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Akarva, akaratlanul is beköszöntött a hideg, csapadékos
ôsz. A természet megadta magát, elpihen tavaszig. Elmúltak az
ünnepeink, emlékeztünk régiekrôl. Örültünk a közöttünk élôk-
nek, felidéztük szeretteink, hôseink emlékét. Mindenki más-
ként tette, a saját belátása szerint. Megemlékezést tartottunk a
48-as és az 56-os országvédôinkrôl, hiszen nincs mit ünnepelni
azon, hogy ezeket a szabadságharcokat külsô és belsô segít-
séggel vérbe fojtották. Ennek megfelelôen nem is mindenki
egyformán emlékezett. Van, akinek nehéz elfelejteni a gyerek-
korában, fiatalkorában tanultakat, és élnek közöttünk olyanok
is, akik a forradalom ellen harcoltak. Pedig ezek mind egyrôl
szóltak: az itt élô emberekrôl, az Országról.

Népünk történelme során az együttgondolkodás sajnos sok-
szor hiányzott, pedig van rá igény. Az emberekkel beszélgetve
tapasztalom, hogy sokan készek lennének, és akarnak is moz-
dulni egy közös célért még akkor is, ha közben egyre nehezebb

helyzetben élnek. Nem ezen múlik, hanem a szándékon, hogy
képesek-e felülemelkedni az emberi gyengeségeiken, a meg-
rögzöttségeiken, a közömbösségen. Rájönnek-e hogy egyedül
nem megy olyan jól, fontos, hogy tartozzanak valahová, együtt
legyenek másokkal, és együtt tegyenek valami jót.

Az alkalom – mint minden évben – ismét itt van. Jó egy hó-
nap múlva itt a Karácsony, Jézus születésének, a Szeretet ünne-
pe. Ezt elôzi meg az adventi idôszak, mely alkalmas lehet éle-
tünk átgondolására. Vegyük számba mennyire vagyunk rabjai
önmagunknak, van-e bátorságunk belépni a faluközösségbe, és
részt venni annak életében. Ha van, tegyük meg, ahogy ezt már
sokan megtették. Soha nincs késô!

Szeretettel várok mindenkit november 29-tôl, vasárnap dél-
utánonként az adventi gyertyagyújtásokra és a Mikulás ünnep-
ségre!

Juhász Csaba polgármester

„Azokból a kövekbôl, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsôt építhetünk”         
(Széchenyi István)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

A MÛVÉSZETI ISKOLA NÖVENDÉKEINEK EGY ÓRÁS MÛSORA BUDAPESTEN, A VÖRÖSMARTY TÉREN,
november 29-én, vasárnap 16 órakor.

ELSÔ GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI KOSZORÚN, november 29-én 16 órakor.
Süller Zsolt evangélikus lelkész tart ünnepi beszédet, és meggyújtjuk az elsô gyertyát a koszorún.

MIKULÁS ÜNNEPSÉG - ebben az évben sem feledkezünk meg a gyermekekrôl, akiknek mindig izgalmas és jeles alkalom a
Mikulás érkezése. Idén is ellátogat a mûvelôdési házba december 5-én délután egy elôadás keretein belül, amit a Tordasi Ifjúsági
Klub tolmácsol majd.

MÁSODIK GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI KOSZORÚN, december 6-án 16 órakor.
Ócsai Tibor református lelkész mond ünnepi beszédet, közremûködik a Tordasi Asszonykórus, majd gyertyagyújtás.

KÖZMEGHALLGATÁSRA várunk mindenkit, december 7-én hétfôn, 18 órakor a mûvelôdési házban.

HARMADIK GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI KOSZORÚN, december 13-án 16 órakor.
Bokros László baptista lelkész beszél az ünnepi várakozásról a Mûvészeti Iskola közremûködésével.
A fotópályázat eredményhirdetése és díjkiosztása.

A MÛVÉSZETI ISKOLA KARÁCSONYA december 17-én, csütörtökön 15.30-tól a tornateremben, meglepetés vendéggel.

NEGYEDIK GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI KOSZORÚN, december 20-án 16 órakor.
Teszár Tibor katolikus diakónus mondja el az ünneppel kapcsolatos gondolatait, közremûködik a hittankör.
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Önkormányzati hírek

Képviselô-testületi ülés, 2009. október 20.

A Képviselô-testület jóváhagyta
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
  Mûvészetoktatási Intézmény házirendjét, valamint Szervezeti
  és Mûködési Szabályzatát,
- a Gyúró-Tordas Körjegyzôség, valamint a Sajnovics János
  Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
  tézmény közötti munkamegosztás és felelôsségvállalás rend-
  je érdekében kötött együttmûködési megállapodást.

A Képviselô-testület döntött
- egyes önkormányzati rendeletek pontosításáról,
- Tordas, belterület 1048. hrsz. alatti ingatlanra a beépítési kö-
  telezettség meghosszabbításáról,
- arról, hogy elfogadja a Martonvásár-Bicske távvezeték léte-
  sítésével összefüggô, a Georgikon Agro-Kár Bt. által ajánlott
  kártérítési összeget a 0103/34 hrsz. területre.

A Képviselô-testület megállapította, hogy az érintett tordasi
rendeletek megfelelnek a belsô piaci szolgáltatásokról szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelv ren-
delkezéseinek.

A Képviselô-testület a Martonvásár Város Önkormányzatával
kötendô építéshatósági megállapodásról szóló döntést elnapol-
ta.

A Képviselô-testület nem fogadta el az UniCredit Bank hitel
ajánlatát, amelyet a víziközmû társulat által az önkormányzatra
hagyott adósság megoldására javasolt.

   Szeretettel várunk mindenkit a december 7-én hétfôn, 18
   órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA.

Az Önkormányzat karbantartó brigádjának egy része foly-
tatja a település közterületeinek rendezését. Ennek keretén be-
lül új fasor kerül a teniszpálya és a labdarúgó pálya közé, vala-
mint a nagypálya mellé. E mellett pótlásra kerülnek a korábban
ültetett, de elpusztult fák. Új talajtakaró növények és fasor ke-
rül a konyha és út melletti zölderületre.

A régi óvoda elôtti kanyarban a park oldalán új helyre kerül
a gyalogosjárda, így az úton való átkelés a legrövidebb úton
történik, az útra való legjobb rálátás biztosításával.

Juhász Csaba polgármester

Nulla Hulladék program Tordason

Emôke és Fanni irányítja és szervezi a program lebonyolítását.
Elsô lépésként egy lakossági kérdôíves felmérés lesz novem-
ber végén – december elején, amelynek célja feltérképezni,
hogy a település lakossága hogyan látja a települési hulladék-
gazdálkodás helyzetét, másrészt megismerni a lakosság elvá-
rásait, szokásait. A kérdôív kiértékelése a településre szabott
Nulla Hulladék terv elkészítésének alapja.
A kérdôív elérhetô lesz a falu honlapján is, elektronikusan is
kitölthetô. Kérjük, segítsék az önkéntesek munkáját, és szánja-
nak rá néhány percet, hogy megismerhessük az Önök vélemé-
nyét!
Emôke, Fanni, és a kérdôívezésben részt vállaló önkéntesek
munkáját elôre is köszönjük, a program részleteit és a kiérté-
kelést a Kisbíró következô számaiban olvashatják!

Hajbin Tímea

Tordas-Gyúró kerékpárút?

Pár éve tervezem, hogy a sportpálya mellett lévô sétány
folytatásaként, a Szent László patak mentén Gyúróig, egy mur-
vás bicikliutat kellene építeni. Most lehetôségünk nyílik pá-
lyázni egy korszerû kerékpárút tervezésére. Az engedélyek
megléte feltétele a megvalósítás pályázatainak. A számokat
összevetve a korábbi elképzelés megépítési költsége megegye-
zik egy korszerû kerékpárút megépítésének pályázati önrészé-
vel. Így szerencsés esetben ugyanannyi pénzért tartósabb, kor-
szerûbb létesítményünk lesz. A Képviselô-testület rendkívüli
ülésen dönt a beadásról, melynek november közepe a határi-
deje. Már csak meg kell nyerni hozzá a szükséges pályázato-
kat.

Juhász Csaba polgármester

Tájékoztató a csatorna-beruházás jelenlegi állásáról

A négy társult településen 2004. áprilisában kezdôdött az
érdekeltségi hozzájárulás gyûjtése, ami a szerzôdések szerint
65 hónapig tartott. Ez az idôszak 2009. augusztusában befeje-
zôdött.

Kérjük a lakosságot, a meglévô befizetési bizonylataik a-
lapján ellenôrizzék le, hogy eleget tettek-e a vállalt kötelessé-
geiknek, illetve nem keletkezett-e túlfizetés. Az a tagtársunk,
aki állandó átutalási megbízást adott bankjának, kérjük, feltét-
len szüntesse meg azt, a túlfizetések elkerülése végett.

Társulatunk a záró elszámolásokat végzi, illetve elôkészül
a megszûnésre.

Az elszámolással kapcsolatban szeretnék pár számadatot
közölni a tisztelt lakosokkal:

Az összes felvett hitel 2 milliárd 390 millió forint, ebbôl az
LTP szerzôdések felbontásakor átutaltunk a hitel fedezésére 2
milliárd 174 millió forintot. Jelen pillanatban a felvett hitel és
a megfizetett összeg közötti különbözet - mely a bank kimuta-
tása szerint 277 millió forint - megfizetésének problémáján
dolgozik a két önkormányzat és a VKT. A hitelezô bank adott
egy ajánlatot a különbözet megfizetésére, melyet pénzügyi
szakemberekkel véleményeztetünk, mivel nem kívánunk elha-
markodott döntést hozni.

Továbbá szeretnénk néhány fontos információt megosztani
Önökkel:

Tordas községben 2 millió forint kintlévôséget tart nyilván
a VKT. Ezen összeg megfizetésére kérjük azokat a lakosokat,
akiknek fizetési hátralékuk van!

Mivel a VKT a ráhagyott jogokkal élve a már említett LTP
szerzôdéseket felbontotta, a befolyt összeget a hitel visszafize-
tésére fordította, ebbôl kifolyólag bárki köthet új LTP szerzô-
dést, immár saját célra.

Azoknak a tagtársaknak, akik teljesítették befizetései kö-
telezettségüket, a VKT kiállít egy igazolást. Aki ilyennel még
nem rendelkezik, vagy a befizetéssel kapcsolatban valamilyen
kérdése, problémája van hívja a 06-25-507-931 telefonszámon
a VKT irodáját, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

Az üzemeltetésre semmilyen ráhatásunk nincs, az ehhez
kapcsolódó problémákkal kérjük forduljanak az önkormány-
zathoz, vagy az üzemeltetôhöz.

Az OTP-LTP folyamatosan értesíti a lakosságot a szerzô-
dés felmondásáról és a záró egyenlegrôl, elméletileg minden-
kinek 0 forintos elszámolást kell kapnia, ellenkezô esetben a
legközelebbi OTP fiókban kaphatnak felvilágosítást.

Hasonló tájékoztató jelent meg a martonvásári Forum Mar-
tini októberi számában Kuna Ferenc tollából. Aki kíváncsi a
másik két település jelenlegi helyzetére, próbálja meg besze-
rezni a fent említett újságot, vagy Martonvásár honlapján meg-
keresni.

Baki Bálint VKT elnök

Szilika-Iván Emôke és Sáfián Fanni kez-
deményezésére elindult Tordason a Nulla
Hulladék program, amelynek célja a tele-
pülésen keletkezô hulladék mennyiségé-
nek csökkentése; ezáltal környezetünk ter-
helését, valamint a szemétszállítási díjat is
csökkenthetjük.
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Papírgyûjtés

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

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

Hajbin Tímea

Tordas Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

kulturális szervezô
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidô, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Tordas, Szabadság út 55.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- szabadidôs és kulturális programok szervezése,
- szóróanyagok szerkesztése, készítése és terjesztése,
- amatôr mûvelôdô közösségek tevékenységének támogatá-
  sa,
- gyermekek és fiatalok mûvelôdési- közösségi életének
  segítése,
- internetezés segítése,
- pályázatkezelés,
- adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középiskola, gimnázium
- Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
- Magyar állampolgárság, büntetlen elôélet

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
- Település ismerete
- Nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintû kommunikáció
- Kreativitás
- Önálló munkavégzés

A munkakör betölthetôségének idôpontja: legkorábban
2010. január 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ju-
hász Csaba polgármester nyújt, a 20/823-3346 számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-
nak Tordas Község Önkormányzatának címére történô meg-
küldésével (2463 Tordas, Szabadság út 87.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító
számot: 1831/2009., valamint a munkakör megnevezését:
Kulturális szervezô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 15.

A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

(Martonvásár)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A bekezdése alapján pályázatot hirdet határozott
idejû, részmunkaidôs (4 órás)

belsô ellenôr
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Garaguly
Tibor nyújt a (06-22) 569-127 vagy (06-30) 576-4522-es
telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
ww.kszk.gov.hu

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

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elmöke

A tordasi temetô

Ellátogattam a tordasi temetôbe Mindenszentek napján.
Nagyon örültem, hogy ilyen gondozott, szép temetôben nyug-
szanak a szeretteim. Más temetôbe is mentem, ahol nagy gazt,
rendezetlenséget, sôt sok szétdobált szemetet is láttam. 

Köszönöm a falu vezetésének, hogy méltó környezetben
tudtam emlékezni elhunyt hozzátartozóimra.

Egy látogató

A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

(Martonvásár)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A bekezdése alapján pályázatot hirdet

gazdasági/humán erôforrás

gazdálkodási ügyintézôi
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Garaguly
Tibor nyújt a (06-22) 569-127 vagy (06-30) 576-4522-es
telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
ww.kszk.gov.hu

A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

(Martonvásár)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A bekezdése alapján pályázatot hirdet

gazdasági vezetô
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Garaguly
Tibor nyújt a (06-22) 569-127 vagy (06-30) 576-4522-es
telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
ww.kszk.gov.hu
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Az önkormányzat karbantartó brigádjának több napos meg-
feszített munkája után önkéntes kômûvesek segítségével októ-
ber 26-án elkészült a 380 m2 födém betonozása. A munka
azonban nem állt meg, másnap már elkezdôdött a válaszfalak
építése. Mivel a födém alátámasztásainak elbontása csak há-
rom hét múlva lehetséges, a válaszfalak az utolsó sorok elha-
gyásával készültek el. Idôközben a faanyag megérkezésével
kezdetét vette a tetô készítése. Az épületben folyó munkák vé-
delmére az ablakok helyére ideiglenes fóliából készült nyílás-
zárókat tettünk. Az épületen kívül a hátsó udvar és az óvoda
elsô szárnyának terepkialakítása történik meg - az esôs idô el-
múltával. Terveink szerint az elsô részen szeretnénk még idén
az alapozást és a szerelôbetonozást is elkészíteni.

Juhász Csaba polgármester

Önkéntesek az új óvodáért – már 269-en jelentkeztek!

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

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

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

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

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

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

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

Fôdíj: családi hétvége egy négycsillagos hotelben!

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

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

Hajbin Tímea

A csoportszobák födémjének elkészítése után lebontották a
tûzoltó szertárt, így rövidesen elkezdôdhet a konyha és ebédlô
alapozása (november 6.)

Adományok az óvoda építésére

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

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

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

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

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

Támogatását ezúton is köszönjük!

Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

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

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

A válaszfalakat a födém alátámasztásának elbontása után tud-
juk befejezni (november 9.)

Látogassa Ön is az „Új ovink lesz!” blogot az interneten!

Június 16. óta érhetô el a http://ujovinklesz.blog.hu web-
oldal az interneten, ahol folyamatosan nyomon követhetô, hol
tart az új óvoda építése. Ez elmúlt négy hónapban összesen 29
bejegyzés/cikk, közel 50 fotó és több TV riport került fel a site-
ra. Október közepéig összesen 2533 oldalt néztek meg a blo-
gon. Volt olyan, amikor 21 egyedi látogató összesen 142 oldalt
hívott le egyetlen nap alatt, jellemzôen 10-20 közötti különbö-
zô látogatót rögzít naponta a statisztikai rendszer.

Legtöbben a címlapot nézik (ez a blog mûfajából is adódik,
hiszen minden cikk teljes egészében szerepel a címlapon), ezt
követôen a „Munka- és balesetvédelmi oktatás” aloldal volt a
legnépszerûbb.

Általában a látogatók ismerik a blog címét és azt közvetle-
nül beírják a böngészô címmezôjébe.

Szabó Erik

Pályázati lehetôség

Az önkormányzat a 2007-2009 évek szigorúan tervezett és
végrehajtott költségvetésének eredményeképp, idén 70 millió
Ft-ot tudott az óvoda építésre elôteremteni. Ez a forrás, az ön-
kéntes felajánlásokkal és a jövô évi költségvetésben reménye-
ink szerint elkülöníthetô összeggel együtt, elegendô lesz a be-
fejezéshez. Idén augusztusban megjelent egy új pályázat, ame-
lyen új épületek megújuló energiával történô fûtési- és haszná-
lati melegvíz elôállítási rendszerének kialakítását 60 %-ban tá-
mogatják. Elkezdtük a pályázat megírását, reméljük nyerünk
majd. A központi költségvetés tervezetét olvasgatva úgy tûnik,
az elvonások miatt az így felszabaduló pénzt lesz mire költeni.

Teszár Tamás alpolgármester

Megérkezett a tetôhöz szükséges faanyag, így már csak az idôjáráson múlik, milyen gyorsan készül el a tetô (november 9.)

A Velence Resort and Spa jóvol-
tából egy szerencsés óvodaépítô
önkéntes a családjával (2 felnôtt
és 2 gyerek) egy teljes napot tölt-
het el az élményfürdôben. A nyer-
test december 12-én, szombaton
sorsoljuk ki az óvodaépítésen.
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ISKOLAI HÍREK

Ünnepeink ölelésében

Sok ünnep ölel körül bennünket ebben az idôszakban. Az
emlékezés és a várakozás ünnepei. Októberben emlékeztünk a
’48-49-es szabadságharc vértanúira és az 1956-os forradalom
áldozataira.

Ebben a hónapban elsején szeretteink sírjánál helyeztük el
az emlékezés virágait és az örökkévalóságot jelzô mécsesein-
ket. Ez az idô az ima és az elhunytak emlékének ideje, a múltat
nem feledhetjük, ez a visszatekintés és a jövô parancsa.

Hegymászóként sok fiatal halált éltem meg közelrôl. Ilyen-
kor megáll az idô, és mély csönd övezi a hegyeket. Ilyenkor
nem hallatszik a sziklák sóhaja, s a hegyek csak némán néznek
maguk elé, és amikor tekintetük összefonódik a miénkkel, az
idôtlenség csendjében rejtik szívünkbe szomorúságuk. Olyan-
kor tudjuk, hogy egyedül az élet az, amellyel le tudjuk gyôzni
a halált.

Nekem még nincsen gyermekem, de tudom, hogy az élet
minden dallama a gyermekeink mosolyában csendül fel. Ezt
hallom, amikor a tanítványaim szemébe nézek. És az élet cso-
dája összeköt bennünket. Mindannyiunkat.

Szkiba Edit
Gyermekeim mosolyához

Semmi nem lehet erôsebb annál, hogy ne ringathassalak
és szívdobbanásom ne érjen össze a te dobbanásaiddal

és ha este felriadsz, ne vigyázhassam álmodat
semmi nem lehet erôsebb annál, hogy ne repüljünk együtt

papírsárkányok hátán
hogy ne kacagjunk a kövekkel, ha friss patak vize csiklandozza

derekukat
hogy ne daloljunk a madarakkal

hogy ne sóhajtsunk együtt a szomorúfûzzel, mert elhagyta a
cseresznyefalány

semmi sem lehet erôsebb annál, hogy ne láthassuk a tisztaságot
és az ôszinteséget, amit felnôttségünkkel régen elveszítettünk

és csak általad tanulhatunk meg újra
semmi nem lehet erôsebb tôlünk

gyermekem
még a halál sem

hiszen csak azért érdemes küzdeni ellene, hogy te élhess
 s a te szíveddel legyôzhessük a halált.

Mindszentek ünnepe

A Mindszentek napját gyakran összekeverjük a Halottak
napjával, ám az a Halottak napjának elôestéje, vigíliája. 

Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztény
egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az orto-
doxia pedig egy héttel késôbb tartja. Minden üdvözült közös
ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve a kalendárium név
szerint nem emlékezik meg róluk.

A Mindszentek ünnepe az egyik legrégebbi ünnep, amely-
nek gyökere több kultúrában (a római Pomona-napon, és a kel-
ta Samharin-fesztivál ünnepében) is megtalálható volt, és a ke-
resztény hagyományok keveredésével alakult ki.

A kereszténység terjesztésekor a hittérítôk azt a feladatot
kapták, hogy lehetôség szerint a keresztény szokásokat a po-
gány ünnepekhez igazítsák, azok betiltása helyett. Így ez a po-
gány ünnep a keresztény mindszentek ünnepe lett. III. György
pápa a 800-as években a korábban május 13-án ünnepelt Szûz
Mária és a mártírok emléknapját november elejére helyezte át.
A hagyomány szerint VI. Leó császár terjesztette ki az ünnep
hatályát a vértanúkról minden szentre, miután templomot
emeltetett szent életû felesége emlékére. Mivel azt nem enged-
ték, hogy a templomot a császárnénak szenteljék, Leó úgy dön-
tött, hogy mindenszenteknek dedikálják. IV. Gergely pápa tette
egyetemes ünneppé. A mindenszentek tiszteletét ôrzi Mind-
szenty József hercegprímás felvett neve.

Halottak napja

A halottak napja a mindenszentek ünnepét követi a naptár-
ban. A holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezdôdött
Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá. A no-
vember 2-i halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,)
ered. Ô ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó min-
den bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig
fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megün-
nepelték, a 14. századtól Róma is átvette.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szerette-
ink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem
is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a vilá-
gosban a „véletlenül kiszabadult lelkek" újra visszataláljanak a
maguk sírjába, ne kísértsenek.

Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztí-
tása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat, virágo-
kat, koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A néphit
szerint azért kell megszépíteni a sírokat, hogy a halottak szíve-
sen maradjanak lakhelyükben. Mivel sokáig úgy tartották,
hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért sokfelé szokás
volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek
az asztalra. Egyes vidékeken a temetôbe vitték ki az ételt, s a
sírokra helyeztek belôle, a maradékot pedig a koldusoknak ad-
ták. Szeged környékén „mindönszentek kalácsa”, „kóduska-
lács” néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Szé-
kely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek,
amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt
kiosztották a templom elôtt gyülekezô szegények között.

Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a
halott. Az égô gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak
a halottnak a bûne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik
lelkére. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halot-
tak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és
amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodja-
nak a házban.

Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad
mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat
a ház népére.

Advent

Advent a várakozás ideje. A gyermek születéséé, aki a meg-
váltást hozza el a világ számára. A karácsony elôtti idôszak, a
várakozás örömének, a készülôdésnek idôszaka.

A bevásárlóközpontok már októberben hozzáfognak hir-
detni ennek a beteljesülésnek az örömét, s fogyasztói társadal-
munk fényes és csillogó reklámtáblái, díszes karácsonyi cso-
magolásai már jó idôben kezdik elvonni figyelmünket a lé-
nyegrôl, az egymásra való odafigyelésrôl, törôdésrôl és a sze-
retetrôl. Pedig ez az idôszak az, amelyben díszbe öltözethetjük
lelkünket, s egymás kezét fogva napról napra elmélyülhetünk
az ima csöndjében, egymás tekintetében, és a békesség ölelé-
sében.

A várakozás rezdülésnyi szépsége rejlik ezekben a napok-
ban. Vegyük észre ezt a szépséget, és ne menjünk el mellette!
S ezt a szépséget tegyük a karácsonyfa alá! Az egymásra való
figyelésnek, törôdésnek és a szeretetnek a szépségét.

Az adventi koszorú

Az advent kezdete egybeesik az egyházi év kezdetével. Az
advent tehát az ünnepekre való ráhangolódás idôszaka. Az idô
múlását, a várakozást a naptár testesíti meg. A múlt században
még készítettek 24 gyertyával díszített koszorúkat, mára a
négygyertyás koszorúkészítés vált szokássá.

A fûzfából készült, örökzölddel díszített koszorú készítésé-
nek legkorábbi nyomait a Keleti-tenger szigetvilágában talál-
ták meg a néprajzosok. A koszorúkészítés szokása természete-
sen kapcsolatba hozható a téli napfordulóval. Az adventi ko-
szorú a 19. században élte reneszánszát Európában, Magyaror-
szágra az elmúlt tíz év hozta vissza. A múlt században a kará-
csonyt megelôzô négy hétben az emberek böjtöt tartottak,
melynek kezdetét éjfélkor harangszó hirdette.
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A gyermekek részére szokás készíteni, vásárolni olyan ad-
venti naptárt, melynek mélyérôl, minden nap egy-egy apró kis
ajándék, édesség kerül elô karácsonyig.

A valódi adventi koszorú alapja örökzöld fa, hajlékony
vesszô, természetes anyag, melyet mohával, fenyôvel egészí-
tenek ki. Többnyire lila szalaggal díszítik, de megjelenik rajta
az arany, ezüst, illetve a telet, havat idézô fehér hószórás. Szin-
te kötelezôen szerepel még a toboz, a makk, a mákgubó, egyéb
száraz termések, ízlés szerint.

Ölbey Irén
Adventi hajnal

Zihál a szél s megfagy a sóhaj,
a felhô fenn hajó raj.

Könyörtelen, vad téli éjjel,
az út a messzeségbe vész el.

De lángruhában száll az angyal
s lila sugárral gyúl a hajnal.

Adventi hajnal, zeng és árad
a lélekbôl a tiszta bánat.

S a vágy zokog és zsolozsmázik
s harsog az Isten trónusáig.

Sikolt a könnyes antifóna,
hogy jöjjön a szépséges óra,

harmatozza az Úr, az áldott,
a békét és az igazságot.

Táruljon ki a Menny, a fénydús
s szülessék meg a drága Jézus.

Október 23.

„Árva népünk kezébe vette végre sorsát.
Másnap már vérben fürdött minden,
De feltámadott Magyarország!
Aranybetûkkel, vérrel írva,
Új nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében:
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen,

Dátum született a világon,
Mely tûzbe hoz ma minden szívet:
Szabad október 23!”

- szavalta a szovjet megszállás ellen kitört 1956-os forrada-
lomra emlékezve Szabó László Dezsô Október 23. címû versét
Fülöp Attila 6. osztályos tanulónk 2009. október 22-én este 6
órától iskolánk aulájában rendezett ünnepségen.

A vendégeket Szolga Réka tanárnô köszöntötte. Szakács
Árpád a Nagy Magyarország címû történelmi magazin felelôs
kiadója beszédében az 1956-os erdélyi eseményeket elevení-
tette fel. „Az elmúlt hatvan évben az ’56-os forradalom bizo-
nyította legjobban a Kárpát-medence egységét”- mondta Sza-
kács Árpád. Kosaras Péter Ákos, iskolánk igazgatója a gyúrói
megemlékezésen mondta el ünnepi beszédét.

A szíveket megindító mûsor a forradalom indulatokkal teli
hangulatát, a szabadságunkért való küzdelem eszméjét idézte,
melyet Szolga Réka tanárnô, és Csernelyné Tengely Ágnes
tanárnô tanított be gyermekeinknek. A mûsorban iskoláink ta-
nulói közül Zoltai Liza, Boleratzki Anett, Kiss Vivien, Szabó
Péter, Koczkás Eszter, Nemes Dávid, Májer Milán, Pápai
Áron, Fülöp Attila, Erdélyi Kristóf, Konczos Vince, Kalamár
Botond és Szabó Gábor szerepelt.

Az ünnepség záróakkordjaként az Emlékparkban gyújtot-
tunk mécsest a forradalomban életüket veszett hôsökért, és he-
lyeztük el az emlékezés koszorúit.

„Hiszem Árpádnak hôs csatáit,
s hiszem, hogy halmon, rónaságon
Egy-egy sejtelmes fuvalomban
Az ôsök lelke lengedez.
Hiszem, hogy szíve van a földnek,
Megérzi búnkat, örömünket.
S a mi szívünk egy ütemben
Örökké magyarul dobog.

Hiszek, hiszek a legfôbb jóban:
Az Istenben, az igazságban
És belekulcsolom a hitbe
A diadallal ránk sugárzó
Boldogabb, büszkébb, szebb jövôt.”
(Sajó Sándor: Hit, részlet)

Szkiba Edit

Köszönetnyilvánítások

Szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, azokat az
adományokat és eszközöket, amelyekkel iskolánk még hasz-
nosabban és még szebb körülmények között tudja szolgálni
gyermekeink fejlôdését.

Hálánkat szeretnénk kifejezni Bucsi Istvánnak, Pántya Já-
nosnak, Erdélyi Gábornak, Petz Ernônek, Kalamár Domokos-
nak, Benkô Balázsnak, és a karbantartó brigádnak a felsôs ter-
mek PVC burkolatának lerakásában nyújtott hathatós segítsé-
géért.

Köszönjük az irodabútorokat Szentgáli Tamásnak, a szállí-
tást Turú Gábornak és Téglás Lajosnak.

Köszönetet szeretnénk mondani különbözô adományokért
(irodaszerekért, írópapírért, órákért, vödrökért és fertôtlenítô
szerekért) Kenyér Jenônek, Tóth Józsefnek, és Simonné Ger-
csényi Gabriellának, illetve az alsós termek mellett elhelyezett
öltözôpadokért Erdélyi Gábornak és Bucsi Istvánnak, valamint
a kiskapu elkészítéséért Kesztler Jánosnak.

Kiemelten köszönjük az Önkormányzat és Bábel Alapít-
vány anyagi támogatását, amelynek eredményeképpen megva-
lósulhatott a fentebb említett tantermek PVC padlócseréje, va-
lamint az összes felsô tagozatos osztályterem televízióval és
DVD lejátszóval való felszerelése.

Szkiba Edit
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Gyertyagyújtás november 4-én

Az 1848-49-es és az 1956-os forradalomról és  szabadság-
harcról nemzeti ünnepeinken emlékezik meg a magyarság.
Mindkettôrôl az elsô, a dicsôséges nap évfordulóján.

Sajnos mindkét szabadságharcunk elbukott, idegen hatal-
mak katonái folytották vérbe. Az aradi vértanúk kivégzésének
napja emléknap, az iskolákban meg szoktak emlékezni róla.

Hasonlóan szomorú nap 1956. november 4., a forradalmat
eltipró szovjet katonai intervenció kezdetének, és a hazaáruló
Kádár János bábkormánya megalakulásának napja.

Idén - ahogy sok-sok éve már - rövid megemlékezést tar-
tottunk az 56-os emlékoszlopnál. Annak ellenére, hogy a Kis-
bíró címlapján meghirdettük a gyertyagyújtást, idén is 40-50-
en voltunk ott, úgy mint a korábbi években. A távolmaradottak
kedvéért az alábbiakban közöljük a megemlékezésen Erdélyi
Rita által elmondott Faludy Gyögy verset és Fekete Istvánnak
barátjához írott levelét.

Az iskolai oktatás az oka, hogy Fekete Istvánt sokan ifjú-
sági íróként tartják számon. Alábbi életrajzi adatai segítenek
megérteni azt, hogy ez miért alakult így.

Fekete István 1900-ban született. 1939-ben a Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda magyar nemzeti szellemiségû regény
pályázatán, melyre összesen 193 író küldte be pályamûvét, Fe-
kete István Zsellérek címû regénye kapta a 3000 pengôs elsô
díjat. A könyv 1939 és ’44 között hét kiadást ért meg, és csak
a rendszerváltozás után, 1994-ben jelent meg újra, mivel a re-
gény bemutatja az 1919-es vörösterrort.

1946-tól tiltó indexre került a proletárdiktatúráról és a bol-
sevizmusról írottak miatt, és a politikai rendôrség, az ÁVO is
bántalmazta: szemét kiverték és szétverték a veséjét.

Az 1949. tavaszi „tisztogatásig” Budapesten, a Földmûve-
lésügyi Minisztériumban dolgozott, ahol több mint egy tucat,
teljesen új megoldású mezôgazdasági oktatófilmet írt és ren-
dezett. Ezután politikai okokból a könyveit nem adták ki, állást
sehol sem kapott, alkalmi munkából (például uszályrakodás)
tartotta el családját egészen 1951 ôszéig, amikor tanári állás-
hoz jutott a kunszentmártoni Halászmesterképzô Iskolában.

Miután kizárták a Magyar Írók Szövetségébôl, már csupán
az Új Ember és a Vigilia fogadta szívesen írásait. A két kato-
likus folyóirat szerkesztôi, Saád Béla és Sík Sándor régebbrôl
ismerték Fekete Istvánt, és olyan katolikus íróként tartották
számon, aki irányzatok és mozgalmak mellett nem szívesen
kötelezi el magát, ám a hite megingathatatlan, a barátai mellett
pedig mindhalálig kitart. A változások idején e függetlenség a
megbízhatóság ajánlólevelét jelentette, a vallásos kiadványok
marginalizálódása pedig a kívülállóság lehetôségét kínálta fel
Fekete Istvánnak. A két folyóiratban folyamatosan publikálha-
tott, anélkül, hogy elvtelen kompromisszumokra kényszerült
volna. Az Új Ember és a Vigília közönsége szívesen fogadta a
polgári középosztály egykori lapjainak népszerû szerzôjét, és
ennek jeleként folyamatosan gyarapodó olvasótábora lett a kö-
vetkezô húsz esztendôben. Személyes hangú tárcái mellett kü-
lönösen az ünnepi alkalmak idején közölt, morális dilemmákat
megelevenítô hagyományos elbeszéléseit kedvelték.

Egész életében nyíltan vallotta istenhitét, világnézeti és er-
kölcsi hovatartozását. 1950-ben, a Rákosi-korszak legvéresebb
idôszakában, a II. ker. Tárogató út 77. szám alatti, volt Rajnai-
Tömöry villában található lakásába befogadta a Szent Ferenc
Leányai apácarend kápolnáját. Az egykori rendházból ugyanis
kilakoltatták az apácákat, hogy az épületbôl kommunista párt-
székházat csináljanak. A Jézus Szíve-kápolna a mai napig a
villában található.

1960-ban József Attila-díjjal tüntették ki Tüskevár címû
regényéért. Több regényébôl készült sikeres film, így a Bo-
gáncs, a Tüskevár és rajzfilmen a Vuk. Hetvenedik születés-
napjának méltó megünnepléseként megkapta a Munka Érdem-
rend arany fokozatát.

Fia szerint apja az írásaiból kiérzôdô antikommunizmus,
antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az elôbbiekkel szem-
ben álló nemzeti érzés, hazaszeretet, kereszténység, istenhit
miatt vált vörös posztóvá a párt által irányított irodalmi vezetés
szemében, ezért próbálták meg munkásságát kicsinyíteni, el-
hallgatni és ifjúsági regényírónak titulálni. (forrás : Wikipedia)

Faludy György: 1956, te csillag

Másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
a Hôsök terén, mosolyognom kellett,
mert nem állt szobor többé a csizmában; –

csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
Földváry már kedd este elesett
a Rókus elôtt. Szemközt, az iskola
padlásán felfegyverzett gyerekek; –

péntek: még több vér, tankok a Ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörny_
szépség most nálunk is megszületik; –

hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér), röplapok, szorongás,
szemem elôtt kis, tétova szivárvány; –

ölelkezés az Írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –

ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –

és újra péntek: a Dunánál állunk,
a nap áttör ködön, füstön. Talán
sikerül minden s az alkonyat bíbor
brokátja Zsuzska lenszôke haján;–

és szombat: hajnalban csupa reménység,
de estefelé: nyakunkon a kés.
A keleti szemhatár mögött mocskos
felhôk, nyugatról álszent röfögés; –

mentünk a kétszázezerrel: nem bírok
újabb börtönt, s ha nem is jött velem:
Árpád óta bennem lakik az ország,
minden völgyét meg dombját ösmerem; –

a Bach-huszárok tankban tértek vissza:
eddig sem ápolt, s ha más föld takar,
mit számít az? és mit, hogy fiam majd
Dad-nek szólít és nem lesz már magyar?

Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
az ifjúságtól mind visszakapom,
és otthon, a sötét elôszobákban
kabátom még ott lóg a fogason –

ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem – kijöttél velem

az irgalmatlan mindenségbe, hol a
Semmi vize zubog a híd alatt
és korlát nincs sehol sem – életemnek
te adtál értelmet, vad álmokat

éjjelre és kedvet a szenvedéshez
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen,
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg,
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; –

ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyû volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél ôsz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.

                      (Toronto, 1986)
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A vers után következzék Fekete Istán Dérföldy-Lux Vil-
moshoz írt levele, amely az Új Ember katolikus hetilapban je-
lent meg, 1956. november 4-én, pontosan 53 éve. Dérföldy-
Lux Vilmos író, mûfordító Ausztriában kortárs magyar írók
mûveinek németre fordításával és német nyelvû regények írá-
sával foglalkozott.

Fekete István: LEVÉL BÉCSBE

Kedves Vilmos!

Ma október 31-e van. Ezerkilencszázötvenhat október har-
mincegyedike, reggel négy óra. Koránkelô vagyok, de levelez-
ni még én sem szoktam hajnalban, ma mégis úgy érzem, ezen
a napon maradhat minden, elsô ez a levél, aminek gondolatai
agyonnyomnának, ha el nem küldeném ôket neked.

Éjszakai sötétség van odakint s az ablakom fekete üvege
mögött alszik a Város. Engedd meg, hogy nagybetûvel írjam
ezt a szót, de ha lenne piros ceruzám, azzal írnám, mert egy hét
óta ünnep van a szívemben, pirosbetûs szent ünnep, ha erre a
városra gondolok, amit sohse szerettem.

Emlékszel, ugye, mondtam is ezt neked, ott ültünk a
Schwarzenberg Caffehaus páholyában, s arról panaszkodtam,
hogy ha mi már nem leszünk, ha a mi generációnk mögött be-
csukódik a nagy ajtó, nem lesz, aki továbbvigye ezt a lángot,
amit te megôriztél Prsemyslben, s utána Szibériában, s amit én
félvakon is jobban láttam, ôriztem s úgy látszott: vakok elôtt
lobogtattam, akik amúgy sem törôdtek vele.

Akkor, ott a kávéházban azt mondtam neked: nincs fiatal-
ságunk, s ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá,
mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában hordaná a be-
láthatatlan rabság lokálgôzbe fojtott rettenetes reménytelensé-
gét.

És, Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén, és
látom a villanylámpák elszórt csillagait, elfutja a szemem a
könny, és bocsánatot kérek ettôl a fiatalságtól, akik ezen a hé-
ten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel.

Bocsánatot kérek és nem törôdöm most azzal sem, hogy
nem értem az egészet, de nem is törôdöm vele, hogy értem
vagy nem értem, nem akarok emberi értelemben büszke se
lenni, csak a férfikönnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen
gyász és felfoghatatlan dicsôség imádságos olvasószemeit.

Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk Hozzá-
juk, mégis igazam volt, mert valóban nincs közünk hozzájuk,
olyan mérhetetlen magasságban vannak felettünk, a készülés
és hallgatás, a bátorság és halálbamenés olyan csodálatos dics-
fényében, amire nincs szó, s amely elôtt csak leborulhat min-
den latolgató értelem.

Hogy mi szülte és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem
tudom, és ha visszagondolok a szájjártató, nagyhangú, ragyogó
fiatalságunkra, elszörnyülködve látom ezeknek a fiataloknak
néma értékét, amire lehet építeni, mert a mienkre nem lehetett.

A lelkünk, Vilmos, hol volt a lelkünk, amirôl olyan szépen
szavaltunk, az eszünk, Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan
szépen villogtattunk, hogy elvesztettünk mindent.

Ôk nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éheztek,
dolgoztak, harcoltak és meghaltak és visszanyertek mindent.

Te ott voltál Prsemyslben és láttál hôsöket. Láttál bakákat
és tüzéreket meghalni a monarchiáért, egy távoli valamiért,

ami talán csak egy fegyelmezett közösségi érzés volt, láttad
Tamásy altábornagyot egy utolsó rohamban egy szál lovagló-
pálcával vezetve az utolsó rohamot, de mindez céltalan bátor-
ság és céltalan vérhullatás, oktalan hôsködés ahhoz képest, ami
az elmúlt héten Budapesten történt.

Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és tak-
tika, itt csak halálbamenô tizennégy-húszéves gyerekek voltak,
lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyû ürességével,
a jelszavak csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen
maszlagával, nekimentek fölborítani a hegyet, megfordítani a
történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.

És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet
és gyôzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsôsorban
azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökkéva-
lóságban és a nemzet szívében, és élve maradnak a többiek,
akik talán csak most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult
messzeség, a testi és lelki szabadság, a végtelenség szemléleté-
ben.

Ezerkilencszázötvenhat október harmincegy. Most jön fel a
nap, a világosság véres ostyája, s én összeteszem a kezem,
mert nem tudok már írni, nem lehet semmit sem tenni, csak a
holtakért és az élôkért, s az egész Magyarországért imádkozni,
imádkozni...

Cseh Tamás ’56-ról (Tordas)

„A falu nevetett-kacagott, mindenki más arcát mutatta,
mint addig, szürke, búskomor alakokból vidám, közlékeny,
nyílt tekintetû emberek lettek, egész más világ köszöntött be.
A falusi fiúk fel akartak jönni Pestre harcolni. Ott állt két te-
herautó, a tanítás rögtön abbamaradt, ki tudja, hányadszor.
Engem kiszólított Papp tanító bácsi, az igazgató: „gyere csak
Tamás, nem olyan ember, mint más” – mindig ezzel szórakoz-
tak -, „gyere és vágjad!”. Ott állt az egész falu, kezembe adtak
egy óriás ollót, kiterítettek két magyar zászlót, Rákosi-címe-
rest…..’Vágd ki körbe!’…..Vágtam, kaszaboltam, nagyon
igyekeztem, hogy szép legyen a kör, de azt is éreztem, hogy a
tömegben egyre nagyobb a türelmetlenség, csak szakadjon már
ki az a címer. Az a címer, amit mint valami szentséget, úgy
rajzoltunk, festettünk, korábban a rajzórákon. Aki emlékszik a
Rákosi-címerre, az tudja, hogy elég rohadt dolog volt azt kifes-
teni. Folyton befolyt a festék a búzakalászba, például… Na ezt
vágtam én ki… Ahogy körbeértem, kitört az üdvrivalgás…”

„Az a hír járta, hogy böcölléznek Martonvásár felôl. Böcöl-
léznek. Akkor én azt a tôrt magamhoz vettem (édesapja pilóta-
tôre – a szerk. megjegyzése), hogy megvédjem édesanyámat.
Egy tizenhárom éves kisfiú úgy gondolta, hogy megvédi az
anyját, ha már ezek böcölléznek. Ezt a szót megjegyeztem, so-
ha nem hallottam, se elôtte, se utána. Azt sem tudtam, mit je-
lent, de éreztem, milyen lehet az: a sötét estében harminc-
negyven ember bokorról bokorra, halomról halomra, ugrán-
dozva közelít a falu felé… Szóval böcölléznek. A falu szélén
mi voltunk a legkiszolgáltatottabbak. Vagyishogy a mamám,
mert hiszen én fiú voltam, nagyfiú…”„Napokon át hallottuk az
irtózatos morajt. Tordastól két kilométer Martonvásár, és ott, a
régi balatoni úton jöttek fel a ruszki tankok. Morgott, rengett a
föld.”

„… a gyönyörû álomvilágból, tordasi Paradicsomból egy-
szer csak egy teherautóval kigördültünk. Szomszédok, csôdü-
let, elköltöznek a Cseh úrék, az Isten áldja magukat, sajnáltak
bennünket, de hát akkor a világ fel volt fordulva, sok volt az
esemény. Napok óta azt hallottuk, hogy jönnek az oroszok,
vagyishogy mennek Budapest felé. A Csehék meg pont oda
mennek, ahova az oroszok. Sajnáltak bennünket…”

„Arra emlékszem, hogy mikor felértünk, én lázas beteg let-
tem. Bezártak a legbelsô szobába. Anyám attól rettegett, hogy
kiszökök az utcára. Akkor még javában kerepeltek a géppiszto-
lyok. A Sas-hegyen állandóan megeresztettek egy-egy soroza-
tot, hallatszott, hogy tûzharc van. Nem úgy volt, hogy 1956.
november 4-én elhallgatott a város, és egyik pillanatról a má-
sikra csend lett.”

Forrás: Cseh Tamás – Bérczes László beszélgetôkönyve
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HÍREI

November 21-én tartjuk hagyományos Alapítványi Bálun-
kat. A vacsorajegy 2000 Ft, de lehet vásárolni támogató jegyet
is, amelynek értékét a vásárló határozza meg. Szeretnénk, ha
minél többen eljönnének és emelnék az est hangulatát!

Meghívó

A Bábel Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a

november 21-én19 órakor
tartandó alapítványi báljára.

A bál helyszíne: A tordasi Szociális  Otthon étterme.

Az alapítvány a tordasi Sajnovics János Egyesített Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóit

támogatja.

Információ: 20/9153-722 (Könyves László)

A 2007-es év adóinak 1%-ából 2008-ban 365 000 Ft került
az alapítvány számlájára. Az alapítványi bál bevétele: 352 500
Ft volt. Ezzel az összeggel támogattuk a
- mesemondóversenyre utazást Erdélybe (60 000 Ft)
- médiaszekrény és vetítôvászon vásárlását (178 000 Ft)
- a Pillikék fesztiválját Balatonbogláron (110 000 Ft)
- PVC padló vásárlását a felsôs tantermekbe (150 000 Ft)
- TV, DVD lejátszó vásárlását (120 000 Ft)
- a Judo tábort Erdélyben (50 000 Ft)

Köszönjük minden támogatónak!

  KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!

    A hideg, korán sötétedô novemberi napok színesítésére kí-
nálok a könyvtár újdonságai közül néhány különleges köny-
vet.

Bartos Erika „Anna, Peti és Gergô” meséire egy anyuka
hívta fel a figyelmemet. Ezeket a könyveket az írónô maga il-
lusztrálta, a színes képek és a történetek együtt adják a kötetek
varázsát. Az „Irány az óvoda!” és az „Irány az iskola!” olyan
valós meséket tartalmaznak, amelyek a kis olvasókkal is meg-
történhetnek: oltást kapnak, bábszínházba mennek, kirándul-
nak. Így még egy kruppos roham sem annyira rémisztô...

A nagyobbak kedvelt sorozata, a „Mi micsoda” újabb kö-
tettel bôvült. Az „Éghajlat” látványos ábráival, képanyagával
bemutatja a földtörténet korábbi klímaváltozásait, jégkorsza-
kait. Szól az ember és éghajlat viszonyairól, a környezetvéde-
lem módjairól. A könyv szinte észrevétlenül tanít Földünk és
környezetünk tudatos védelmére.

Mi az, ami közös a Feszty-körképben, a Lánchídban, Rubik
Ernôben, a magyar vízilabda-válogatottban és a tokaji aszú-
ban? Ezek „Szívünk hungarikumai”, amit a Szalay Könyv-
kiadó jelentetett meg. Természetesen ez csak néhány kiraga-
dott példa abból a gyûjteménybôl, amely a magyar nemzet év-
ezredes örökségét, építômunkáját, tehetségét mutatja be egy
sokszínû, érdekes tabló formájában.

Ezeken kívül további új könyvekkel várom Önöket, várlak
Benneteket a könyvtárban!

                                       Varga Szabolcsné

Óvodai hírek

Ôszi programok az óvodában, az óvodáért

Számomra meglehetôsen izgalmakkal teli volt a nevelési
év kezdete, hiszen három év után ismét lehetôséget kaptam,
hogy egy új közösség tagja legyek és hivatásomat gyakorol-
hassam. Rögtön az év elején megtörtént egy számomra nagyon
szívhez szóló esemény, a hangyavásár. A gyerekekkel szorgo-
san készültünk az új óvodáért rendezett vásárra. Minden egyes
nap azon munkálkodtak, hogy az általuk készített kincsek a
vásárnak igen fontos részét képezzék. Megható volt az a nagy-
mértékû összefogás, amit én eddig sehol máshol nem tapasztal-
tam. Szülôk, nagyszülôk, gyerekek éppúgy a vásár sikeréért
dolgoztak, mint a pedagógusok. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Simonné Bucsi Brigitta, Béres Mariann, Tóthné Kiss
Györgyi pénzbeli felajánlásait az új óvodáért.

Nem sokkal ezután Varga Attilával együtt méhek látogattak
az óvodába. Sok új és igen érdekes dolgot tudtunk meg a mé-
hek életérôl. Nagyon szépen köszönjük.

Tóth Gábornak és feleségének, Katinak az egészségügyi
doboz feltöltéséért ôszinte köszönettel tartozunk.

Október 2-án tartottuk szüreti bálunkat, amit szintén nagy
készülôdés elôzött meg, hiszen amellett, hogy összeállítottuk
szüreti mûsorunkat, Ilonka óvónénihez ellátogattunk szüretel-

ni. A szôlôt Kunsági László segítségével fel is dolgoztuk, és a
préselt mustot meg is kóstoltuk. Mindent köszönünk. A szüreti
viselet megvarrását Miskei Barbarának hálásan köszönjük.

A szüreti mulatságunkba a kistérségi óvodák óvónôi is ellá-
togattak. Ezúton szeretnénk megköszönni Kunsági Tamásnak,
hogy biztosította a talpalávalót, valamint köszönettel tartozunk
Cravero Teréz, Csillag Zita, Ress Mária, Simonné Bucsi Bri-
gitta, Fuszkó Anikó, Pókné Kati, Csernelyné Tengely Ágnes,
Bradák Andrea kézmûves tevékenységeinek, melyek hozzájá-
rultak a jó hangulathoz. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a
kedves szülôknek, hogy segítettek nekünk a díszítésben, a
gyermekek öltöztetésében, a sütemények elkészítésében.

Diósiné Besenyei Boglárka
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Puconciban jártunk

Október 17-én, szombaton hajnalban felkerekedtünk, hogy
eleget tegyünk testvértelepülésünk, Puconci meghívásának. A
polgármester úr vezette kisbuszon négy önkormányzati dolgo-
zó, az iskola igazgatója, igazgató helyettese és egy tanárnô uta-
zott. Gyönyörû volt útközben látni a napfelkeltét és a színesedô
ôszi tájat, miközben vidáman beszélgettünk.

Elsô utunk Puconciba, a községházához vezetett, ahol talál-
kozunk Ludvik Novak polgármester úrral, egy önkormányzati
képviselôvel, és itt csatlakozott hozzánk Elza, az idegenveze-
tônk, aki végig kísért bennünket a két nap folyamán. Már itt
megtapasztalhattuk, milyen közvetlenek a szlovén emberek. A
bemutatkozás után rögtön Küzmics István (szlovénül Stevan
Küzmic) emlékmûvéhez mentünk, ahol kis mûsor keretében
koszorúztunk. Küzmics István egy evangélikus lelkész volt,
aki lefordította szlovén nyelvre a Bibliát. Kicsit fázósan, de
érdeklôdve néztük a gyermekeket, akik énekeltek, rövid szín-
darabot adtak elô és harmonikán játszottak. Az ünnepség után
süteménnyel, teával és forralt borral kedveskedtek a résztve-
vôknek. Ebédünket egy kellemes étteremben költöttük el, ahol
ízelítôt kaptunk helyi ízekbôl. Különleges volt a savanyított ré-
pa, ami legjobban a savanyú káposztához hasonlítható. Késôbb
nézôi lehettünk egy hagyományteremtô veterán motoros bicik-

li versenynek. A helyi sportklub egyik szakosztálya korabeli
ruhákba öltözve versenyezett. Volt olyan bicikli, ami az 1930-
as évekbôl származott. Verseny után az érdeklôdôk közelrôl is
megcsodálhatták és ki is próbálhatták a sorba állított kétkere-
kûeket. A kellemes nézelôdés után a Mûvelôdési Házban egy
kicsit hosszúra nyúlt díjátadón vettünk részt. Azokat a helyi
embereket tüntették ki, akik sokat tettek Puconci településért
az elmúlt évben. Itt került kiosztásra a díszpolgári cím is. A
méltató beszédek között gyermekek zenés elôadásait láthattuk.

A díjátadó végeztével egy kis autózás után jutottunk el a
vízhálózat avatás helyszínére, egy domb tetejére, ahol találkoz-
tunk a tordasi nyugdíjasokkal. Jó volt ismerôs arcokat látni és
magyar szót hallani. Itt ismételten süteménnyel, üdítôvel, bor-
ral vártak bennünket. A vízhálózatnak azért van nagy jelentô-
sége, mert nyáron nagyon nehézkes volt ide feljuttatni a vizet,
az állatok szomjaztak és a tûzoltók dolgát is megkönnyíti, hogy
tömlôcsatlakozó is kiépítésre került. A beszédek között vadász-
kürtök szóltak.

Vacsoránkat egy nagy „lakodalmas” sátorban költhettük a
helyi és tordasi nyugdíjasokkal, környékbeli meghívottakkal
együtt. Ezután elköszöntünk a nyugdíjasoktól, ôk hazafelé vet-
ték az irányt, mi pedig egy helyi gazda meghívásának eleget
téve látogatást tettünk a birtokán.  Megmutatta büszkeségét, a
gyümölcs kiállítást, ahol 13 féle almát, naspolyát, szelídgeszte-
nyét, körtéket láthattunk, tapinthattunk.

Késôre járt az idô, indultunk szállásunk felé. A Gólya pan-
zióban szálltunk meg, ahol egy táncos mulatságon vettünk
részt. A nap végére a sûrû program miatt fáradtan tértünk nyu-
govóra. Vasárnap délelôtt részt vettünk Küzmics István emlék-
csarnokának avatásán, ahol beszédet mondott többek között a
szlovén elnök is. A hivatalos ceremónia után mindenki meg-

nézhette belülrôl is a szép építményt. Ebédünket az iskola
aulájában fogyaszthattuk el.

Ezután az iskola igazgatója megmutatta iskolájukat. Jól fel-
szerelt, világos tantermeket láthattunk. Érdekes volt, hogy a fa-
lak a szivárvány minden színében pompáztak. A földszinten a
diákok munkáiból rendezett kiállítást tekinthettük meg. A ház-

tartás szakkör helyi ételspecialitása, parasztház makettek,
rongybabák, templom makettek, fazekas remekmûvek és sok
más apróság szerepelt a kiállítási tárgyak között.

A sok élménnyel gazdagodva indultunk haza, nagyon jól
éreztük magunkat.

Pásztorné Takács Zsuzsanna

A Nyugdíjasklub hírei

Puconci testvértelepülésünk 2009. október 17-i falunapra
meghívta a Tordasi Nyugdíjasklub tagjait. A vidám kis csapat
megtöltötte a buszt, korán reggel indultunk. A találkozásra
ajándékokkal készültünk a klub pártoló tagok részérôl.

Izgatottan vártuk a találkozást. Megérkezéskor szeretettel
köszöntöttek és finom ételekkel és italokkal kínáltak. A falu-
napot egybekapcsolták kirándulásokkal, városnézéssel, piaclá-
togatással, virágvásárlás lehetôségével. A piacon borkóstolás
és meleg tea várta a megjelenteket. A kirándulás legtartalma-
sabb része a Bakonaki-tó megtekintése. A tóhoz több hektár
erdôterület tartozik, ebben 26 mágneses kisugárzó pont talál-
ható, ami az emberi szervezet részére fejti ki gyógyító hatását.
Sétálás közben a Knerc forráshoz értünk, melynek vize gyógy-
hatással bír látás-, hallásjavításnál, emésztôszervi, ideg- és bôr-
rendszeri rendellenességek enyhítésénél. A népi monda szerint
aki ezt a vizet itta és ezzel mosta szemét, az visszanyerte látá-
sát. A tó a lemenô nap sugarainál lenyûgözô látványt nyújtott. 

Innen kútavatáshoz mentünk, ami egy helyi kápolna mellett
lett felavatva. Az ünnepségen a helyi elöljárók és lakosok a
Tordasról érkezett önkormányzati dolgozók, a polgármester úr
vezetésével, az iskola igazgatója és igazgatóhelyettese a Torda-
si Nyugdíjasklub tagjai és pártoló tagok vettek részt. Az avatási
beszédet, a pohárköszöntéseket a „Vadászkürt zenekar” játéka
egészítette ki. Süteménnyel, itallal kínáltak, jól éreztük magun-
kat.

Az avatásról Puconciba mentünk, ahol vacsorával fogad-
tak. Márki Ferenc és Cifka János átadott a Puconci polgármes-
ternek egy emlékplakettet, ami a két falu 10 éves kapcsolatát
jelképezte a címerekkel bevésve. Ezt követte a klub vezetôjé-
nek egy szép érzelmes, ideillô verse és a klub ajándékdoboza,
mely szép és maradandó emléktárgyakat tartalmazott. Az aján-
dékokat meghatódva vette át a falu két vezetôje. Elza készsé-
gesen tolmácsolta az elmondottakat. Vacsoránál találkoztunk a
Tordasi Önkormányzat tagjaival is. A vacsora több fogásos volt
és bôséges. A beszélgetések hangulatát fokozták a helyi borok
és üdítôk. Mindenki jól érezte magát.

Kellemes élményekkel gazdagodva emlékezünk az ott töl-
tött idôre. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, amely
nélkül ez a találkozás nem jöhetett volna létre, ahol az emberek
is közelebb kerültek egymáshoz.

Gurabi Tiborné,
a Nyugdíjasklub vezetôje
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Idôsek Világnapja

Tordas Község nyugdíjasait október 9-én Idôsek Világnapi
ünnepségre hívta az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub.

A vendégek köszöntése után Juhász Csaba polgármester úr
köszöntötte a szépkorúakat. A klubvezetô szervezésével mûsor
következett. Az elsô mûsorszám a 3 óvónô énekével kezdôdött.
Farkasné Erika és Milichovszkiné Ilonka óvónô tanították be
az óvódások mûsorát. Az óvódások a színpadon már türelmet-
lenül várták, hogy mikor következnek, bátran mondták a rájuk
bízott mondókákat és énekeket.

Következett Magyar Melinda, „Azt hiszem” c. versét sza-
valta, amit a hallgatóság nagy tapssal fogadott. Ezt Kónya Kitti
és Benedek Kata furulya elôadása követte, melyet Fersch And-
rea tanított be. „Az én kérésem” címû verset Zoltai Liza mond-
ta el, majd Németh Ildikó felkészítésével Kerényi Nóra és Ka-
lamár Botond gyimesi táncot adtak elô. Ôk ketten „Pántlikás
és Bokrétás” táncos címet nyertek a szólótánc versenyen Szar-
vason. Gratulálok nekik és további sok sikert kívánok. Szabó
Péter 7. oszt. tanuló „Szeressétek az öregeket” c. verset olvasta
fel, a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. A klub vezetôjének
„Élet vagy Halál” c. vers felolvasása zárta a mûsort. Feszült
csendben hallgatták végig a 100 éves korig történô beszélge-
tést az Úrral.

Megköszönöm a Feldhoffer  KFT.-nek a gyönyörûszép vi-
rágokat, amivel a mûsor fellépôit és segítôit jutalmaztuk. Erika
és Ilonka óvónôknek a gyönyörû énekeket és a gyerekek beta-
nított mûsorát. Az iskola tanárainak köszönöm a gyerekek fel-
készítését versbôl, furulyából, táncból egyaránt.

A mûsor után következett a délutáni étkezés amit az Önkor-
mányzattól kaptunk, sült kolbász, pogácsa, üdítô, bor volt a
menü. Jó hangulatban folyt a beszélgetés. Köszönet a felszol-
gálóknak. Az Önkormányzatnak külön köszönet ezért a napért
és a megvendégelésért. Az idô gyorsan telt, alig vettük észre és
már elkezdett sötétedni, mikor jó hangulatban elköszöntünk
egymástól. Kívánom, ez a jó hangulat kísérjen mindenkit erô-
ben, egészségben a következô találkozásig.

Gurabi Tiborné, a Nyugdíjasklub vezetôje

ÉJSZAKAI CSEND
Rajtam a sor, menni kell. Mert vállaltam ÖNKÉNT-EGYÜTT-
EGYMÁSÉRT.
Mikor elcsendesedik az utca, a lámpafények kialszanak, autó-
ba ülök. Mindenütt csend van. Milyen jó hallgatni a csendet,
ilyenkor a test megnyugszik, a lélek kitágul. A temetô felé jár-
va látni a mécsesek imbolygó lángját, amelyek elôcsalogatják
az emlékeket. Akik elôttünk jártak. Akik egy pályát végigfutot-
tak. Akik a jó harcot megharcolták. Akik alkottak. Akik építet-
tek. NEKÜNK. Az utódoknak, az utókornak. Vajon ránk ho-
gyan gondolnak majd?
Ha meghalljuk és megérezzük az önzésre épülô modern vilá-
gunkban a már hasznavehetetlennek tûnô szavak üzenetét, mint:
TISZTESSÉG, BECSÜLET, IGAZSÁG, KÖNYÖRÜLETES-
SÉG, MEGBOCSÁTÁS. Reménykedhetünk egy kicsit?!
Elmerengés után visszakanyarodva a falu felé, így magányo-
san (éjszaka) az út közepén is hajthatok. Lassan, hogy mindent
lássak, mindent észleljek. Szinte hihetetlen, milyen sok válto-
zás történt egy hónap alatt a faluban. A növények díszpompába
öltöztek. Mennyi sok új ház épül, magasodik a föld fölé. Éjsza-
ka minden utcán többször végigmenve, szinte minden bokor,
fa, kerítés, ház, utcákon álló autó ismerôssé válik. Látni a vál-
tozásokat és érezni a nyugalmat, a biztonságot is. Néha egy-
egy ismerôs autó elhajt mellettem. Köszön, vagy villog a POL-
GÁRÔRNEK. A köszönet az elismerés néha jól esik, valljuk
be magunknak. Az idô gyorsan elszáll. Lassan ébredezik a falu.
A buszsofôr is megérkezik az elsô járathoz. Még egy kört téve
az utcákon, a temetônél megállva elgondolkodom. Mennyi
ember teste nyugszik itt békében és csendben ezen a kis he-
lyen. Még látni, hogy egy-egy mécses világít. Lángjával küldi
a LÉLEK az emlék örökkévalóságát. A szolgálati idô lejárt.
ESEMÉNY NEM TÖRTÉNT. A POLGÁRÔR megnyugodva
hazatér.

Egy régi motoros

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

 Értékeink ôrzôi

A világnapok és az egész keresztény társadalmat bejáró ün-
nepek legfontosabb feladata, hogy  lényeges dolgokra hívja fel
a figyelmünket. Az ilyen események alkalmával felülvizsgál-
hatjuk a mindennapjainkat, a világ és az embertársaink felé
tanúsított, néha bizony nem megfelelô magatartásunkat. Az a
jó, hogy lehetôséget kapunk a változtatásra, és ha élünk vele,
nem csak a saját életünket, de másokét is jobbá tehetjük sze-
mélyiségünk által.

Idén is mint minden évben megemlékeztünk Tordason az
Idôsek Világnapjáról. Október 9-én a Nyugdíjas klub és az Ön-
kormányzat közös szervezésében létrejött egy meghitt hangu-
latú ünnepség, amelyen sokan részt vettek a falu szépkorú la-
kosai közül is. A rendezvényre mûsorral készültek az idôsek
tiszteletére az óvodások, a mûvészeti iskolások, az általános
iskolások. Köszönet nekik és a felkészítô tanároknak egyaránt.
A háttérmunkákban önzetlenül és lelkesen segítôknek is kö-
szönjük, hogy ott voltak.

Azt gondolom, hogy sokat kell tennünk évente azért, hogy
a közelünkben élô idôsek érezzék, ôk is a társadalom fontos
részei, és minden percért hálásak vagyunk, amit velük tölthe-
tünk.

Advent Tordason

„Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!

Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!

Jön, emberek, jön, jön az égbôl
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

                                             Wass Albert

Az advent szó jelentése eljövetel, de vidéken sokszor neve-
zik kisböjtnek is. Bármelyik nevét használjuk, az biztos, hogy
a várakozás ideje, amiben helye van a megtisztulásnak és az
ünnepre méltóvá válásnak. Készüljünk idén is együtt!

Ebben az évben is lesz a mûvelôdési házban adventi vásár.
Minden jelentkezôt örömmel fogadunk. A vásár hétköznapo-
kon a nyitvatartási idôben is megtekinthetô lesz, de alapvetôen
az adventi vasárnapokon lesz nyitva, 14-18 óráig.

A vasárnapok programja a következô:
November 29-én 16 órától Süller Zsolt evangélikus lelkész

tart ünnepi beszédet, és meggyújtjuk az elsô gyertyát a koszo-
rún.

December 6-án 16 órától Ócsai Tibor református lelkész
mond ünnepi beszédet, közremûködik a Tordasi Asszonykórus,
majd gyertyagyújtás.

December 13-án 16 órától Bokros László baptista lelkész
beszél az ünnepi várakozásról a Mûvészeti Iskola közremû-
ködésével. A fotópályázat eredményhirdetése és díjkiosztása.

December 20-án 16 órától Teszár Tibor katolikus diakónus
mondja el az ünneppel kapcsolatos gondolatait, közremûködik
a hittankör.

Ebben az évben sem feledkezünk meg a gyermekekrôl,
akiknek mindig izgalmas és jeles alkalom a Mikulás érkezése.
Idén is ellátogat a mûvelôdési házba december 5-én délután
egy elôadás keretein belül, amit a Tordasi Ifjúsági Klub tolmá-
csol majd.

Felhívás! A Mikulás idén is házhoz megy! A névvel és cím-
mel ellátott csomagokat le lehet adni az óvodában vagy a mû-
velôdési házban nyitvatartási idô alatt.

Mindenkinek kellemes ünnepi készülôdést!

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála
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A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99

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

Délelôtt: Délután:

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

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

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

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

Minden érdeklôdôt szeretettel várok a továbbiakban is!

Szabó Kata Borbála

Az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi,

Sárbogárdi Kistérségi Intézetének közleménye

Dunaújváros, Városháza tér 1.
2400 Dunaújváros, Pf.: 218
Tel: (25) 411-226,  Telefax: (25) 413-919
E-mail: antsz.dujvaros@fejer.antsz.hu

Tájékoztató az új influenza elleni védôoltásról

Az új típusú influenza elleni oltóanyag október eleje óta
már kistérségünkben is a háziorvosok rendelkezésére áll, hogy
a megbetegedés szempontjából veszélyeztetett csoportokat be-
olthassák. Mire tájékoztatónk megjelenik, már a patikákban is
kapható lesz a receptre felírt oltóanyag. Az általános iskolába
és óvodába járó gyermekek védôoltásának megszervezése is
folyamatban van. Ez a védôoltás az önként felvehetô védôoltá-
sok csoportjába tartozik, ezért e tájékoztató segítségével sze-
retnénk segítséget nyújtani kistérségünk polgárainak, hogy az
új típusú (ún. pandémiás) influenza elleni vakcinával kapcso-
latosan korrekt és elégséges információhoz jussanak.

Az új típusú influenza elleni védôoltással kapcsolatban leg-
gyakrabban felmerülô kérdések és kétségek tapasztalataink
szerint a következôek:

Szükség van-e egyáltalán a megbetegedés elleni védô-

oltásra vagy elégséges az immunrendszer erôsítése és fertô-

zôdés lehetôségének elkerülése?

Az új típusú influenza ellen az egyetlen specifikus védeke-
zési lehetôség a védôoltás beadatása. (Ez a többi influenza ví-
rusok okozta megbetegedésre is igaz.) Nagyon fontos a jár-
ványt megelôzô idôszakban és a járvány idején az egészség-
tudatos életmód, de önmagában sajnos nem elegendô. Új gén-
kombinációval rendelkezô, nagyon könnyen terjedô kórokozó-
ról van szó, amelyre nézve szervezetünk védtelen, fogékony. A
vírus által okozott megbetegedés egészséges, fiatal és közép-
korú emberekben, gyermekekben is okozhat enyhébb vagy sú-
lyosabb szövôdményeket. Az influenzás megbetegedés idô-
sebb emberek esetében és/vagy egyéb kísérôbetegségekkel ter-
helt szervezetben súlyos egészségügyi komplikációkhoz vezet-
het.

Biztonságos-e a magyar oltóanyag, az oltás beadatása

esetén milyen mellékhatásokra kell számítanunk?

A magyar oltóanyag elôállítási módszere egy megfelelôen
bevizsgált, régóta alkalmazott (a többi influenza elleni oltó-
anyagot is alapvetôen ezzel az eljárással készítették) bizton-
ságos technológia, melynek eredménye a megfelelô védettsé-
get adó és csak kevés és enyhe mellékhatásokat okozó (karfáj-
dalom, bôrpír, hôemelkedés, fejfájás) oltóanyag. A vakcina a
megfelelô tesztprogramokon az elôírásoknak megfelelôen le-
futott, és teljes biztonsággal alkalmazhatónak bizonyult. Az

eddig beadott védôoltások kapcsán csak kevés számú és enyhe
mellékhatásokat észleltek, és az oltott embereknek már nem
kell félniük ebben a szezonban az új influenzavírustól való
megbetegedéstôl. A védôoltás esetleges mellékhatása eltörpül
a megbetegedés kockázatához képest.

Mit tartalmaz az magyar oltóanyag, jobban járhatunk-

e ha megvásároljuk a külföldi vakcinát?

A magyar oltóanyag a FLUVAL-P teljes, elölt vírust tartal-
maz, tehát az oltás influenza-szerû megbetegedést nem okoz.
Az oltás beadását követô két hét múlva a vírussal szembeni
ellenanyagok magas szintje védettséget biztosít a fertôzéssel
szemben. A vakcina viszonylagosan alacsony fehérje tartalma
következtében a mellékhatások kis számban jelentkeznek és
enyhék: karfájdalom, bôrpír, fejfájás, fáradtságérzet. Nagyobb
fokú védettséget vagy enyhébb és kevesebb mellékhatást a kül-
földi oltóanyagok sem biztosítanak.

Szükséges-e, szabad-e oltani a várandós vagy csecsemô-

jüket szoptató kismamákat?

Az elölt vírust tartalmazó oltóanyagoknak (ilyen a pandé-
miás influenza elleni oltóanyag is) az orvostudomány mai ál-
lása szerint, nincs magzatkárosító hatásuk. Az alacsony fehérje
tartalomnak köszönthetôen oltást követô lázas állapottól sem
kell tartani. Mindezzel együtt a kismamák esetében fokozottan
igaz, hogy mérlegelni kell: mekkora a megbetegedés valószí-
nûsége (jár-e a kismama dolgozni, utazik-e gyakran tömeg-
közlekedési eszközön, van-e bármilyen alapbetegsége stb.) és
ehhez képest mennyire jelentôs a védôoltás kockázata? Amit
feltétlenül ajánlunk, hogy a kismama, ill. a csecsemôjét szopta-
tó édesanya családtagjai és közvetlen környezete adassa be
magának a védôoltást. Ezzel jelentôsen csökkenthetô a kisma-
ma megbetegedésének kockázata. A terhesség idején fellépô,
több napig tartó magas lázzal járó betegség a magzat kihordá-
sát veszélyeztetheti. Amennyiben a várandós kismama az oltás
beadatása mellett dönt, ennek optimális ideje a terhesség má-
sodik és harmadik szakasza. (4-9. hónap).

Beoltassuk-e gyermekeinket?

A gyermekek a megbetegedés szempontjából fokozott  rizi-
kócsoportba tartoznak, ezért az óvodás és általános iskoláskorú
gyermekek számára a védôoltás térítésmentes, de a vakcina be-
adásának feltétele a szülôi beleegyezés, amit az oltást beadó
orvosnak írásban kell megkapnia. A védôoltás megvédi gyer-
mekeinket az influenzás megbetegedéstôl és az ebbôl fakadó
esetleges szövôdményektôl. Az óvodás és általános iskolás
gyermekek oltásának megszervezése, a szülôi tájékoztatók ki-
küldése folyamatban van. A kisgyermekes családokban min-
denképpen javasoljuk a többi családtag beoltását a pandémiás
vakcinával.

A pandémiás oltóanyaggal együtt kérhetjük háziorvosunk-
tól az ún. szezonális influenzavírusok elleni védôoltást is, a
kettô együtt komplex védelmet nyújt az influenzavírusok
okozta megbetegedések ellen. Ha kezelôorvosunk indokoltnak
látja, a tüdôgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen is
oltassuk be magunkat. További kérdéseivel forduljon bátran
háziorvosához vagy intézetünk munkatársaihoz!

Dunaújváros, 2009. október 22.

Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó kistérségi tiszti orvos
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WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Új tv-s portálok, kötelezô biztosítás interneten, online sze-

rencsejáték, avon videó és egy csipetnyi politika. Ezeket aján-
lom most a hûvös ôszi estékre.

1. http://torokgaborelemez.blog.hu – Jövôre választások, in-
dulnak az ehhez kapcsolódó oldalak. Sokat várok tôle, Török
Gábor politikai elemzô osztja itt meg gondolatait.

2. www.fn.hu – Megújult a Figyelônet.hu. A megjelenése erô-
sen hasonlít az [origo]-ra, érdemes egymás mellé tenni a kettôt.

3. http://cafetv.nlcafe.hu – Ingyenes internetes tévécsatornát
indított a Nôk Lapja Cafe. A témák a megszokottak, csak a for-
mátum más. Nem kell már olvasni, csak nézni a tévét. Interne-
ten.

4. www.rtlklub.hu/webcsillag - A Csillag születik mûsorral
párhuzamosan egy internetes pályázatot is elindított az RTL.
Maximum 3 perces videóval lehet indulni, fél millió a fôdíj.
Próba, szerencse.

5. www.technet.hu – 2009 februárjában indult el a Technet
technikai magazin, mára naponta 41 ezren látogatják. Ha szá-
mítógépet, telefont, GPS-t vagy játékszoftvert keres valaki,
érdemes itt is körülnézni.

6. www.netrisk.hu – Jön a kötelezô biztosítás váltás szezon.
Vagyunk fókák is páran, de meglehetôsen sok az eszkimó, én
évek óta a Netrisknél váltok. Jók az ajánlatok, könnyû használ-
ni, mûködik.

7. www.kotelezo.hu – Sok más opció van a váltásra, ez például
egy viszonylag új szolgáltató. Függetlennek tûnik, de valójá-
ban egy direkt biztosító áll mögötte.

8. www.bet365.com – Alig néhány hete indult, nemzetközi on-
line fogadóiroda és játékterem, immáron magyar nyelven is.
Egy próbát megér.

9. www.avonanokert.hu/video – A nôkkel szembeni erôszakról
énekel Zséda az Avon site-ján. Jó a klip, nemes a cél. Nézze
meg, és ha egyetért a törekvéssel, küldje tovább ismerôseinek!

10. www.cotcot.hu – Ez pedig egy online magazin nôknek,
vagy inkább fiatalabb lányoknak. Kiadja az [origo].

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

Jó böngészést!
Szabó Erik

erik_szabo@hotmail.com

Egy zsák kupak története

A Gesztenyésen sétáltam gyerekeimmel, próbáltuk megke-
resni az elsô lehullott gesztenyéket a fák, bokrok alatt, hogy
elkészítsük Kippkoppot és Tipptoppot.

Fiam persze a legsûrûbb bozótosba is bemászott, de a szo-
kásos fahusáng helyett most egy nagy zsákkal botladozott ki-
felé. Segítettem kihúzni a jókora terhet, gondoltam megint va-
laki „elnézte” a kukát. Elcsodálkoztam, amikor közelebbrôl
szemügyre vettem a tartalmát, ugyanis a „szokásos” pillepa-
lack és sörösdoboz, némi chipses zacskó és csokis papír helyett
kupakokkal volt tele a zsák.

kezdjek a zsák kupakkal, rákerestem az interneten a kupak-
gyûjtésre. A sok találat között volt egy szimpatikus kezdemé-
nyezés: beteg gyerekek gyógyíttatására gyûjtik a kupakokat,
amelybôl granulátum készül, és újra felhasználják. A Praktiker
is csatlakozott a kezdeményezéshez, így elszállítmányoztam a
talált kupakokat az egyik áruházukba.

Így a helyére került a szemét, és még jó célt is szolgál!
A történtek után az jutott eszembe, miért ne gyûjthetnénk mi
is, itt falun belül a kupakokat? A PET palackokat úgyis le lehet
adni az Értelmi Fogyatékosok otthonában, a kupak se kerüljön
a szemétbe, ha egyszer újra lehet használni.

A következô Kisbíróig találjuk ki a gyûjtés módját, írja
meg ötletét (kisbiro@tordas.hu), védjük együtt környezetün-
ket! (folyt. köv.)

Hajbin Tímea

RENDÔRSÉGI HÍREK

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

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

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

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

Dr. Sági János rendôrkapitány

Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

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

Pénteki munkanapokon: 8 - 12

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

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

                                            dr. Matota Kornél körjegyzô

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

Ugyan ki lehet az, aki gondosan
összegyûjtöget több száz darab kupa-
kot, majd kivonszolja a falu szélére, és
bedobja a bokrok közé? Mire gondolt
vajon, felszívódik a természetben a tö-
mör mûanyag?

Rákötöttem a bicikli kormányára a
rakományt, és elindultunk haza. Sze-
rencsére útközben találkoztam Puskás
Gézával, aki úgy emlékezett, valahol
gyûjtik a PET palackok kupakját.

Mivel fogalmam sem volt, hogy mit



RECEPT

A kicsi látott egy kékfarkút, a nagy szerint olyan nem is lé-
tezik. - Ha ô látta, akkor az biztos úgy is van, mondtam. Igeen,
és zöldet is - kontrázott.

Idehaza pedig szerintem van egy lompos barnafarkú, ver-
senyben szedjük a diót.

Az elmúlt napokban, amióta tagadhatatlanul megérkezett
az ôsz, sok mókust láttunk. Emma a legszerencsésebb, ô kék-
farkút is.

Hideg, nyirkos, néha szép napos és gyönyörû színes az ôsz,
majd mire megjelenik ez a cikk, már hivatalosan is tél lesz.
Visszatekertük az idô kerekét, megettük a Márton-napi libasül-
tet, és beszereztük a télálló ezt-azt. Jobb híján a mozgó utcai
árusoknál. Fura hangon kiabálnak és hirdetik  a terményüket.
A párom szerint a hangszórótól olyan a hangjuk, szerintem vi-
szont befogott orral kiabálnak. Ki is próbáltuk.

- Lilahagyma, fokhagyma, szárazbab is kaphatóó - kiabál-
tam befogott orral a kertben. Emma szôlôt árult ugyanezzel a
technikával, Kinga pedig levendulát. Jó muri, kiköpött mozgó-
árusok voltunk, nem is értem, miért nem szaladtak pénztárcá-
val a hónuk alatt a szomszédok. A gyerekek annyira élvezték,
hogy este a fürdôkádban is ezt játszották.

Szóval készülünk a télre. Krumpli, hagyma a kamrában, és
ki lelkesen, ki kevésbé, de kezdünk ráhangolódni a karácsony-
ra. Az áruházak polcait feltöltötték csábító ajándékokkal, fel-
alá mászkálnak az önjelölt Mikulások és megszakíthatatlanul
szól a JingleBells.

Én is kezdek a karácsonyra gondolni, a lányok nap mint
nap újabb képeslapokat rajzolnak és töltenek meg ajándék öt-
letekkel.

Bizony ki kell találni és rá kell készülni idôben, különben
úgy jár az ember lánya, hogy az ünnepek elôtt, csillagászati
áron veszi meg az ajándékba szánt süteményekbe a mákot. Jó,
hogy a dió megterem, és még ha egy mókuscsaláddal kell is
osztozni, jut elég a meglepetés süteményekhez.

Évek óta sütemény és kekszcsodák kerülnek szenteste a
szeretteink pirosgömbös, szaloncukros fái alá. Egy szép, for-
más üveg (kb. 1,5 liter), díszpapírral bélelt papírdoboz, vagy
hangulatos fémdoboz, és tölthetem is a finom, illatos

citromos-diós kekszekkel.

15 dkg finom liszt, csipetnyi só, 1/2 tk. szódabikarbóna, 1/4
tk. fahéj, 15 dkg kristálycukor, 10 dkg apróra vágott dió, 1 cit-
rom reszelt héja, citrom leve, 10 dkg puha vaj, 1 tojás. Kézzel
összegyúrjuk, hengert formázunk belôle, majd felszeleteljük
úgy, hogy diónyinál kicsit kisebb golyókat formáljunk. Tisztes
távolságben felsorakoztatjuk egy sütôpapírral kibélelt tepsi-
ben, és rányomunk, hogy ellapuljanak. Fél dióval lehet díszí-
teni, ha van piros héjú, az még szebb. 175 °C-on, nem több,
mint 8 percig sütjük. Még lágy, amikor kivesszük, de ahogy
hûlni kezd, megkeményedik és igazán finom, ropogós keksze-
ket kapunk.

Ha már ajándék és karácsony, megosztom ennek a keksz-
nek a

csokoládés változatát is.

15 dkg finom liszt, 1 ek. cukrozatlan kakaópor, csipetnyi
só, 1/2 tk. szódabikarbóna, 1/4 tk. fahéj, 15 dkg kristálycukor,
10 dkg apróra vágott étcsokoládé (65-70%-os), 10 dkg puha
vaj, 1 tojás. A bátrabbak, ínyencek tehetnek a kakaópor mellé
1-2 mokkáskanál csiliport is... felejthetetlen élmény, amit így
kapunk.

Nem tudom, egy adagból hány darab sül ki, mert 3-4 ada-
got szoktam egyszerre sütni. Ha eldugjuk, vagy nem látja a
család, hogy sülnek, meg lehet sütni jó elôre is, és nem kell
fejjel beesnünk a feldíszített karácsonyfa alá a fáradtságtól,
amit a készülôdés öröme okoz.

Kellemes és nyugodt készülôdést kívánok!

Kunsági Gabi

GYEREKOLDAL

Télapó és a hóember

Én egy csókától hallottam,
csóka a toronytól,

a torony meg tavaly télen
hallotta a holdtól,

ha igazat mondanak a
csókák és a tornyok,

akkor én is tinéktek most
színigazat mondok.

Így kezdte a hold, a torony,
a csóka is így szólt:

az udvaron egy hóember
mit gondolt, nem gondolt,
azt gondolta, dehogy fog ô

egész télen állni,
ô lesz az elsô hóember,

ki megtanul járni.

Ennyit gondolt a hóember
egy szóval se többet,

s indulna már, mikor hallja,
jóestét köszönnek,

ô is köszön, ô is mondja:
- Jó estét kívánok!

s látja, hogy egy piros csizmás
öreg ember áll ott.

-Jó, hogy jöttél öreg ember,
épp ebben a percben

gondoltam, hogy útra kelek,
induljunk, hát ketten.

Látom, nagyon öreg lehetsz,
fehér a szakállad,

lehet, hogy a világot már
kétszer is bejártad.

- Körül bizony kétszer, százszor
és még százezerszer-
feleli nagy nevetve a
piros csizmás ember-,

de nem gyalog, úgy nem gyôzném,
hanem szánon járok-

úgy nézzél rám te hóember,
a Télapót látod!

Így történt, hogy akkor este-
- látta aki látta-

együtt szállt fel a hóember
s Télapó a szánra,

együtt vitték ajándékot,
házról házra járva,

míg csak üres nem lett végül
a Télapó zsákja.

Ahány házba csak bementek,
ahányból kijöttek,

lett a répaorrú vándor
egyre- egyre könnyebb,
várták ôt minden házban

kályhával, meleggel,
így olvadt el reggelre az

útra kelt hóember!

                                            (Zelk Zolán)

Humor

-Hogyan veszítette el a Micimackó az óráját?
-???
-Az óra megállt, Micimackó tovább ment.

Hegedûs Mónika
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A Római Katolikus Egyházközség hírei

November 15. Évközi 33. vasárnap
(Nagy Szent Albert,
Szent Lipót)
– 10 órakor liturgia

November 22 vasárnap Krisztus Király
(fôünnep)
– 10 órakor szentmise

November 29. Advent 1. vasárnapja
– 10 órakor szentmise

December 6. Advent 2. vasárnapja
(Szent Miklós) – 10 órakor liturgia

December 13. Advent 3. vasárnapja (Szent Lúcia)
–10 órakor szentmise

December 20. Advent 4. vasárnapja
– 10 órakor liturgia

Új boldoggal gazdagodott a magyar katolikus egyház

Magyar szentjeink és boldogjaink sorában Meszlényi Zol-
tán püspök alakja különleges helyet foglal el. Ô az elsô, aki
hazánkban a sztálinista egyházüldözés áldozatai közül a boldo-
gok sorába emelkedik – mondta szentbeszédében Erdô Péter
bíboros az október 31-i boldoggáavatási szentmisén az eszter-
gomi bazilikában, miután Angelo Amato érsek, az Apostoli
Szentszék Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa
felolvasta XVI. Benedek pápa apostoli levelét a több ezer hívô
elôtt.
 „A mi régen lelkileg egészséges népünk ma egy olyan er-
kölcsi mélyponton áll, hogy ha az irgalmas Isten nem könyörül
rajta, s ha nem lesz része egy újabb úrjövetben, akkor kételked-
ni lehet jövôje felôl (...) Akkor, amikor a nemzeti szerencsét-
lenségeknek eggyé kellett volna forrasztani minden magyar
embert, megindult a lelki széthasadás” - idézte Erdô Péter
Meszlényi Zoltán szavait, amelyek 1945. december 2-án hang-
zottak el Esztergomban.

Meszlényi Zoltán boldoggá avatási eljárását Erdô Péter bí-
boros kezdeményezte. XVI. Benedek pápa július 3-án hagyta
jóvá azt a dekrétumot, amely elismerte Meszlényi Zoltán vér-
tanúságát. Apostoli levelében március 4-ét jelölte ki ünnepéül.

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvan-
ban. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd
pártfogója, Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi
érsek Rómába küldte, ahol teológiát tanult a Collegium Ger-
manico-Hungaricumban. 1915. október 28-án szentelték pap-
pá. 1916 végétôl Csernoch János bíboros hercegprímás megbí-
zásából a Prímási Palotában dolgozott. 1931-ben lett a fôkápta-
lan tagja, a késôbbiekben nógrádi és honti fôesperes, majd a
káptalan helynöke.

dig meghalt, ô lett az egyházmegye érseki helynöke.
Székfoglalójában ígéretet tett: „Krisztus hû pásztoraként a hitet
és Egyházunk iránti hûséget nem tagadom soha! Isten engem
úgy segéljen!”

Meszlényi Zoltán püspököt 1950. június 29-én késô délu-
tán hurcolták el esztergomi lakásáról az állambiztonsági szer-
vek emberei. A kistarcsai internáló táborba került, ahol elkülö-
nítve ôrizték és kínozták. A kínzások, ütlegelések és végkime-
rülés következtében 1951. március 4-én halt meg. Hamvait a
rákoskeresztúri Új Köztemetôben helyezték el. 1966. június
24-én földi maradványait exhumálták, és az esztergomi bazi-
likában helyezték örök nyugalomra.

„Boldog Zoltán püspök! Eljöttünk, hogy meghajoljunk vér-
tanúságod nagysága elôtt. Eljöttünk, hogy ujjongva fogadjuk
Benedek pápa döntését és az oltáron tiszteljünk Téged, nemze-
tünk szentjei és boldogjai sorában. Eljöttünk, hogy beletekint-
sünk bizalmad és hûséged tiszta tükrébe és a pártfogásodat kér-
jük. Könyörögj Püspöki Karunkért, papságunkért és szerzete-
seinkért, hogy fáradhatatlanul és lelkiismeretesen szenteljük az
életünket Krisztus ügyének! Könyörögj egész népünkért, hogy
meggyógyítsa Isten lelkünk sok sebét, hogy boldoggáavatásod
legyen a mi számunkra is a kiengesztelôdés nagy ünnepe, hogy
múltunk sérelmei az irgalmasság fényében már ne a keserûség
és a széthúzás forrásai legyenek, hanem a megértés és a meg-
békélés útját mutassák! Könyörögj mindazokért, akik igazság-
talanságot szenvedtek, mert a megbocsátás csodálatos lehetô-
sége mindig az ô kezükben van. Könyörögj értünk, hogy ôszin-
tén bánjuk, ha sérelmet vagy szenvedést okoztunk másoknak,
és legyünk készek a kiengesztelôdésre! Könyörögj mindnyá-
junkért, hogy a szívek megújulása tegye jobbá, boldogabbá kö-
rülöttünk a világot, és vezessen el minél több embert Krisztus-
hoz, aki végsô és teljes boldogságunk! Ámen”

(részlet Erdô Péter bíboros szentbeszédébôl)

Forrás: Magyar Kurír
Budavári Erzsébet
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XI. Piusz pápa kinevezése nyo-
mán 1937. október 28-án Serédi
Jusztinián bíboros, hercegprímás,
Breyer István gyôri megyéspüs-
pök és Kriston Endre püspök Si-
nope címzetes püspökévé szen-
telte. Ettôl a pillanattól a minden-
kori esztergomi érsek segédpüs-
pöke volt. Amikor az állambiz-
tonsági szervek Mindszenty Jó-
zsef bíborost 1948. december 26-
án letartóztatták, majd koncepci-
ós perben elítélték, a kinevezett
érseki helynök, Drahos János pe-
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Készülôdés a karácsonyra

Böjte Csaba
Válság idején - avagy ha a megváltást EU-s

projektbôl finanszírozták volna...

Az egyszerû életrôl, a mindennapos, csendes názáreti létrôl
szeretnék beszélni. Ha a megváltást EU-s projektbôl finanszí-
rozták volna, milyen komplikált lett volna!

Mikor elterjedt a mennyországban a hír, hogy Jézus Krisz-
tus, a második isteni személy a földre jön, gondolom, az angya-
lok elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon hogyan lesz, mint lesz.
Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban születik
meg. Gyakorlatilag semmilyen forrásfelhasználás nélkül, zöld-
mezôs beruházás, önköltség nélkül. Megszületett az Isten kö-
zénk. Szeretem csodálni ezt az isteni egyszerûséget.

Tudjuk, hogy menekülniük kellett Egyiptomba. Nincs a
megtestesülés évekre elôre pontosan megírt forgatókönyve a
Szûzanyának és Szent Józsefnek átadva. Isten csak úgy spontán
odaszól, hogy menekülni kell Egyiptomba: nincs hiszti, nincs
kiakadás. A Szent Család útra kel, mert ez az, amit éppen tenni
kell.

A szülôföld iránti szeretetet is meg lehet tanulni a Szent
Családtól, mert Egyiptomban a Szûzanya gondolkozhatott vol-
na úgy is, hogy Alexandriában vannak a legjobb iskolák, a
Megváltónak mégiscsak jó lenne, ha jó képzést kapna. József-
nek amúgy is sikerült már egy kis egzisztenciát teremtenie,
egyre több a megrendelés, ezért nem lenne jó visszamenni a
poros sárfészekbe, Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban.

Milyen szép, hogy a Szent Család hazamegy! Mi fogadhatta
ôket otthon? A szent hagyomány szerint talán 5-6 évig voltak
Egyiptomban menekültként. Gondolom, hogy a vesszôbôl, sár-
ból épített kis kunyhójukat elmosta az esô, valószínûleg csak
azt a domboldalt találták meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk állt.
Két kezük munkájával újraépítik a családi fészküket, és elkez-
dôdik az élet.

Szeretem magam elé képzelni, kiszínezni ennek a názáreti
életnek egy-egy mozzanatát, egy-egy jelenetét. Szeretem el-
képzelni, hogy a Világmindenség Ura odaáll az édesanyja elé,
és azt mondja: „Anyu, kiengedsz a fiúkkal egyet focizni?”
Amikor elôször elgondolkoztam ezen, egészen mellbevert,
hogy a Világmindenség Ura eljött azért, hogy „ipiapacs, ki vagy
ütve!” játékot játsszon, hogy kergetôzzön az emberek fiaival.
És így van. Mielôtt Jézus egyetlen csodát tett volna, egyetlen
nagy beszédet tartott volna, játszott az emberek fiaival. Olyan
jó elképzelni, hogy szalad a kis Jézus elöl, utána a többi gyerek:
„Meg vagy fogva, kis Jézus, bújjunk el, most te vagy a hunyó!”
Ez mind olyan szép!

Szeretem magam elé képzelni, hogy a Szûzanya a minden-
napi munkáját befejezve kihajol a kisablakon, és szól Jézusnak,
hogy menjen és szóljon az atyjának, hogy jöjjön vacsorázni.
Jézus odafut, és segít az apukájának elrakodni a szerszámokat.
Leülnek a názáreti kis házban. Milyen egyszerû lehetett!

Úgy vélik, hogy a keresztesek megtalálták a Szent Család
házát, melynek maradványait elhozták Olaszországba, Loret-
tóba. Úgy tartják, hogy a názáreti Szent Család háza egy kis
barlang és elôtte egy szobácska volt. Nem tudjuk pontosan, de
úgy gondolom, hogy biztos van benne valamennyi igazság, hisz
szél fúvatlan nem indul, és egyházilag dokumentált tény, így
valószínû, hogy a názáreti házból vannak ott elemek.

De nem ez a lényeg, hanem az, hogy lélekben mi is próbál-
junk odaülni a Szent Család mellé az asztalkához. Egy durva
faragott asztal, mely Szent József keze munkáját dicséri. Az
asztalon néhány agyagtányér, párolog benne a lencsefôzelék,
megfogják egymás kezét, hálát adnak a Mindenhatónak a min-
dennapiért. Nekiülnek szerényen elkölteni a vacsorát. Milyen
egyszerû! Ott nincs se mobiltelefon, se tévé, se légkondicio-
náló. Én mégis úgy gondolom, hogy ezek az emberek végtele-
nül boldogok voltak ott. Jó volt nekik együtt lenni.

Azt is szeretem magam elé képzelni, hogy kiültek a kispad-
ra a ház elé, fölöttük ragyogtak a csillagok. A kis Jézus odabújt
Máriához, és József elkezd egy csodálatos szép ószövetségi
zsoltárt, énekelnek. Jó lehetett nekik ott. Egyszerû és szép.

Szeretem elképzelni, hogy Jézus egy kicsit nôtt, és az apu-

kájával együtt dolgozik, fûrészelnek. A fûrész egyik végét fogja
az Isten, a másikat az ember. Talán bölcsôt készítenek vagy
asztalt, vagy talán koporsót, nem tudom… Olyan jó látni azt,
hogy Isten együtt dolgozik az emberrel! Egy család.

Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány szerint
harminc évig ezt a názáreti csendes életet élte. Abban az idôben
28-29 év volt az átlagéletkor. Nagyon fiatalon haltak meg az
emberek. Tehát Jézus egy egész emberöltôt egyszerû ember-
ként élt le. Nem csinált semmi rendkívülit. A szentírás szerint
az emberek azt mondják: „Nemde ez Mária és József fia, hát
nem itt éltek közöttünk a rokonaikkal?” Tehát ha Jézus valami
rendkívüli dolgot tett volna mint kisgyerek vagy fiatal, akkor
egész biztosan mondták volna, hogy „Ez már gyerekkorában is
annyi furcsaságot beszélt, nem is csoda, hogy most ide jutott.”
De azt mondják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek,
élte a hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni.
Csodálkoznak rajta. Harminc év názáreti csendes élet. Ez alatt
a harminc év alatt a mi hétköznapi, egyszerû életünket Jézus
Krisztus megszentelte.

Olyan érdekes, hogy a gonosz lélek felviszi Jézust egy
templom tetejére és mondja: „Dobd le magad, az angyalok
úgyis a tenyerükön hordoznak, te leszel a nagy sztár, mindenki
hanyatt esik, hogy milyen ügyes vagy, hogy ilyen sereget senki
nem tud csinálni!” Jézus azt mondja: „Távozz tôlem, sátán!”
Tehát a feltûnô, a fényes, a csillogó dolgokat, a „tûzijátékokat”
kerüli. Nem hiányzik neki, hogy ilyen extra dolgokkal szóra-
koztassa a közönséget. A hétköznapi emberek életét éli.

Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátai-
val munka után leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az embe-
rek gondját-baját, figyel. Nem kapkodja el a választ, még nem
érkezett el az Ô órája. Milyen jó lenne, ha meglenne bennünk
ez a végtelen türelem!

Názáreti csendes élet. Megvan-e a szívünkben a vágy ezek
iránt a dolgok iránt? Az ember sokszor nézi a televíziót és
egyébrôl se szól, mint gazdasági válságról, hogy milyen nagy
a probléma, nincsen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy.

Errôl eszembe jut egy vicc: A székely bácsi hazafelé menet
a sötétben nekimegy a villanypóznának és elkezdi körbe tapo-
gatni. Megy körbe az oszlop körül, és egyszer csak felsikolt:
„Jaj, istenem, be vagyok falazva!” Kicsit ilyen ez a gazdasági
válság: tényleg van egy akadály, de azon kívül még annyi
irányba mehetünk, annyi szép dolog van körülöttünk, amit a Jó-
isten felkínál!

Milyen szép és csodálatos a családi élet! Milyen jó élni itt,
Magyarországon a názáreti csendes életet! A Szûzanya és Szent
József által kitaposott út mindannyiunk elôtt nyitva áll. Hiszem,
hogy azt, ami az embert igazán emberré teszi, a gazdasági vál-
ság igazán nem érinti. Az, hogy leüljél a feleségeddel és elbe-
szélgessél, elsétáljál valamerre, azt a gazdasági válság nem
érinti. Ahhoz nem kell EU-s finanszírozás… Az, hogy a szom-
szédból a barátaidat áthívd, és egy pohár sör mellett egyet rö-
mizzetek, kártyázzatok, egy jót beszélgessetek, ahhoz sem kell
nagy befektetés. Ahogy ahhoz sem, hogy a gyermekedet kézen
fogd és elmenj vele virágot szedni és madárfüttyöt hallgatni az
erdôbe.

Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális
árvákat nevelünk az Alapítványunkban. Vakációkor a gyerekek
– hiába árvák – ôk is hazavágynak. Így volt három gyermekünk
is egy családból, ahol az apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy
egy garázsban hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák,
nem erôst akartam hazaengedni ôket, de ôk mégis kérleltek.
Gondoltam, elviszem és este visszahozom ôket. Délután 3-4
óra körül elmentem értük, mert korán sötétedik, már félhomály
volt. Nem volt bevezetve a garázsba a villany, két nagy vasajtó,
középen egy szerelôgödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek
az anyukához bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a hideg
betonra, a vízcseppek mint egy-egy gyémánt csillogtak. Nem
láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy szilvesz-
terre készülôdtek volna. Hideg volt, sötét volt. Az apuka állt az
ágy mellett, tördelte a kalapját, az anyuka nyakában csüngött a
három gyerek. Szóltam, hogy „Gyerekek, gyertek, öltözzetek,
megyünk vissza Dévára!” Ôk persze tudták, hogy várja ôket a
meleg fürdô, a szép ruha, a kölyökpezsgô, a csillagszórók,
minden, ami ilyenkor belefér egy ilyen intézeti karácsonyba.
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És akkor az egyik kisfiú azt mondta: „Pap bácsi, mi nem
ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?” Éreztem, hogy megáll
bennem valami. A gyereknek nem arra van szüksége, hogy egy
csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem arra, hogy
átölelje a nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jósá-
got, ami egy szülôbôl árad. Egyfelôl egy csomó limlom, más-
felôl az édesanya meleg nyaka és semmi más. És messzeme-
nôen az édesanya volt a nyerô! És akkor én azt gondoltam, hogy
ha Isten segít, ezt minden szülônek elmondom…

Pár gondolat még a gyereknevelésrôl: milyen szép, hogy
amikor a kis Jézus elveszik, nem esik Mária Józsefnek, „Mi-
lyen férfi vagy te, a teremtés nagy koronája, így lehet rád bízni
a gyermeket!”. És ugyanígy József sem kezdi el, hogy „Mit
tudom én, mit kokettáltál a Szentlélekkel vagy kivel, halvány
gôzöm sincs, honnan az a gyerek, fújd fel, én elmentem!”

Milyen jó, hogy ôk nem így civakodnak! Megfogják egy-
más kezét, baj van, gond van, meg kell oldani. Összetartanak.
Együtt indulnak el megkeresni a kis Jézust.

Képzeljük csak el, hogy eltelt egy nap, és nincs meg a kis
Jézus. Összebújnak egy fa alatt (akkor nem voltak motelek),
imádkoznak. Másnap folytatják a keresést, és harmadnap sem
adják fel, nem mondják azt: „Isten adta, Isten elvette, legyen
áldott az Úr neve!” Nincs bennük fatalizmus, hogy ha az Úr
akarja, akkor megkerül, ha nem, akkor nem. Keresik a maguk
kis egyszerû eszközeivel, hisz nem volt hangosbemondó, rend-
ôrség. Keresik az Istent a földön.

Milyen szép, amikor megtalálják! A végtelen alázat, amivel
köszöntik: „Nézd, atyád és én aggódva kerestünk, miért tetted
ezt velünk?” A család békéje újból helyreáll. Azt írja a Szent-
írás, hogy hazamentek, és Jézus növekedett bölcsességben és
kedvességben, a szülei és mindannyiunk örömére.

Én azt gondolom, hogy még a názáreti csendes életbe is be-
lefér néhány ilyen jeruzsálemi kiruccanás, aggodalom, nehéz-
ség, válság... Milyen szép, hogy nem egymásnak esnek ezek az
emberek, hanem együtt oldják meg a feladatokat, gondjaikat és
bajaikat! Nagy-nagy szeretettel és örömmel állítom mindannyi-
unk számára példaképül ezt a názáreti csöndes életet.

A kétezer év alatt nem került szebb eszme, szebb kihívás
élô ember elé, mint a család. Ezt az életformát maga Jézus
Krisztus szentelte meg. Adja az Isten, hogy ezen az úton járva
a Kárpát-medencei magyar családok önmagukra találjanak! Ne
olyan helyen keressék a boldogságot, ahol nincs, a kút mellett
ne haljanak szomjan! Merjenek meríteni ebbôl az ajándékból!

Merjétek szeretni egymást, merjétek megfogni a férjetek,
feleségetek kezét, merjétek átölelni a gyermekeiteket, merjetek
játszani, merjetek kirándulni, beszélgetni! Merjetek örvendeni
annak, hogy ajándék vagy te is, és ajándék a melletted lévô
családtagod is! Adja az Isten, hogy megújuljanak a Kárpát-me-
dencében a magyar családok közösségei! Ámen.

(bszo.hu)

Csak a legelszántabbak...

XII. TORDAS KUPA (2009. augusztus 22-23.)

Statisztika:
Junior (45 év alatt): 8 induló, 2 négyes csoportban, mérkôzé-
sek 9 gémig pro szettben, 4  kiemelt versenyzô,  15 mérkôzés
Tordasi versenyzôk: Nánási Dávid, Somlói József
Döntô: Jáger Zoltán - Nánási Dávid   6/4  1/6  6/3
Végeredmény: 1. Jáger Zoltán (Pálhalma), 2. Nánási Dávid
(Tordas), 3. Gombás Szabolcs (Mór) és Somlói József (Tordas)

Senior (45 év felett):  4 induló, 1 négyes csoportban körmérkô-
zés,  9 gémig pro szettben, 6  mérkôzés
Tordasi versenyzôk:  Tóth Gábor
Végeredmény: 1. Dobák Tamás (Érd), 2. Markó Gábor
(Érd/Tordas), 3. Tóth Gábor (Tordas) és Dolinka Zsolt
(Martonvásár)

Páros: 3 induló  páros,  körmérkôzések
Tordasi versenyzôk: Nánási Dávid és Somlói József, Tóth
Gábor és Jáger Zoltán (Pálhalma)

Végeredmény: 1. Nánási Dávid és Somlói József (Tordas),
2. Tóth Gábor (Tordas) és Jáger Zoltán (Pálhalma),
3. Dolinka Ádám és Dolinka Zsolt (Martonvásár

Versenybíró: Fehér Sándor (Martonvásár)

Szombat:
Tizenkettedik amatôr felnôtt versenyét rendezte tenisz szak-
osztályunk 2009. augusztus 22-én. Az elôzetes érdeklôdés alap-
ján joggal bíztunk abban, hogy szép számmal neveznek idén is
versenyünkre. Az ünnephez csatolt hosszú hétvége és a re-mek
nyári idôjárás azonban többeket elcsábított kényelmesebb
programok felé… Így aztán nem csoda, hogy csak a legelszán-
tabb amatôr teniszbarátaink látogattak el tordasi versenyünkre.
A színvonalra nem lehetett panasz, és a kis létszámú nevezés
ellenére a tavalyival azonos számú mérkôzést játszottunk a
körmérkôzéseknek köszönhetôen. A  megyei versenyekrôl már
jól ismert arcokkal találkozhattunk, többen családjukkal együtt
érkeztek Tordasra. Este hétig pattogott a labda folyamatosan
szombaton, másnapra már csak a döntôk maradtak.

Vasárnap:
Izgalmas küzdelmet, fordulatos és színvonalas játékot hozott a
Junior döntô. A saját nevelésû Nánási Dávid mindent megtett
a hazai gyôzelemért, de ezen a napon a piros kabala sapkát vi-
selô Jáger Zoltán diadalmaskodott végül. Talán  nagyobb ru-
tinjának köszönhetôen sikerült idén begyûjtenie másodszor is
a Tordas Kupát.

Senior korosztályban Dobák Tamás maga mögé utasított min-
denkit a csoportban, így megérdemeltem vehette át ô is a Tor-
das Kupát és a velejáró 10 ezer Ft értékû vacsora meghívást. A
többi helyezett érmet és tárgyjutalmat vehetett át.

Versenyzôink és közönségünk jó hangulatához hozzájárult a
naponta délidôben felszolgált fenséges marhagulyás és babgu-
lyás. Köszönjük Kati! Gratulálunk a gyôzteseknek!

Ne felejtsék el: 2010. augusztusában  XIII. Tordas Kupa!

A verseny támogatói: Boglya Csárda - Sukoró (díjazás), Torda-
si Csárda (díjazás), Györgyi ABC (élelmezés), MEDITAX -
TORDAS KFT. (díjazás, élelmezés)

Képes beszámoló a www.tordas.hu lapon.
                                Tóth Gábor
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Tisztelt tordasi betegek!

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

Tisztelettel: dr. Kertész Tamás háziorvos

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmo-
 nológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.

Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
 órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizs-
 gálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti be-
 avatkozás 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

Fontos telefonszámok:

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

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

Dr. Kertész Tamás háziorvos
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

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

szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15

péntek: 9 - 12

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI

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

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

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.

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

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

Dr. Kertész Tamás, szerda: 13 - 14

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

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos
Martonvásár, Budai út 27.

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

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

péntek: 8 - 12
Tanácsadás:

szerda: 8 - 10

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

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

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

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

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

lunk. Tel.: 30/365-7786

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

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777


