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KEDVES TORDASIAK!
A karácsonyi idôszak tréfás, tavaszi
idôjárásának elmúlásával beköszöntött
a valódi tél. A karbantartó brigád tagjai
a sokéves gyakorlatnak megfelelôen
végzik a munkájukat, tisztítják az utakat, járdákat, csakúgy, mint az itt lakók
többsége. Ahogy múlik felettünk az idô
és fejlôdik a civilizációnk, szeretnénk,
ha a környezetünk is úgy mûködne,
ahogy mi akarjuk. Télen néha essen a
hó, de lehessen csúszásmentesen, száraz úton közlekedni, és ne legyen túl hideg! Ôsszel, tavasszal legyen szép idô,
de essen is az esô úgy, hogy minket ne zavarjon! Nyáron pedig
szeretnénk, ha a nyaraláson meleg vízben tudnánk fürödni a tavakban, folyókban, de közben a levegô ne legyen túl meleg.
Klímával hûtjük a lakásainkat, irodáinkat, áruházainkat, autóinkat. Próbáljuk alakítani a körülöttünk élô természetet, sehogy
sem tudjuk elfogadni, hogy ô az erôsebb. Pedig látjuk, halljuk
és érezzük, hogy hova vezet mindez. Az elfogadás hiányzik,
hogy van valami, vagy valaki, aki felettünk áll, és be kell látnunk, az életünk akkor lesz teljes, ha együtt éljük. Egymást se-

gítve, egymást kiegészítve, a közös „munka”, az élet érdekében.
Kihasználva az idôjárás okozta kényszerpihenôt, a hivatal
január végére elkészítette az idei év költségvetését, amelyrôl a
képviselôk február elején tárgyaltak és döntöttek. Ahogy már
többször elmondtuk és leírtuk, az utóbbi évek szoros gazdaságpolitikájának köszönhetôen a tavalyi év után, idén is komoly
beruházásokat, fejlesztéseket tervezhetünk. Korábban mindezeket az önkormányzati vagyon eladása fedezte, szemben a
mostaniakkal, melyeknek a hatékony, közös munka és az áldozatvállalás az alapja. Így a tavalyi közel 50 millió Ft-tal és az
idei tervezett 61 millió Ft-tal együtt a két év alatt összesen 110
millió Ft beruházásra kerül sor teljesen önerôbôl! És ehhez
nincs hozzászámolva az elvégzett társadalmi munka értéke.
Mert az utóbbi években összefogással építünk. Nincsenek
nagy vállalkozók, nincsen fôvállalkozó, magunk szervezzük
meg a munkákat. Egy kicsit több munkával jár ugyan, de láthatjuk, megéri. Ezzel az eredménnyel a mai helyzetben kevesen büszkélkedhetnek. Köszönöm mindenkinek a munkáját,
áldozatvállalását, mert a siker közös, kellettünk hozzá mindannyian!
Juhász Csaba polgármester

PROGRAMOK
A TORDAS SPORTEGYESÜLET KÖZGYÛLÉSE - február 15-én, 18 órakor a mûvelôdési házban.
FILMBARÁTOK KLUBJA - február 19-én, 18 órakor a mûvelôdési házban (bôvebben a 12. oldalon).
ROCK FARSANG A RAZZIA EGYÜTTESSEL - február 20-án, 20 órakor a mûvelôdési házban.
ISKOLAI „KI MIT TUD?” - február 22-én, 10 órakor az iskolában.
TORDASI POLGÁRÔRSÉG ÉVES KÖZGYÛLÉSE - február 22-én, 18 órakor a mûvelôdési házban (bôvebben a 21. oldalon).
TERÜLETI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DÖNTÔJE - február 24-én, 14 órakor az iskola aulájában.
VIGYÁZZ MAGADRA! BÛNMEGELÔZÉSI VÁNDORKIÁLLÍTÁS - március 1-jén, 13-19 óráig és március 2-án, 8-19 óráig a
mûvelôdési házban (bôvebben a 12. oldalon).
TAVASZI „BABA-GYEREK” BÖRZE - március 6-án, 9-12 óráig a mûvelôdési házban (bôvebben a 12. oldalon).
NEMZETI ÜNNEP - ÓVODAI MEGEMLÉKEZÉS - március 12-én, a Petôfi-szobornál.
NEMZETI ÜNNEP - MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL - március 15-én, 10
órakor a mûvelôdési házban és a Petôfi-szobornál.
„HOGYAN ÉLTEM TÚL A GULÁGOT?” - a 94 éves Placid atya tanúságtétele és élettörténete március 18-án, 18 órakor a
mûvelôdési házban (bôvebben a 19. oldalon).
Február havi mottó: „Karnyújtásnyi körben felelôs vagy a világért.” (Kovács Ákos)

TRAKTORJAVÍTÁS

Önkormányzati hírek

December utolsó heteiben
nagyjavításon esett át az
önkormányzat kisebbik
traktora. A sebességváltó,
a fékrendszer és sok kisebb alkatrész szorult cserére. Köszönjük a Fajtakísérleti Állomásnak, hogy
a szerelést ingyen vállalta!
Köszönjük a munkát elvégzô szerelôknek, Zaka
Lászlónak és Jámbor Tibornak! Az alkatrészeket
az Önkormányzat biztosította.

Együttes Képviselô-testületi ülés, 2010. február 2.
A két Képviselô-testület elfogadta a Körjegyzôség beszámolóját a 2009. évi tevékenységérôl, és a Körjegyzôség 2010.
évi költségvetését, valamint a köztisztviselôk 2010. évi teljesítménycéljainak értékelési szempontjait.
Tordas Község Képviselô-testülete hosszas vita után elfogadta a Sajnovics János Egyesített Általános iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény költségvetését, a gyúrói testület errôl késôbb dönt.
Képviselô-testületi ülés, 2010. február 2.
A Képviselô-testület elfogadta
- a beszámolót a Mûvelôdési Ház 2009. évi tevékenységérôl,
- a közmûvelôdés 2010. évi tervezetét,
- Tordas község 2010. évi költségvetését,
- a 2010. évi közfoglalkozási tervet.

uhász Csaba polgármester

Településôrök Tordason
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által meghirdetett „Településôr pályázatunk” sikeres volt, így február 1-tôl
egy fô, és március 1-tôl újabb egy fô településôr járja Tordas
utcáit.
Feladataik többek között a településen található közvagyon
védelme, az Önkormányzati rendeletek betartatása, a településen tartandó rendezvényekhez kapcsolódó rendfenntartás és
vagyonvédelem, a településen élôk nyugalmának és magánvagyonának védelme, segítségnyújtás rendkívüli események esetén. Ha ezekkel kapcsolatban bárkinek észrevétele van, kérem
jelezze feléjük az alábbi telefonszámokon: Huszti István: 06 20
549 56 59, Gurabi Károly: 06 20 550 0008

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy a településen a választópolgárok száma meghaladta a választási eljárásról szóló
törvényben egy szavazókörre megállapított maximális 1200
fôt, így a 2010. április 11. és 25. napján esedékes országgyûlési
választás két szavazókörben kerül lebonyolításra.
Az önkormányzati miniszter 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendeletének 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján teszem közzé,
hogy mindkét szavazókör – így a kijelölt szavazókör is – a mûvelôdési házban (Tordas, Szabadság út 55.) kerül kialakításra.
Azok a választópolgárok kizárólag a kijelölt szavazókörben szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetôleg akik igazolással rendelkeznek.
A választással kapcsolatos tudnivalókról a Helyi Választási
Iroda folyamatosan tájékoztatni fogja a választópolgárokat.

Változik a szemétszállítás napja!
2010. február 1-tôl péntekenként, délelôtt 7.30-tól lesz a
hulladékgyûjtés.

Anyakönyvvezetô ügyfélfogadás

dr. Matota Kornél
Helyi Választási Iroda vezetô

Az anyakönyvvezetô ügyfélfogadási ideje megváltozott:
kedd 8-12-ig és 13-17-ig, Pásztorné Takács Zsuzsanna várja az
ügyfeleket.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testületének a
köztisztaságról és környezetvédelemrôl szóló 5/2004. (IV. 21.)
számú rendelete szerint:

Felhívás a hátralékok befizetésére!
A csatornadíjakból és szemétszállítási díjakból adódó tartozások száma és
összege jelentôsen megemelkedett az
elmúlt két hónapban. A Képviselô-testület egyik díjat sem emelte a 2010-es évre
vonatkozóan, sôt a lakosság terheinek
enyhítésére a 6000 forintos kommunális
adót 0 forintra csökkentette.
Mivel a nemfizetôk az új óvoda építésétôl vonják el az önkormányzat jogos
bevételeit, minden erônkkel azon leszünk,
hogy ezek a bevételek minél elôbb az
önkormányzat kasszájába kerüljenek.
Kérünk mindenkit, hogy az esetleges jogkövetkezményeket
elkerülendô, minél elôbb rendezzék tartozásaikat!

„6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a/ Az ingatlan elôtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetôleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedô terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérôl, a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésrôl. A járdák klorid tartalmú szerrel való szórása tilos!
(2) A jármûbehajtók és átereszeik karban- és tisztántartásáról
minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok elôtti járdaszakaszt hetente legalább egy alkalommal, illetve az idôjárásnak megfelelôen szükség szerint a
tulajdonos köteles letakarítani.

Köszönettel:
Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4) A saroktelek tulajdonosa a telek melletti járda szakaszokat
és vízelvezetô árkokat is köteles tisztán- és karbantartani.”

TORDAS.HU HÍRLEVÉL

Kérem a tisztelt tulajdonosakat az idézett jogszabályban
foglalt kötelezettségeik betartására!

Ne maradjon le a legfrissebb információkról!

dr. Matota Kornél
körjegyzô

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
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Beszámoló Gyúró-Tordas Körjegyzôség 2009. évi munkájáról
...A jelen beszámoló a 2009. január 1-tôl 2009. december
31-ig tartó idôszakot öleli fel.
Általánosságban elmondható, hogy a közigazgatás külsô
környezetét a rendkívül gyorsan változó jogalkotás jellemzi.
2009-ben számos szakterületre vonatkozó szabályozás jelentôsen módosult. Kiemelendô a közigazgatási hatósági eljárást
szabályozó törvény 2009. október 1-tôl történô változása, valamint a kereskedelmi, szociális és adójogi jogszabályok módosulása. Összességében megállapítható, hogy a változások a hatósági eljárást bonyolultabbá, nehézkesebbé és költségesebbé
teszik, többletmunkát róva ezzel az eljáró hatóságoknak.
Kivételt képez ez alól az ipari igazgatásban történt változás, mely szerint a telepengedélyezési eljárások lefolytatását
2009. március 31. óta a kistérségi társulás székhelye szerinti
település jegyzôje végzi.
Legjelentôsebben a közigazgatási hatósági eljárás alapját
képezô 2004. évi CXL. törvény változott, ami megszüntette az
ún. „udvarias levél” kategóriát, azaz minden eljárási cselekményrôl immár többoldalas végzésben kell rendelkezni, amely
a hatósági többletterheken kívül az ügyfelek tetszését sem
nyerte el.
A kereskedelmi igazgatásban jelentôsen módosult a kereskedelmi törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirôl új Kormányrendelet született, hatályon
kívül helyezve a korábbit. E jogszabályok az üzletek megnyitását megkönnyítik azzal, hogy sok esetben elégséges a mûködés megkezdésének bejelentése, s nem szükséges mûködési
engedély megszerzése, azonban a megnyílt üzleteknek a korábbiakkal azonos jogszabályi feltételeknek meg kell felelniük,
így mûködési engedély nélkül is be kell tartani a szigorú jogszabályi kritériumokat, és ki kell állniuk az utólagos ellenôrzések próbáját is. Új feladatot jelent, hogy a hatályos Kormányrendelet új szempontok szerinti üzletnyilvántartás felállítását követeli meg, a mûködési engedéllyel rendelkezô és a
bejelentett üzletek csoportosításával.
A szociális igazgatás területén az országos válságkezelô intézkedések hatására új fogalmakkal kellett megismerkedni.
Bevezetésre került az „Út a munkához” program, megjelent az
ún. rendelkezésre állási támogatás, a krízishelyzetbe kerültek
támogatása, valamint a védendô fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés. Az új jogintézmények bevezetése miatt a Képviselô-testületek szociális rendeleteinek módosítására is szükség
volt. E szakterület rendkívül sokrétû és dinamikusan változik.
Az adóügyekben is jelentôs többletfeladatok jelentkeznek,
amelyek a gépjármûadó összegének változásában, a Képviselôtestületi rendeletekben meghatározott módosításokban, valamint a helyi iparûzési adó átadásával kapcsolatos eseti és állandó jellegû adatszolgáltatásokban mutatkoznak meg. Az adóhatósági munka mértékét növelik az egyre nagyobb számban
beérkezô beszedési, végrehajtási kérelmek. Jellemzôen ezek
szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok, adók, közüzemi díjak befizetésének elmaradásából adódnak, s az általános
gazdasági állapotokat alapul véve várható ezen ügyek további
megszaporodása. Az iparûzési adóval kapcsolatos feladatok
mentesülését követôen lehet a felszabaduló kapacitást az adóellenôrzések és adóvégrehajtások lebonyolítására fordítani.
A korábbi évekkel szemben a személyi állomány tekintetében az állandóság jellemezte a 2009. évet; sem közszolgálati
jogviszony létesítésére, sem megszüntetésére nem került sor.
Egy fô tett közigazgatás alapvizsgát, egy köztisztviselô pedig
várhatóan a 2010. évben szerez közigazgatási szakvizsgát. Továbbra is szükséges, hogy a köztisztviselôk képzése, továbbképzése folyamatos legyen. Különösen igaz ez most, a gyorsan
változó jogszabályok figyelemmel követése miatt. Lehetôség
szerint a kedvezményes, vagy ingyenes elôadásokat keressük.
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatos elôadásokon összesen négy fô vett részt. Folyamatosan látogattuk a szociális, pénzügyi és adóügyi területtel kapcsolatos
konferenciákat. A kereskedelmi jogszabályok megváltozását
követôen egy fô vett részt a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által szervezett szakmai napon. 2009.
decemberében a tordasi hivatal két munkatársa eredményes
anyakönyvvezetôi szakvizsgát tett, így a tordasi anyakönyvi

feladatok ellátásához már nem szükséges a gyúrói hivatal
anyakönyvvezetôjének heti átjárása.
Az építéshatósági és szabálysértési ügyintézést továbbra is
Martonvásár Város Jegyzôje látja el, hatósági igazgatási társulás keretében. Az építésügy területén korábban tapasztalt akadozó munkavégzés most már nem tapasztalható. Településenként évente 8-10 szabálysértési eljárás indul.
Általánosan elmondható, hogy az elektronikus hivatali
ügyintézés egyre inkább elôtérbe kerül. 2009-ben ügyfélkaput
és hivatali kaput kellett létesítenünk, amin keresztül kell elvégeznünk a termôföldek adásvételérôl és bérletbe adásáról szóló
ajánlatok hirdetményi közzétételét, valamint a helyi iparûzési
adó átadásával kapcsolatos adatszolgáltatást az állami adóhatóság felé. Az elektronikus úton intézett ügyek köre várhatóan
tovább fog bôvülni.
Szintén informatikai úton történik a parlagfûvel fertôzött
területekrôl és a hozzá kapcsolódó hatósági eljárásokról szóló
adatszolgáltatás. A 2009. évben egy alkalommal került elrendelésre közérdekû védekezés, a díjának behajtásáról – az érintett önkéntes befizetésének elmaradása miatt – az APEH gondoskodik.
2009. június 7-én került megtartásra az Európai Parlamenti
képviselôk választása, melynek lebonyolítása településeinken
zökkenômentes volt. Összesen egy kampánycsendsértésrôl érkezett bejelentés, melyet – a hasonló jellegû panaszok magas
száma miatt – Székesfehérváron a Területi Választási Iroda tárgyalt. A 2010. év a választások éve lesz. Az országgyûlési képviselôk választásának idôpontja április 11., az önkormányzati
képviselôk és polgármesterek választása várhatóan októberre
esik majd. Ez önmagában jelentôs többletmunkát igényel. A
helyzetet tovább bonyolítja, hogy Tordason a választópolgárok
száma meghaladja az egy szavazókörhöz tartozó maximális
1200 fôt, így a Fejér Megyei Választási Iroda vezetôjének utasítására a települést két szavazókörre kellett bontani. Ez a körülmény új bizottságok felállítását, új bizottsági tagok megválasztását és betanítását, legalább egy fô újabb köztisztviselô
bevonását teszi szükségessé a választási munkálatokba. Természetesen egy új szavazókör kialakítása is kell, a hozzá kapcsolódó szavazófülkék és urnák beszerzésével.
2009-ben jogszabályi elôírások miatt el kellett készíteni az
önkormányzati költségvetési szervek, majd az önkormányzatok alapító okiratainak módosítását. A szétaprózódott szakfeladati rend a pénzügyi könyvelésben várhatóan olyan nehézségeket fog okozni, amelyekre a Magyar Államkincstár sem tudott egységes iránymutatást nyújtani.
Az Országgyûlés a 2009. évben sem tudott kétharmados
többséggel dönteni az önkormányzatok feletti törvényességi
ellenôrzés gyakorlásáról, így a Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal továbbra is csak a Körjegyzôség hatósági munkája felett gyakorolhat kontrollt.
Összegzésül a 2009. évet is úgy értékelném, hogy a feladatellátás, az államigazgatási ügyek intézése folyamatos volt. A
testületi munkával kapcsolatosan némi elôrelépést sikerült elérni az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása
és egységes szerkezetbe foglalása területén, amely összefüggött az ún. belsô piaci irányelv által meghatározott feladatok
ellátásával, melynek alapján az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követôen azok csoportosítása is szükségessé
vált. Nem sikerült viszont elôrelépni a hivatali szabályzatok
aktualizálása területén, ami egyrészt kapacitásbeli okokra vezethetô vissza, másrészt kedvezôtlenül hatott a kistérségi belsô
ellenôr elbocsátása, mivel így a betervezett, s a hibákat is feltáró éves belsô ellenôrzések elmaradtak, s a szabályzatok elkészítésére ígért segítségnyújtás is elmaradt. 2010-ben viszont a
közigazgatásban bevezetett cafetéria rendszer miatt elengedhetetlen a vonatkozó szabályozás megalkotása.
Itt szeretném megköszönni a Képviselô-testületeknek a
Körjegyzôség munkájának támogatását, bízva a további
együttmûködés reményében.
dr. Matota Kornél
körjegyzô
3

FOTÓPÁLYÁZAT
2009. december végén, advent 3. vasárnapján végre elérkezett a pályázók számára a várva várt pillanat, kihirdettük a Fotópályázat eredményét. Bár a határidôt kétszer kellett meghosszabbítani, szép számmal érkeztek be képek, több, mint 60
db. A II. kategóriába (Tordas Község múltját bemutató kép) beérkezô képek témáik szerint annyira különbözôek voltak,
hogy a zsûri (Földvári Erzsébet, Juhász Csaba, Kása Béla,
Kosaras Péter Ákos, Süller Zsolt) nem tudott sorrendet felállítani, így a képeket beküldôket emléklappal jutalmazta. Az I.
kategóriába (Tordas Község mai arculatát, hangulatát, nevezetességeit bemutató kép) beérkezett képek készítôit, hosszas vívódás után az alábbiak szerint díjazta.
Köszönjük a pályamunkákat, gratulálunk a díjazottaknak
és minden résztvevônek! Ígérjük, idén is lesz pályázat, figyeljék a Kisbírót!
Juhász csaba polgármester

II. helyezett: Kunsági Gabriella (15 000 Ft)

III. helyezett: Szakter Anikó (10 000 Ft)

I. helyezett: Boka György (20 000 Ft)
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Különdíj: Bohár Tamás (5 000 Ft)

Különdíj: Szakter Anikó (10 000 Ft)
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Az elsô boldog nyertesek

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban
Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szükséges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése
elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a
kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.
Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hozzon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszövetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohányzás csak a kijelölt területen lehetséges.
Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acélbetétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az önkormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.
A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.

Az új tordasi óvodát építôk részére felajánlott családi hétvégét a 4*-os Kolping Hotelben, és a Velence SPA által felajánlott egész napos belépôt az élményfürdôbe 2010. február 2-án
sorsoltuk ki a Képviselô-testületi ülésen.
Az önkéntesek listáját az építési napló alapján Czuczor
Bernadett folyamatosan vezeti. Az építkezésen részt vevôk a
lista alapján annyi – a sorsoláshoz szükséges – cédulán szerepeltek, ahány alkalommal eljöttek segíteni az építkezés kezdete óta.
A listáról a sorsoláshoz törlésre kerültek a képviselôk és
hozzátartozóik, valamint Erdélyi Gábor és családja.
A nyerteseket Farkas János volt polgármester úr húzta ki.
Családi, 2 éjszakás pihenést nyert a 4*-os bababarát
szállodában

Hajbin Tímea

Szabó Attila és családja (4 gyermekkel)

Adományok az óvoda építésére

A felajánlás tartalmazza a félpanziót, szállást, élményfürdô, szaunapark, gôzfürdô és fitness terem használatot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobóország játékbirodalma várja szabadtéri kalandjátszótérrel, többszintes
beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal. A felajánlásban
benne foglalt szolgáltatások részletes listája a hotel honlapján
olvasható: www.kolping.hotel.hu

Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új óvoda
létrehozásához, kérjük fizesse/utalja a Tordas Község Önkormányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú közalapítvány támogatások céljára fenntartott számlaszámára:
Tordas Községért Közalapítvány
11600006-00000000-22752262
Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány címére:
- befizetô neve
- címe vagy székhelye
- adószáma, adóazonosítója
- a befizetés összege és idôponja
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

Családi, egész napos belépôjegyet nyert az élményfürdôbe
(www.velencespa.com):
Kalocsai Jenô és családja (2 gyermekkel)

Gratulálunk a nyerteseknek, és ne keseredjen el azok, akik
ezúttal nem voltak a szerencsések között, mert újabb értékes
nyereményekhez keresünk támogatókat, felajánlókat, és újra
sorsolni fogunk az összes óvodaépítô önkéntes névsora alapján!

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizetheti ugyanerre a számlaszámra.
Támogatását ezúton is köszönjük!

Hajbin Tímea
Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan
Önkéntesek az új óvodáért – már 274-en jelentkeztek!
Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcsolatosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk. Amennyiben újabb kérdés merül fel, kérjük jelezzék a kisbiro@tordas.hu e-mail címen, vagy
személyesen a képviselôknél, önkénteseknél!

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 munkafolyamatok nem igényelnek tömeges részvételt. Ha valaki elôre jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fôleg segédmunkára – az építkezésen segíteni, akkor azt megteheti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon, vagy
személyesen.

Információk, fényképek
az új oviról az interneten:

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a telefonos megkeresés 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!

ujovinklesz.blog.hu
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Adományok az új óvoda építésére

Új óvoda befejezetlen beruházás részletezése
2009. január 1 - december 31-ig
A táblázatot készítette: Pásztorné Takács Zsuzsanna

Bár a tél szorítása megakasztotta a munkálatokat, a tordasiak nap mint nap bizonyságot tesznek amellett, hogy a közösségi érdekért képesek összefogni, áldozatot hozni. Annak ellenére, hogy a mögöttünk hagyott év a gazdasági válságról marad
emlékezetes, folyamatosan érkeznek a pénzadományok az új
ovi építésére. A 2009. december 31-i állapot szerint, eddig a
következô befizetések érkeztek az Alapítvány számlájára:
Adománygyûjtésbôl (persely):
Támogatás magánszemélyektôl:
Támogatás cégektôl:
Támogatás gyülekezetektôl:
Összes támogatás:

643 915 Ft
214 450 Ft
313 240 Ft
50 000 Ft
1 221 605 Ft

A fenti számok, bár önmagukban is sokatmondóak, nem
tudják maradéktalanul tükrözni a következô generációk iránt
érzett szeretetet, aggódást és törôdést, amely mögöttük meghúzódik. Nem tudják visszaadni annak a nyugdíjas néninek a
könnyeit sem, aki 450 Ft-tal járult hozzá az óvoda építéséhez.
Esetében beteljesedtek Jézus szavai: „Bizony mondom néktek,
hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogynem mind
a többi, akik a perselybe vetettek vala. (Mk 12, 43)”, modernebb fordításban: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe.”
Tordas nevében köszönjük! Megtisztelô az Alapítvány számára, hogy rábízták a felajánlásokat. Biztosítunk mindenkit,
hogy az adományok maradéktalanul célba érnek.
Erdélyi Gábor
a Tordas Községért Közalapítvány elnöke

Községháza bôvítés
A kemény téli idôjárás miatt áll az óvoda építése, de így is
van mit építeni: szépen halad a Községháza új irodájának kialakítása. Helyükre kerültek a konnektorok és a kapcsolók, a
falban vannak a vezetékek, elkészült a fûtés leválasztása a
szomszéd lakásról.
A villanyszerelési munkákat Papp Sándor és Papp Gyula
végezte, a fûtés szerelését Bucsi István és Baschán Árpád. Köszönjük munkájukat! Elkezdôdött a festés-mázolás, majd következik a laminált padlólap lerakása.
Juhász Csaba polgármester

Megnevezés

Szállító

Bruttó

Beton, földmunka
Tégla
Gerenda, béléstest
Engedélyeztetési tervek
Kiviteli tervek
Épületgépészeti anyagok
Tetôcserép
* Fenyô fûrészáru
Vasanyag, síkháló
Villanyszer. anyagok, lámpák
Tégla, áthidaló
Csavar, szeg, betonacél
Szigetelôanyagok
Csempe, padlólap
Szigetelôanyagok
Zsalukô
Béléstest
Csaptelepek, szelepek
Csúszásmentes padlólap
Hôellátás tanulmányterv
Gépi földmunka
Homok, cement, mész
Zsaluanyag bérlés
Szaniter (mosdók, WC-k)
Alumínium ereszcsatorna
Hajópadló
Cement
Ingatlan összevonási vázrajz
Lazurán, ecset
PE Szövetalapú fólia
Vizesvágó kölcsönzés
Bekötôszalag téglához
Állvány bérlés
Pincetégla
Állványpalló
Védôfelszer. (kesztyû, sisak)
Cement
Gipsz, gégecsô, szerelôdoboz
Bonamit
Zsalukô
Nikecell szigetelés
CÉDE pályázat kezelési ktg.
Ásó, lapát, nyél
Körkivágó
Dolomitkô szállítás
Dolomitkô
Murexin
Egyéb, 10 000 Ft alatti tételek

Martonbau
Éberhardt ház
Éberhardt ház
Pro-Naos
Sunday Plan
Maxhô
Tata-Speed
* Eurobinia
Vas-Fémker
Gyurivill
Éberhardt ház
Vas-Fémker
Knauf
Korall Csempe
Villas
Leier
Éberhardt ház
Gemini-Duo
Várhidi Trade
Wohner József
Pálinkás Zsolt
Fehér Lajos
Veréb
Czinger
Dóm
Csáky
Lángi József
Deák Ferenc
Pikto-Color
ISO-TECH Kft.
Kisgépcentrum
Wienerberger
Veréb
Éberhardt ház
Erdért Zrt.
M3 road
Krain Kft.
Platform
Házép. Boltja
Lángi József
Tetô-plusz

8 443 706
7 706 776
4 700 882
2 782 800
2 460 000
2 248 611
2 201 184
1 999 680
1 897 995
1 749 259
1 500 254
1 234 775
1 216 800
1 143 206
668 925
550 501
475 029
432 769
403 325
375 000
335 000
276 700
267 100
249 305
180 516
161 715
110 300
100 000
93 300
81 610
81 000
78 125
70 000
55 176
44 480
31 464
31 000
28 330
26 000
18 660
17 550
15 027
13 880
12 260
12 000
11 450
10 120
63 407

Összesen:

Koma
Baumax
Fehér Lajos
Soso Földszer
Lángi József

46 666 952

A 2010-es költségvetésben az új óvodára tervezett költség további 50 millió forint.
* A beruházás szállítói között egyetlen egy olyan cég van,
amelynek tulajdonosa, vezetôje valamilyen formában kötôdik az Önkormányzathoz.
Az Eurobinia Hungary Kft. 40 m3 fenyô fûrészárut szállított az építkezéshez 40 000 Ft + ÁFA/m3 áron. A beérkezett
ajánlatok közül a legolcsóbb 48 000 Ft + ÁFA/m3 árral kalkulált.
Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Új szennyvíztisztító vízjogi engedély hatósági díj 150 000
Villanyszerelési átalány
150 000
Sportegyesület támogatása
138 600
Községháza gáz
136 859
Kazán ellenôrzés (havonta)
122 894
Tanfolyam, továbbképzés
122 500
Iskola víz
119 592
Meggyfa permetezés közterületen
116 875
Sportegyesület szállítási költség
113 752
Óvoda víz
112 410
Sportegyesület áram
107 405
Martonvásár szabálysértési igazgatás
106 035
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás
100 000
Polgárôrség támogatása
100 000
Vérvétel díj
92 150
Földmérés, térképmásolás, helyszínrajz
89 000
Tûzoltó készülékek ellenôrzése
85 080
Vagyonbiztosítás
84 574
Traktor alkatrész
84 548
Óvoda felszerelés, edények, kisbútor
80 545
Mûvelôdési ház áram
80 486
Törvénytár
73 968
Áramdíj szolgálati lakások (rendezés alatt)
71 455
Kóbor eb befogás, állatcsapda
67 025
Óvoda áram
62 015
Mûvelôdési ház eszközbeszerzés
60 893
Virág, koszorú
60 560
Csatorna javítás
60 440
Polgárôrség üzemanyag
59 900
Kötelezô felelôsség biztosítás
57 633
Pályázati költségek
57 000
Jutalmak, ajándékok
55 000
Kazánjavítás/konvektor javítás
55 000
Nyomdai költségek (meghívók, naptárak, stb.)
54 945
Temetô víz
53 118
SALDO üzletviteli tanácsadás féléves díj
50 625
Fösztivál támogatás
46 875
Védônôi helyiség gáz
46 670
Martonvásár szemészet – hozzájárulás
44 339
Védônô készletbeszerzés
43 950
Tulajdoni lapok
43 030
Tanulók bérlete
42 400
Közteherjegy
42 000
Álláshirdetés
41 899
Fûnyírókhoz alkatrészek, javítás
39 510
Park víz
38 898
Élelmiszer óvodaépítéshez
37 435
TÖOSZ tagdíj
36 880
Mûvészeti Iskola szállítási költség
36 000
Köztisztviselôi Nap
33 050
Temetési segély
30 000
Községháza víz
28 332
Festék
27 870
ÁNTSZ eljárási díj (építésügyi hatósági díj)
27 600
Sajnovics tér 3. víz
27 600
Nyomtatvány
25 989
Kártevôírtás
25 000
Riasztó távfelügyelet
24 750
Foltvarrók támogatása
20 000
Velence kisegítô iskola (1 gyerek térítési díj)
14 998
Veszélyes hulladék elszállítása
13 348
Mûvelôdési ház víz
12 126
Tenisz klubház áram
11 414
Tornaterem gáz
10 012
Temetô áram
9 596
Szoftverkövetési díj
8 250
Mûvészeti Iskola nevezési díj, tagdíjak, domain
7 500
Takarékszövetkezet (melegedô) gáz
6 539
Leader tagdíj
6 000
Tûzoltószertár áram
1 750
Játszótér víz
1 332
ÖSSZESEN
60 836 440
Készítette: Pásztorné Takács Zsuzsanna és Hajbin Tímea

2009. JÚLIUS-DECEMBERI KIADÁSOK
(személyi jellegû kiadások, közterhek és csatornával
kapcsolatos kiadások nélkül)
Óvoda építési költségek
Élelmezés alapanyagköltség
Takarékszövetkezet épületének megvásárlása
Szemétszállítási, lerakási díj
Tankönyvek
Rendezvények dologi költsége
(aug. 20, Hangya Napok, Idôsek napja,
Testvértelepülések kapcsolattartás)
Közvilágítás áram
Iskola gáz
Mûvészeti Iskola rendezvények
Óvoda építéshez munkavéd. felsz, építésvezetô, munkavédelmi tevékenység
Ápolási díj
Iskola bútorbeszerzés (pályázati pénzbôl)
Iskola áram
Étkezési jegy
Kistérség orvosi ügyelet – hozzájárulás
Riasztó javítás/bôvítés (iskola, hivatal)
Élelmiszer csomagok
Sajnovics gyûrû, díszpolgári cím
Internet (összes intézmény)
Könyvek, újságok könyvtár, iskola, óvoda,
Községháza
Óvoda konyha gáz
Közgyógyellátás
Mûvelôdési ház gáz
Kisbíró nyomtatási költsége
Jogi költségek – önkormányzat állandó ügyvéd
Hôellátás tanulmányterv (összes intézmény)
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba
Vonalas telefonok (összes intézmény)
Facsemeték
Martonvásár Mûvészeti Iskola – hozzájárulás
a tordasi gyerekek után
Fénymásoló karbantartás, partoncsere
(összes intézmény)
Mûvészeti iskola eszköz beszerzés
(pályázati pénzbôl)
Kisgép beszerzés
Tisztítószerek, ipari só
Munkaruha (óvodai dolgozók, karbantartók)
Óvoda gáz
Sportegyesület víz
Számítástechnikai felszerelések + javítás,
karbantartás
Templomok díszkivilágítása
Szociális segély/RÁT
Irodaszer
Mobiltelefon költség (összes intézmény)
Bélyeg, postafiók
Bursa Hungarica – felsôoktatásban tanuló
tordasi diákok támogatása
Óvoda konyha festés
Gyermekvédelmi kedvezmény
Perköltség (csatorna)
Községháza áram
Villanyszerelés (intézmények)
Gesztenyefák lemosópermetezése
Óvoda játékok, eszközök
Sportöltözô gáz
Segély/egyszeri
Tornaterem áram
Kukák
Sajnovics u. 3. gáz (szolgálati lakások, elszámolás rendezés alatt)
Nyugdíjasklub támogatása
Egyházak támogatása
Segély/kamatmentes kölcsön

24 179 678
2 835 722
2 750 000
2 716 445
1 770 741
1 756 260
1 612 143
1 251 665
1 198 890
1 054 669
884 674
881 690
769 271
666 488
573 000
542 313
499 050
463 870
446 957
434 769
429 389
407 340
340 021
330 320
326 493
325 000
322 650
315 687
309 875
300 000
295 574
295 320
294 225
282 898
280 038
274 023
241 776
233 250
232 830
226 111
212 204
208 597
201 900
200 000
187 500
185 600
185 500
180 813
175 923
175 000
174 880
173 528
172 000
170 362
167 760
154 814
153 120
150 000
150 000
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FAKIVÁGÁS ÉS JÁTSZÓTÉR

2009. JÚLIUS-DECEMBERI BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj bevételek nélkül)

Bizonyára sokan észrevették, hogy a Sporttelep képe jelentôsen megváltozott az elmúlt hónapban. A régi, megszokott
látvány helyett egy csupasz, kietlennek látszó terület fogadja
az ide érkezôket.
A változást a kiöregedett fák eltávolítása okozza. A fák kivágása elkerülhetetlen volt, mert balesetveszélyessé váltak.
Szeles, viharos idôben rendszeresen törtek le nagyobb ágak,
veszélyeztetve ezzel a játszótéren tartózkodó gyerekeket, szülôket.
A fák eltávolítását indokolta az is, hogy idôszerûvé vált a
játszótér teljes felújítása, a játszóeszközök cseréje. A játszóterekre vonatkozó szabványok elôírásai alapján azonban a szükséges esési terek kialakításához nagyobb szabad területre van
szükség. A pótlásként telepített fiatal platánok és platánlevelû
juharok, nagylevelû hársak megfelelô gondozás mellett hamar
árnyékot adnak, kellemes pihenôhelyet biztosítanak majd a –
reményeink szerint szépen felújított – játszóteret használó gyerekeknek.
A játszótér felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott
be, melynek eredményhirdetése tavaszra várható.
A fák kivágására az itt közölt szakértôi vélemény alapján
került sor.
Veres Andrea

Mûvészeti Iskola tandíj
2 305 900
Szemét szállítási díj
2 158 069
Iskolai étkezés térítési díj
1 408 622
Óvodai étkezés térítési díj
867 363
Támogatás nonprofit szervtôl, háztartásoktól
735 000
Kamatjóváírás
706 683
Egyéb bevétel (Önkormányzatnak okozott kár
térítése és egyéb bevétel)
693 156
Felnôtt étkezés térítési díj
529 795
Bérleti díjak (közterület, terem)
467 317
Ingyenes tankönyv különbözet
233 375
Hirdetések
163 196
Pillikék fellépési díj
140 000
Internet használat
17 650
Szemetes zsák
15 080
Igazgatási szolgáltatási díj
12 250
Általános forgalmi adó
4 521
Diákigazolvány térítés
3 710
ÖSSZESEN
10 461 687
Készítette: Pásztorné Takács Zsuzsanna és Hajbin Tímea

Újabb szemeteskosarak készülnek

Szakértôi vélemény
a Tordasi Sporttelep kiöregedett fáinak kivágásához

A nagy hideg és a leesett
hó miatt szünetel az óvoda
építése. Január elsô napjaiban
kijavítottuk a külsô nyílások
fóliázását és a késôbbi munkák érdekében újabb fóliák
kerültek a belsô ajtók helyére.
Az önkormányzati karbantartó brigád tagjai elkezdték a
szemetes kosarak gyártását,
elvégezték az intézményeinkben a szükséges belsô szereléseket, javításokat.

A Polgármester Úrral, Juhász Csabával 2008. 11. 18-án
valamint 2009. 10. 19-én ismételten bejártuk a Tordasi Sporttelep területét. Megállapítottam, hogy a területen található kanadai nyárfák(Populus x canadensis), valamint jegenye nyárak
(Populus italica) elöregedtek. Az elôfásításra használt, és e célra kitûnôen alkalmas nagy lombú, gyorsan növô és ezért korán
árnyékot adó fafajok élettartama nagyon rövid (kb. 25-30 év).
Ezért ezek leváltásáról szinte már az ültetés idején gondoskodni kell. Ez részben meg is történt a területen található platánokkal (Platanus x acerifolia) és platánlevelû juharokkal
(Acer platanoides), nagylevelû hársakkal (Tilia platyphillos).
A hársak és platánok egy része bár idôben elültetésre került, beszorulván az elöregedett nyárfák alá és a törzsnevelések, koronaalakítások elmaradása miatt nem kellôképpen fejlôdtek. Ezek utólagos elvégzése feltétlenül szükséges, hogy a
megfelelô növekedésükkel mielôbb pótolják a kivágandó fák
hiányát.
A fák elöregedése a csúcshajtások, a karnál, vagy annál
még vastagabb vázágak elszáradásával kezdôdik. A beszáradt
vázágak tövében a fa belseje megkorhad és az ágak így tôbôl
leszakadnak. A fa még a kéregbôl és a vékony fatestbôl sarjakat hoz, nem jelezve, hogy a fa a belsô korhadás miatt bármikor kidôlhet. Éppen ezért az ágak beszáradásának megjelenésekor a fák tarvágása indokolt. A vágásokat, mivel tuskóról és
gyökérrôl is sarjadzik a fa, kívánatos a térszint alatt 20-30 cmrel kivágni, így a terület kezelését a késôbbiekben nem akadályozza. Az eltemetett tuskók gyorsabban elkorhadnak. A korábbi vágások nem így történtek, a tuskókat kényelembôl a térszint fölött vágták ki. A kivágások elhalasztása, vagy elmulasztása mind a sportterületek mellett, mind a közönség által használt területek esetében életveszélyes, ezért megengedhetetlen
felelôtlenség.

Juhász Csaba
polgármester

Fogjunk össze ismét kedvenc iskolánkért!
Küldje be a megadott címre („Univer – Nyerjen a mi iskolánk!” 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) 2009. szeptember 1.
és 2010. április 2. között:
- a csomagoláson található SULIPONTOT,
a flakonos majonéz immáron dupla SULIPONTOT ér!
- az Ön nevét és címét,
- az iskola pontos nevét és címét: Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(2463 Tordas, Köztársaság u. 1.)
Egy borítékban több pontot is beküldhet, hiszen a sorsoláson annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több SULIPONTOT kap. Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dôl el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a
1,5 millió, illetve az 500 000 forintos támogatást felújításra és
fejlesztésre. Sôt! A legtöbb SULIPONTot gyûjtô iskola most 3
millió forint támogatásban részesül, a sorsolástól függetlenül!
A népszerû iskolákat (összesen 200-nál több beküldött
pont) automatikusan 5 focilabdával ajándékozzuk meg.
A gyûjtött SULIPONTOKAT leadhatja az iskola titkárságán is!
Az akció részleteit megismerheti a termékek csomagolásán
és a www.univer.hu honlapon.

Tordas, 2009. 11. 23.
Botta Pál okleveles táj-és kertépítô szakos mérnök

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,
kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,
- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.
Juhász Csaba polgármester
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Néhány mondat, gondolat arról, milyen programok várnak
ránk még az elkövetkezendô idôszakban:
- Február 12-én délután 4 órai kezdettel a mûvelôdési házban
télbúcsúztató „Farsangi karnevál”.
- Február 22-én kerül sor az iskolai „KI MIT TUD” lebonyolítására az elmúlt tanévhez hasonló megrendezésben.
- Február 24-én területi Népdaléneklési verseny színhelyéül
szolgál iskolánk.
- Március hónapban iskolai matematika versenyek - a pázmándi iskola területi versenyei következnek, ahol ez évben is szeretnénk részt venni tanulóinkkal.
- Április hónapban iskolánk fennállásának 20 éves évfordulóját
ünnepelve nagyszabású mûsorral, gálaesttel és programmal
készülünk. Ezzel kapcsolatos tudnivalók, pályázati anyag
meghirdetése illetve felhívásunk, melyben szólunk a régebbi
diákokhoz, szülôkhöz, mindenkihez, aki valamilyen módon
érdekelt volt illetve most is az iskolánk életében. Itt az újságban, az iskola HONLAPJÁN és a TORDAS HONLAPON
egyaránt olvasható a felhívásunk.
- 8. osztályos diákjaink túl vannak az írásbeli felvételi vizsgákon, természetesen még várnak rájuk megpróbáltatások, feladatok. Sok sikert kívánunk nektek mindehhez, reméljük megtalálja ki-ki a maga számítását, s ennek megfelelôen folytathatja tanulmányait.
- Folyamatosan zajlanak az országos levelezôs versenyek is az
alsó tagozatban, ezek eredményérôl csak a tanév végén tudunk beszámolni.
Kívánok minden diákunknak szorgalmas és kitartó munkát
a tavaszi szünetig.

ISKOLAI HÍREK
Január 27-én este iskolánk aulájában az Országos Gyermekmentô Alapítvány képviseletében a Gyermekmentô egység egyik ápolójának nagyon érdekes elôadását hallgathattuk
meg. Szeretném megköszönni Horváth Irmának (2. osztályos
tanítványunk édesanyjának), hogy erre a lehetôségre felhívta a
figyelmünket, és az ô közremûködésével ebben részünk lehetett, ezt meghallgathattuk. A téma érdekes volt: gyermekbalesetek esetén mi a teendô? Gyakran azt gondoljuk, hogy felkészültek vagyunk, tudjuk mit kell tenni. Nem így van. Az alapítvány mentôápolója rendkívül érdekes elôadásában szó volt arról, hogy mi a teendô: lázgörcs, idegen test orrba kerülése, illetve lenyelése, légzési nehézségek, krupp, asztma, mérgezés,
magasból való leesés, égés, törés, zúzódás esetén, s a legsúlyosabb esetrôl is szó esett, amikor már csak az újraélesztés segít.
Melyek a helyes tennivalók, miért érdemes inkább közvetlen
számon a MENTÔKET hívni. Egyöntetûen az volt a véleményünk, – mi, akik részt vettünk az elôadáson – hogy pontos,
aprólékos útmutatást kaptunk ahhoz, hogy adott helyzetben mi
is a leghatékonyabban tudjunk segítséget nyújtani.
Megtörténhet ez az óvodában, iskolában, de természetesen
otthon is, amikor életet menthetünk azzal, ha tudjuk mi a teendô. Sok segítséget kaptunk ehhez. Köszönjük az elôadónak és
a szervezônek is.
Lezajlott iskolánkban a már hagyományossá vált MESEMONDÓ VERSENY, melyet második éve már nemcsak az alsó tagozatos tanulók számára, hanem az 5-6. évfolyam számára is meghirdettünk a gyúrói tagiskolával közös szervezésben.
Három helyszínen egyszerre zajlott a verseny, mert örvendetes módon sok volt a versenyzô. A gyerekek kedves, szép
mesékkel készültek, sokszor ízes, a nyelvi hagyományokat
megôrzô elôadásban. Dicséretes volt a felkészülésük, a szereplésük. Köszönjük, hogy elég szép számú szülô is megtisztelte
részvételével rendezvényünket.
A verseny eredményét öt kategóriában értékelte a meghívott zsûri, akinek ezúton is megköszönjük munkáját. Az 5-6.
osztályosok miután meséiket elôadták, Csizmarik Andrea tanárnô jóvoltából IRODALMI TOTÓ versenyben jeleskedhettek, melynek eredményhirdetésére február 5-én került sor.

Somfai Sándorné igazgató-helyettes
SULIPONTOK ! – „Nyerjen a mi iskolánk”
A www.univer.hu honlapon olvasható az ezzel kapcsolatos
tudnivaló. Kérek mindenkit, ha Univer terméket vásárolt, vagy
szándékosan azt vásárolja, a rajta levô rózsaszín matricát küldje be az iskolába, hiszen ez a gyerekeinknek tárgyi jutalmat jelent. Egyelôre csak a 4. osztály gyûjti a pontokat. Köszönjük!
FELHÍVÁS

A MESEMONDÓ VERSENY eredménye:
1. osztály:
I. Simon Olivér (Tordas)
II. Jézsó Kristóf (Tordas)
III. Tóth Barnabás (Gyúró)
Különdíjat kapott:
Végh Klaudia (Gyúró)
Milichovszky Sándor (Tordas)
3. osztály:
I. Szilágyi Szabolcs (Tordas)
II. Horváth Katinka (Tordas)
III. Áldott Dominika (Gyúró)
Különdíjat kapott:
Szabó Réka (Tordas)

A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény vezetôsége mindazokhoz szól
szeretettel, akik még szívükben ôrzik iskolánk emlékét. 20
éves évfordulóját ünnepeli intézményünk ebben az évben. A
jeles nap megrendezésére április 16-án kerül sor.
A nap eseményei délelôtt az iskolában zajlanak, ahol szeretnénk vendégül látni, elbeszélgetésre hívni régi kedves diákjainkat, s az intézményben valamikor tanító pedagógusokat és
alkalmazottakat.
Az ünnepi megemlékezés GÁLAESTJE 18 órakor veszi
kezdetét a mûvelôdési házban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves volt diákunkat és hozzátartozóikat, jelenlegi diákjainkat szüleikkel együtt. Emlékezzünk együtt az eltelt 20 év jeles napjaira, eseményeire!
Szeretettel hívja és várja Önöket az ISKOLAVEZETÉS és
a tantestület.

2. osztály:
I. Takács Réka (Tordas)
II. Kleman Noémi (Tordas)
III. Baranyi Panna (Gyúró)
Különdíjat kapott:
Áldott Nóra (Gyúró)
4. osztály:
I. Pápai Áron (Tordas)
II. Benkei Sára (Tordas)
III. Horváth Fruzsina (Gyúró)
A zsûri dicséretét kapta:
Györke István (Tordas)
Halenár Henrietta (Tordas)

Az 5-6. osztályosok versenyében:
I. Konczos Vince 5. o. (Tordas)
II. Szabó Gábor 5. o. (Tordas)
Nemes Andrik Dávid 6. o. (Tordas)
III. Mészáros Lucia 6. o. (Gyúró)
Végh Szabolcs 6. o. (Tordas)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet „20 éves az iskolánk” címmel, ISKOLAZÁSZLÓ tervezetének elkészítésére.
- Pályázni lehet: egyénenként, csoportban, és osztályonként.
- A pályamû elkészítésének határideje: 2010. április 8.
- A kész pályamûveket az igazgatói irodában kell leadni.
- A zászlótervek elkészítéséhez bármely technika és külsô segítség is felhasználható.
- A pályamû mérete: 40 cm x 60 cm
- Eredményhirdetés: április 16-án ünnepélyes keretek között
- A gyôztes pályamû lesz iskolánk hivatalos zászlaja.
Mindenkinek eredményes munkát kívánunk.
Iskolavezetés

Különdíjat kapott: Szécsi Richárd 5. o. tanuló (Tordas) a
mese eredeti nyelvezetének megtartásáért.
Gratulálunk a gyôzteseknek, dicséret illeti azokat is, akik
indultak a versenyben, bár most nem értek el helyezést. A nyertesek könyvjutalomban részesültek, de a többiek is kaptak
ajándékot. Ezúton köszönjük a foltvarróknak a kedves kis
mackókat, melynek anyagát Bencze Józsefné Piroska néni biztosította.
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mert olykor az elsô magyar egyben világelsô is volt, hanem
azért is, mert a tudomány, a kultúra vagy a közélet történetében azzal a bizonyos dologgal kezdôdött el minden. Az elsô
magyar atomreaktor, fegyház, leány-középiskola, orfeum története számos meglepetést tartogat, akár az elsô hazai autóverseny, jégrevü, labdarúgó-mérkôzés ismertetése. Az elsô betyárok és huszárok bemutatása mellett azt is megtudhatjuk, kik
tekinthetôk az ország elsô alkimistáinak, és kik alapították az
elsô magyar szabadkômûves-páholyt.
A szabadkômûvesekrôl egészen más mûfajban is szó esik:
„Az elveszett jelkép” c. könyvben. Dan Brown újabb kötete „A
Da Vinci-kód” folytatásaként jelent meg. A történet egyetlen
éjszaka leforgása alatt játszódik. A neves szimbólumkutató,
Robert Langdon ezúttal Washington híres épületeiben, föld
alatti termeiben, múzeumaiban nyomoz. A tét: az Elveszett Szó
titkának megfejtése, amely képes megváltoztatni a világot. Az
ügybe belekeveredik a CIA is, mert Langdont túszul ejtik.
Azoknak az olvasóknak, akik érdeklôdnek az ezoterikus témák, a szabadkômûves szimbolika iránt, biztosan tetszeni fog
a történet.
További új könyvek:
Joachim Masannek: A Vad Focibanda 11. és 12. kötet
Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból
Rácz Zsuzsa: Nesze Neked, Terézanyu!
John Gray: A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
A MÛVÉSZETOKTATÁS 2010. évi programtervezete
Március 11. „Figurás bérlet” Kalotaszegrôl (1órás ismeretterjesztô mûsor a Hagyományok Házában)
Március 15. Nemzeti Ünnep, Tordas
Március 27-28. Országos Táncháztalálkozó Bp., Papp László
Sportaréna
Április 1. (csütörtök, utolsó tanítási nap), Húsvéti játszóház
Április 15-18. 20 éves az iskola, gyimesi testvériskola fogadása, mûsor, táncház
Április 28. szerda (várhatóan ez az idôpont) Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi Verseny elôdöntô, Székesfehérvár
Május 10. Hangszer és táncbemutató koncertek (Tordas-Gyúró, iskola-óvoda)
Május 21-25. Csíksomlyó, Gyimes kirándulás
Május 28-29. Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi Verseny (továbbjutás esetén) döntô, Kecskemét
Június 7-12. Év végi vizsgák. 12. szombat néptánc vizsga zenészekkel! (Ez egyben a Tordasi Kulturális Nap is!)
Blockflöte verseny (február-március, még nincs kiírva!) Szentendrén
Népdal területi és megyei versenyek (február) Tordason
Augusztus 24-28. VIII. Szûcs Béla Tánctábor

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

E programmal és egy kalotaszegi István napi köszöntô vers
részletével kívánunk áldott, békés új esztendôt!

Varga Szabolcsné

„Kedvünk hát derüljön, búba ne merüljön,
És nyelvünk egyformán zendüljön.
Öröm szállja, vígság szállja ma kedvünket.
Bánat árja ne találja víg szívünket.”

Óvodai hírek
A hosszú téli szünet után megújult erôvel tértünk vissza a
mindennapokba. Köszönjük a lelkes szülôknek, akik segítettek
az adventi vásárban ajándékokat készíteni, illetve eladni, a
pénzbôl fejlesztô játékokat veszünk óvodásainknak.
A január havas idôt hozott, ezért sokat hógolyóztunk, hóembert építettünk az udvaron, a vízbôl jéggé való átalakulást
figyeltük, és a séták alkalmával gyönyörködtünk a téli tájban.
Ebben az idôben a körülöttünk lévô állatokról sem feledkeztünk meg, az udvarra több madáretetôt is kihelyeztünk, amit
rendszeresen megfigyelünk. Nemcsak az állatok készültek fel
a hideg idôre, mi is sokat beszélünk a réteges öltözködésrôl,
valamint a szülôktôl kapott gyümölcsöket, zöldségeket elfogyasztva az egészséges életmód fontosságáról.
Félévi szülôi értekezletünket is megtartottuk, melynek elsôdleges témája a farsang volt, amit február 13-án tartunk a
mûvelôdési házban. Sok szeretetettel várjuk az óvodásaink
családtagjait.

Mûvészetoktatás

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
A tél most igazán kitesz magáért - és ebben a csontig hatoló
hidegben mégiscsak az egyik legjobb dolog jó könyvekkel a
meleg lakásban tölteni az idôt, várva, hogy elôbb-utóbb kitavaszodik. A könyvesboltok kínálatából válogatva a könyvtárban
is megtalálhatják a - remélem - kedvükre való könyveket.
Az ifjabb olvasóknak ajánlom Roald Dahl regényét, a
„Karcsi és a Nagy Üveglift” címût. A meglehetôsen szerény
körülmények között élô Picur Karcsi sokáig leginkább csak álmodozott a csokoládéról. Már az is egy csodával ért föl, amikor bejutott Vonka Vilmos úr csokoládégyárába, s kiderült, ô
maga a gyár boldog tulajdonosa (Karcsi és a csokoládégyár).
Nos, Karcsi egész családjával együtt nekilát, hogy birtokba
vegye birodalmát. És ha mindenki biztonságosan elhelyezkedett a Nagy Üvegliftben (a nagypapa és a nagymama például
ágyastól), már indulhatunk is Vonka Vilmos úr vezetésével a
világûr felé. A cél ismeretlen, de különös lényekben és komikus helyzetekben bôvelkedô lesz az út.
A következô kiadvány már az alcímében is jelzi, hogy
konyhatündéreknek szól. Mégpedig olyanoknak, akik most
szerzik elsô tapasztalataikat a sütés-fôzés terén. „Az elsô szakácskönyvem” az alapvetô eszközök, veszélyes mûveletek, a
konyhai fortélyok megismertetése után sorra veszi a hagyományos, egyszerûen elkészíthetô ételeket.
A „Mi micsoda”-sorozat népszerû a gyerekek körében. Egyik
legutóbbi kötete, az „Elsüllyedt városok” is biztosan tetszeni
fog nekik. A kötet azokat az egykori településeket ismerteti
meg velük, amelyek az emberi civilizáció építészeti csodái voltak, de maradványaikat elrejtik az erdôk, a föld, vagy az azóta
ráépült újabb városok. Szó esik a könyvben a régészek munkájáról, a feltárás folyamatáról. Külön kiemeli Pompejit, a középés dél-amerikai kultúrákat, Angkort és a víz alatti leleteket.
A Rózsa György által szerkesztett „Magyar elsôk” címû
könyvet már a felnôtteknek ajánlom. Olyan emberekrôl, tárgyakról, létesítményekrôl és teljesítményekrôl szól, amelyekre
okkal és joggal lehet büszke az utókor. És nem csupán azért,

Czeglédy Gabriella: Áll a bál
Farsangi fánk,
pufóka,
teremben áll
a móka.
Kéményseprô,
Piroska,
a szakács meg
a kukta
ropják együtt
a táncot,
mind megeszik
a fánkot.
Sebe Éva
Tavaszi „Baba-gyermek” börze a mûvelôdési házban!
2010. március 6. 9:00-12:00
Kinôtt, megunt baba, gyermek holmik cseréje, árusítása.
Asztalfoglalás elôzetesen a mûvelôdési házban!
Az árusítás a lakosságnak ingyenes,
kereskedôknek 500,- Ft/asztal.
Sok szeretettel várjuk Önöket!
Németi László
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Tavaszi „Baba-gyermek” börze a mûvelôdési házban!
2010. március 6. 9:00-12:00

Programok

Kinôtt, megunt baba, gyermek holmik cseréje, árusítása.
Asztalfoglalás elôzetesen a mûvelôdési házban! Az árusítás a
lakosságnak ingyenes, kereskedôknek 500,- Ft/asztal.
Sok szeretettel várjuk Önöket!
A mûvelôdési ház elérhetôségei
Nyitva tartási idôben: 06-22-467-530
Németi László kulturális szervezô: +36-20- 359-77-36
E-mail cím: mhtordas@indamail.hu
Levelezési cím: 2463 Tordas Szabadság út 55.
Szolgáltatásaink:
Terembérlés
Internet használat
Ingyenes internet használat WiFi kapcsolattal
Nyitva tartás
hétfô: 15-19
kedd: 8-19
szerda: csütörtök: 15-19
péntek: 15-20
hétvége: rendezvényfüggô
Németi László, kulturális szervezô

Február
13. szombat Óvodai Farsang 14:00
15. hétfô
Tere-fere Klub 15:00
Sportegyesület Közgyûlés 18:00
16. kedd
Vásár 9:00-11:00
Érszûkület vizsgálat 8:00-16:00
Tordasi Asszonykórus 18:00
20. szombat Rock Farsang a Razzia együttessel
22. hétfô
Polgárôrség közgyûlés 18:00
23. kedd
Vásár 9:00-11:00
Tordasi Asszonykórus 18:00
Március
01. hétfô
02. kedd
08. hétfô
09. kedd
12. péntek
15. hétfô
16. kedd

Vigyázz magadra! Bûnmegelôzési Vándorkiállítás
13:00-19:00
Vigyázz magadra! Bûnmegelôzési Vándorkiállítás
8:00-19:00
Tordasi Asszonykórus 18:00
Nyugdíjas Klub 17:00
Vásár 9:00-11:00
Tordasi Asszonykórus 18:00
Nemzeti Ünnep Óvodai megemlékezés a Petôfi
szobornál
Nemzeti Ünnep 10:00
Vásár 9:00-11:00
Tordasi Asszonykórus 18:00

Asztalijégkorong bajnokság Tordason
A Tordasi Önkormányzat és a Magyar Asztali Jégkorong
Klub a tordasi mûvelôdési házban Németi László kulturális
szervezô hathatós segítsége mellett január 31-én, egész napos
Asztalijégkorong bajnokságot szervezett, élô makettezéssel.
Már szombat este a Magyar Asztalijégkorong Szövetség
tordasi önkéntes segítôk segítségével 24 asztalijégkorong pályát állított fel azért, hogy másnap profik és amatôrök csak
játszhassanak, és egymás társaságában megismerhessék a küzdeni tudás, a koncentráció, a sportszerûség, a játék öröme, az
ellenfél megbecsülése nagy örömeit. Vasárnap reggel mintegy
40 vállalkozó kedvû játékos foglalta el a játékteret. 10 óra után
röviddel összeállt a tordasi mezôny, benne az ország minden
tájáról kezdôk és haladók vállalkoztak a megmérettetésre. Az
ünnepélyes megnyitó után hatalmas csata kezdôdött. A szervezôk jóvoltából mindenki játszott mindenki ellen. És így végül
egy igazságos erôfölmérés keretében kialakult a profi és amatôr mezôny végsô sorrendje.
Juhász Mihály bronzérmet szerzett a tordasiaknak. Völgyi
Zoltán gyúrói színekben hódította el a legjobb 2. tordasi ezüst
érmét, és arany éremmel díjazták Teszár Tamás kitartó otthoni
önképzô munkáját. Ifjúsági kategóriában arany érmet nyert
Teszár Szilárd, és a díjazottak között volt Szilágyi Szabolcs és
Benkei Boldizsár. A nôk között bronz érmet kapott Seres Éva,
ezüstöt Farsang Erika, aranyat Veres Andrea. Gratulálunk a
szép helyezésekért! Az eredmények alakulását, a világranglistás helyezéseket a www.ithf.info (international table hockey
federation) oldalon lehet a továbbiakban figyelemmel kísérni.
A tordasi gyerekek - egyfajta sajátos jutalmul - élô makettezésen vehettek részt. Papp György nyugálományú katonatiszt, többszörös makettbajnok gyôztes a Tordasi Önkormányzat támogatásával egyszerû maketteket épített össze tordasi
fiatalokkal, hátha kedvet kapnak ehhez a nagy kitartást igénylô
tevékenységhez. 2. világháborús repülôk és harckocsik elevenedtek meg. Bízunk abban, hogy a makettezésnek lesz még a
mûvelôdési házban folytatása. Feltéve, ha megtaláljuk azt a
tordasi illetôt, aki szívesen vezetne egy makettklubot. Egy
biztos, érdeklôdô fiatalokban a január 31-i események után
nem lesz hiány. Amikor az asztalijégkorong és makettezô mezôny megéhezett, annyi sajtfondüt ehetett a társaság, amennyi
csak belé fért.
A Magyar Asztali Jégkorong Szövetség nagyon hálás a
Tordasi Önkormányzatnak, hogy ilyen alkalmat rendezhetett
Tordason. Reméljük, hogy a jövôben lesz még erre alkalom,
esetleg egy környezô településeket (Gyúrót, Martonvásárt) is
érintô hatalmas küzdelem formájában.
Burján Zsolt

Vigyázz magadra! Bûnmegelôzési Vándorkiállítás
Az installációk elsôdlegesen a 10-16 éves korosztály számára készültek, de hasznosak lehetnek a pedagógusok és a szülôk számára is, hiszen a bûnmegelôzés majd minden területe
képviselteti magát.
A tárlat célja, hogy részben a sértetti, részben az elkövetôi
oldal felôl elemezve tájékoztassa a fiatalokat, az ôket leginkább érintô bûncselekményekrôl. A tablókon láthatók a rablás,
lopás, testi sértések megelôzésének lehetôségei, az erôszakos
nemi bûncselekmények, kábítószerek, diszkó-balesetek veszélyei, a családon belüli erôszak, vandalizmus hatásai.

Ne dobja ki! Inkább hozza be!
Olvasó sarkot szeretnénk kialakítani a mûvelôdési házban,
ehhez kérjük segítségüket! Örömmel fogadjuk, ha kiolvasott,
de még megkímélt állapotú magazinját, havi, vagy heti újságját
behozza, vagy postaládánkba bedobja! Könyvespolcain porosodó, de olvasásra váró könyveit is szívesen fogadjuk!
Köszönettel vesszük, ha gondol ránk bútorvásárláskor, régi, de megkímélt foteljeit, ülôgarnitúráját is szívesen fogadjuk!
Köszönettel,
Németi László kulturális szervezô

Filmbarátok Klubja, 2010. február 19. 18:00
Sok szeretettel várom a filmbarátokat egy kötetlen beszélgetésre, klubalapításra.
Igény esetén heti rendszerességgel, péntekenként vetítenénk egy gondolatébresztô, mondanivalóval szolgáló filmet. A
vetítések után senki se szaladjon haza, mert lehetôség lesz beszélgetésre, gondolatcserére, a felmerülô kérdések megvitatására.
A klub célja, hogy kellemes szórakozást nyújtson, lehetôséget adjon kapcsolatok építésére, barátságok kialakulására. Ehhez már csak Ön, Te hiányzol! Találkozzunk péntekenként!
Filmbaráti üdvözlettel:
Németi László
kulturális szervezô
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Kiállítás ajánló

Tordas II. világháború utáni története

„Látjátok, feleim…por és hamu vagyunk…”

Az 1950-es években nem csak a mezôgazdaság alakult át,
a falusi embereket ellátó kisiparosok élete is megváltozott, kisipari szövetkezetekbe tömörültek. Az iparosok legtöbbje a saját mûhelyében folytatta a munkáját, csak a cipész részleg dolgozott egy összevont mûhelyben, fôleg azért, mert a termeléshez szükséges alapanyag elosztása megyei szinten történt. Az
asztalosokat, kádárokat is központilag látták el alapanyaggal.
A szövetkezet rövid idô alatt rentábilis gazdasági egységgé
vált, építô részlege nem csak Tordason, hanem a környéken is
elismerést nyert. Az építkezésekhez szükséges nyílászárókat a
szövetkezet asztalosai készítették, a bádogozást, villanyszerelést is a szövetkezet végezte, majdnem teljes kivitelezést biztosítva az építtetôknek. A cipész részleg a javítómunkán túl ipari
termékek elôállításával is foglalkozott. A szövetkezet létszáma
csak 20-25 fôbôl állt, mégis megyei szinten a gazdaságosan
mûködô szövetkezetek közé fejlôdött. Sajnos az összevonás
ezt a jól mûködô szervezetet is elérte, így a tordasi szövetkezet
mintegy 15 év után megszûnt.
A Hangya Szövetkezet központi épületében az 50-es években az Országos Mezôgazdasági Fajtaminôsítô Intézet tordasi
Fajtakísérleti Állomása kezdete meg a mûködését. A martonvásári határ közelében elterülô földeken folytak a szántóföldi
és kertészeti kísérleti munkák. Kezdetben csak a kísérleti növények termesztésével foglakoztak, a 60-as évektôl azonban laboratóriummal bôvült az állomás, így már a növények beltartalmát is vizsgálták. Megkezdôdött az országos fajtakísérleti
hálózat vetômaggal történô ellátása is. A laboratórium a központi épületben, a vetômagelosztó a volt Hangya Szövetkezet
magtárában került kialakításra. Mivel a szükséges földterület
Martonvásár Erdôháthoz közeli részén terült el, az oda-visszajárás sok viszontagsággal járt. E helyzet megoldására egy közelebbi, Martonvásárhoz tartozó területen alakították ki a szántóföldi növények kísérleti parcelláit. Ez a terület a Dréher család részére meghagyott 50 kataszteri hold szántóterület volt,
amelyrôl a család lemondott, és így állami tulajdonba került. A
kertészeti kísérletek területe a gesztenyés út végén, Martonvásár határában, a patakparton kapott helyet.
A szántóföldi kísérleti egységet két csoport mûvelte, az elsô években egy deszkakalyibában elhelyezett melegedôvel és
étkezôvel. A kertészeti egység is mostoha körülmények között
dolgozott. A késôbbiekben mindkét egység folyamatosan bôvülô épületeket kapott, így a munkakörülmények fokozatosan
javultak. A Fajtakísérleti Állomás sok környékbeli családnak
biztosított munkát és megélhetést. A tordasi laboratórium vizsgálta az ország összes kísérleti állomásának terményeit, sok
helybélit foglalkoztatva. Megállapítható, hogy a Hangya Szövetkezet által megépített objektum a magyar mezôgazdaság, a
falusi lakosság fejlôdését szolgálta, ha nem is pontosan úgy,
ahogy a Hangya-alapítók elgondolták.
25 évet én is itt dolgoztam, így elmondhatom, hogy nem
csak a tordasi dolgozók összetartása és egymás iránti megbecsülése volt példás, hanem ugyanez vonatkozik az országos
központ vezetôire, és a többi állomás dolgozóira is. Hét évig
karbantartóként bejártam az ország állomásait, így volt módom
ezt megtapasztalni.
A község által mûködtetett Hangya-épületek csak részben
látták el eredeti rendeltetésüket. Az óvoda épületének egy részét a posta foglalta el, így a gyerekek elhelyezése csorbát
szenvedett. Az ötvenes években orvos lakott az orvosi lakásban
és helyben lakott a védônô is. A bolt és a boltos lakás az ÁFÉSZ
kezelésbe került és lassan a rendeltetése megszûnt. Ez lett a
sorsa a vendéglônek, a hozzá tartozó vendéglôs lakásnak és a
gazdakör helyiségnek is. Miután a község lakóinak tejcsarnoka
az állattartás ellehetetlenítése miatt szükségtelenné vált, az
épületet kibôvítették és ide került a vegyesbolt. A régi bolthelyiségben a helyi igényeket kiszolgáló konyhát alakítottak ki,
az italbolt pedig egy ideig tovább mûködött. A boltos lakást rövid ideig eszpresszóvá alakították, végül a konyhával együtt
megszüntették. Így az eredetileg a falunak épített épület nagy
része már nem a falu érdekeit szolgálta, hasznát nem a falu lakói élvezték.
Varga Sándor

Mikor ezt az írást olvassák, már a böjti idôben járunk, s ennek kezdetén, hamvazószerdán az egyház éppen a Halotti Beszéd fenti szavaival emlékeztet minket mulandóságunkra. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére biztatom a Kedves Olvasót,
menjen fel egy szabad délutánon a budai várba: a Széchenyi
Könyvtárban február végéig még látható az a nagyszabású,
régi magyar nyelvemlékeinket bemutató tárlat, amelyre oly
régóta vártunk. Én éppen a tavalyi nyaralás alkalmával tettem
fel utoljára magamnak a kérdést: „vajon meglátlak-e egyszer
végre eredetiben is, te kedves Tihanyi Alapítólevél?”. És lôn,
itt a kiállítás!
Óriási élmény bogarászni eleink legkorábbi irományai között, kezdve a szórványemlékekkel (legfontosabb a Tihanyi
Alapítólevél 1055-bôl), elsô szövegemlékeinkkel (Halotti Beszéd, Ómagyar Mária siralom), majd a középkori kolostori irodalom gyöngyszemei következnek (Müncheni-, Apor-, Jókaikódex), köztük szép számmal a margitszigeti apácák (például
Ráskay Lea) munkái.

Festetics-kódex, 1494 elôtt,
Kinizsi Pálné Magyar
Benigna imádságoskönyve

Peer-kódex, 16. sz. eleje,
részlet a Szent László-énekbôl

Végül az elsô önálló íróegyéniségeink irodalmi próbálkozásai láthatók, olvashatók, köztük az 1530-ig keletkezett kódexirodalom legszebb darabjai (kedvencem Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna illusztrált imádságoskönyve), a világi
költészet legkorábbi lejegyzett emlékei, és egyéb érdekességek. A kiállított kéziratokat korabeli, érdekes és értékes képzôés iparmûvészeti tárgyak is kísérik, hogy teljesebb képet kapjunk a Mohács elôtti idôk magyar mûvelôdéstörténetérôl.
Visszatérve por és hamu voltunkra, illetve a Halotti Beszédre: büszke tordasiként álltam a tárló elôtt, hiszen a teljes szöveget elsôként Sajnovics János jezsuita csillagász publikálta
(Pray György adta át neki), a Demonstratio második, nagyszombati kiadásában, s rögtön ki is egészítette a mû betû szerinti átiratával, a rendtárs Faludi Ferenc olvasatával, s – a magyarul nem tudók számára – a szöveg latin fordításával. Megható végigolvasni ezt az 1195 körül másolt, mégis az élô nyelvhez nagyon közel álló szöveget, melyet évszádokkal ezelôtt, és
talán évszázadokon át, a magyar ajkú híveknek olvasott föl a
temetés alkalmával a szertartást végzô pap. A szertartáskönyv
szövege latin, de a sírveremnél álló híveknek anyanyelvükön
volt szükségük a lelki támogatásra: a könyörgés arra buzdít,
hogy imádkozzunk, mert imádságunkkal hozzásegíthetjük halott testvérünket az üdvösséghez.
Akinek nincs lehetôsége a személyes találkozásra a fent
említett kéziratokkal, látogasson el a kiállítás anyagát feldolgozó honlapra: www.nyelvemlekek.oszk.hu!
Kellemes idôtöltést!
Borka Mária
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Mit teszünk magunkért és gyermekeinkért? Önvizsgálat, önnevelés, nevelés

Tehát fontos, hogy ne a hibakeresés és a hibák következményeinek megítélése motiváljon minket, hanem sokkal inkább a
tudatosításuk és a megoldás megkeresése.

2. rész

Ez a szemléletváltás a következô kérdést veti fel: hogyan
keressek számtalan problémámra megoldást? Mi ennek a módja? Ez a kérdésfelvetés elvezet a negyedik vizsgálandó területhez, ez pedig a következô:

Az említett területek a következôk:
1. Milyen viszonyban vagyok magammal?
Hogyan gondolkodsz, érzel magaddal kapcsolatban? Milyen a
hitrendszered, melyek a legerôsebb, legfontosabb érzelmeid,
mik a szokásaid? Ez utóbbiak hogyan hatnak vissza a gondolataidra, érzéseidre?

4. Mik a teendôim?
Miután feltártad a gondolataidat, érzelmeidet, a hitrendszeredet, a szokásaidat, a külsô és belsô kommunikációdat, áttérhetünk a szándékaid területére.

2. Hogyan szólítom meg magamat?
Ez az elsô pont következménye és szorosan összefügg vele. Ne
feledd el, ennek eredményeként alakul ki az énképed egy része, ezt sugárzod ki magadból a külvilág felé. Most, hogy eljutottunk az úgynevezett „külvilághoz1”, egyenesen belôle következik a harmadik kérdés:

Hogyan váltjuk tettekre mindazt, amit megismertünk magunkból és a világból, hogyan valósíthatjuk meg a felismerések következtében létrejött szándékainkat? Hogyan tekintsünk
szándékainkra? Mint felmerülô, majd szinte azonnal elhomályosuló ötletekre, vagy mint célokra, amelyeket szeretnénk elérni? Célkitûzésként kezeljük szándékaink egy részét? Melyek
ezek? El is érjük ôket? Hogyan? A célok megvalósítását tanultuk valahol, vagy ösztönösen alkalmazunk valamilyen ismeretet? Sikeresek vagyunk a célok megvalósítása terén?

3. Milyen a külsô kommunikációd?
Eddig a belsôrôl volt szó. A belsô és a külsô kommunikáció lehet egymásnak ellentmondó, ez hosszú távon önmagunk meghasonlását eredményezheti. Nyilván többen hallottatok már a
problémafeltáró és erôszakmentes kommunikációról. Érdemes
megismerkedni vele, és alkalmazni mind a belsô, mind a külsô
kommunikációdban. Sok nehéz, megoldhatatlannak látszó
kapcsolat és élethelyzet válik egyszerûbbé, áttekinthetôbbé,
barátságosabbá, sôt esetenként szeretetteljessé általa. Üzleti,
baráti, rokoni kapcsolatok, házasságok, gyermeknevelés sínylik meg a belsô és külsô kommunikációnk hiányosságait, hibáit.

Vizsgáljuk meg szándékaink területét. Az elsô, amit fontos
megtennünk velük, a tudatosítás. Tudatosítsuk szándékainkat!
Mi motiválta eddig és mi motiválja most életünket? Hasonlítsuk össze a minket eddig vezérlô alapelveket, az eddig kitûzött
szándékainkat, az eddig felismert küldetésünket a jelenlegiekkel és a továbbiakban meghatározottakkal. Azután azt vizsgáljuk meg, mit tettünk eddig és mit teszünk most szándékaink
megvalósítása érdekében. Hogyan viszonyulunk a jelen helyzethez és az elérendû végcélhoz? Merünk álmodni? A megálmodott, elképzelt végcél és a jelen között lépések sokasága áll.
Hajlandók vagyunk ezt tudomásul venni és feltérképezni? Képesek vagyunk lépésrôl lépésre haladni? Ez a folyamatos tudatosítás türelmet, önvizsgálatot és önfegyelmet tételez fel.
Becsüljük annyira magunkat, hogy e képességeket megszerezzük, majd mûködtetjük a saját érdekünkben? Szeretjük annyira
magunkat, hogy legyôzzük a változástól való félelmünket?

Elôkerült a „hiba” szó, bármennyire is nem szerettem volna
leírni. De ha már itt áll a papíron fehéren-feketén, akkor foglalkozzunk vele!
Gyermekkorunktól kezdve sokszor találkoztunk ezzel a
szóval. Az iskolában megtanították nekünk, hogy nem szabad
hibákat elkövetnünk, mert megbüntetnek érte, szégyenszemre
rossz jegyet kapunk. A szüleink ilyenkor többnyire haragudtak
ránk. A késôbbiekben is büntetést kaptunk, ha hibáztunk. Ezt
szoktuk meg. A következménye az lett, hogy görcsösen azon
igyekszünk, lehetôleg ne kövessünk el hibát, s ha ez mégis
megtörténik, valahogy el kell titkolnunk, nem szabad vállalni,
magunk elôtt is leplezni kell, különben ha más nem, a szokásnak megfelelôen mi magunk büntetjük meg magunkat érte.

Keressük meg a választ az összes kérdésre! Ha leírjuk a válaszokat, még alaposabb lesz a magunkon végzett munka, ami
ez esetben igazán megéri a ráfordított idôt, hiszen saját életünket és problémáinkat tesszük áttekinthetôbbé és megoldhatóbbá általa. Nehéz egyedül dolgozni? Keressünk társakat, akik
ugyanilyen „cipôben járnak”! Tegyünk egyénenként és együtt
– magunkért, mindnyájunkért! Szükség lenne eligazításra vagy
visszajelzésre? Alakítsunk klubot, ahol ez a téma! Hogyan? Ez
igazán csak néhány telefonhívás kérdése. Hol? Ahol jól érezzük magunkat, ahol inspiráltabbak leszünk, nô az energiaszintünk, a kreativitásunk. Például valami olyan helyen, ahol ez az
írás is megszületett…

Az életünk nem problémamentes. Hibák elkövetése, felismerése és vállalása nélkül nem tanuljuk meg a problémák
megoldását, a döntések meghozatalát és döntéseink következményeinek elvállalását. Ha ezeket megtesszük, mondhatjuk,
hogy részben hibáink tudatosítása által válunk felelôs emberekké. Tehát a hibák elkövetésének is van pozitív következménye. Az, hogy felismerjük, tudatosítjuk ôket. Az, hogy a továbbiakban azt is megtudjuk belôlük, hol, azaz életünk melyik területén és mi módon célszerû ténykednünk ahhoz, hogy ne kövessük el ôket legközelebb is.

1A külvilág

azért kapta az úgynevezett jelzôt, mert elválaszthatatlanul
kapcsolódik a belsô világunkhoz, annak a tükörképe. Amilyen a belsô
világunk, olyan a külsô is. Ahogy bánok magammal, úgy bánnak velem az emberek. Amit magamon alakítanom, esetleg változtatnom
kell, annak a képét mutatják a velem szembenállók.

Szerzô: Frank Zsófia természetgyógyász

Amikor önmagunkkal foglalkozunk, és önmagunkat neveljük, figyeljük meg a gondolataink, belsô és külsô kommunikációnk és tetteink következményeit. Az úgynevezett negatív
dolgok gyakran pozitív eredményt hoznak létre és fordítva. Ha
nem ítéljük ilyennek vagy olyannak ôket, megmutathatják másik arcukat is. Ne mi legyünk kétarcúak, hanem a látásmódunk
legyen érzékeny a dolgok kétféleségének észrevételére. A hibákra való figyelés ítéleteket szül. Az ítéletek megmerevítenek, mert nem arra hívják fel a figyelmünket, hogy mit tegyünk, hogyan oldjuk meg az adott problémát, hanem arra ösztönöznek, hogy bezáruljunk, gátakat emelnek, vagy erôsítenek
meg bennünk, így járulva hozzá megmerevedésünkhöz. A hajlékonyság segít megoldani a problémákat, a merevség a negatívumok észrevétele és beépítése felé visz.

HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE TORDASON
Hulladék Leadás helye
Papír
Papír-írószer-ajándék bolt, Szabadság út 26.
PET palack Értelmi Fogyatékosok Otthona, Gesztenyés út
Sütôolaj
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Gesztenyés út
Óvoda - tároló
Szárazelem Községháza
Iskola
Lejárt gyógyszer Gyógyszertár
Biopatika, Somogyi B. u. 16.
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Környezetünk védelmében

RECEPT

Tavaly nyár óta olyan nemkívánatos jelenség elszaporodását tapasztaltam járva a község utcáit, mely véleményem szerint – ha tovább folytatódik – maradandó károsodást fog okozni Tordas gyönyörûen kialakított faluképében.
Akár tordasi polgár, akár idelátogató vendég tesz sétát településünkön, mindenkinek feltûnik az esztétikusan kialakított
természeti környezet, amely Tordast messze földön ismertté,
híressé tette, teszi. Takaros utcák, ízléses házsorok, szemet
gyönyörködtetô kertek rengeteg virággal, díszfával, bokrokkal, mindez bárki számára pompás látványt nyújt. Az utcák képe mutatja legjobban az itt élô emberek igényességét, természetszeretetét. Kevés faluban látunk ilyen szépen kialakított
fôutcát (Szabadság út), mint amilyen a tordasi. A kocsiút és a
gyalogút között húzódó széles sávban gondozott a füves terület, szélén az utca porát fogó ápolt zöld sövénysor, s a gyepes
részen gyümölcs vagy díszfák s bokrok. Sok helyen ízléses virágszigetek teszik széppé, változatossá a közterületet.
Az ingatlantulajdonosok mindenkor kötelességüknek érezték és érzik a hozzájuk tartozó terület gondozását, ápolását, növényzetének gyarapítását. A fôutca középsô része olyan képet
mutat, mintha egy kertészek által létesített gyönyörû park húzódna a falu közepén. S ami még örvendetes, hogy Tordas mellékutcáiban is mindenütt hasonló képet látunk, sétáljunk végig
akár a Rákóczi úton, Arany János utcában, Hangya soron, Sport
utcában és sorolhatnám tovább. Az új utcák képe is egyre szebb
lesz évrôl-évre, ez mutatja, hogy a beköltözôk valódi tordasiakká válnak. S tény az is, hogy az önkormányzat az igen nehéz
gazdasági körülmények ellenére is sokat tesz környezetünk
szebbé, élhetôbbé tétele érdekében, ezt bizonyítja az ízlésesen
kialakított, környezetbarát pihenôpark, a fával körülkerített virágszigetek és a katolikus templom környezetében kialakított
kedves kis park, az ízléses pihenôpadokkal.
Ha valaki a Hangya ház sarkától (kis kiemelkedô van itt)
néz le az evangélikus templom irányába, olyan csodálatos kép
tárul elé, hogy azonnal beleszeret ebbe a gyönyörû kis faluba.
Annyira szép a látvány, hogy nem lehet vele betelni. S ez a
szépség (érték), csak egy a sok közül, ami községünket jellemzi.
Ezt látom veszélyeztetve, ha folytatódik az a nem kívánatos
jelenség, melyet bevezetô mondatomban említettem. Elôbb
csak ritkán, majd egyre gyakrabban, sôt rendszeresen a közterületi füves részen parkoló gépkocsik tûntek fel. Nem a kocsibejárón, hanem a füves területen. Ennek következtében ôszre
már láthatóvá vált, hogy a fû egyre több helyen tejlesen kikopott, a felületen forgó kerekek következtében vályúk keletkeztek, s az ôszi esôzések idején a járda mellett már nem a dúsan
zöldellô fûre léptünk – amikor a járdán állt a víz – hanem vagy
pocsolyában, vagy sárban dagonyáztunk, akik ezen az útszakaszon (Szabadság út középsô szakasza) közlekedünk nap
mint nap.
De a legszomorúbb a rombolás látványa! Sajnos fôutunk
mindkét oldalán látunk gépkocsik által tönkretett területet.
Igazságtalan lennék, ha a nem kívánt jelenséget kizárólag
fôutcánk középsô részére korlátoznám. Nem ritkán láttam az
emlékpark fái között parkoló gépkocsit, s a Sport Büfé mellett
a gyönyörûen kialakított, gondozott park szélén is rendszeresen láthatók nyáron gyepen parkoló autók. Megértem a tulajdonosokat, hogy védik a kocsijukat a perzselô naptól, tehát
nem szándékos az esetleges károkozás. Viszont mi, természetvédôk a zöld növényekért aggódunk.
Amit észrevételeztem, nem bántó szándékkal tettem, sokkal inkább elgondolkodtató figyelemfelkeltésnek szántam.
Tordas és a természet szeretete, féltése vezérelt, s ezt kérem
minden kedves tordasi polgártársamtól is.

Amikor a januári könyvajánlóm végén letettem a tollat,
hangosan gondolkodhattam, mert a férjem hátranézett, és azt
mondta, hogy addig még úgyis hoz valamit az élet. Mármint,
amirôl februárban írhatok. Hozott.
A lányok egy évvel öregebbek lettek. Kinga már kilenc éves,
Emma a napokban lesz négy. Mivel Kinga megtartotta a várvavárt szülinapi bulit (tizenkét kilenc év körüli vendég gyerek –
édesek, aranyosak, illedelmesek, szórakoztatóak), így Emma
joggal követeli a saját buliját. Komplett menüsorral állt elém.
Rózsaszín barbis torta, mert az lányos, csokitorta, mert fiúk is
jönnek és igazából ô is azt szereti, de ugye az barna és nem
lányos és az Olbucsevics Marci meg az Ivó, ôk is a csokisat
szeretik és az Ivónak megígérte, hogy dínós torta is lesz, és az
ajándék robotgép… csak mondta, csak mondta, én meg kapkodtam a fejem. Meg a Szôlôsi Sára, a Kamilla, a Dorina…
Jaj, jaj, jönnek a négyévesek, és mindnek hasonló a habitusa.
Mikor végre levegôt vett, mert ezt simán, mind egy szuszra
elmondta, visszakérdeztem: Mit is mondtál? Mit szeretnél?
- Robotgépet, olyat, mint a tied… és folytatta a meghívottak
listáját az óvó nénikkel, a dadusokkal, és ontotta a mostanában
divatos gyerekneveket.
Robotgép. Ha belegondolok, gyerekkoromban hol volt még
játék robotgép… igazi sem nagyon. Illetve nekünk nem. Volt a
hagyományos, majd késôbb a tartályos, amihez fogaskerék áttételes keverôlapátok tartoztak, éktelen narancssárga mûanyag
tetôvel.
Nem is kapkodtunk a habverésért. Belegondolva, közrejátszhatott a muszklim növekedésében a hétvégi habverés, és
ezért voltam a legjobb kislabdadobó a járásban.
Ikertestvérként mindenben osztoztunk, a süti sütésben is.
Aki gyorsabb volt a jelentkezésben, az keverhette a tojás sárgákat a cukorral és a vajjal, a másikunk verhette a habot. A vajas krém sem volt könnyebb, csak finomabb. Húztuk is a nyakunkat, amikor anyu megkérdezte, hogy mennyit nyalakodott
ki az éppen kevergetô. Eszünkbe sem jutott a nyerstojás-frász,
sôt az összeállított tésztát is úgy öntötte anyu a tepsibe, hogy
maradjon mivel összekenni a könyökünket. Talán valami
nosztalgiafélébôl hanyagolom a hablapátot, ha idehaza a család…
Szóval, jönnek a négyévesek. Valamivel el kell kápráztatnom ôket. A torta az oké, de ritkán eszik meg ekkora gyerek
egy egész szelet tortát, kell valami, amivel két játék szétpakolása között összemorzsázhatják az egész házat.
Gondoltam palacsintára, azt mindenki szereti, de hol maradna a káprázat, meg mini pizzákra, húsos tekercsekre, azt
meg már sokszor csináltam, hiszen Kinga mögött van már egy
pár zsúr. Valami új kellene, ami új, egyszerû, gyors és csillog
rá a szemük. Megvan!

Bánki Zsolt

Kunsági Gabi

MARSOS, SNICKERSES KIFLIK
Kipróbáltam. Tegnap vettem leveles tésztát meg csokikat.
A férjem nézett is nagyokat: te ilyenre költesz? Nem szoktál
ilyeneket venni!
- Nem, valóban. De csak figyelj! – és már nyújtottam, daraboltam,
tekertem a kis kifliket, közepükben egy negyed csokoládéval.
Tetejére tojás pemzli, és jégcukor (bécsi cukor). 180 °C-on éppen addig sütöttem, míg az elsô kiflicskén szökni próbált a csokihab. Gyorsan kivettem ôket a sütôbôl és némi türelmetlenséggel
vártam, hogy fogyaszthatóvá hûljenek. Mennyei. Az olvadt
csokoládé és karamell darabok, némelyikben mogyoró darabkák.
Ki kell próbálni!
Azt remélem, a tenyerembôl esznek majd a kis gézengúzok.
Ha kedvet kaptak, jó étvágyat hozzá!

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

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
Gryllus Vilmos: Maszkabál (részletek)
Bál, bál, maszkabál!
Minden jelmez készen áll,
szól a nóta, messze száll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!
Bál, bál, maszkabál!
Tarka-barka sapka, sál,
málnaszörp és szalmaszál:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!
Bál, bál, maszkabál!
Julcsi, Panka, Pista, Pál
karja, lába táncra áll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!
Botlok és csetlek: rajtam nevettek!
Csetlek és botlok: engem sirattok!
Piros orrom gombóc, a cipôm meg csónak.
Vödörömben festék, mindjárt lelocsollak!
Forgok és sürgök: fellelkesültök!
Sürgök és forgok: elszomorodtok!
Fejemen a sapkám, a hegyén egy pompon.
Pepita a nadrág, a zsebében bon-bon.
Kacagok és nevetek
Minden embert szeretek
Sej Haj gyerekek
Jól kitoltam veletek
Arcom kerek, mint a nap, mégsem vagyok sárga,
lábak nélkül gurultam el én a maszkabálba.
Hóból van a pocakom, hófehér a szûröm,
ki a táncban kimelegszik, én azt jól lehûtöm.
Domború hátam, pöttyös a szárnyam,
baktat a fûben hat pici lábam.
Mászom a dombra szárnyamat bontva,
ringat a szellô, ez csak a dolga.
Szállok az égen, nap süt a réten,
hét kicsi pöttyöm csillan a fényben,
ámde megállok, rád ha találok,
nyújtsd fel az ujjad: arra leszállok.
Kormos az orrom
Fekete a képem
Mászom a létrán
Koromfeketében
Jó sok a dolgom
Soha ne feledjék
Söpröm a kéményt
Hozom a szerencsét
Szecsôdi Tamás Leó: A boszorkányok erdeje
Volt egyszer egy nagy, kerek erdô, és ebben a kerek erdôben kedvére nôhetett mindenféle fa. Állatok tanyáztak a fák
lombjai alatt. Igen ám, de jött egy esztendô, amikor az erdôben
elszaporodtak a boszorkányok. Elôször csak egy-kettô volt, de
aztán odagyûlt a környék összes banyája. Éjszakánként seprûiken röpködtek, ijesztgették az erdô apró állatait. Minden boszorkánynak volt egy lidérce, amelyik kísérteties fénnyel világított, és a lidércek is ide-oda cikáztak a faágak között. Senkinek sem volt nyugta tôlük, így az erdô lassan elnéptelenedett.
Az állatok elvándoroltak, a fák pedig lehullatták a leveleiket,
egészen elsatnyultak, mindössze néhány ág maradt rajtuk, már
csak a boszorkányok számára voltak jók seprûnyélnek.
Ekkor az Úr lenézett az erdôre, összehívta a négy világtáj
szeleit: az északi szelet, a keleti, a nyugati és a déli szelet, és

így szólt hozzájuk:
– Kedves szeleim! Nézzetek erre a boszorkányerdôre! Ez már
nem állapot, valamit tenni kéne. Melyikôtök tud segíteni?
No, az északi szél kidüllesztette a mellét.
– Uram, majd én rendet teszek!
Süvíteni kezdett. Arra gondolt, hogy ezek a szegény elsatnyult
fák már úgy sem jók semmire. Egy nagy vihart kavar, gyökerestôl kitépi a fákat, és akkor a boszorkányoknak nem lesz mibôl seprûnyelet faragni, a régi seprûk elavulnak, és ôk más helyet keresnek maguknak. A terület pedig újra megtisztul. Fergetegként zúgott a fák között, és az egyik fát sikerült is kicsavarnia. A többi azonban összefogott, és a föld alatt a gyökereikkel egymásba kapaszkodtak. Az északi szél nem értette,
hogy ilyen gyönge kis csenevész fákat miért nem sikerül neki
kiszakítani a földbôl. Úgyhogy tombolt, tombolt, süvített egy
ideig, de aztán elfáradt. Csüggedten tért vissza az Úr elé.
– Uram, erôsek ezek a fák, nem mentem velük semmire.
– Na – mondta a nyugati szél – majd én! Nekem van egy másik
ötletem. Nem fogok én órákon át tombolni az erdô fái között.
Ezek a boszorkányok félnek az éjszakától. Csak a lidérceik fényére tudnak hagyatkozni. Egyetlenegy erôs fuvallatot támasztok egy óvatlan pillanatban, és az összes lidércfényt kioltom.
Sötétség borul az erdôre, a boszorkányok megijednek, és menekülésszerûen elhagyják az erdôt.
A nyugati szél így is tett. Lesben állt az erdô szélén, és egyszercsak fújt egy hatalmasat. Végigzengett az erdô fái között a
szélfúvás, és tényleg, a lidércek lángja kialudt, egyetlen kivétellel. Az egyik lidérc éppen egy fa tövében bujkált, szélvédett
helyen, ezért csak meglebbent a lángja, de nem aludt ki. Ez a
lidérc aztán szélsebesen cikázni kezdett a fák között, megkereste az összes társát, akinek kialudt a fénye, és meggyújtotta.
Egy percen belül az összes lidérc újra imbolygott, világított és
cikázott az erdôben. A nyugati szél fejét csóválva bosszankodott:
– Nekem sem sikerült! Keleti szél, most te jössz!
A keleti szél új ötlettel állt elô:
– Egyszerû a dolog. Forgószelet támasztok, egy nagy tornádót,
és kisöpröm a boszorkányokat!
Így is tett. Elkezdett pörögni-forogni bent az erdô fái között, de azt hiszitek, hogy a boszorkányokat ez megijesztette?
– Hé, banyák! – kiáltotta az egyik. – Gyertek, körhinta!
Fölszálltak a seprûikre, berepültek a forgószélbe, és élvezték a pörgést, forgást. A keleti szél pedig hiába süvített forgószélként az ágak között, a boszorkányok ott visongtak. Úgyhogy szégyenszemre ô is elkullogott, a banyák pedig ottmaradtak az erdôben.
Most már csak a déli szél volt hátra. A déli szél pedig óvatosan, hang nélkül elhagyta az Úr palotáját, és ott termett az
erdô fái között. De úgy jelent meg, hogy azt senki meg nem
hallotta. A fák csak azt érezték, hogy valami frissebb levegô
veszi körül ôket. Kinyújtóztatták az ágaikat, apró zöld levelek
sarjadtak a gallyaik végén. A boszorkányok levették a kendôjüket.
– Hej, milyen jól érezzük magunkat! Milyen friss itt az idô!
Dobjuk le a gúnyát is! Gyertek, fésülködjünk meg!
Kézrôl-kézre járt a fésû, a boszorkányok megfésülködtek.
És ahogy fésülték a hajukat, az ôszes boszorkányhaj lassan átváltozott, és szép, csillogó szôke hajuk lett.
– Vegyük fel az ünnepi ruhánkat – suttogták a boszorkányok
egymásnak, és fehérbe öltöztek. A lidércek pedig apró szentjánosbogarakká változtak. A déli szél az erdô fái között továbbra is csendesen fújdogált, és a fák gyümölcsöt kezdtek teremni.
Amikor a boszorkányokra ismét rátekintett az Úr, csodálkozva állapította meg:
– Jé, ezek már nem is boszorkányok, hanem tündérek!
Tündérek, szentjánosbogarak és virágzó gyümölcsfák jelentek meg a satnya erdô helyén. Úgyhogy az erdô állatai is
szép lassan visszamerészkedtek. És attól a naptól kezdve az
erdô éppen olyan gyümölcstermô és életteli volt, mint a legkorábbi idôkben.
Hegedûs Mónika
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WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Farsangnak jeles napjai
A farsang vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig
tart. A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a „vaschang”-ból
származik. Ezt a szóformát ôrzi a Nyitra megyei köszöntô refrénje: „Agyigó, agyigó, fassang, fassang!”
A farsang a tél befejezôdésére utal. Ennyiben a téli ünnepkör része, de már elôre, a tavaszra utaló mozzanatok is megjelennek benne. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, a földi tûz segíti a Napot abban, hogy erôre kapjon. A kormozás, busójárás, téltemetés szokásai mind a gonosz
tél elûzését jelképezték. A tél és a tavasz küzdelmét jelmezekbe
bújt emberek játszották el. Természetesen a tavasz lett a gyôztes, és a tél elbujdosott szégyenében.
Sok helyen a telet jelképezô szalmabábu elégetésével vettek búcsút a hosszú téltôl. A palócoknál pl. virágvasárnapon
került sor a kiszehajtásra. A kisze jellegzetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy korpaleves, amit télen nagyon meguntak
az emberek, és meg akartak szabadulni tôle. A leányok az elôzô
évben férjhez ment menyecske ruháiba öltöztettek egy szalmabábot, mely a kiszét szimbolizálta. A bábot elvitték a legközelebbi patakig, és éneklés közben levetve a ruháit, vízbe dobták.
Ilyenkor abból, hogy a víz a bábot hogyan és merre viszi, jövendöltek a jelen lévôk férjhez menetelérôl. Van azonban arra
is adat, hogy a bábot elégették. Ismert téltemetô a villôzés is
Nyitrában.
A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban
többnyire farsangvasárnap, farsanghétfô és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró három napot „farsang farkának ” is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás, vagy ahogyan
mondják: a fordított világ napjai. Ezt mutatják a zártkörû kocsmai asszonymulatságok, a farsangi paródiák (pl. temetésparódiák) és az álesküvôk.
A hamvazószerdát követô napon az egynapos böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák. („ Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon.” - Kórógy) Ez volt a zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. A következô naptól kezdve azonban valóban nem ettek az emberek
húst és zsíros ételeket húsvét vasárnapjáig. Ebben a 40 napban
az egyház azért tarttatta a böjtöt és tiltotta a vigadalmakat, még
a lakodalmakat is, hogy az emberek teljesen megtisztult testtel
és lélekkel várják a húsvétot.

Némi kis szünet után 2010-ben újra itt az internetes tartalomajánló. Egészségportálok, online rádiók, blogok és programajánló a fókuszban ebben a hónapban. Jó szórakozást hozzájuk!
1. www.hazipatika.hu – Volt már a linkajánlóban a HáziPatika,
de mivel nemrégiben megvásárolta a Sanoma kiadó, várhatóan
lesznek itt változások. Érdemes lesz vissza-visszatérni. 60 orvos-szakértô dolgozik havonta mintegy 6000 cikken, hogy kielégítse 700 ezer látogató kíváncsiságát.
2. www.egeszsegbolt.hu – A HáziPatika webshopja széleskörû
egészségügyi termékválasztékkal bír. Online vásárolhatunk vitaminoktól elkezdve a gyógyteákon át a kontaktlencsékig sok
mindent.
3. www.lifenetwork.hu - Szintén egészségügyi témákat találunk az [origo] új portálján a LifeNetwork-ön. Van itt életmód,
táplálkozás, de talán legérdekesebb a diagnózis A-Z menüpont.
4. http://futo.blog.hu – Ez itt a Futóblog. Lelkes futóamatôrök,
mint például Winkler (a Totalcarból – a szerk.), félprofi futók
és szerkesztôfenomének adják közre tapasztalataikat, nagyon
finoman átitatva Nike szponzorációval. Emészthetô, vicces és
futásra buzdít, mi kell ennél több.
5. http://velvet.hu/poronty - Blog egy kicsi gyermekes anyától
kicsi gyermekes anyáknak. Számtalan kérdés, hasznos tanácsok, ôssejt lexikon, terhességgel kapcsolatos tudnivalók. És
mindemellett tündéri történetek, imádnivaló.
6. www.classfm.hu – Új rádiók indultak nemrég, az egyik közülük a Classfm. A site-ján még van mit javítani, egyelôre
olyan kötelezô gyakorlat jellegû. Legyünk türelemmel, néha
nézzünk vissza, hátha...☺
7. www.neofm.hu - Kicsivel több tartalmat nyújt a Neofm, a
másik új rádió a weben. Hallgatható a mûsor online, és követhetjük a neo-t facebookon meg a twitteren.

Ebben az idôszakban több jeles nap is felbukkan.

8. http://cukisag.blog.hu – Kutyák, macskák és egyéb házi kedvencek. Minden, ami cuki.

Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi tizenketted zárónapja
Január 22. Vince napja - termésjósló nap:
„Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince”.
Február 2. Gyertyaszentelô Boldogasszony napja - egyházi ünnep, az emberek azonban idôjósló napnak is tartották.
Február 3. Balázs-nap: gyertyát és almát szenteltek, s ezeket a
gyermekek torokfájásának gyógyítására használták. A balázsolás ma is élô hagyomány.
Március 12. Gergely-nap: az iskola téli idôszakának befejezô
napja, amikor a tanulók adományokat gyûjtöttek a tanítónak és az iskolának.

9. www.itthonotthonvan.hu – Fesztiválok, kiállítások, programok, étterem és szállásajánlatok. Minden, ami Magyarország.
10. www.menjunkenni.hu – Szintén volt már ajánlott link, épp
egy éve. Február 18-án megint torkos csütörtök. Torkoskodjon
Ön is!
Idén is biztatok mindenkit, akinek van kedvenc weboldala
és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre fel!”
ajánlóba. Jó böngészést!

Nagyböjt – a testi és lelki megtisztulás ideje

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

Idén február 21-re esik hamvazószerda, a húsvétot megelôzô negyven napos nagyböjt elsô napja. E negyven nap a keresztények számára bûnbánati idôszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelôdésre,
hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
Hamvazószerda az ôskeresztény hagyományból merít: a
hívôk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is
ôrzik ennek emlékét: az elôzô évben megszentelt és elégetett
barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt elsô vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti idôszakra esô elsô vasárnap elôtti szerdára

Beneveztünk a Napkorona Bajnokságba!
Kérjük küldje el Ön is, lakásán vagy
más ipari vagy szolgáltató épületén milyen
nagyságú napkollektor, illetve milyen teljesítményû napelem található!
Levélcím: Szabadság út 87.,
E-mail cím: igazgatas@tordas.hu.
Szükséges adatok: név, cím, napkollektor nagysága (m2), napkollektor típusa, napelem kapacitása, napelem típusa.
Hajbin Tímea
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tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven,
hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe esô hat vasárnap nem böjti nap.
A böjt vallásos gyakorlata a bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejezôdését szolgálja, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet fordítanak a
szegények megsegítésére is.

A REGISZTRÁCIÓS JEGY BEVEZETÉSE
A TÉRÍTÉSMENTES UTAZÁSRA
JOGOSULTAK RÉSZÉRE
A Miniszterelnöki Kabinetiroda
tájékoztatása a regisztrációs jegyrôl
A díjmentes utazásra jogosultak (a 6 év alattiak és 65 év felettiek, menekültek, hadigondozási igazolvánnyal rendelkezôk) térítésmentes jeggyel utazhatnak a jövôben a helyközi
vonatokon és buszjáratokon.
A jegytípus gyakorlati haszna az, hogy általa egyértelmûen
nyomon követhetôk a közösségi közlekedéshez kapcsolódó
utazások. Adatokkal szolgál majd a jellemzô utazási távolságokról, a csúcsidôszakokról, így bevezetése segíthet a menetrendek elôkészítésében is. A regisztrációs jegy alkalmazása
alapozza meg a kedvezményrendszer átalakításának további
lépéseit.
Tavasztól a díjmentes utazásra jogosultaknak térítésmentes
jegyet kell váltaniuk a jegypénztáraknál vagy a jármûveken. A
regisztrációs jegy meglétét az egyéb jegyekhez és bérletekhez
hasonló módon ellenôrzik majd. „Regisztrációs bérlet” azonban nem lesz, a jegyet minden utazáshoz meg kell váltani (menettérti utazásnál külön az odaútra és külön a visszaútra). Az
érintett korcsoportokba tartozók jellemzôen nem hivatásforgalomban (iskolába vagy munkahelyre) utaznak, így ez várhatóan csak kevesek számára jelent napi többletfeladatot. A vasutasok és Volán-dolgozók esetében az érintett társaságok üzletszabályzataikban maguk alakíthatják ki a regisztráció pontos
feltételeit.
A bevezetés kapcsán türelmi idôt kapnak a szolgáltatók és
az utasok is. A regisztrációs jegy használatának feltételeit legkésôbb február végéig kötelezô megteremteniük a közlekedési
társaságoknak. A vállalatok felkészültségi foka alapján eddig a
határidôig mindegyikük képes lesz bevezetni az új jegytípust.
Március elsejétôl tehát minden helyközi járatra lehet majd
regisztrációs jegyet váltani. A regisztrációs jegy nélkül utazóknak sem azonnal, csak 2010. július elseje után kell 500 forint
pótdíjat fizetniük.
A regisztrációs jegy nem teljesen ismeretlen Magyarországon: hasonló megoldásokat a Volán társaságok napjainkban is
alkalmaznak. Leginkább egy-egy viszonylatuk kihasználtságát
mérik fel így szúrópróbaszerûen.
A regisztrációs jegy bevezetése (eszközbeszerzések, informatikai rendszer átállítása) összesen mintegy 30 millió forintba kerül a szolgáltatóknak. A mûködtetéssel járó kiadás legnagyobb tétele a jegyek elôállításának ára. Mértéke ezért leginkább a regisztrációs jegyet váltók számának függvénye. Az
elôzetesen becsült teljes üzemeltetési költség éves szinten hozzávetôleg másfél-kétmilliárd forint lehet.
A közlekedési társaságok a szociálpolitikai kedvezménnyel
utazók után ún. fogyasztói árkiegészítést kapnak. A díjmentesen utazók pontos száma jelenleg nem ismert, ezért a jelenlegi
jogszabályok alapján a közlekedési vállalatok normatív alapon
igényelhetik az államtól az „ingyenes” utazások okozta bevételkiesést. A regisztrációs jegy bevezetését követôen ez pontosan, teljesítményarányosan kimutatható lesz.
Az idei büdzsében összesen mintegy 66-70 milliárd forintot áldoznak az adófizetôk fogyasztói árkiegészítésre a helyközi közösségi közlekedésben. Az elôzô évhez hasonlóan csak az
ingyenes utazások után 2010-ben is több mint tízmilliárd forintot igényelhetnek a szolgáltatók. Ez a költségvetési tétel fedezi
tehát a díjmentesen utazók közlekedését.
A vonat- vagy buszjárat létjogosultságát az utazások gyakorisága igazolja. Aki regisztrációs jegyet vált, egyértelmûen
jelzi, hogy az adott szolgáltatásra bizonyos idôközönként rendszeresen vagy legalább alkalomszerûen szüksége van.
A regisztrációs jegy bevezetése csak akkor érheti el célját,
ha a díjmentesen utazók készek az együttmûködésre. A tárca a
fenti érvekre hivatkozva kéri az érintett közlekedôk hozzájárulását a rendszer sikeres alkalmazásához. A minisztérium a szolgáltatóktól elvárja, hogy a jegytípus használatát hatékony és
utasbarát megoldások kimunkálásával segítsék.

A lelkünk is tisztul
Nagyböjtben hagyományosan nem illendô esküvôt, bált,
hangos mulatságot rendezni, a farsang után általában csöndesebb az élet. Böjt idején a haragosok igyekeztek kibékülni.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy teljesen megvonjuk magunktól az örömöket, sôt éppen hogy jó, ha minél több olyan
– leginkább mûvészi – élményt szerzünk magunknak a böjt
idején, például koncerttel, színházzal, kiállításokkal, amelyek
segítik a belsô átgondolást, gondolataink, érzéseink tisztulását.
Hasznos a masszázs is, továbbá a relaxálás, a meditáció – ne
feledkezzünk el ugyanis arról, hogy teremtsünk olyan alkalmakat magunk számára, amikor egyedül vagyunk, és befelé figyelünk! Jó alkalom ez az idôszak a számvetésre, mintegy erôgyûjtésre, hogy a tavaszi zsendüléssel párhuzamosan mi is aktívan léphessünk ki a világba, készen terveink megvalósítására.
Veres Andrea (forrás: internet)

A nyugdíjasklub hírei
Ismét eltelt egy év, pótszilveszteri ünnepségre jöttek össze
a klub tagjai, január 11-én. Meghívott vendégeink, Juhász Csaba polgármester, a két ráckeresztúri nyugdíjasklub vezetôje:
Pajzs Istvánné és Király Antalné, valamint klubtársaik.
A köszöntések után, „A kis gyufaáruslány” címû elbeszélés
következett, majd pezsgôt bontottunk, hogy köszöntsük a
2010-es évet, melytôl szebbet, jobbat, boldogabbat várunk.
A marhapörkölt, melyet Kovács Sándor fôzött, mindenkinek nagyon ízlett. Köszönjük Sanyi fáradozását, Farkas János
és a gyúrói hentesek segítségét, amellyel már több éve patronálják klubunkat. Segítségükre a jövôben is számítunk, köszönjük.
A jó hangulatot fokozta a halk zene, itt is, ott is vidám beszélgetés, kacagás jelezte, hogy mindenki jól érzi magát. Kíváncsian vártuk a tombola húzását, amiben sok hasznos és szép
ajándék volt. Köszönjük Hajbin Tímeának és Juhász Csabának
valamint a klub tagjainak a tombolába adott tárgyakat, melynek minden nyertes örült.
Minden kedves tordasi lakosnak nagyon boldog új esztendôt kíván a nyugdíjas klub nevében:
Gurabi Tiborné klubvezetô

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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végülis minden bûn nyilvános cselekedet.
A bûn ugyanis soha nem csupán egy köztem és Istenem közötti ügy, hanem mindig az egész Egyház ügye is; a bûn mindig
Isten és az Egyház elleni vétek. Ezért van a nyilvános bûnbánati rítusnak a böjti idô kezdetekor még ma is jogosultsága. Az
egész Egyház veszi ekkor magára a vezeklést, mely az Újszövetség rendjében már a megtörtént megváltás feletti visszafojtott örömet is tartalmazza.
(www.kath.net nyomán)

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Február 7. Évközi 5. vasárnap
- 10 órakor liturgia
Február 14. Évközi 6. vasárnap
(Szent Cirill és Metód,
Szent Bálint)
- 10 órakor gitáros
ifjúsági szentmise
Február 17. Hamvazószerda
este 18 órakor liturgia
Február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja
(Damiáni Szent Péter)
- 10 órakor liturgia
Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja - 10 órakor szentmise
Március 7. Nagyböjt 3. vasárnapja (Szent Perpétua és Felicitász) - 10 órakor liturgia
Március 14. Nagyböjt 4. vasárnapja - 10 órakor szentmise
*

*

Nagyböjti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti idôszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idô,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerû tetteit.
Ezért kérünk téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
veled kezdôdjék el,
és veled végzôdjék.
Erôsíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap egyre jobbak legyünk.
Ámen.
(Theodor Burzer nyomán)

*

Kihajtanak
láttál már fagyott világot
megértél egynéhány tavaszt
tudod hogy napod újra felkel
s halott virágok kihajtanak
Sajgó Szabolcs
*

*

*

Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris
El ne feledd ember, hogy por vagy és vissza kell térned a porba
Hamvazószerdával kezdôdik a negyvennapos böjt, mellyel
a katolikus keresztények Jézus feltámadásának ünnepére készülnek fel. E húsvéti bûnbánati idô kezdetekor régi hagyomány szerint az istentiszteleten résztvevôk homlokára a bûnbánat lelkületének külsô jegyeként hamuból keresztet rajzolnak
(hamvazkodás).
Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától kapta: a vezeklôk vezeklô ruhát öltöttek, majd hamuval megszórták ôket. A hamu már az ókorban és az Ószövetségben is a semmiség és a mulandóság jelképe volt. A 10. században aztán eltûnt a nyilvános vezeklés szokása. Ami belôle
maradt, az a hamvazkodás ma is szokásos rítusa. Körülbelül a
11. század végétôl ehhez az elôzô év Virágvasárnapján használt pálmaágak (nálunk barkaágak) elégetésekor keletkezett
hamut használják fel. A pap hamvazószerdán ezzel a hamuval
rajzol keresztet a hívek homlokára – minden élet mulandóságának emlékeként – e szavak kíséretében: „Memento homo, quia
pulvis es, et in pulverem reverteris – El ne feledd ember, hogy
por vagy és vissza kell térned a porba.”
Manapság a katolikus Egyházban nagypéntek mellett hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az elôírás szerint a híveknek csak háromszor szabad étkezniük, egyszer szabad jóllakniuk és húsételektôl tartózkodniuk kell. A
böjti idôben az Egyház minden hívôt arra szólít fel, hogy bûnbánat, vezeklés és magábavonulás által készüljön fel Krisztus
halálának és feltámadásának ünnepére. Már a niceai zsinat
(325) ismerte a negyvennapos elôkészületet húsvétra. Példát
erre maga Jézus adott, amikor a Jordánban való megkeresztelése után a pusztába ment és ott böjtölt, miként errôl Máté és
Lukács evangélisták beszámolnak.
E negyven nap alatt, mely egyfajta „Isten-békét” jelentett,
amennyire csak lehetett a kereskedelem és a termelés is nyugodott, a bíróságok és a színházak zárva tartottak. A kereszténység vezekléssel és jámbor kioktatással készült a húsvét megünneplésére.
A negyvenes szám már az Ószövetségben nagy szerepet
játszik: Mózes 40 napot töltött a hegyen, hogy Isten parancsait
átvegye. Illés 40 napig vándorolt böjtölve és imádkozva a
pusztán keresztül, míg Hóreb hegyén Istent titokzatos módon
megtapasztalhatta.
Még ha a hamvazkodás mai gyakorlatából nehezen ismerhetô is fel a korai idôk nyilvános vezeklésével való kapcsolat,
akkor is éppen e történelmi eredet mutatja világosan, hogy

Budavári Erzsébet

„Hogyan éltem túl a Gulagot?”. A 94 éves Placid
atya tanúságtétele és élettörténete március 18-án
18 órakor a tordasi mûvelôdési házban.
Hogy ki Placid atya?
Ézsiás Erzsébet, „A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete” címû könyv szerzôje így
ír: „2003. február 24-én ismertem meg Olofsson Placid
atyát, amikor Mádl Ferenc
köztársasági elnök felesége,
Dalma asszony átadta neki a kommunizmus áldozatai számára
alapított, ,,parma fidei - a hit pajzsa” kitüntetést. Már akkor
meglepett az a derû és jókedv, ami csak úgy áradt belôle...
Akit megpróbál az Isten, annak erôt és bölcsességet is ad hozzá. Dr. Olofsson Károly, vagyis Placid atya sohasem tudhatott
maga mögött bencés tanári évtizedeket, amelyekre ifjúkorában
készült. Csak növendékéveit tölthette szeretett Pannonhalmáján. Innen hurcolták el az Andrássy út 60-ba, majd a Szovjetunióba: koholt vádak alapján tíz évet töltött a Gulágon. Itt találta
meg igazi élethivatását: tartani a lelket a társaiban. Ezt tette a
börtönben is, majd késôbb itthon, a kommunista rendszer évtizedeiben.
Életem nagy élményének tartom a vele való találkozást. Ettôl a februári naptól kezdve úgy jártam Placid atyához, mint
valamikor régen ahhoz a ferences atyához, aki börtönévei után
is vállalta, hogy titokban hittanórákat ad nekünk a testvéremmel... A gyerekkorom jött tehát vissza, azzal a felnôttkori önvizsgálattal súlyosbítva: vajon képes lettem volna ilyen példamutatásra, vagy egyszerûen csak túlélésre, amilyenre Placid
atya? Ezt a kérdést talán mindenki felteszi magának, aki ezt a
könyvet olvassa. De ne keseredjünk el, ha azt érezzük, a válasz
nemleges. Placid atya csak egy van. Ôt az Isten különleges
feladatra rendelte ide, ebbe a kis országba. Nekünk, gyarló híveknek pedig azzal a példával szolgál, hogy az emberi méltóságot nem lehet elpusztítani. Atya, köszönöm a könyvet!”
Mindenkit szeretettel várunk!
Juhász Csaba
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A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

Zuhanó gépen nincs ateista

December 24-én délután családi karácsony volt a református templomban, Gyúrón. Ötven hittanos gyerek és családtagjaik, mintegy 130-an voltunk együtt és ünnepeltük a Megváltó,
Úr Jézus Krisztus születését. A képen a legkisebbek énekkel
szolgálnak a templomi karácsonyfa mellett.

Nagyot fordult a világ az elmúlt harmincegynéhány évben.
Errôl tanúskodnak a médiában megjelenô különbözô ismeretterjesztô mûsorok. Nemrégiben a televízió több mûsort is sugárzott a Holdra szállás negyvenedik évfordulója alkalmából.
Az egyik ilyen az Apolló-13 ûrutazásával foglalkozott.
Ennek az ûrrakétának a száma nemcsak elôrevetítette, hanem
be is váltotta balszerencsés voltát. Az ûrhajót és háromtagú legénységét 1970. április 11-én lôtték fel, úti célja esti bolygótársunk volt. Kétnapos ûrutazás után már „csak” 254,3 kilométerre voltak a Holdtól, amikor az ûrhajó kettes számú oxigéntartálya felrobbant. A robbanás olyan súlyosan megrongálta az
ûrhajót, hogy lehetetlenné tette a küldetés folytatását. Senki
sem sérült meg, de az ûrhajó lebénulása miatt a pilóták közvetlen életveszélybe kerültek.
A háromtagú legénységet és az ócskavassá vált ûrhajót hatalmas tudományos erôfeszítéssel, csaknem hat nap múltán
tudták csak visszahozni a Földre. Mire az ôket kihalászó repülôgép-anyahajó fedélzetére értek, az egész világ érdeklôdéssel
figyelte a pilótákat a tévéképernyôkön. Amikor a mikrofonok
elé léptek, hirtelen teljes és súlyos csönd állt be. Megvárták,
amíg a szállító helikopterek rotorjai is elnémultak, s akkor az
anyahajó parancsnoka a mikrofonhoz lépett, levette sapkáját,
és – nem szó szerinti fordításban – azt mondta: „Mindenható
Isten, hálát adunk érte, és köszönjük, hogy három ûrrepülônket
visszahoztad a Földre. Könyörgünk, és kérünk Téged, továbbra
is terjeszd ki áldásodat miránk. Ámen.” Az áment kivétel nélkül mindenki hangosan ejtette, aminek az egész világ tanúja
volt. Ez történt egy tudományos misszió lezárásaként, az egyik
legnagyobb tudományos siker után, habár sokak szerint ez volt
a NASA-nak a legsikeresebb sikertelensége, a legmagasabb
tudás felsülése alkalmával. A véletleneket már ismerjük, és ha
a javunkra dôlnek el, mindenki így kiált fel: „Hál’ Istennek!”
De elgondolkodtunk-e már azon, hogy miért történnek véletlenek, éppen a legmegfelelôbb pillanatban? Ugye nem. De ha
mégis, miért nem hívjuk ezt „isteni gondviselésnek” inkább?
Szégyelljük talán, hogy be kell vallanunk Isten lehetséges
létezését ebben az annyira tudományos világban? Nyugaton
nem hisznek, mégis mindenkinek hatalmas kereszt lóg a nyakában. Ahol eddig nem hihettek, mint például a volt Szovjetunió országaiban, ott most százával épülnek a templomok, sôt
a keresztény vallás különbözô ágai még vetélkednek is egymással ebben.
Nem szabad hát csodálkoznunk azon, hogy a hit Istenben
egy adott idôben divat kérdése is egyben. Isten csak ott „létezik”, csak ott tisztelik igazán, ahol szabadság van, ahol mindenki mehet és teheti a dolgát.
Ott, ahol nincs minden a befolyásosok, a hatalmasok által
lerendezve, lejátszva.
Ott, ahol a versenynek nincsenek meg a gyôztesei a startpisztoly eldörrenése elôtt.
Ott, ahol minden lehetséges, Isten támogatását kérik, és támogatásában reménykednek.
Ahol a hatalmasok osztanak le minden lapot, ahol tôlük
függ minden, diktátori hatalmuknál fogva ôk emelkednek isteni rangra, és betiltják az igazi Istennek nemcsak a tiszteletét,
hanem még a létezését is bûnné teszik.
A tudomány véges, mondják, s valóban: a tudásnak határai
vannak.
A végtelen fogalma, a megismerhetetlen misztérium, ahol
nem a tudomány törvényei, hanem a szív, a lélek, a megérzés
és a remény veszik át a fôszerepet, ott kezdôdik Isten birodalma.
Érdekes, hogy a mai világban, amikor senkire és semmire
nem szabad rosszat mondani, sôt a devianciákat még nagyobb
tisztelet övezi, mint bármi mást, Istent és a vallást nyugodtan
lehet megbélyegezni és leszólni.
Nem hagyják másoknak sem megvédeni, egyoldalú véleménynyilvánítás folyik, ahol igaza, szóláshoz való joga és médiuma a hatalomban levô tagadóknak lehet csupán. Természetesen ez megfelel azoknak, akik semmilyen felsôbbrendû hatalmat nem tolerálnak, vagyonuknál, politikai hatalmuknál,
vagy éppen szegénységüknél, tudatlanságuknál fogva.

Köszönjük a Tordasi Önkormányzat évi ötvenezer forintos
támogatását, amelyet most a karácsony ünnepére használtunk
fel. Nyolcvan csomagot készítettünk belôle a gyermekeknek,
amelyekbe lelki olvasmányt, édességet, gyümölcsöt tettünk.
Január 24-31. között, vasárnaptól-vasárnapig, nyolc estén
át tartottak az Imahét alkalmai. Mindkét faluban estérôl-estére
igehirdetéssel szolgált az evangélikus, a baptista, és a református gyülekezet. A helyi gyülekezetvezetôkön kívül meghívott
igehirdetôk is szolgáltak: Hodozsó János baptista lelkipásztor,
Kenyeressy Károly váli református lelkipásztor, Bencze András székesfehérvári evangélikus lelkipásztor, Alföldy-Boruss
Dániel alcsúti református lelkipásztor, Nagy Gábor evangélikus lelkészjelölt. A képen a záró alkalom a tordasi evangélikus
gyülekezeti teremben, ahol Isten igéjét Nagy Gábor lelkészjelölt hirdeti, aki a falu szülötte.

Estérôl-estére közös imádságban is együtt lehettek a gyülekezetek tagjai, ami különösen nagy áldása ezeknek a heteknek.
Fotó: Báhidszki Gábor

A Magyarországi Református Egyház technikai
kódszáma: 0066
Köszönjük adója 1%-nak felajánlását!
Ezt egyházunk szociális, oktatási és hitéleti célokra fordítja.
Ócsai Tibor lelkipásztor
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Miközben eltávolítanak minden akadályt, vagy mondjuk
úgy, fékezôerôt útjukból, megfosztják magukat attól a segítô
hatalomtól, ami például megakadályozhatta volna ôket abban,
hogy elkövessék a bukásukhoz vezetô tetteiket. Hogyan reménykedhettek volna hat napig az ûrhajósok, akkor tudják,
hogy nincs ember hiba nélkül?
A sötétben, nulla Celsius-fokos hidegben, a kényelmetlen
kabinban, ahol minden perc egy órának tûnik, és minden óra
egy örökkévalóságnak. Miközben 321 860 kilométerre, acélés kerámiabörtönükrôl, róluk, de nélkülük hoztak döntéseket a
világ legokosabb emberei, éppen azok, akik oda juttatták ôket.
Milyen dráma, micsoda próbája ez az emberi jellemnek és hitnek.
De nemcsak nekik, hanem a családoknak, barátoknak, szülôknek, feleségeknek, gyermekeknek, együtt érzô embereknek.
Képzeljük el azt a nyomást, amikor a legjobban szeretteinkért aggódunk, bármit megtennénk értük, odaadnánk az életünket is, de nem tehetünk semmit, csak bénán és elesetten várjuk
a híreket sorsukról. Ilyenkor zárkózik be az ember egyedül egy
szobába, térdre hull, és imára kulcsolt kezekkel elkezd imádkozni. S még ha sohasem tette, akkor is természetesen jönnek
szájára a szavak, meglepôdik, és életében elôször találkozik Istennel.
Egyébként az adott idôszakban több millió ember imádkozott az ûrhajósokért az Egyesült Államokban és a világban
egyaránt. A televízióban kérték fel az embereket arra, hogy
mondjanak el egy imát értük, és ez értô fülekre talált. Több
millió ember kérte, könyörgött Istennek, hogy mentse meg,
hozza haza az ûrhajósokat.
Egyesek legyintenek, ilyen csodák már nincsenek. Nincsenek már csodák, mert hit sincs már, ami csodákat tehetne.
Nincs hit, nincs szív és lélek, nincs csoda sem. Istennek hitre
van szüksége, a hitnek hívôkre, a hívôknek bölcs és tanult vezetôkre, akik Istenhez vezetik ôket.
Több évtized után Hollywoodnak volt több százmillió dolláros haszna belôle, amikor az Apollo-13 tragédiáját megfilmesítette. Az a Hollywood, amelyik az ateista szemlélet és az
Isten-ellenes támadások egyik szítója. Mielôtt megfeledkezünk róla, vagy nagy hangon tagadjuk, kételkedünk Istenben
és létezésében, képzeljük el, hogy a sötétben, a nulla Celsiusfokos hidegben ott vagyunk fönn a semmi kellôs közepén, 322
ezer kilométerre családunktól. Még nem vagyunk halottak, de
nincs élelmünk, alig van vizünk, a komputer halott, és ha nem
teszünk valamit gyorsan, akkor mi is a számítógép sorsára jutunk. De tenni nem tudunk. Csak reménykedni a csodában.
Remény kevés, vagy alig. El akarjuk mondani családunknak, mennyire szeretjük ôket, de a kapcsolat megszakadt.
Aki hitét és bátorságát ilyen nyomás alatt még nem próbálta ki, jobb, ha csak tisztelettel nyitja ki a száját Istennel kapcsolatban. Mert egy ilyen pillanat mindenki életében eljön egyszer, ezt egészen biztosra veszem.

POLGÁRÔR HÍREK
Tisztelt Támogatóink!
Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is. Ilyenkor,
a már hagyományos módon lehet az adó 1%-áról, annak sorsáról dönteni. Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiismerete szerint.
Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történô adományokat.
Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07
Vezetôség

MEGHÍVÓ!
A Tordasi Polgárôrség 2010. február 22-én, hétfôn, 18 órakor tartja éves közgyûlését.
A közgyûlés helye: Tordas, mûvelôdési ház.
Napirendi pontok: beszámolók megtartása, beszámolók elfogadása, egyebek.
A közgyûlésre minden tagunkat és érdeklôdôt szeretettel
várunk! A cikken kívül név szerinti meghívót senkinek nem
küldünk.
Vezetôség

Tenisz 2009
Nagy örömünkre idén többször is elôfordult, hogy a késô
délutáni órákban mind a négy pályán pattogott a labda. A kezdetek óta igaz, hogy nem csak a versenyzôk élvezik a gyönyörû környezetet, hanem egyre több tordasi és környékbeli család, baráti társaság jár hozzánk heti rendszerességgel. Továbbra is bíztatunk mindenkit, jöjjön, játszon. Ezért vannak a pályák.
2009-ben már a XII. Tordas kupát rendeztük meg Tóth Gábor vezetésével augusztus 22-23-án. Az amatôr verseny színvonalára jellemzô, hogy a döntôt két OB III-as játékos játszotta, és volt olyan OB III-as versenyzô, akinek a legjobb 4 közé
sem sikerült bejutnia. A „fiatalok” mezônyében a pálhalmai
Jáger Zoltán óriási csatában gyôzte le a tordasi Nánási Dávidot
a döntôben. Az ezüst mellé a bronzérmet is sikerült itthon tartanunk. A 45 év felettiek mezônyében a martonvásári színekben versenyzô Dobák Tamás szerezte meg a gyôzelmet a tordasi Markó Gábor (2. hely) elôtt. Harmadik lett Tóth Gábor
(Tordas) és Dolinka Zsolt (Martonvásár). Párosban Nánási Dávid és Somlói József tartotta itthon az aranyérmet, míg Tóth
Gábor, Jáger Zoltánnal ezüstérmet nyert.
A megyei I osztályban csapatunk a tavaszi alapszakaszban
minden mérkôzését megnyerve elsô helyen végzett a csoportjában. Az ôszi rájátszásban újabb két mérkôzés megnyerésével
jutottunk a döntôbe, ahol nagy csatában 5:4-es vereséget szenvedtünk a móriaktól. Tordas-Lágymányos néven közös csapatot indítottunk az országos harmadosztályú bajnokságban (OB
III), amely csoportjában az 5. helyet szerezte meg.
2010-ben is sok szeretettel várjuk a teniszezni vágyókat!

Pákh Imre - Magyar Hírlap

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

Somlói József

Értesítés szolgáltatás-kiesésrôl
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt elôfizetôinket, hogy az optikai
kábelátvágás következtében keletkezett károk 2010. január 19re meghirdetett helyreállításának utómunkálatait, a rendkívüli
hidegre való tekintettel 2010. február 24-én, éjjel 00:30 és reggel 06:00 óra között végezzük el. A fent jelzett idôpontban
ezért kábel TV, internet- és telefonszolgáltatásunk szünetelése várható Tordason. A hiba kijavítását követôen a szolgáltatások zavartalanul mûködnek, azonban elôfordulhat, hogy
az internetkapcsolat nem áll automatikusan helyre. Ebben az
esetben kérjük, hogy a kábelmodemet indítsa újra! Tel.: 1280
Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk:
Fibernet zRt.

A játék állása megtekinthetô a www.delikat.hu weboldalon.
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Vidékfejlesztési pályázatok 2009-2010.

Jogcím
LEADER
Rendezvények, táborok szervezése
Térségen belüli együttmûködés, arculattervezés
LEADER térségi tervek
és tanulmányok készítése
Vállalkozási alapú fejl.:
kisvárosok turisztikai fejl.
Összesen

A hosszú elbírálási idôszak után az elmúlt év végére döntés
született az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataival kapcsolatban. A VölgyVidék LEADER Közösség 17
településén összesen 230 613 436 Ft támogatást ítélt meg a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbi bontásban:
Jogcím
III. tengely

Beérkezett Elnyert Projekt teljes
(db)
támogatás
mérete
(ezer Ft)
(ezer Ft)

Mikrovállalkozások
fejlesztése
Turisztikai tev.
ösztönzése
Falumegújítás fejlesztés
Vidéki örökség
fejlesztése
Összesen

2

6 176

12 867

5

88 482

184 338

6

105 310

121 061

2
15

30 646
230 614

41 177
359 443

2010. március 1-31.
2010. május 1-31.

Beérk. Igényelt Projekt telj. Forrás
(db)
tám.
mérete
2013-ig
(mill. Ft) (mill. Ft) (mill. Ft)
5

45,6

95,0

86,2

10

191,8

358,9

129,5

8

108,2

131,1

83,4

7
30

60,1
405,7

65,6
1049,7

100,0
399,2

12

26 406

53 340

1

6 392

10 668

3

10 308

13 868

1
17

20 004
59 109

40 005
117 881

LEADER
III. tengelyes 4 jogcím rendelet
újbóli meghirdetése

A LEADER pályázatok esetében az alábbi célterületekre is
lehet majd pályázni.
- Térségi turisztikai kiadványok készítése, térségi nyomtatott
sajtó fejlesztése
- Helyi termék mozgóbolt, polcok kialakítása, eljuttatás megszervezése
- LEADER térségek közötti és nemzetközi együttmûködések
fejlesztése
- Helyi népi, kulturális értékek bemutatása, rendezvényhelyszínek fejlesztése, eszközbeszerzések támogatása
- Kulturális örökségvédelemmel, mûvészeti tevékenységgel
kapcsolatos oktatás, képzés szervezése
- Faluszépítési, takarítási akciók szervezése, információs táblák készítése
- Környezettudatossággal kapcsolatos képzés, kampány szervezése
- Közbiztonsági szolgáltatások fejlesztése
volgyvidek@volgyvidek.hu, Tel.: 22/243-124, 20/352-1604
VölgyVidék Irodában lehet: Vál, Vajda János u. 36.
Szendrôi Júlia vidékfejlesztési irodavezetô

December 20-ig lehetett az újabb támogatási kérelmeket
benyújtani, az alábbi táblázat összefoglalja a beérkezett kérelmek megoszlását. Ez alkalommal is több tordasi pályázat érkezett.

Mikrovállalk.
fejlesztése
Turisztikai tev.
ösztönzése
Falumegújítás fejlesztés
Vidéki örökség
fejlesztése
Összesen

Forrás
2013-ig
(ezer Ft)

A következô pályázat-beadási idôszakok elôreláthatólag az
alábbiak:

Több, mint 6 millió Ft támogatást nyert a Tordasi Római
Katolikus Egyházközség a templom melletti kis tér felújítására, „mûemlék gyalogút” építésére.

Jogcím
III. tengely

Beérkezett Igényelt
(db)
támogatás
(ezer Ft)

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban
Apróhirdetések
Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek 30 szóig 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Az elsô kérelem-beadási idôszak tapasztalataira alapozva a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkársága úgy döntött, hogy ezeket a kérelmeket a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakmai felügyelete mellett LEADER akciócsoportok fogják kezelni. Az ügyintézés keretében elvégezzük a kérelmek iktatását, rögzítését,
hiánypótlását, lefolytatjuk az elôzetes helyszíni szemléket, értékeléseket, és az értékelt kérelmeket felterjesztjük felülvizsgálatra az MVH felé. A végsô döntést továbbra is az MVH, illetve a Minisztérium hozza.

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

A VölgyVidék Közösség feladata a LEADER pályázatok
gondozása is. Az elsô körben, november 16-ig lehetett benyújtani pályázatokat rendezvények, táborok, tervek, tanulmányok,
turisztikai tevékenységek és térségen belüli együttmûködés
fejlesztésére. Az alábbi támogatási igények érkeztek be (a táblázat a következô hasáb tetején található).
Folyamatban van a támogatási kérelmek, pályázatok feldolgozása, remélhetôleg tavaszra megszületnek a döntések.

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

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

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

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást vállalunk. Tel.: 30/365-7786
FATÔKÉS, FEKETE BÉCSI ZONGORA ingyen elvihetô. Tel.: 20/9346-105
December 29-én tordasi házunkból ELVESZETT 5 hónapos, fehér és barna foltos,
parson russel terrier fajtájú KISKUTYÁNK. Kérjük, ha látta vagy megtalálta, hívjon minket a 30/343-0036 telefonszámon! Köszönjük szépen: Szilika-Iván Emôke

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

NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT
FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!

Dr. Kertész Tamás háziorvos

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

Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Rendelési idô:
hétfô: 14 - 18, patika is nyitva
kedd: 12 - 16, patika is nyitva
szerda: 8 - 11
csütörtök: 8 - 11, patika is nyitva
péntek: 8 - 12

RENDÔRSÉGI TELEFON

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

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

30/630-8777

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET

SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT

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).

20/969-5963

DR. VARSÁNYI ANTAL

Tordas Védônôi Tanácsadó

szülészet-nôgyógyászati
magánrendelése

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

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

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

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos

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

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
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