
 A TORDAS ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  TORDASI KISBÍRÓ2010. OKTÓBER

 ÖNKORMÁNYZATI LAP 2010. OKTÓBER         XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

KEDVES TORDASIAK!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Véget ért a kampány, lezajlott  a választás: az itt  élők eldöntött ék, kire bízzák rá a következő 
négy évre a település irányítását. Először is köszönöm, hogy ilyen sokan fontosnak tartott ák 
ezt a döntést és eljött ek szavazni. A 70%-os részvétel messze felülmúlta az országos átlagot, 
ami azt jelenti, hogy az itt  élők felelősen gondolkodnak és fontosnak tartják a település jö-
vőjét. Másodszor köszönöm, hogy sokan voltak, akik pozitívan értékelték az elmúlt négy 
évet. Bizony ez teljesen új volt a korábbi évekhez képest, hiszen egy teljesen új testületnek és 
polgármesternek kellett  bizonyítani, hogy lehet másképp is. Sok nehézséggel kellett  szem-
benéznünk, de a közös örömök és a közös sikerek feledtett ék a néha becsúszó hibákat. So-
kan megkerestek az elmúlt hetekben és jó volt hallani az elégedett séget, a folytatást célzó 
buzdítást. Harmadszor pedig a testület többi tagjával együtt  köszönjük a bizalmat, amely-
lyel megtiszteltek. Feladatul kaptuk a falu ügyeinek intézését, az itt  élők boldogulásának, 
életminőségének javítását. A terveink között  vannak merészek is, de hiszem, hogy az elmúlt 
években megtapasztalt összefogással, kedvező pénzügyi körülmények között  minden meg-
valósítható, ami az itt  élőket szolgálja. Kívánom, hogy mindezeket az új képviselő-testület 
tagjai legjobb tudásuk, legjobb szándékuk szerint, önzetlenül végezzék Tordas javára.

A választások kicsit felkavarták hétköznapjainkat, de az élet nem állt meg, mindenki végzi tovább a dolgát. A karbantartó brigád 
tagjai elkezdték az őszi munkálatokat: fagytalanítanak, lombot sepernek, közterületeinket, parkjainkat és a temetőt takarítják. Mint 
láthatják, folyik a főút mellett i árkok kritikus helyeinek kitisztítása. Az október-novemberi terveink között  szerepel a település teljes 
növényállományának felülvizsgálata, a fák, bokrok őszi metszése, ritkítása, új növényzet ültetése, a belső vízelvezető árkok, átereszek 
karbantartása. Megtörtént az önkormányzat udvarának rendezése is, külön helyre kerültek a különböző építőanyagok, eszközök. A 
Bott a kertészet vezetésével önkéntesek elültett ék az óvoda környékére, udvarára tervezett  növényeket. A hátsó udvaron elkészültek 
a korlátok, folyik a burkolat készítése, és rövidesen kialakítjuk a végleges terepet, utakat és a kerítéseket.

Juhász Csaba           polgármester

Juhász Csaba 
Tordas polgármestere
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K Kölyökklub hétfőnként 15 és 19 óra között  a Művelődési Házban. Csocsó, darts, asztali jégkorong, pingpong.

Kalamár Zuárd festményeinek kiállítása: 2010. november 13-21-ig a Művelődési Ház Nagytermében
Kiállításmegnyitó és állófogadás: november 13. (szombat), 17:00

Első adventi gyertyagyújtás november 28-án: óvodások műsora, beszédet mond Süller Zsolt evangélikus lelkész.



Októberben folytatódtak községünkben az idei évre tervezett  útfelújítási munkálatok. Ebben a fázisban a kisebb felületű burko-
lati hibák szakszerű javítása történt meg az Arany János utca, a Dózsa György út, a Szabadság út, a Sport utca és a Vörösmarty 
utca területén.

ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A használt olaj és az üveghulladék gyűjtése november 1-jétől az új óvoda hulladéktárolójában történik!
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A képviselő-testület
• elfogadta az önkormányzat 2006-2010. évi Gazdasági Prog-

ramjának értékelését;
• döntött  egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül he-

lyezéséről;
• módosított a a Sajnovics János Egyesített  Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az 
alábbiak szerint: 

 „Az intézménybe fogadható tanulói létszámok:
 általános iskola: 360 fő
 alapfokú művészetoktatás
 zene művészeti ágban: 80 fő
 tánc, képző- és iparművészeti, színművészeti, 
 bábművészeti ágban: 120 fő”;

•  egységes szerkezetben elfogadta a Sajnovics János Egyesített  
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratát;

• Dr. Szmetana Béla kérelmét nem támogatt a, de megvizsgál-
tatja annak lehetőségét, hogy hogyan lehet beépíthető ingat-
lanná minősíteni a kérdéses területet;

• döntött  arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fi atalok támogatására létrehozott  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához;

• csereszerződés alapján, temetőbővítés céljára elcserélte a 
tulajdonát képező 174/6 hrsz.-ú ingatlanát Bosnyák Zoltán 
0105/15. hrsz.-ú ingatlanának azonos területű részére.

Polgármester választás:

1. Juhász Csaba  578 szavazat (polgármesterré választott ák)
2. Derecskei János  389 szavazat

Képviselő választás:

1. Rácz József  503 szavazat (képviselői mandátumot nyert)
2. Hajbin Tímea  490 szavazat (képviselői mandátumot nyert)
3. Farkas Örs  486 szavazat (képviselői mandátumot nyert)
4. Bucsi István  477 szavazat (képviselői mandátumot nyert)
5. Cifk a János  456 szavazat (képviselői mandátumot nyert)
6. Szollár László  452 szavazat (képviselői mandátumot nyert)

7. Farkas Jenő  446 szavazat
8. Cselikovics Herta  429 szavazat
9. Soósné Halmi Ibolya  306 szavazat
10. Toman Ilona  300 szavazat
11. Gönczi János  263 szavazat
12. Turda Sándor  249 szavazat
13. Teszár Tamás  222 szavazat

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ 
– A 2010. SZEPTEMBER 28-I NYÍLT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
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Köszönöm minden tordasi választópolgárnak, aki megtisztelt 
csapatt ársaimat és engem bizalmával, és szavazatával lehetővé 
tett e, hogy az elmúlt négy évben elkezdett  munkánkat tovább 
folytathassuk.
 Őszinte örömömre szolgált, hogy a tordasi lakosok az or-
szágos átlagot jóval meghaladó arányban vett ek részt ebben a 
fontos döntésben. A nagy részvételi arányból jól látszik, meny-
nyire fontosnak érzik a tordasi emberek, hogy milyen a helyi kö-
zösség vezetése, milyen irányba fejlődik a település, ahol élnek. 
De nemcsak a részvételi arányban tűnik ki Tordas: az is ritka 
manapság, ebben a végletekig megosztott  országban, hogy a vá-
lasztás a (jórészt) regnáló testület javára dől el. 
 Nagyon nehéz volt az elmúlt négy évben a települést érintő 
kérdésekben jó döntéseket hozni. Nehéz volt önmagában is, hi-
szen egy válsághelyzetből kellett  kievickélni, de nehéz volt azért 
is, mert egy visszahúzó erő csüngött  béklyóként a lábunkon. Az 
erős hit és akarat azonban fokozatosan legyőzte az ellensúlyt, 
aztán minden egyes lépés könnyebbé és könnyebbé vált, mert 
egyre több segítő kéz akadt látván az elszántságot, a sok munkát, 
és a jó, közös célokat. A választás bennünket igazolt. Nemcsak 
mi gondoltuk úgy, a falu többsége szerint is jó irányba haladnak 
a község dolgai. Persze aki sokat dolgozik, az hibázik is. Nem si-
került minden egyes kitűzött  célt megvalósítanunk, maradt még 
tennivaló bőven. De amit erővel bírtunk, megtett ük. Köszönöm 
a választóknak, hogy pozitív visszajelzést adtak munkánkról!
 A választások előtt  az ember akaratlanul is számot vet a le-
zárt időszakról. Próbáltam visszaemlékezni, mi volt a legjobb 
és legrosszabb pillanat ebben a négy évben. Örök emlékként 
él bennem, amikor 2006. őszén élelmiszert osztott unk idős 
embereknek. Egy szerény nyugdíjból tengődő néni könnyeivel 
küzdve, meghatott an kérdezte, hogy mi vagyunk-e az új vezető-
ség, mert ez volt az első alkalom, hogy ingyen kapott  valamit. 
Azt hiszem, ez a találkozás nagy hatással volt  munkámra kép-
viselőségem idején. A legrosszabb persze természetesen az volt, 
amikor olyan emberektől érkezett  egy-egy arculcsapás, akiktől 
soha nem vártam volna...Vicces volt, de azt is pozitív visszajel-

zésként értékeltem, hogy többen kerestek a polgármesteri hiva-
talban, ugyanis azt hitt ék, ott  dolgozom, ott  van a munkahelyem. 
Összességében nagyon pozitív volt az elmúlt négy év.  Sokszor el-
fáradtam, elkeseredtem a sorozatos támadások, lejáratások miatt , 
de mindig új erőt adott  egy-egy mosoly, kézszorítás, bátorító szó. 
És az, hogy láthatt am az eredményt, a közös munka eredményét, 
amely büszkeséggel tölt el engem, és mindenkit, aki részt vett  ben-
ne. 
 Köszönet mindenkinek, aki segített  bennünket, a falut eb-
ben a négy évben. Nem tudnám felsorolni, nagyon sokan voltak, 
akik első szóra jött ek, dolgoztak, tanácsot adtak, szakértelmüket 
osztott ák meg velünk, szabadidejüket áldozták fel. Tett ék mind-
ezt szerényen, önzetlenül, a közösség érdekében, minden öncé-
lúságot mellőzve, szívesen. Köszönöm azoknak, akik türelmesek 
voltak, megértett ék, hogy saját gondjuk-bajuk a település egészét 
érintő problémák mögé fér csak be a hosszú sorba, köszönöm, 
hogy nem követelőztek, panaszkodtak, szitkozódtak. Köszönöm 
azoknak is, akik „csak” teljesített ék kötelességüket, és időben be-
fi zett ék adójukat, a térítési díjakat, ápolták házuk előtt  a közterüle-
tet, felszedték a szemetet. Csak így érhett ük el eredményeinket, és 
így juthatunk előre a következő négy évben is.
 Végül köszönöm azoknak, akik nélkül ez a négy év nem jö-
hetett  volna létre. Köszönöm „csapatt ársaimnak”, hogy együtt  
dolgozhatt am velük. Megtiszteltetés volt. Sokat tanultam tőlük. 
Köszönök mindent szüleimnek, és két testvéremnek, mert az ő 
segítségük nélkül nem tudtam volna képviselői munkámat így 
ellátni gyermekeim, a munkahelyi kötött ségek, a háztartás és a ház 
körüli munkák mellett . Köszönöm férjemnek, hogy lelki támaszt 
nyújtott , és türelmesen végighallgatt a az összes problémát, amit 
„hazavitt em” a falu ügyeivel kapcsolatosan.
 A következő négy évben is igyekszem a falu fejlődéséért dol-
gozni, és a választók bizalmát megszolgálni, és remélem, hogy ha-
sonló pozitív egyenleggel sikerül majd zárni ezt a ciklust is.

Hajbin Tímea            képviselő

KÖSZÖNET
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 TORDAS ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

PÁLYÁZATI HÍREK

IDŐSEK NAPJA

Megújuló energiák

Önkormányzatunk 2010. májusában pályázatot nyújtott  be a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Helyi hő és 
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pá-
lyázatára. A szeptember végén érkezett  támogatási okirat szerint 
10 900 000 Ft-ot  nyertünk az új óvodánk pellet és napkollekto-
ros fűtési rendszerének kialakításához. A pelletfűtéses kazán az 
építkezés során már a helyére került, a napkollektorokat jövő év 
tavaszán helyezik el az épületen a szakemberek.

Iskolai informatika

Szintén 2010. májusában nyújtott unk be támogatási kérelmet 
iskolai informatikai eszközök beszerzésére az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumhoz. Iskolánk létszámadatai alapján 1 mil-
lió forintra pályázhatt unk, melyet teljes egészében megítélt a 
minisztérium. 700 000 Ft-ból laptopokat, LCD-monitorokat és 
kisebb kiegészítőket vehetünk, melyek egyrészt a pedagógusok 
munkáját segítik, másrészt a számítástechnika terem felszerelt-
ségét javítják majd. 300 000 Ft-ot akkreditált ügyviteli szoft ver 
beszerzésére kell fordítani.

Nos, ezek után megrendülten kell szembesülnünk azzal a tény-
nyel, hogy a magyar statisztikai rendszerből 1989-ben nyom-
talanul eltűnt a nemzeti vagyonnak nemcsak a részletes és át-
tekinthető lajstroma, hanem még a fogalma is. Mondhatnák 
cinikusan, hogy hát persze, eltűnt a nemzeti vagyon, és ami 
nincs, azon nincs mit nyilvántartani sem. Ha ez így erős túl-
zás is, de azt azért mindenki jól sejti ebben az országban, hogy 
az elmúlt évtizedek során történelmünk egyik legsúlyosabb 
vagyonvesztését szenvedtük el. Tudni azonban semmit nem 
tudunk erről.

A nemzeti vagyon fogalmának eltüntetésével kezdődött  újabb 
birodalmi kifosztásunk gyászos időszaka. Lássuk be, pro-
fi  munka volt! Úgy letarolni egy nemzet vagyonrendszerét, 
hogy a nemzet semmilyen ellenállást nem tanúsít, hisz azt 
sem tudja, hogy egyáltalán mi megy végbe. A kikerülhetet-
len számonkérés döntő mozzanata éppen az, hogy legalább 
három évtizedre visszamenőleg kell rekonstruálnunk, kik és 
hogyan járultak hozzá ehhez a példátlan brutalitású nemzet-
vesztő akciósorozathoz. Azért kell legalább három évtizedet 
visszamennünk a történelemben, mert Magyarország tudatos 
eladósítása – amelyet tragikomikus módon főként egy „ma-
gyar és nemzeti” jelzőt viselő bank vezetői vitt ek végbe – az 
elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb merénylete volt a nemzet 
ellen. E folyamat feltárása nélkül éppen az előtt ünk álló évtized 
legsúlyosabb kihívására nem tudunk választ adni. Az adósság 
ugyanis „negatív vagyon”, és azért visszafi zethetetlen, mert ele-
ve olyan feltételekkel kényszerített ék/kényszerítik ránk, hogy 
az egyre katasztrofálisabb folyamatos vagyonvesztés eleve ga-
rantált legyen. Nemzeti vagyonunk jövője tehát döntően att ól 
függ, hogy le tudjuk-e kapcsolni azt a végzetes szivatt yút, ame-
lyet az erre hivatott  kezek a hetvenes évek óta folyamatosan 
szerelnek ránk.

Ennyi rossz után azonban végre van egy jó hír is! A kormány 
döntött  az országleltár elkészítésének programját megalkotó 
munkacsoport létrehozásáról. Alapvető fontosságú, stratégi-
ai jelentőségű döntés ez! Arról tanúskodik, hogy a nemzeti 
együtt működés kormánya elkezdte annak a pusztító örökség-
nek a radikális felszámolását, amelyet az elmúlt évtizedek so-
rán kényszerített  ránk a birodalom és megannyi kollaboránsa. 
A régi mondás szerint „üres spájznak bolond a háziasszonya”. 
Valóban nehéz elképzelni, hogy az új kormány a megdöntött  

régi rendszer romjain úgy akarjon nemzet-újjáépítő progra-
mot alkotni, hogy egyébként sejtelme sincs arról: egyáltalán 
mi az a vagyoni talapzat, amelyre mindezt építheti.

Bár a munkaprogram részletei még nem ismeretesek, de a 
hatalmas munka megkezdése előtt  fontos néhány döntő 
kérdéssel szembesülni. Mindent meghatározó ugyanis az, 
hogy miként is defi niáljuk a nemzeti vagyon fogalmát. Az 
országleltár ugyanis semmiképp sem korlátozódhat csupán 
az anyagi vagyonokra. Az elmúlt évtizedek kutatásai drámai 
módon hívták fel a fi gyelmet arra, hogy egy közösség anyagi 
vagyona mindössze töredéke, legfeljebb egytizede a teljes va-
gyontömegnek. Magyarország esetében a teljes anyagi vagyon 
az egyéves nemzeti termékünk 3–3,5-szerese lehet, tehát leg-
alább 80 ezer milliárd forint, és szinte bizonyosra vehető, hogy 
kb. a fele annak, amivel már a hetvenes évek végén rendelkez-
tünk. Ám ez az óriási vagyontömeg eltörpül amellett , amelyet 
természeti értékekben meglévő nemzeti vagyonunk jelent. Itt  
döntően arra kell gondolnunk, amit minden archaikus kultúra 
„őselemként” tisztelt, vagyis: föld, víz, levegő és a „tűz”, amely a 
napfényt jelenti. Bár ennek pontos számbavétele nehéz feladat, 
de mindenképpen meg kell tennünk, hiszen ezek összértéke 
legalább 200–300 ezer milliárd forint, és a számbavétel elma-
radása növeli annak veszélyét, hogy a következő évtizedekben 
épp itt  megy végbe az újabb hatalmas vagyonvesztő kirablás. 
És ami legalább annyira fontos, mint a természeti értékeink, 
az a gigantikus vagyontömeg, amelyet az emberi erőforrások 
jelentenek.

A kormány az ezt összefogni törekvő „csúcsminisztérium” 
létrehozásával már jelezte ennek felismerését. A demográ-
fiai vagyon, a testi-lelki egészséget megjelenítő vagyonok, 
a tudástőke, azok a hihetetlen jelentőségű „szeretetjavak” 
(együttérzés, odafordulás, szolidaritás stb.) – amelyeket csak 
akkor veszünk számba, ha végzetes hiányukkal szembesü-
lünk – mind-mind döntő elemei ennek a vagyonkörnek. 
Csak remélhetjük, hogy az országleltár leendő elkészítői 
pontosan ismerik eme összefüggéseket, és segítségükkel a 
magyar nemzet végleg lezárhatja a birodalmi kifosztás, va-
gyonvesztés sötét korszakát. 

Bogár László

ORSZÁGLELTÁR
Egy emberi közösség életének alapját az a vagyontömeg jelenti, amely nélkül a fennmaradása elkép-
zelhetetlen. E vagyon gondos nyilvántartása és a gyarapításra irányuló erőfeszítések összehangolása 
a közösség számára döntő jelentőségű.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A DRV Zrt. dolgozói önkéntes szakmai munkájukkal már a gát-
szakadás másnapjától, jelenleg is a helyszínen segítkeznek a kár-
enyhítésben, mostantól azonban szervezett  formában, a három 
vízszolgáltató erőforrásainak összehangolásával hatékonyabb és 
széleskörűbb segítséget nyújthatnak a rászorulóknak.
 Vízügyi szakembereik elsősorban a víz- és szennyvízszol-
gáltatás helyreállítási munkálataiban vesznek részt, de a három 
vízmű meglévő eszközparkját is a települések rendelkezésére 
bocsátják. Hogy pontosan milyen tárgyi segítségre van szük-
sége a bajba jutott  településeknek a kármentesítés során, arról 
folyamatosan egyeztetnek a település vezetőivel, a katasztrófa-
védelem dolgozóival és a helyi vízszolgáltatóval. Szükség esetén 
többek között  autókat, szivatt yúkat, csatornatisztító-, víztisztító 
berendezéseket, helyszínre szállított  ivóvizet, talicskákat, vegy-

védelmi ruhákat, gumicsizmákat is biztosítani tudnak a munká-
latokhoz – tudtuk meg Winkler Tamástól, a Dunántúli Regio-
nális Vízművek Zrt. vezérigazgatójától.
 Winkler Tamás még hozzá tett e: a DRV Zrt., a DMRV 
Zrt. valamint a TRV Zrt. vezetőségi tagjai anyagi támogatással 
is hozzá szeretnének járulni a nincstelenné vált családok meg-
segítéséhez, melyhez a fedezetet saját fi zetésükből biztosítják. 
A vezetőségi tagok egyéni kezdeményezéséhez csatlakoztak az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezetőségi tag-
jai is.
 A DRV Zrt. az összefogásról és a segítő szándékról, vala-
mint az eszközök és források rendelkezésére állásáról és felhasz-
nálhatóságáról hivatalos úton, levélben tájékoztatja Illés Zoltán 
vízügyekért felelős államtitkárt is.  

Az ajkai iszapkataszrófa károsultjainak megsegítésére irányuló, példamutató összefogásra ösztönözte a regionális vízműveket a 
Duntántúli Regionális Vízmű Zrt. A Dunántúl legnagyobb vízszolgáltatója, a Duna Menti- és a Tiszamenti Regionális Vízmű 
Zrt.-vel közösen – a tárgyi és eszköz felajánlások mellett  – szakmai, valamint anyagi segítségnyújtással is részt kíván venni a 
katasztrófa sújtott a térség helyreállítási munkálataiban.

Összefognak a regionális vízművek az iszapkárosultakért: 
tárgyi, szakmai, emberi erőforrás és anyagi segítséget nyújtanak a rászoruló településeknek

Immár hagyományosan – idén is – október 1-jén az idősek világnapján köszöntött e az Önkormányzat a tordasi időseket. Ennek 
tiszteletére műsort szerveztünk, melyen felléptek a tordasi óvodások, az iskolások, Ráckeresztúrról a Darázs Derék tánckör tagjai és 
Marczinkó Mária népdalénekes. Ezt követt e egy kis vacsora, majd egy színvonalas Máté Péter est az énekes slágereiből. Köszönjük 
mindenkinek, aki segített  és munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez! 

Juhász Csaba           polgármester
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Kölyökklub

Hétfőnként 15 és 19 óra között  az általános iskolásoké a Műve-
lődési Ház! Lehet csocsózni, darts-ozni, asztali jégkorongozni, 
pingpongozni! A Művelődési Ház nyitva tartási ideje alatt  is, ha 
nincs egyéb rendezvény, lehet játszani!
Sok szeretett el várunk Benneteket!

Tordasi Sakk Klub

Sok szeretett el várunk minden kedves érdeklődőt 2010. októ-
ber 28-án, csütörtökön, 18 órakor a Művelődési Házban!
Célunk a sakkjáték népszerűsítése, a sakkélet fellendítése Torda-
son! Lehetőséget szeretnénk biztosítani gyermekek és felnőtt ek 
számára egyaránt a sakkozáshoz, beszélgetéshez a sakkal kap-
csolatban!

Ifi klub a Művelődési Házban

Ezentúl a péntekeket a tordasi fi ataloknak ajánljuk, ki lehet pró-
bálni majd az új és régi játékokat (csocsó, darts, asztali jégko-
rong, pingpong asztal), alkalmanként este pedig koncertekkel 
törjük meg a csendet. A játékok ezentúl a Művelődési Házban 
lesznek elérhetőek a kikapcsolódni vágyók számára.

Kalamár Zuárd festményeinek kiállítása

2010. november 13-21.
Művelődési Ház Nagyterem
November 13. (szombat) 17:00
Kiállításmegnyitó és állófogadás

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

2010. október 26. 18:00
Újbor kezelése
Előadó: Takács Edina borász 

Az előadás ingyenes! 

Tordasi Szüreti Fesztivál

2010. október 9-én 15 órakor kezdetét vett e a Szüreti Felvonu-
lás. A Művészeti Iskola diákjai 5 állomáson adták elő színes, lát-
ványos műsorukat. Nagyon ügyesek, felkészültek voltak, ezért 
csak sajnálhatja, aki nem látt a őket! Ez az év sajnos nem a szü-
ret, és nem a szüreti mulatságok éve! Igaz, minden viszonyítás 
kérdése! Idén több környező településen meg sem rendezték a 
szüreti felvonulást, vagy ahol igen, ott  a tordasi felvonulók száma 
már népesnek tűnt volna!
 A Gyermektáncház már hagyományosan sikeres volt, ami 
köszönhető a Művészeti Iskola vezetőjének, Németh Ildikón 
kiváló szakmai munkájának! Régen, más lehetőségek híján, a 
táncalkalmak jelentett ék jóformán az egyetlen szórakozást a 
közösségek számára. Magyarország a különböző kultúrájú né-
pek együtt élése következtében gazdag és változatos folklórkincs 
birtokosa. A még élő táncház élménye mozgásba lendíti a saját 
gyökereik iránt érdeklődő fi atalok fantáziáját. Az esti Szüreti Bál 
kezdetben nem tudott , és nem is akart, versenyezni a Megasztár-
ral, X-Faktorral, de a késő esti óráktól már az igazi szüreti bálok 
hangulatát idézte! 

Köszönet a szüreti menetet kínálóknak: a Kis Varjú Sörözőnek, 
a Szociális Ott honnak és a Spot Büfének! A Művelődési Ház 
nagytermének egyedi, kreatív díszítése Kalamár Zuárd keze 
munkáját dícséri! Köszönjük Simon Györgynek és nejének, 
Simonné Bucsi Brigitt ának, hogy eljátszott ák a bíró és bíróné 
szerepét! Köszönjük még Bánhidszky Balázsnénak is a színpad 
díszítéséhez kölcsön adott  szüreti eszközöket!
 
Köszönjük a segítséget a Tordasi Polgárőrségnek a Szüreti Fel-
vonulás biztonságáért!

Őszi Filmklub

A sorozat a vidámság, a Csehszlovák fi lmszatíra jegyében zajlik! 

Talán nem is kell bemutatni a levetítendő fi lmeket, már ismeri 
a mozirajongók népes tábora! 2010. október 27-én 18 órakor 
kezdünk a „Sörgyári Capriccio”-val. A folytatás szerdánként, 
ugyancsak 18 órától:

November 10.  Őfelsége pincére voltam
November 17.  Az én kis falum
November 24.  Az örökség
December 1.  Pacsirták cérnaszálon
December 8.  Egy szöszi szerelme

A vetítések látogatása ingyenes!
Minden érdeklődőt sok szeretett el hívunk és várunk!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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SA Művelődési Ház téli nyitvatartási ideje:
Hétfő 15:00–19:00, Kedd 9:00–19:00
Szerda 18:00–20:00, Csütörtök 15:00–19:00
Péntek 15:00–19:00
Hétvégén, ünnepnapokon: rendezvények szerint

Információ: +36 20 359 77 36

TORDAS LAKÓINAK NEVÉBEN SOK SZERETET-
TEL GRA TULÁLUNK KOVÁCS IMRE ÉS FELESÉ-
GE 60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJÁHOZ.

Juhász Csaba          polgármester



Az aradi tizenhárom

A Művelődési Házban október 6-án az első tanítási órában tar-
tott uk iskolai megemlékezésünket, melyen az aradi vértanúk 
halálát idéztük fel.
 A negyedik és a hetedik osztályos tanulóink előadásában 
dramatikus és látványos elemekkel tűzdelt műsort láthatt unk. 
Ám nehézséget jelentett  a hallgatóság számára az egyik mikro-
fon miatt i akadozó szövegolvasás fi gyelemmel kísérése. Negye-
dikes tanulóink dramatikus játéka alatt  a hátt érben a tizenhárom 
aradi vértanú nagy méretű kivetített  képét láthatt uk, mely nagy 
hatással volt ránk. Ezt a hatást erősített e a ’49-es megtorlást 
hűen érzékeltető és hozzánk oly közel álló rock zene. A műsort 
Domak Anikó tanárnő által vezényelt kis dalárdásaink előadása 
színesített e.

Lázár Vilmos, (főtiszt, ezredes), Gróf Dessewff y Arisztid (tábornok), Kiss Ernő, (tábornok), 

Schweidel József, (tábornok), Lovag Poeltenberg Ernő (tábornok), Török Ignác (tábornok), 

Lahner György (tábornok), Knezić Károly (tábornok), Nagysándor József (tábornok), 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly (tábornok), Aulich Lajos (tábornok), Damjanich János 

(tábornok), Gróf Vécsey Károly (tábornok)
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KÖNYVTÁR

A MEGEMLÉKEZÉS 
KÖNNYEI

MESÉK SZÁRNYÁN 

Kedves Olvasók!

Örömmel számolhatok be arról, hogy a  ismét  nyitva a könyv-
tár! A felújítási munkák végeztével helyükre kerültek a polcok 
és a könyvek, szeptember 27 -től újra lehet kölcsönözni. Azok, 
akik már jártak a megújult könyvtárban, egyetértett ek abban, 
megérte a hosszabbra nyúlt nyári szünet. Szeretném is felhívni 
a régi kedves Olvasók fi gyelmét, jöjjenek, nézzék meg a felújí-
tott  épületet, válasszanak az új könyvekből, amelyekből most 
ajánlok néhányat.
 Tolvaly Ferenc művei idáig hiányoztak a gyűjteményből. 
Többen is érdeklődtek utána, szívesen olvasnák, ha lenne. Egy 
korábbi sikerkönyve, a Boszporusz felett  a híd, és a legújabb: 
40 nap lélekúton most már kölcsönözhetők. Sokan szeretik 
Coelho könyveit, nekik ajánlom a legújabbat, a Brida címűt. 
Ebben a szerző visszatér a tőle megszokott  – és igazából el is 
várt – misztikus világhoz.
Egyik olvasónktól kapott  ajándékkönyvként került a könyv-
tárba Cristopher Paolini regénye, az Eragon. Érdekessége, hogy 
a szerző alig múlt tizenöt ( ! ), amikor hozzákezdett , azzal a 
feltett  szándékkal, hogy olyan könyvet írjon, amit ő maga is 
szívesen olvasna. Elhatározása sikert aratott , olyannyira, hogy 
azóta megjelent a folytatás: Elsőszülött  (2. rész) és Brisingr (3 . 

rész) címmel. Akik szeretik Tolkien világát, azoknak biztosan 
tetszik majd a fi atal író frissessége is.
 Többkötetes könyv is van még az ajánlani valók kö-
zött : Stieg Larsson Millenium trilógiáját a legnagyobb svéd 
krimisikerként tartják számon, a tévéből már ismert Vámpír-
naplók első három kötete is kölcsönözhető.
Azoknak, akik szeretik saját készítésű darabokkal széppé tenni 
környezetüket (ott hon, munkahely, iskola...) ajánlom a Tilda 
legkedvesebb barátai című könyvet – szeretnivaló fi gurákkal és 
sablonokkal –, és az Édes élet textilből címűt – „ennivaló” édes-
ségekkel, tortákkal.
Egy különleges mesekönyv maradt még a végére: újra megje-
lent nagyon szép kivitelben A medvefi ú című, fi nnugor mesé-
ket tartalmazó kötet.

Befejezésül szeretnék még egyszer köszönetet mondani a sok 
segítségért, ami  a könyvtár ki- és visszapakolásánál, rendezé-
sénél kaptam. 

Mindenkit szeretett el várok a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

Iskolánkban már hetekkel az ünnep előtt rajzpályázatot ír-
tunk ki alsós és felső tagozatos diákjaink számára. Minden 
tanulónak az volt a feladata, hogy egy általuk kiválasztott 
népmesét egyéni technikával megoldva készítsenek el a 
megadott határidőre. A rajzokat Somfai Sándorné igazgató-
helyettes-asszony, Varga Szabolcsné magyartanárnő, Nagy 
Nóra tanítónő és Horváth Györgyi rajztanárnő zsűrizték. A 
rajzpályázat munkáiból való kiállítást 30-án reggel az órák 
megkezdése előtt nyitottuk meg, mely két hétig volt megte-
kinthető iskolánk aulájában.

Ezen a napon minden szünetben, az aulában berendezett me-
sesarokban népmeséket nézhettek a gyerekek, illetve a kis al-
kotóhelyként működő rajz-sarokban meg is örökíthették az 
ott látottakat. „A tanórákon a tanmenetbe belevettem a ma-
gyar népmese napját, így nem csak a szabadidőben, hanem a 
rajzórákon is tudtunk készülni a gyerekekkel. A nagyon sok 
beérkezett pályamunka miatt a zsűri döntése alapján min-
den osztályból első helyezettet, illetve különdíjasokat válasz-
tottunk” – mondta Horváth Györgyi rajztanárnő.

A kiváló technika díját Könyves Kata, és a zsűri dicséretét 
Pajer Balázs kapta. A felsősök 1. helyezettjei a Bábel alapít-
vány támogatásával ingyen belépőt kaptak a Ramszesz, az 
ásatás című kiállításra. Az alsósok 1. helyezettjei könyvjuta-
lomban részesültek, a különdíjasok édességet kaptak. „Kü-
lön öröm volt számomra, hogy a mesesarokban a felsősök is 
ugyanolyan gyermeki rácsodálkozással nézték a meséket, Az 

Az égig érő paszuly Teszár Szilárd (4. o.) rajza 

mint alsósaink, így hozzájuk is eljutott népmeséink tanulsá-
ga és mondanivalója.” – tette hozzá az ünnep kapcsán a rajz-
tanárnő.

Szkiba Edit
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1.a: Sugár Anna Lili, 1.b: Miklós Dóra, 2. osztály: Simon Olivér, 3. osztály Kunsági Kinga, 4. osztály:Teszár 
Szilárd, 5. osztály: Csabó Dalma és Antal Luca, Szpisják Doroti és Benkei Sára, 6. osztály: Kollmann – 
Kullmann Ferenc, 7. osztály: Varga Anna, 8. osztály: Zoltai Liza

Különdíjasok
1.a: Gladcsenkó Fanni, 1.b: Szalféter-Torcom Szófi a Janka, 2. osztály: Erdei Gergő, 5. osztály: Márhoff er 
Szilveszter és Gál Máté, Bokros Blanka és Falusi Csenge, 7. osztály: Kerényi Nóra, 8. osztály: Molnár Rebeka

Minden év szeptember 30-án, – Benedek Elek születésnapjára emlékezve – ünnepeljük a magyar 
népmese napját. Pedagógusként tudjuk, a népmesék legnagyobb jelentősége abban áll, hogy fon-
tos ősi tartalmakat hordozva felkínálják gyermekeink számára az azonosulás lehetőségét, kitágítják 
a valóságot, de felhasználhatóak a problémamegoldás és alkalmazkodás fejlesztésére is, valamint se-
gítenek a szorongásoldásban. Népmeséinknek azért is jelentős szerepe van a gyermekek értelmi és 
érzelmi fejlődésében, mert viselkedési mintákat nyújtanak számukra. 



Csodálatos élményben volt részünk október 2-án, szombaton. 
Népzenész növendékeink vett ek részt a XIV. Országos Népze-
nei Találkozón Bonyhádon. A szereplő gyermekek mindegyi-
ke elismeréssel tért haza. 
 Az első csoport Dunántúli dallamokat játszott : Turú 
András és Szilágyi Szabolcs hegedűn, Konczos Vince brá-
csán, Somlói Tamás bőgőn, közreműködtek énekes lányok 
Antal Luca, Benkei Sára és Szabó Imola. Ez a csapat kiemelt 
nívódíjban részesült. Szólóban indult Sárossy Gyula, moldvai 
dallamokat játszott  furulyán, kísérték Nagy Zsolt tanár úr ko-
bozzal és Somlói Tamás dobon. Gyuszi nívódíjban részesült. 
Második csapatunk Kalotaszegi dallamokat adott  elő, Erdélyi 
Kristóf hegedűn, Kerényi Tamás brácsán, Somlói Tamás bő-
gőn, kik dicséretes oklevéllel tértek haza. 
Felkészítő tanárok: Domak Anikó, Kovács Márton, Nagy 
Zsolt, köszönjük minőségi munkájukat! 
 A szülők érdeklődése és segítsége nélkül sem jöhetett  vol-
na létre ez a felejthetetlen nap. Ők szállított ák autókkal a gyer-
mekeket és a tanárokat. Lelkesítő jelenlétük megnyugtatt a, 
oldott a a kis zenészeinkben a feszültséget: Somlóiné Tusnády 
Paula, Benkei Tamás, Turú Gábor, Tomai Zita, Szilágyi József, 
Vámos Nóra, Wágner Anikó, Kerényi Csaba, Salamon Sarolta, 
Sárossy Gyuláné, Téglás Melinda.

Azt gondoljuk, Tordas ismét gyarapodik, tehetséges muzsiká-
ló fi atalokkal!

Ismételten minden érdeklődőt szeretett el várunk a VIII. Szűcs 
Béla néptánc, népzenei, kézműves táborba az őszi szünetben 
,november 2-6. között . Esti különprogramok: kedden nyitó 
kiállítás és táncház, szerdán zenésznövendékeink bemutató-
ja,  fi lmvetítés és a Tűz Lángja zenekar koncertje, csütörtökön 
Dűvő zenekari koncert és záró táncház. 

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész 1975-ben az ENSZ 
Nemzetközi Zenei Tanácsban töltött  be elnöki tisztet, az ő kez-
deményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a Zene 
Világnapjának nyilvánított a. 
 A hagyományokhoz híven immár ötödik alkalommal ün-
nepeltük meg iskolánkban a Zene Világnapját. Idén az Érik a 
szőlő kezdetű dal közös éneklésével indított uk a megemléke-
zést, majd négy különféle dallam csendült fel iskolánk tanuló-
inak előadásában: Antal Luca (5. o.) énekelt, Pók Zsófi a (1.b) 
furulyázott , Pápai Áron (5.o.) citerázott , majd Szabó Réka (3.o.), 
Kovács Nikol (4.o.) és                                             ( .o.) diákok furu-
lyatrióját hallhatt uk. Majd – továbbra is az aulában – az osztá-
lyok között i vetélkedőre került sor Domak Anikó tanárnő ve-

zényletével, melyben rejtvényfejtés, betűkirakó, kicsiknek dobot 
ábrázoló, nagyoknak zeneszerző képét rejtő puzzle kirakása volt 
a feladat. Színesített e a játékot, hogy a kicsiknek kedvenc népda-
lukat kellett  lerajzolniuk, a nagyobbaknak pedig a Hej Dunáról 
kezdetű népdal szövegátiratát kellett  elkészíteniük. 
Az ötletes feladatokat színesített e, hogy egy perc alatt  minél több 
dalcímet kellett  összeírniuk a gyerekeknek. Ugyanez a zenei 
megemlékezés és vetélkedő – szintén Domak tanárnő vezény-
letével – két nappal később Gyúrón is megrendezésre került, az 
ott ani művészeti iskolás népzenész növendékek műsorával.

Szkiba Edit

Kedves Tordasiak!

Iskolánkban idén kommunikáció szakkör keretében újságíró-
műhely indult, melyen diákjaink az újságírás fortélyait sajátít-
hatják el, és iskolaújságot szerkesztenek. Gyerekeink nagyon 
lelkesen és tehetségesen végzik a szerkesztői munkát, ám az 
iskolai újság nyomtatott  formában való megjelenéshez nagy 
mennyiségű fénymásolópapírra lenne szükségünk. 

Felajánlásaikat és adományaikat szívesen fogadjuk és megkö-
szönjük.

Tagok: Zoltai Liza, Koczkás Eszter, Szpisják Doroti, Falusi 
Csenge, Májer Milán, Nemes-Andrik Dávid, Milichovszky 
Nóra, Kiss Evelin

• Iskolánkban október 11-én, hétfőn Teleki Zoltán rend-
hagyó irodalmi óra keretében az Aranyhal című mese-
játékát adta elő.

• Ünnepi műsorral és az Emlékparkban való koszorú-
zással méltó módon emlékezünk majd meg október 
22-én (délután fél 6-tól) az 1956. október 23-i forra-
dalomról, melyről a következő lapunkban számolunk 
majd be.

• Őszi szünetünket november 2–5-ig tartjuk, szünet utá-
ni első tanítási napunk: november 8.

• Idén az iskola felújítása miatt  az őszi szünetben ren-
dezzük meg tánctáborunkat, melyről részletesen 
Tordas, illetve iskolánk honlapján olvashatnak az ér-
deklődők.

TEKINTGETŐ

Biztos szomorú lesz, ha meglátja a szinte üres kukánkat, és hogy 
új elfoglaltságokat találtunk a vásárlás helyett ...

1. Én akarom, hogy legyen, vagy te akarod, hogy vegyem?
Akik azt gondolják, hogy a fenntartható életmód lemondások-
kal jár – hát igazuk van!  Csakhogy más lemondani a szükséges-
ről és más ésszerűen mellőzni a felesleges dolgokat. Én például 
ilyesmikről szoktam „lemondani”: akciós női táska, keksz dupla 

csomagolásban, naptej ajándék felfújható strandlabdával, egy-
szer használatos fényképezőgép, +50% ingyen bármiből, sőt 
ingyen osztogatott  energiaital (!); elektromos kenyérszeletelő, 
vagy kozmetikumok, amelyektől átlagosan 57%-kal lett em vol-
na szebb.
De bevallom őszintén, nem érzem, hogy bármiből is kimarad-
tam volna, ami jó. Hogy mi a jó, azon pedig mindig nekünk kell 
elgondolkodni.

Alsó tagozat 
1. helyezés: 1. b osztály
2. helyezés: 1. a és a 4. 
osztály
3. helyezés: 3. osztály
4. helyezés: 2. Osztály 

Felső tagozat 
1. helyezés: 6. osztály
2. helyezés: 7. osztály
3. helyezés: 5. osztály
4. helyezés: 8. Osztály

Alsó tagozaton:
1. helyezés: 1. osztály
2. helyezés: 2. és 4. osztály
3. helyezés: 3. Osztály

Felső tagozaton: 
1. helyezés: 6. osztály
2. helyezés: 5. Osztály

Gyúrói tagiskolánk helyezett jei:
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

FELHÍVÁS

ZÖLD HANGYÁK HÍREI

SZÁLL A MADÁR ÁGRUL ÁGRA , 
SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRUL SZÁJRA 

A játékos vetélkedő helyezett jei Tordason: 



Vidám gyermek zsivaj tölti be az új Mesevár óvoda termeit. 
Néha még lehet hallani egy kis pityergést, hiszen sok kicsi 
most szeptemberben kezdte meg az óvodai életet. Az új óvoda 
átadása után már készülhett ünk a hagyományos szüreti bá-
lunkra. Örömünkre sokan eljött ek erre az alkalomra, melyet 
az étt eremben tartott unk meg. Sajnos az idén nem tudtunk 
szüretelni, mert az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A szülők 
jóvoltából azonban az ősz ajándékai szőlő, különféle gyümöl-
csök, zöldségek nem hiányoztak a terített  asztalról. A Süni és 
a Csibe csoport táncolt és verseket mondott , a kicsik a Kati-
ca csoportosok pedig a közös táncban vett ek részt. Az idén is 
anyukák vállalkoztak arra, hogy kézműveskedésre invitálják a 
gyermekeket és felnőtt eket egyaránt. A jelenlévők meggyő-
ződhett ek róla, hogy a gyermekek nehezen tudták eldönteni 
mit is készítsenek először. Volt anyuka, aki azt mondta, hogy ő 
nem nagyon ügyes, de azért megpróbál valamit kitalálni mit is, 
lehetne készíteni. Azt hiszem, mindannyian láthatt uk, hogy a 
gyermekek iránti szeretet, a lelkesedés csodákra képes. 

A óvodásaink nevében szeretném megköszönni minden-
kinek a sok-sok segítséget, fi nom sütemény, gyümölcsöt és 

gyümölcslevet. Kívánok mindenkinek szép hosszú őszt, hogy 
még sokat lehessünk a szabadban és megcsodálhassuk a ter-
mészet szépségeit. 

Zelk Zoltán: Őszi mese

Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél. Mostanában nagyon 
szomorú volt. Hiába jött  játszani hozzá a szellő, csak nem vidult 
fel.
– Miért nem hintázol velem? - kérdezte a szellőcske. -Látt am, 
most mindig egy kismadárral beszélgetsz. Ugyan, mennyivel 
mulatságosabb ő nálamnál? No, de találok én is más pajtást!
A falevél erre sírva fakadt.

– Ne bánts, szellőcske, tudhatnád, mennyire szeretlek, és látha-
tod, milyen szomorú lett  a sorsom. Azelőtt  reggelenként arany 
napsugárban fürödtem, és fecskesereg köszöntött  vidám jó reg-
gelt. Most se napsugár, se fecskék. Hová lett ek, miért hagytak el? 
Nézd az arcom, a nagy bánatt ól egészen megöregedtem, már 
ráncos is, az esőcseppek naphosszat elülhetnek benne!
A szellő megsajnálta a falevelet. Megsimogatt a, vigasztalta, de az 
zokogott , hogy leszakadt az ágról, és hullt a föld felé.
Nem baj, ha meghalok - gondolta - úgysem ér már semmit az 
életem.
De a szellő nem hagyta kis barátját: szárnyára vett e, s azt mondta:
– Oda viszlek, ahová akarod! Merre repüljünk?

De a falevél bizony nem tudta.
Éppen akkor egy kismadár szállt a fára. Csodálkozott , hogy nem 
találta ott  a falevelet; máskor már messziről integetett  neki, alig 
várta, milyen híreket hoz.
– Ott  van a kismadár - ujjongott  a falevél, - akivel beszélgetni 
látt ál. ő megígérte, hogy hírt hoz a fecskékről, talán már tudja is, 
merre kell utánuk menni!
Odarepültek hát hozzá. A kismadár elmondta, hogy egyik paj-
tása látt a, mikor a fecskék összegyűltek s elhatározták, hogy itt  
hagyják ezt a vidéket, s elindulnak tengerentúlra. Azt beszélték: 
ott  mindig aranyos napsugár ragyog.
– Menjünk utánuk-könyörgött  a falevél.
A szellő nem kérett e magát. Szálltak hegyen-völgyön, erdőkön, 
mezőkön, míg csak a tengerhez nem értek. Azon is átszálltak, 
mikor egy fecske suhant el mellett ük. Rögtön észrevett e a kis 
falevelet, aki több társával együtt  olyan kedves házigazdája volt. 
Örömében gyorsan összehívta a fecskéket; de mire odaértek, a 
falevél már nagyon fáradt volt. A fecskék szépen rátett ék a csil-
logó tenger hátára. Ott  himbálódzott  a ragyogó napsütésben. A 
fecskék énekeltek, a napsugár mosolygott , a szellő duruzsolt.
– Most már boldog vagyok - sóhajtott a a kis falevél, aztán álom-
ba ringatt a a tenger.

Kányádi Sándor: Eljött  a szüret

Eljött  a szüret.
Itt  van.
Jó pohár mustot
itt am. 
Lepényt is ett em,
édest,
igazi túrós
bélest.
Kongatják, kong a
donga.
Indulok ki a
dombra.
Hátamon öblös
putt ony.
S még a Napból 
is must foly.

Csanádi Imre: Szüret után

Pihen a prés.
Mustszag bódít.
Zenél a csönd,
hallgatom.
Szőlőszem és
részeg darázs
hempereg az
udvaron.

Csukás István: Sün mese

Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd a nyáron?
Itt  az ősz, a lomb lehullt már, 
most látom , hogy előbújtál.

Körmöd kopog, eliramlasz,
vigyázz, itt  a tél , te mamlasz!
De sün nem jön zavarba,
 belebújik az avarba.

2. Na jó, erre tényleg szükségem van. Melyiket vegyem?
Igazából itt  is gondolkodni kell, és ügyesen megtalálni a lehető-
ségeket. A hipermarketek óriási kínálata bőven elégnek tűnhet, 
de leggyakrabban mégsem itt  fogjuk megtalálni a megfelelő 
termékeket...

• Ami helyi termék és nincs csomagolása. (Saját zöldség, 
szomszédtól tojás, piacról gyümölcs stb.; termelők keresése 
a közelben)

• Ha ilyen nem létezik, akkor magyar terméket, aminek a cso-
magolását fel lehet használni valamire vagy visszaváltható. (Be-
főtt esüveg, papírdoboz, műanyag tálka, textil stb.)

• Ha ilyen sem létezik, akkor legalább kevés csomagolása legyen, 
ami természetes anyag vagy könnyen újrahasznosítható. 

• Ilyen sincs? És tényleg muszáj megvenni...? Na most még 
utoljára, de keresni kell rá valami megoldást, ebből nem csi-
nálunk rendszert! (A Zöld boltban és az Ökoszolgálatban 
ezen gyakran tudnak segíteni, olyan környezetbarát és/vagy 
magyar termékek vannak, hogy nem is gondolnánk!)

Jegyezzük meg: ha engedünk az (ésszerűtlenül) olcsó árak 
csábításának, nagy valószínűséggel az éhbérért dolgoztató, kör-

nyezetvédelmi előírásokat be nem tartó, rossz alapanyagokat 
felhasználó külföldi céget és a településünkön keresztüldübör-
gő kamionforgalmat fogjuk támogatni.

3. Még egy komposztálós sarok, plusz néhány gondolat, és kész!
A fentiek után már nagyon kevés hulladékunk lesz, aminek 
nagy része szerves, ezt az udvaron egy sarokban saját készítésű 
komopsztálóban gyűjthetjük, és később felhasználhatjuk a kis-
kerthez. Nem nagy ördöngősség!

Kerüljük azokat a termékeket, amelyek veszélyes hulladék-
ká válhatnak és próbáljunk minél több vegyszert természetes 
anyagokkal kiváltani. Bútort és egyéb hosszú távra szóló termé-
ket ritkán vegyünk és jó minőségűt; ami elromlik, javítsuk, ne 
dobjuk ki! Ha mégis használatlan, felesleges tárgyaink vannak, 
hirdessük meg egy mindeningyen oldalon (itt  kérni is lehet), 
a teszveszen, vagy adományozzuk el. Ruhát, és amit tudunk, 
vegyünk használtan, vagy ami még jobb, járjunk csere-bere 
börzékre!

Sáfi án Fanni          Zöld Hangyák
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ÓVODAI HÍREK

GYEREKOLDAL



2010. augusztus 6 - 13. között  Erdélyben, Székelyföldön edző-
táboroztunk. Edzéseinket Hargitafürdőn, illetve a csíkszeredai 
Iskolás Sport Klubnál tartott uk. Közös edzéseken vett ünk 
részt a helyi és az éppen ott  edzőtáborozó UTE élsportolóival.

Az edzéseken kívül igyekeztünk kirándulásokra is sort keríte-
ni. Újból ellátogatt unk  Gyímesbükkre az „ezeréves” határhoz, 
voltunk Zeteváralján ahol a csodálatos hegyek és fenyvesek 
által ölelt „hűvösebb” vizű víztározónál strandoltunk és  bográ-
csoztunk. Visszafelé jövet egy elég kalandos úton felmentünk 
a Madarasi-Hargitára , gyönyörködtünk a Hargita hegyvo-

nulat szépségeiben, majd egy egészen jó és szép erdei úton a 
Vargyas patak völgyében leereszkedtünk Szentegyházára. 

Egy következő alkalommal Szovátára kirándultunk és úsztunk 
a sós vizű Mogyorósi tóban, majd délután igyekeztünk vissza 
szálláshelyünkre Hargitafürdőre, hogy a fi úk eleget tudjanak 
tenni a „Balu” kalandpark erőnléti edzésnek beillő kihívásai-
nak. A hét hamar eltelt de a gyönyörű időnek köszönhetően 
megint sikerült  egy hétig élvezni szálláshelyünk Hargitafürdő 
szépségeit, ózondús klímáját, a Csipike-forrás valamint a Val-
lató-medence 7,5 °C-os gyógyvizét.

Tordas Község Polgármestere
Juhász Csaba úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Gratulálok a helyhatósági választáson elért eredményéhez! Kí-
vánom, hogy a kitűzött  célok megvalósításához legyen ereje, 
egészsége és kitartása. Ebben biztosan segítik az önkormány-
zati képviselők, akiknek ezúton is gratulálok! A továbbiakban 
a falu értékeinek védelme és biztonságos fejlődése biztosított , 
mert az érdekeltek egy asztalnál ülnek és a támogatásuk nagy. 

2010. október 4. 

Tisztelett el: 
Derecskei János 
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JUDO – CSELGÁNCSOLVASÓI LEVÉL

A 2008-es év adóinak 1%-ából 2009-ben 469.000Ft 
került az alapítvány számlájára. Ezzel az összeggel tá-
mogatt uk a(z) 

• különböző iskolai versenyek díjazását (58.000)
(Sajnovics Nap, Madarak Fák Napja, A népmese Napja)

•  versenyek nevezési díjait, útiköltségeit (11.500)
• szakköröket (28.500)
• osztálykirándulásokat (9000)
• nyári táborokat (255.000)

(Szlovénia, Erdély, Bakonybél)
• iskolai bútorok készítését (107.000)

Köszönjük minden támogatónak!

2010-ben a várható összeg: 292.815 Ft

Szabóné Hegedűs Mónika           kuratóriumi tag

A TORDAS KÖZSÉGÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY HÍREI

Lezárult az árvízi segély gyűjtése

Az ongai árvízkárosultak megsegítésére szervezett  
gyűjtés eredményeként 180 ezer Ft pénzadomány 
érkezett  a Közalapítvány számlájára. Ezt az összeget a 
Közalapítvány és az Önkormányzat további 180-180 
ezer forintt al kiegészíti, így településünk 540 ezer fo-
rintot ad át Onga polgármesterének a leginkább rászo-
rulók támogatására.

Segítség az iszap-károsultaknak

Sajnos a jótékonysági gyűjtésnek újabb aktualitást 
adott  a vörösiszap által elöntött  településeken élők 
kétségbeejtő helyzete. Andorfy Ott ó kuratóriumi tag 
kezdeményezésére a Közalapítvány pénzadományo-
kat gyűjt. A befolyt összeg a devecseri önkormányza-
ton keresztül közvetlenül a bajbajutott akhoz kerül.

Adományaikat a Közalapítvány számlájára utalhatják, 
vagy az Önkormányzatnál elhelyezett  csekken fi zet-
hetik be.

A Tordas Községért Közalapítvány 
számlaszáma:

11600006-00000000-22752262

A gyűjtést támogatja a Polgárőrség és a Tordas Érték-
megőrző-fejlesztő és Kulturális Közhasznú Egyesület.

Segítségüket köszönjük!

Erdélyi Gábor          kuratóriumi elnök



Gyömbéres sütőtöktorta fügehabbal

Omlós tésztát gyúrunk, amit míg elkészül a töltelék, hűtő-
be teszünk.

Omlós tészta: 24 dkg sima liszt, 8 dkg porcukor, csipet-
nyi só, 1 kiskanál sütőpor, 16 dkg vaj, 1 evőkanál tejföl, 1 
tojás sárgája. 

Töltelék: 1 kg sütőtök, két szelet friss gyömbér, 2 db tojás, 
8 dkg cukor, 1,5 dl tejföl, ¼ kiskanál szerecsendió, ½ kiska-
nál fahéj, 1 púpozott  evőkanál vaníliás pudingpor, 1 citrom 
reszelt héja és 1 dl tejszín, egy csipetnyi só.

Elkészítés: a sütőtököt megtisztítjuk, a gyömbérrel 
együtt  felkockázzuk és kevés vizet öntve alá, lefedve meg-

pároljuk, miután megpuhult a tök (körülbelül 10 perc) a 
fedőt levéve elpárologtatjuk a levét és hűlni hagyjuk. A 
többi hozzávalót összekeverjük, majd a pépesített  tökhöz 
keverjük.
Kilisztezett , vajazott  sütőformába simítjuk a tésztát, tapasz-
talatom szerint egy nagyobb és két kisebb pite süthető. Vil-
lával megszurkáljuk a tésztát és beleöntjük a tölteléket.
180 fokon, körülbelül egy órát sütjük (tű próbát végzünk).
Vaníliás porcukorral meghintjük és hűlni hagyjuk. 
A fügehabhoz 6 db aszalt fügét egy edénybe teszünk, 1 evő-
kanál rumot teszünk hozzá és felöntjük annyi vízzel, hogy 
ellepje, majd puhára főzzük. Kivesszük és összeturmixoljuk, 
majd 1 dl keményre vert tejszínhez keverjük, amivel díszít-
jük a tortánkat. Nem tudom, milyen, miután teljesen kihűl 
a torta, mert már langyosan mind elfogyott . Úgy nagyon 
fi nom, az biztos!

A RÓMAI KA TOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Állandó alkalmaink:
Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Szerdánként este 6-kor szentmise ezt követően a napi zsolozs-
ma befejező részét a kompletóriumot imádkozzuk utána fel-
nőtt  bibliaóra.
Az ádventi időszakban minden kedden és csütörtökön reggel 
6 órakor roráte (hajnali mise) 
Szombatonként este 6-kor előesti liturgia.

Tegnap este 7 óra után indultam haza. Devecsert elhagyva alig 
tett em meg néhány kilométert, amikor belegondolva, hogy 
nekem van, hová hazamennem, de akik itt  maradnak, azoknak 
nincs, kijött ek a könnyeim. Ebben persze benne volt az egész 
nap felgyülemlett  feszültség is. A ti imatámogatástoknak tulaj-
donítom, hogy napközben sikerült erősnek maradnom. Hár-
man is voltunk papok, akik segítőkkel végigjártuk az utcákat
 Devecserben. Erre a terepmunkára jellemző, hogy volt 
civil segítő, aki a délelőtt i forduló után délutánra inkább csak 
lapátolást vállalt, mert akkor csak néhány négyzetmétert lát és 
nem többet. Úton hazafelé arcok villantak be. Sanyi bácsié, aki 
hetven évesen is takarít. Tibi bácsié, akinek a háza már egé-
szen tiszta az egy heti munka után. Egy fi atalemberé, aki a ke-
rítésnek támaszkodva tétlenül szemlélte, hogyan dolgozik tíz 
katona a házának udvarán. Egy asszony arca, akinek testvére 
Kolontáron meghalt a katasztrófában. Lacié, aki a szülei házát 

takarított a munkatársaival és barátaival. Egy bokáig iszapban 
álló asszonyé, aki a kérdésre, hogy mire van most a legnagyobb 
szüksége, azt válaszolta, hogy gyónásra. Gumicsizmában a 
mocsokban álltunk mindkett en, így tisztult meg a lelke. Más 
emberek arcából az elszántság tükröződött , hogy nem hagyják 
el házukat. Megtört, elkeseredett  emberi arcok és tett re kész 
arcok. Őszinte emberi tekintetek. A többség elhagyta házát, de 
aki ott hon van, reménykedik. Egyetlen jó szóra megnyílnak, 
s már mondják is élett örténetük évtizedeit, amit néhány óra 
tönkretett  az áradat. Most új élet kezdődik
számukra, ha segítünk nekik új életet kezdeni.
 A remény nem sugárzik ugyan belőlük, csupán pislog, de 
ez elég. Érdekes és magyarokra jellemző is talán, hogy az anya-
got senki nem nevezte vörösiszapnak. Amíg a tározóban van 
az anyag, addig így hívják, de amikor elönti valakinek a házát 
akkor egészen új nevet kap, s nevetve mondják a furcsábbnál 
furcsább, általam sosem hallott  gúnyneveket. Humorral akar-
ják kifejezni, hogy fölébe kerekednek az anyagnak. Leírhatat-
lan pusztítást okoz az anyag, de az ember, az élet, az élni akarás 
erősebb.

Imádkozzatok értük, hogy éljen bennük a remény!

Horváth István atya
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Az elmúlt hétvégén régen látott  barátnőmet vártam vendégség-
be. Mint mindig, most is ki akartam tenni magamért és nyilván 
ennek megfelelő ételsort tálaltam fel. Egy kedves barátom íny-
csiklandozónak tűnő receptajánlatát főztem meg előételnek: 
gyömbéres sütőtökleves fügehabbal, serano sonkával és meté-
lőhagymával. Éppen csak nem csalt könnyeket a szemünkbe, 
olyan fi nom lett . Elindult a vezérhangya…és tegnap megsütöt-
tem ennek a levesnek a tortaváltozatát (sonka nélkül).
 Miután megsült, szaladtunk vele egy kört: szomszéd Zita, 
Sármásy Marika, a szokásos tesztelő csapatom. Még vissza sem 
ért Kinga, Marika sms-e megjött , nagyon fi nom, eteti magát. 

Zita a teraszról szólt át: nagyon ízlett , még Szabi is megett e, pe-
dig nem is szereti a sütőtököt. Kérjük a receptet, vagy írd meg! 
Éjjel, éjféltájban jött  az utolsó sms az ominózus levest is evő ba-
rátnőtől, aki szintén kapott  vacsorára pár szeletet, hogy „szuper!” 
Kérem a receptet!
Úgy döntött em adom és nem csak nekik, mindenkinek.

Jó étvágyat hozzá!

Kunsági Gabi

„ADDIG MÉG ÚGYIS HOZ VALAMIT AZ ÉLET”

HA TALÁLNA EGY PÉNZTÁRCÁT AZ UTCÁN, 
ÖN VISSZAADNÁ?  (A SZEPTEMBERI SZÁMBAN MEGJELENT CIKK FOLYTATÁSA)

Annak, hogy a már leadásra kész októberi ételajánlómat egy mozdulatt al tolom arrébb, egyetlen oka 
van: nem hagyhatom, hogy az élményt, amit tegnap többen átéltünk, csak egy év múlva, a következő 
sütőtök-szezonban oszthassam meg Önökkel.

Bediktáltan minden adatomat és az összes olyan körülményt, 
amit tudok az üggyel kapcsolatban, amiket nem mellesleg ponto-
san ugyanígy el kellett  mondanom éjjel a másik két rendőrnek is. 
Nem hiszek a véletlenekben. Azt is sorszerűnek gondolom, 
hogy épp ezen a weboldalon dolgoztam azokban a napokban: 
www.ertekter.hu. Sok olyan megállapítást tesznek nálam sokkal 
okosabb emberek az itt  bemutatott  és többek között  általam is 
szerkesztett  anyagokban, amiket szívesen megmutatnék azok-
nak az uraknak, akik most próbálják az autónk két kerekét né-
hány ezer forint reményében értékesíteni. 
Egy átfogó nemzetközi felmérés, a World Value Survey (www.
worldvaluessurvey.org - angol) eredményeként 2009-ben a Tár-
ki kutató cég szakemberei megállapított ák, hogy Magyarország 
a világ értéktérképén - a régió egyetlen országaként - Bulgáriá-

hoz, Moldovához és Oroszországhoz van közel, és meglepően 
távol helyezkedik el a nyugati-európai országoktól, de még Szlo-
véniától, Szlovákiától vagy Csehországtól is. 100 magyarból 75 
gondolja, hogy a törvényeknek mindig engedelmeskedni kell, 
és hiszi, hogy a sikerhez kemény munka kell. Ugyanakkor 75 
szerint Magyarországon rákényszerül az ember, hogy az érvé-
nyesüléshez szabályokat hágjon át, 82 szerint nem lehet becsü-
letesen meggazdagodni, és mindösszesen 50 gondolja azt, hogy 
mindenki maga felelős a saját sorsáért. 
A kutatásban megkérdezett ek közül 80% adna vissza a jogos 
tulajdonosának egy pénztárcát, amit talált, de meggyőződése, 
hogy amúgy általában a társadalomban 80% azok aránya, akik 
nem tennének ugyanígy. Valami nem stimmel. Válság van. Ér-
tékválság. Nem kicsit, nagyon. 

Mi 5 évvel ezelőtt  költöztünk Tordasra. Olyan helyet kerestünk 
a fővárostól nem messze, ahol még jelentenek valamit azok 
a szavak, hogy becsület és tisztesség, és az emberek egymás 
iránt őszinte bizalommal és nyitott sággal fordulnak. Találtunk. 
Ahogy a három pici gyerekünk a való világban a negyedik pedig 
a pocakban növöget, egyre gyakrabban merül fel bennünk az 
a kérdés, hogy milyen értékrendre neveljük őket, mit tanítsunk 
nekik erről a mai világról. Mondjuk és mutassuk azt, amit látni 
szeretnénk, vagy készítsük fel őket a mai Magyarországon ma-
gunk körül tapasztalt világra. Én azok közé tartozom, akik még 
fáradhatatlanul hiszik, hogy feladatunk tovább adni a szüleink-
től megörökölt hagyományokat és értékeket a következő nem-

zedéknek. Vallom, hogy nincs más út, csak az amire születt ünk 
és idealisztikusan hiszem, hogy ha az ember valódi emberekkel, 
érzelmekkel és dolgokkal veszi magát körbe, azok bástyaként 
szolgának ebben az elértéktelenedett  mai valóságban. 

Jó ezekben hinni, még akkor is, mikor valaki elviszi az autónk két 
kerekét… Őszintén remélem, hogy ételre, ruhára vagy gyógy-
szerre kellett  az érte kapott  pénz, vagy gyermekek lett ek az abból 
vásárolt játékoktól boldogabbak. 

Szabó Erik



Eladó Zalakaroson Napfény Üdülőszövetkezetben másfél szo-
bás, 2x1 hetes üdülési jog 500.000 Ft-ért. Fürdőtől 500 méterre, 
az M7-es autópályánál, könnyen megközelíthető.

Érdeklődni lehet: 06 22 467 537
Piláth János

dátum csapatok eredmény szerzett  pontok összpontszám helyezés

2010.08.14. 15:00 Ercsi-Tordas 3-0 0 0 12. hely

2010.08.22. 15:00 Tordas-Csór Truck-Trailer 12-0 3 3 5. hely

2010.08.29. 15:00 Vértesacsa-Tordas 1-4 3 6 5. hely

2010.09.05. 14:30 Tordas-Fehérvárcsurgó 3-1 3 9 4. hely

2010.09.12. 14:30 Pátka-Tordas 5-1 0 9 6. hely

2010.09.19. 14:00 Tordas-Felcsút

2010.09.26. 14:00 Jenő-Tordas 3-2 0 9 7. hely

2010.10.03. 13:00 Tordas-Iszkaszentgyörgy 4-0 3 12 6. hely

2010.10.10. 13:00 Söréd–Tordas 1-1 1 13 7. hely

2010.10.17. 12:30 Sárszentmihály-Tordas 0-4 3 16 7. hely

2010.10.23. 12:30 Agárdi Gyógyfürdő-Tordas
2010.10.31. 11:30 Tordas-Vál

2010.11.07. 11:30 Gyúró-Tordas
2010.11.14. 11:30 Szár-Tordas
2010.11.21. 11:00 Tordas-Lovasberény

dátum csapatok eredmény szerzett  pontok összpontszám helyezés

2010.08.14. 17:00 Ercsi-Tordas 4-0 0 0 15. hely

2010.08.22. 17:00 Tordas-Csór Truck-Trailer 5-2 3 3 8. hely

2010.08.29. 17:00 Vértesacsa-Tordas 4-4 1 4 9. hely

2010.09.05. 16:30 Tordas-Fehérvárcsurgó 3-3 1 5 6. hely

2010.09.12. 16:30 Pátka-Tordas 3-0 0 5 9. hely

2010.09.19. 16:00 Tordas-Felcsút

2010.09.26. 16:00 Jenő-Tordas 2-6 3 8 8. hely

2010.10.03. 15:00 Tordas-Iszkaszentgyörgy 1-2 0 8 9. hely

2010.10.10. 15:00 Söréd-Tordas 1-7 3 11 8. hely

2010.10.17. 14:30 Sárszentmihály-Tordas 0-5 3 14 8. hely

2010.10.23. 14:30 Agárdi Gyógyfürdő-Tordas
2010.10.31. 13:30 Tordas-Vál

2010.11.07. 13:30 Gyúró-Tordas
2010.11.14. 13:30 Szár-Tordas
2010.11.21. 13:00 Tordas-Lovasberény

A tordasi ifjúsági labdrúgó csapat mérkőzései és eredményei

A tordasi felnőtt  labdrúgó csapat mérkőzései és eredményei
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HIRDETÉSEK

Keményfa brikett  (44,5 Ft / kg) 
1 csomag = 11kg = 490Ft

GYÚRÓ TÜZÉP
Tűzifa: méterben és kuglizva
Építőanyagok: sóder, homok, cement, 
mész, zsalukő, áthidaló, betonvas

Nyitva tartás: szerda 8–16, szombat 8–12 
Egyéb időben telefonon rendelést felveszek. 

Tel.: 06 20 538 5581
Fehér Lajos GYÚRÓ TÜZÉP TORDAS

LABDARÚGÁS

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

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

Keretes hirdetések
  tordasiaknak nem tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal   7 000 Ft   9 000 Ft
nyolcad oldal   4 000 Ft   5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fi zetésnél 15% kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fi zetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartal-
mazzák az áfát. 

Megjelenésre szánt hírdetéseit a kisbiro@tordas.hu 
e-mail címre, vagy a Községházára jutt athatja el!
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres andrea
Kiadványszerkesztés: LPI Produkciós Iroda

Nyomdai kivitelezés: OOK Press Kft .
Példányszám: havonta 800 példány

Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu 
e-mail címre, vagy a Községházára jutt athatja el!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Orvosi ügyelet
 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig: hétvégén (péntek 
16 órától hétfő reggel 8 óráig), valamint ünnepnap előtt i mun-
kanap 16 órától az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig 
hívható az ügyelet. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon 9–17 óráig orvosi ügyelet működik Martonvásáron a 
Brunszvik út 1. sz. alatt i rendelőben – kizárólag járóbeteg-ellátás 
(Tel.: 22 460 053)!
A háznál történő ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet lát-
ja el. Az ott  dolgozó, adatfelvételt intéző asszisztens, nővér meg-
felelő informálása a betegek érdeke, ezért kérjük, az ő kérdéseire 
pontosan válaszoljanak, hogy a helyszínre érkező orvos a lehető 
legtöbbet tudja meg a betegről!

Tisztelt tordasi betegek! 

Egészségügyi miniszteri rendelet értelmében két évente min-
denkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is ha nincsen 
panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzetbe bejelentke-
zett eket, akik több mint két év óta nem jelentek meg a rendelő-
ben, hogy leleteikkel, szűrővizsgálati eredményeikkel az orvosi 
rendelőben rendelési időben jelentkezni szíveskedjenek. 

Tisztelett el: dr. Kertész Tamás háziorvos

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104

Betegszállítás: 22 311 325

Orvosi rendelő: 22 467 527 /  06 20 390 1505

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 25 492 021 /  25 492 008

Gyógyszertár: 22 460 019 (Martonvásár)

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 22 460 007 vagy 06 20 969 5963

Általános segélyhívó: 112

Posta: 22 467 503

Iskola: 22 467 532

Óvoda: 22 467 502 (42 mellék)

Polgármesteri hivatal: 22 467 502 

(adóügy közvetlen száma: 22 668 067)

Csatorna üzemzavar bejelentés: 06 30 641-6935

Fibernet: (kábel-TV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)

EON (áram) műszaki hibabejelentés: 80 533 533

EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 80 424 242

Fejérvíz hibabejelentés: 80 203 895

Okmányiroda: (Martonvásár) 22 460 081

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Tel.: 22 467 527 / 06 20 390 1505

Rendelési idő: 
Hétfő: 13–17, patika 13 - 18
Kedd: 12–16
Szerda: 8–11, patika 8–12
Csütörtök: 8–11, patika 8–12
Péntek: 8–12
A felírt recepteket hozzátartozó is átveheti!

Tájékoztatásul a rendelési idő Gyúrón:
Hétfő: 8–12
Kedd: 8–12
Szerda: 12–16
Csütörtök: 13–15
Péntek: 9–12

Kistérségi központi orvosi ügyelet
Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Tel.: 25 492 021 / 25 492 008  

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

Tordas Védőnői Tanácsadó
Szabadság út 87.
Nagyné Schubert Réka védőnő 
(bejelentkezés: 06 30 312 7672)

Rendelési idő: 
Szerda: 11–12 Dr. Kertész Tamás orvossal 
Szerda: 12–14 csecsemő és kisgyermek (önálló) 
Szerda: 14–16 várandós (önálló) 


