Amíg csak kevés pénzt kértek, az emberek meg is adták, de
amikor már nagyon sok aranyat kívántak az emberektôl, akkor
megelégelték. „Mi ugyan nem fogunk fizetni ezeknek a kirá-
lyoknak.” – mondták. És ezentúl akkor jártak arra, amikor a
királyok nem látták, úgy hallgatták a madarakat, fogták a hala-
kat. A négy király mégis megtudta, és nagyon mérges lett. Azt
mondták: „Ha nem akarnak fizetni az emberek, akkor mi el-
vesszük tôlük a virágokat, a madarakat, a halakat meg a kilá-
tást”.

Egyik este elindultak, és az erdôk királya az összes madarat
összegyûjtötte és berakta a zsákjába. A mezôk királya az összes
virágot összegyûjtötte, és berakta a zsákjába. A tavak királya

így tett a halakkal. A hegyek királya pedig fogott egy felhôt, és
fogta a ködöket, betette a zsákba, fölment a hegycsúcsra, és ott
kiengedte. És azóta a hegy csúcsát mindig köd és felhô borítja.
Aztán, mint akik jól végezték a dolgukat, elindultak hazafelé,
és itt a tisztáson találkoztak. És amikor egymásra néztek, hirte-
len mindegyik kôvé dermedt. Az erdôk királya azóta is itt áll a
zsákjában a madarakkal, a mezôk királya a zsákjában a virá-
gokkal, a tavak királya a halakkal, és a hegyek királya az üres
zsákkal, amibôl kiengedte a ködöt és a felhôt.

Apa befejezte a mesélést, s a család hazaindult.
Teltek-múltak az évek, a kisfiú nôtt, növekedett, igazi le-

gény lett belôle, akit elküldtek a városba, azért, hogy megta-
nuljon igazságot osztani. Ott aztán több évig tanulta, hogy ho-
gyan kell igazságot tenni az emberek között. Amikor befejezte
a tanulást, és megkapta a papírt, hogy ô most már igazán érti
a mesterségét, akkor hazaindult a falujába.

Miközben a vonaton ült, leszállt az éj és ô elaludt. Arra éb-
redt, hogy zökken a vonat, megáll. Különös érzés kerítette ha-
talmába. „Ez az én állomásom, hazaértem, le kell szállnom,
mielôtt továbbindulunk.” Gyorsan leugrott a vonatról, magára
terítette a kabátját, és körülnézett. Ekkor vette észre, hogy ko-
rábban szállt le egy állomással. A vonat már a távolban zaka-
tolt, a következô pedig csak másnap délelôtt jön.

Elindulok gyalog – gondolta. Nem olyan nagy távolság, is-
merem a vidéket, hiszen sokat kirándultam erre gyerekkorom-
ban.

Elindult, neki az éjszakának. De ahogy haladt elôre, úgy
lett egyre kevesebb csillag az égen, a hold is eltûnt, és körül-
vette ôt valami furcsa, nyomasztó köd, valami sötétség. Az
orráig sem látott, úgy kellett tapogatni, hogy „Na most itt fa-
törzs van-e, vagy mezôn járok éppen”.

Ahogy így botorkált lépésrôl-lépésre, egyszer csak megér-
kezett a tisztásra, ahol halványan derengett a négy szobor alak-
ja. Odament az egyikhez, ahhoz, akinek üres zsák volt a vállán,
és így szólt hozzá:
– Hegyek királya, igazán elvihetnéd ezeket a felhôket meg ezt
a ködöt, mert nem látok semmit, sosem fogok hazaérni!

És lássatok csodát, az alak megmozdult, nyújtózott egyet,
és élô ember lett belôle. A hegyek királya elindult fölfelé a kap-
tatón, a hegy tetejérôl levette a felhôt és betette a zsákjába. Ab-
ban a pillanatban kisütött a hold és felragyogtak a csillagok.

A holdfényes tisztáson ott állt három kôvé dermedt alak. A
legény odament hozzájuk, és az egyiket megszólította:
– Mezôk királya, olyan sivár itt minden, nincsenek virágok.
Add vissza, kérlek, a virágokat!

A mezôk királya is megrázta magát, emberré vált. Kinyitot-
ta a zsák száját, a virágok mind kihullottak belôle, elfoglalták
helyüket a füvek között, és illatozni kezdtek. Ezüst színük volt
a csillagok fényében.

Ezután a legény odalépett a harmadik alakhoz. Ôneki is
megütögette a vállát:
– Erdôk királya, olyan nyomasztó itt a csönd!

Az erdôk királya kinyitotta a zsák száját, és kirepültek be-
lôle az énekesmadarak. Elfoglalták rég megüresedett fészkü-
ket, hangjuk betöltötte az erdôt.

Ekkor már csak a negyedik kôszobor maradt, akihez oda-
ment a legény, és azt kérdezte tôle:
– Tavak királya, nagyon éhes vagyok. Nem adnál egy kis ha-
lat?

A tavak királya is visszanyerte emberi alakját. Kivett egy
halat a zsákjából, és odaadta a legénynek.
– Tessék, láss hozzá, már meg is van sütve, csak a szálkákra
vigyázz!

És utána leballagván a partra az összes halat visszaeresz-
tette a tóba. A tó attól kezdve már nem kihalt és üres volt, ha-
nem halak ugráltak benne, és az emberek ismét oda jártak ha-
lászni.

A legény pedig továbbindult, hajnalhasadásra hazaért, más-
nap pedig munkába állt. És azt mondják, hogy késôbb a falu
bírája lett, olyan bíró, aki annyira igazságos volt az emberek-
hez, hogy messze földrôl jártak hozzá tanácsért, ítéletmondá-
sért.

(Aki ott volt a Hangya napokon személyesen is találkozha-
tott e mesék írójával.)

Hegedûs Mónika

Jó, ha van egy biciklid,
Hogy azon a bocit vidd.
Mivel hogy a bocik lusták,
Gyorsabbak a biciklisták.

Jó, ha van egy medvéd,
Az legalább megvéd.
Ne rontsd el a kedvét,
Mert olyankor megtép.
(Vagy biciklin meglép.)



A Római Katolikus Egyházközség hírei

Október 11. Évközi 28. vasárnap
(Boldog XXIII. János pápa)
- 10 órakor gitáros
ifjúsági szentmise

Október 18. Évközi 29. vasárnap
(Szent Lukács evangelista)
- 10 órakor liturgia

Október 25. Évközi 30. vasárnap
(Pannonhalmi Szent Mór)
- 10 órakor szentmise

November 1. Mindenszentek (fôünnep)
- 10 órakor liturgia, utána Halottak napja 
alkalmából gyászliturgia

November 2. hétfô Halottak napja
November 8. Évközi 31. vasárnap

(Szent Kolos, Szent Godfréd)
    - 10 órakor szentmise

November 15. Évközi 31. vasárnap
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
- 10 órakor liturgia

Októberben minden vasárnap délelôtt fél 10-tôl a Rózsa-
fûzért imádkozzuk.

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztas-
sunk szavainkkal, tetteinket. Segíts, hogy életünk erôsítôje le-
gyen társaink életének, akikkel együtt járunk az úton. Add,
hogy mindig világosan lássuk, mi a teendônk, s add, hogy min-
dent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az életre, hanem a
pusztulásra vezet.

Mindenki példa

Akár a földmûvesnek, aki a földet szántva folytonosan Is-
tenhez emeli szívét, akár az asztalosnak, a kovácsnak, hivatal-
noknak vagy értelmiséginek – végül is minden kereszténynek
– gôg nélküli példává kell válnia embertársai számára. Hiszen
ott él lelkünkben a meggyôzôdés, hogy gyôztesek csak a Belé
vetett bizalmat gyakorolva leszünk: mert magunktól nem va-
gyunk képesek egy szalmaszálat sem fölemelni a földrôl (vö.
Jn 15,5).

Ezért mindenkinek a maga munkájában, azon a területen,
ahol a társadalomban tevékenykedik, éreznie kell, hogy Isten
munkáját végzi, hogy mindenekelôtt Isten békéjének és örö-
mének magvetôje. „A tökéletes keresztény mindig derût és
örömöt hordoz magában. Derût, mert érzi Isten jelenlétét. Örö-
möt, mert tapasztalja, hogy az ô ajándékai veszik körül. Ebben
az esetben a keresztény valóban királyi személyiség, Isten
szent papja. (Alexandriai Szent Kelemen)

Josemaría Escrivá: Az Atya karjai között

Budavári Erzsébet

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

A református hittanórák az óraegyeztetések, a tanévnyitó
istentisztelet, valamint a szülôi értekezletek után kezdôdtek el.
A reformátusok kevesebben vannak Tordason mint Gyúrón,
így a református gyerekek aránya is kevesebb, mint más fele-
kezeteké. A hittanoktatás kétosztályonként összevonva törté-
nik, ez alól csak a 7. és a 8. osztály kivétel, ahol a gyerekek –
a Gyúróról átjárókkal – többen vannak. A 8. osztályosok egy-
ben konfirmandusok is, nekik hetente még egy órára a gyúrói
gyülekezetbe is jönniük kell. (A konfirmáció után lehetnek a
gyülekezet úrvacsorázó tagjai.)

Köszönettel tartozom igazgató úrnak és igazgató helyettes
asszonynak a hittanos év újbóli elindításáért, az oktató terem
biztosításért. Köszönöm a tanári kar, valamint az iskola dolgo-

zóinak segítségét is, hogy a hittanórák kezdetekor a gyerekeket
a megfelelô terembe irányítják.

Az általános iskolában református hittanoktatásra beiratko-
zott tanulók névsora a 2009/2010-es tanévben:

1-2. osztály: Dobos Dániel, Erdélyi Ferenc, Kleman Noémi,
Pap Anna Sára, Tóth J. Iván, Varga Csongor, Varga Zsombor

3-4. osztály: Albrecht Márk, Benkei Sára, Szabó Imola, Szilá-
gyi Szabolcs

5-6. osztály: Benkei Boldizsár, Erdélyi Kristóf, Király Niko-
lett, Kollmann Kullmann Ferenc, Lepsényi Szilvia, Sárossy
Sarolta, Tiszperger Roland, Végh Szabolcs

7. osztály: Császár Bence, Dolhai Péter, Kondor Dániel, Lep-
sényi Gabriella, Molnár Rebeka, Szelei József

8. osztály: Gál Henrietta, Kollmann Kullmann Nikolett, Kür-
tösi Dániel, Molnár Gábor, Szöllôsi Márk, Valóczki Bianka

Tanévnyitó istentisztelet a gyúrói református templomban

Október 18-án, vasárnap 10 órától a gyúrói református
templomban Bálint Csaba lelkipásztor úr hirdeti Isten igéjét,
aki Erdélybôl, közelebbrôl a Mezôségbôl, Erdôcsinádról ér-
kezik hozzánk. Az istentisztelet után pogácsa és sütemény mel-
letti beszélgetésre hívjuk az érdeklôdôket gyülekezeti ter-
münkbe!

Október 25-én, vasárnap délután 4 órától reformációi meg-
emlékezést, ünnepi istentiszteletet tartanak a tordasi és gyúrói
református, evangélikus, baptista gyülekezetek. Az ez évi hely-
szín a gyúrói evangélikus templom. Meghívott elôadóval, ven-
dég igehirdetôvel, énekkari szolgálattal készülünk. Szeretettel
várjuk az érdeklôdôket!

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Bibliaóra: kedd este 6 órakor a gyülekezeti teremben.
Ifjúsági óra: péntek du. 5 órakor a gyülekezeti teremben.
Istentisztelet: vasárnap de. 10 órakor a templomban.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 órakor a lelkészlakás-
ban.
Úrvacsorás istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapján.

Az alkalmainkat Gyúrón (Rákóczi u. 27.) tartjuk.

A templom, gyülekezeti terem, lelkészlak egy telken áll.

Minden érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!

Ócsai Tibor
református lelkipásztor
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Reformáció - Luther-idézetek

Október 31. jeles ünnepe a protestáns egyházaknak. 1517-
ben ezen a napon indult Wittenbergbôl az egyház megújulásá-
ért, az igaz hitért való mozgalom. Ekkor tette Luther Márton
95 tételbôl álló vitairatát közzé. A reformátornak rengeteg írása
maradt fenn az utókor számára, ezekbôl idézünk most néhány
részletet.

Nem mi vagyunk azok, akik fenn tudnánk tartani az egyhá-
zat. A mi ôseink sem voltak azok. De az utódaink sem lesznek
azok. Hanem az volt, marad és lesz is az, aki ezt mondja: „Íme,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!”

Az egyház valóságos és igazi kincse Isten dicsôségének és
kegyelmének legszentebb evangéliuma.

(A 95 tétel 62. tétele, Wittenberg, 1517)

Az evangélium annyi, mint „örvendetes tanítás”, „vigaszta-
ló jó hír”. Mintha egy gazdag ember egy szegény koldusnak
ezer aranyat ígérne. Ez „evangélium”, azaz jó hír lenne néki,
amit szívesen hallana, és szívbôl örülne annak. De micsoda a
pénz és vagyon ahhoz a vigasztaló, kegyelemmel teljes prédi-
kációhoz képest, hogy Krisztus könyörül a nyomorultakon, és
olyan királyunk akar lenni, aki a halottakat, a bûnösöket és
mindazokat, akik a törvény alatt, fogságban vannak, örök élet-
re és megigazulásra segíti!

(Luther egyik igehirdetésébôl, 1544)

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erômmel nem tudnék Jé-
zus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ôhozzá eljutni, ha-
nem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, ô vilá-
gosított meg ajándékaival, ô szentelt meg és tartott meg az igaz
hitben; ahogyan a földön élô egész anyaszentegyházat is elhív-
ja, gyûjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál
megtartja az egy igaz hitben. Ebben az anyaszentegyházban
nekem és minden hívônek naponkint minden bûnt bôséggel
megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt,
és nekem minden Krisztusban hívôvel együtt örök életet ád. Ez
így igaz!”

Kis Káté

„Minden azon fordul meg, hogy bízni tudjunk a mi szeretô
Urunkban, a Krisztusban, s igéjét igaznak tartsuk. Megpróbál-
tatások közepette se csüggedjünk, hanem vigasztaljuk magun-
kat. Hiszen nem juthat örömhöz az, aki elôbb nem szenvedett.”

„Tartsd azért szem elôtt, és jól fontold meg ezt a dolgot!
Nem kell-e többre tartanod a sok tudós, igaz hitû szent, meg-
annyi mártír, régi és mai teológus, akadémikus és zsinat, püs-
pökök és – a legnagyobbak – a pápák példáját, akik hitték a
Szentírás világosságát és tisztaságát? És ezt írással, sôt még
vérrel is megerôsítették és megpecsételték! Mit számít a te
magánvéleményed, aki tagadod a Szentírás egyértelmôségét,
aki a Krisztus tanításáért eddig talán egyetlen csepp könnyet se
hullattál, egyetlen sóhajtást se ejtettél?”

„A keresztyének testvéri közösségében egyik szentnek
sincs többje, mint a másiknak. Péter és Pál nem kapott többet,
mint Mária Magdaléna vagy te meg én. Egy nyájhoz tartozunk,
egyenlô testvérek vagyunk: nincs személyválogatás. Mária, az
Úr anyja, Keresztelô János és a megfeszített lator ugyanazt a
jót birtokolják, amit te, én s valamennyien, akik meg vagyunk
keresztelve, s tesszük az Atya akaratát. Mijük is van hát a szen-
teknek? Az, hogy bûneik meg vannak bocsátva, s a Krisztus-
ban ígéretük van vigasztalásra és segítségre minden szükség-
ben, bûn, halál és ördög ellen. De mindez az enyém is, tied is
és minden hívôé.”

Nem vagyok olyan elvakult, hogy gondolataimat mindenki
fölé helyezzem. De nem is vagyok olyan elnézô, hogy Isten
igéjét emberi kitalálások mögé tegyem. Jézus Krisztus él és
uralkodik, tegnap, ma és mindörökké! Ámen.

(Luther fellebbezése támadói ellen, Wittenberg, 1518)

2009. novemberétôl
TORDASON a Mûvészeti Iskola tánctermében

RITMIKUS GIMNASZTIKA
és

TÁRSAS TÁNC OKTATÁS
indul minden korosztály számára

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Az edzések idôpontja: minden szerda 15-16 óra.
Havi díja: 3 800 Ft.

TÁRSAS TÁNC

A próbák idôpontja: minden péntek 15-16 óra.
(felnôtteknek hétvégén, ahol a gyermekfelügyelet is

megoldott!)
Havi díja: 3 800 Ft.

Tanáraink eredményes versenyzôi múlttal, okleveles oktatói
képesítéssel, több éves tapasztalattal rendelkeznek.

Fellépési és versenyzési lehetôségek!

További információ és jelentkezés: 30/393-17-06

BABA - GYEREK BÖRZE

Szeretnél baba - gyerek holmikat eladni, olcsón vásárolni,
esetleg cserélni?

Most megteheted! Ide bármit hozhatsz, itt bármit megtalálsz:
kinôtt ruhák, megunt játékok, berendezési és egyéb tárgyak.

2009. november 7. (szombat) 9 és 13 óra között a
Mûvelôdési Házban Baba - Gyerek Börze lesz.

Asztalfoglalás már 8.30-tól.
Asztalfoglalási díj: 600 Ft. Belépô nincs.

A táncok terén általános mûveltséget
nyújt, jó közérzetet, sikerélményt
biztosít. A tánctanulás (latin, standard,
és divattáncok) öröme mellett növeli
az önbizalmat, magabiztossá tesz.

Az egyik legszebb nôi sportág, helyes
testtartásra, harmonikus és esztétikus
mozgásra, ügyességre nevel.
A nôies izomzat, a jó ritmusérzék, a
kiváló mozgáskoordináció kialakulását
biztosítja.
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Tisztelt tordasi betegek!

Egészségügyi miniszteri rendelet értelmében két évente
mindenkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is ha
nincsen panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzet-
be bejelentkezetteket, akik több mint két év óta nem jelentek
meg a rendelôben, hogy leleteikkel, szûrôvizsgálati eredmé-
nyeikkel az orvosi rendelôben rendelési idôben jelentkezni
szíveskedjenek.

Tisztelettel: dr. Kertész Tamás háziorvos

Fontos telefonszámok:

  1. Mentôk 104
  2. Betegszállítás 22/311-325
  3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
  4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
  5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
  6. Tûzoltók 105
  7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
  8. Általános segélyhívó 112
  9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502

(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Rendelési idô:

hétfô: 13 - 17, patika is nyitva
kedd: 12 - 16, patika is nyitva

szerda: 8 - 11
csütörtök: 8 - 11, patika is nyitva

péntek: 8 - 12

Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
 hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12

szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15

péntek: 9 - 12

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon Martonvásáron van
ügyelet 9-tôl 17 óráig (Brunszvik út 1., 22/460-053).

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.

Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés:
Dolinka Zsoltné, szerda: 14 - 16

Védônô közvetlen száma: 22/668-034, 20/550-4220
Orvossal tartott tanácsadás:

Dr. Kertész Tamás, szerda: 13 - 14

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

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos
Martonvásár, Budai út 27.

Telefon: 22/460 637, 30/44-45-779
rendelési idô:
hétfô: 8 - 12
kedd: 16 - 18

szerda: 16 - 18
csütörtök: 8 - 9, 14 - 16

péntek: 8 - 12
Tanácsadás:

szerda: 8 - 10

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást válla-

lunk. Tel.: 30/365-7786

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok Tordason és környékén, óvónôi végzett-
séggel. Tel.: 30/438-5455

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777

RAJÓ

Használtcikkek boltja
Folyamatosan frissülô árukészlettel várjuk vásár-
lóinkat Ráckeresztúron, a Gárdonyi utca 15-ben.

(Bútorok, lakástextil, konyhai kiegészítôk,
háztartási cikkek, kerékpárok, sporteszközök,

gyerekjátékok, lábbelik, stb.)
Nyitva tartás:

hétfô-péntek: 8-12, 14-18
szombat: 8-12

Tel.: 06-70-321-4166

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI  MIND-
AZOKNAK, AKIK KOZMA FERENC

TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, SÍRJÁRA
VIRÁGOT HELYEZTEK, ÉS EZZEL

FÁJDALMUNKAT ENYHÍTENI IGYEKEZTEK.

KÜLÖN KÖSZÖNET A KÖLCSEY UTCA
LAKÓINAK ÉS A NYUGDÍJAS KLUBNAK,

AKIK KOSZORÚT HOZTAK.

KOZMA FERENCNÉ


