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Juhász Gyula
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott ,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt  van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. 

Reményik Sándor 
Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek. 
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak

És lábaidhoz együtt  hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak. 
Istenem, add, hogy mind halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő 
S mégis egyre inkább símogatás: 
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, 
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. 
Ámen. Igen. És a gonosztól van 
Minden azonfelül. 

Mindenkinek boldog, békés karácsonyt és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
• jóváhagyta a a 2011. évi belső ellenőrzési tervet;
• hozzájárult a Tordas-Gyúró védőnői körzet megbontásához 

2011. március 1. napjától az alábbiak szerint:
I. körzet: Tordas település egésze + Tordas település óvo-
dája + Tordas településen iskolába járók
II. körzet: Gyúró település egésze + Gyúró település óvo-
dája + Gyúró településen iskolába járók;

• elfogadta a védőnői pályázati kiírást;
• úgy döntött , hogy a Tordas Községért Közalapítvány számlá-

jára „szociális bizott ság” megjelöléssel beérkezett  támogatá-
sokat csak a Szociális Bizott ság használhatja fel a rászorulók 
támogatására;

• döntött  arról, hogy a 102/2010. (X. 18.) számú határozatát a 
következővel egészíti ki:

A polgármester megállapított  illetményét és költségtéríté-
si átalányát 2010. október 4-től kell alkalmazni.

• elfogadta a Sajnovics János Egyesített  Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanév 
működéséről készített  beszámolóját; zárt ülésen 

• döntött  a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton induló tanu-
lók támogatásáról.

Ezúton kérünk elnézést Bucsi István képviselő úrtól, akinek 
neve kimaradt az esküt tett  képviselők felsorolásakor a Kisbíró 
novemberi számában. 

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ –
TESTÜLETI ÜLÉS, 2010. NOVEMBER 16.

Kedves Tordasiak!

Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott , az önkormány-
zat ilyenkor beszámol arról mit tett , hogyan gazdálkodott  mind-
annyiunk pénzével ebben az esztendőben.
 Az idei év a fejlődés éve volt. Idén értek be annak a munká-
nak a gyümölcsei, amelyet az elmúlt években közösen végez-
tünk. A tavalyi év végét eddig még soha nem látott , kiemelkedő-
en magas pénzmaradvánnyal zártuk, mely kellő alapot biztosított  
az idei évre tervezett  feladatainkhoz. Ezt kiegészített e az utóbbi 
években megszokott , racionális költségvetés és az itt  élők nagy 
részének tenni akarása. Az eredmény mindenki számára látható, 
a település fejlődése példa nélküli. Ezt a munkát értékelte Tordas 
lakossága az őszi választásokon. Ennek a munkának a folytatása 
vár az új testületre, felismerve és kihasználva a körülményeink 
adta lehetőségeket. Mindeközben intézményeink stabilan mű-
ködtek, rendezvényeink túlnőtt ek a település határain. Az itt  élők 
összefogása, és ennek híre büszkeséggel töltött  el minden jóér-
zésű tordasit. Még ha nem is tudott  idén mindenki azonosulni 
a célokkal, kimagasló volt a munkát, tárgyakat felajánlók száma. 
Reméljük a következő években is sikerül olyan célokat meghatá-
rozni, melyeket sokan fognak tudni támogatni.

A befi zetéseikkel idén is sokan teljesített ék a településsel szembe-

ni kötelességüket, de sajnos egyre többen vannak, akik ezt nem 
tudják, vagy nem akarják megtenni. 
 2010-ben a víz- és szemétszállítás díját a szolgáltatók által 
javasolt módon az infl áció mértékével emeltük, a csatornadíj 
változatlan maradt. Továbbra is magmaradtak a szemétszállítási 
díjfi zetés alóli mentességek és kedvezmények. A tavalyi év végén 
eltöröltük a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adóját.

Nézzük az intézményeinket:

Iskolánk továbbra is intézményfenntartó társulás formájában 
működik Gyúró Községgel. A művészetoktatást továbbra is sa-
ját szervezésben az iskola keretein belül látjuk el. Néptáncosaink, 
énekeseink és zenészeink több szép elismerést értek el az év so-
rán, szinte minden hétvégén szerepeltek szerte az országban. Az 
Országos Tanulmányi Versenyen, a Pillikék néptánccsoport alsó 
tagozatos korosztálya, I. helyezést ért el. A bonyhádi Országos 
Népzenei Találkozón, több csoportunk nívódíjat szerzett  és töb-
ben kaptak dicséretet.

Óvodánk továbbra is kistérségi fenntartású. Szeptembertől az 
átadott  új épülett el megoldódott  a több éve húzódó férőhely hi-
ány. Az utóbbi két évtized legnagyobb építkezése közel egy évig 

KÖZMEGHALLGATÁS 2010.
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj Pályázaton 16 tanuló jelentkezését támogatja. 

A Bursa A típusú pályázatokra pályázónként 10 hónapig havi 4000,- forintot biztosít az Önkormányzat.
A Bursa B típusú pályázatokra pályázónként háromszor 10 hónapig havi 4000,- forintot biztosít.

TÁJÉKOZTATÁS

tartott . A saját kivitelezéssel, a cégek támogatásával és a lakosság 
segítségével közel 100 millió forintot sikerült megtakarítania te-
lepülésünknek. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét!
  
A Művelődési Ház rendezvényei tovább bővültek, új klubok ala-
kultak, több érdekes előadást láthatt unk, hallhatt unk. Az önkor-
mányzat jeles napjai számos látogatót vonzott ak mind Tordasról, 
mind a környező településekről. A rendezvények színvonalas 
programjai tovább növelték községünk jó hírét.

Sportegyesületünk is sikeres évet zárt. Szép eredmények szü-
lett ek a lövész, a cselgáncs szakosztályokban. Felnőtt  labdarúgó 
csapatunk a 2009–2010 évi idény végén az előkelő 6. helyen, if-
júsági csapatunk szoros versenyben a 2. helyen végzett , ami példa 
nélküli. Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk nekik!

Nézzük a beruházásainkat:

• a korábban elfogadott  fásítási terveknek megfelelően pótoltuk 
idén is növényeinket, bővített ük az egynyári virágos ágyása-
inkat

• a közterületeink tisztasága érdekében 16 új, saját készítésű sze-
metest helyeztünk el a község különböző pontjain

• a település vízelvezetés szempontjából kritikus helyein, több 
száz méter árkot és átereszt tisztított unk ki, mind bel- és kül-
területen

• felújított uk a falu elején lévő fakeresztet
• szeptember elején átadtuk az új háromcsoportos óvodát és 

vele együtt , a legújabb előírásoknak megfelelően kialakított  új 
főzőkonyhát a hozzátartozó étt eremmel

• a civil szervezeteket is bevonva idén márciusban is megszer-
veztük a tavaszi falutakarítást

• az útfelújítási programunknak megfelelően, új aszfaltburkola-
tot kapott  településünk két legrosszabb állapotban lévő utcája, 
a Köztársaság utca, és a Gesztenyés út Vörösmarty és Jókai 
utca között i szakasza

• októberben a további károsodás elkerülése érdekében szak-
szerűen kijavítatt uk a belső útjaink kátyúit

• egy új helyiséggel növeltük az önkormányzat Hivatalának 

területét, további három irodát újított unk fel, korszerű tele-
fonközpontot helyeztünk üzembe, mindezeket az Önök ké-
nyelmesebb kiszolgálása érdekében

• megállapodást kötött ünk az agárdi popstrand szervezőjével 
így a tordasi lakosok idén is fél áron látogathatt ák az agárdi 
koncerteket

• a régi iskola felújítására 10 millió forintot nyertünk, a mun-
kálatokat a nyáron el is végeztük. Vizesblokkot alakított unk 
ki, megújultak a falazatok vakolt felületei, új szigetelt aljzatot 
kaptak a helyiségek és új korszerű nyílászárók kerültek a régi-
ek helyébe. Ezzel egy időben megújított uk a villany- és fűtési 
hálózatot.

• felújított uk a Szabadtéri Színpad oldalsó ajtaját és a hozzá 
vezető lépcsőt, valamint a villamos energiát szolgáltató szek-
rényt és szerelvényeit

• elkezdtük a patakpart két oldalának, valamint a sportpálya 
mellett i erdőnek a kitisztítását, rendezését, sétány kialakítását

• helyi vállalkozókat segítő HANGYA vásárteret jelöltünk ki a 
művelődési ház udvarán

• a Tordas Községért Közalapítványon keresztül közel 10 
millió forint értékben nyertünk hűtőszekrényeket és mosó-
gépeket, melyek az elhúzódó elbírálás miatt  a közeljövőben 
kerülnek kiosztásra

• elkészített ük egy tornacsarnok tanulmánytervét, építési en-
gedélyt nyújtott unk be az egészségház átalakítására, melyet a 
napokban kapunk meg

• Leader pályázat keretében 80 %-os támogatással közel 2,9 
millió Ft-ot nyertünk a Tordas-Gyúrói kerékpárút tervezé-
sére, 2,2 millió forintot a néptánctábor megrendezésére, 1 
millió Ft-ot az iskola informatikai fejlesztésére, 11 millió Ft-
ot az új óvoda korszerű fűtési és melegvíz rendszerének ki-
alakítására

• idén is sikeresen vett ünk részt az „Út a munkához” program-
ban, melyben átlagosan 16 főt foglalkoztatt unk átlag 8 hóna-
pig, így összesen közel 12 millió Ft támogatást nyertünk erre 
a célra

• 3 új tantermet, 2 vizesblokkot alakított unk ki az iskola tető-
terében

• a szelektív hulladékgyűjtés újabb állomásaként márciustól a 
Községháza előtt  külön gyűjtjük az üveghulladékot
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Ezek után nézzük a korábbi évek csatorna beruházásá-
ból fakadó kötelezett ségeink jelenlegi állását.

Az Államkincstár által korábban inkasszált 15 %-os közműfej-
lesztési hozzájárulások egy részét a Legfelsőbb Bíróság Ítéletei 
alapján visszakaptuk. Mivel az Alkotmánybíróság még nem 
döntött  a korábbi igénylések jogosságának kérdéséről ezért ezek 
sorsáról továbbra sincs információnk.

Viszont élő napi probléma a 2006-ban egységesen aláírt ÁFA 
kölcsönnel kapcsolatos megállapodásban szereplő kötelezett -
ségvállalás. A hitelt átvevő cég polgári pert indított  Ráckeresztúr 
és a többi település ellen, valamint felszólított a önkormányza-
tunkat is a követelés és kamatainak a megfi zetésére. A per jelen-
leg is tart, a következő bírósági tárgyalás január elején lesz. Ez 
összességében 153 millió Forint.
A lakáskassza szerződések lejártát követően a csatorna beruhá-
zást fi nanszírozó bank elszámolt a Viziközmű Társulatunkkal. 
Ennek eredményeképpen Ráckeresztúr és Tordas település-
nek összesen 278 millió forint tartozása van. Ebből a települé-
sünkre jutó rész közel 110 millió Ft. A Ráckeresztúr és Térsége 
Csatornaberuházó Víziközmű Társulat év közepén döntött  a 
megszűnéséről, így rövidesen az összes megoldandó feladat és 
felhalmozott  tartozás az önkormányzat, vagyis a településen 
élők nyakába fog szakadni. Ez lesz a következő év egyik nagy 
megoldandó feladata.
Így bármennyire is sikeres volt gazdaságilag az idei év, számol-
nunk kell azzal a ténnyel, hogy a korábbi csatorna beruházásból 
fakadó kötelezett ségeket már valóban nem tudjuk tovább húzni, 
meg fogják akasztani a közösen elért fejlődés ütemét. Ebben az 
esetben jövőre újra számolnunk kell egy esetleges adósságren-
dezéssel, amit az utóbbi években mindig sikeresen el tudtunk 
kerülni. Mindezek viszont kihathatnak a nem kötelezően ellá-
tandó feladatainkra.

A felsorolt nehézségek ellenére továbbra is bízunk a jövő-
ben! Az elért eredmények hitet és erőt adnak a folytatás-
hoz. A következő héten tárgyalásra kerülő, jövő évre szóló 
költségvetési koncepcióban stabil működést, és szerényebb, 
a lehetőségeknek megfelelő fejlesztéseket terveztünk. Ezek 
részben az idei évre tervezett, de meg nem valósult kisebb 
beruházások, valamint az óvoda és kertjének végleges befe-
jezése. Továbbra is sok energiát szeretnénk fordítani a közte-
rületeink gondozására, ápolására, kisebb mértékű fejleszté-
sére. Szeretnénk jövőre is az idei évhez hasonló, több, kisebb, 
közösségépítő társadalmi munkát szervezni, melynek ered-
ményei a települést szolgálnák.

Beszámolóm végén köszönöm a volt képviselő-testületnek, 
képviselőtársaimnak, a bizottságok tagjainak, az intézmé-
nyeink vezetőinek, dolgozóinak, az önkéntes munkát válla-
lóknak és mindazok munkáját, anyagi és szellemi segítségét, 
akik ebben az évben is hozzájárultak településünk műkö-
déséhez, fejlődéséhez. Köszönöm az együtt tenni akarást, 
a közösségért hozott áldozatot, amelyeket idén is többször 
megtapasztalhattunk. Bízom benne, hogy a most felálló új 
testülettel jövőre is mindent el fogunk követni, hogy a ne-
héz, kilátástalan helyzeteket megoldjuk és a várható problé-
mák ellenére is előbbre jussunk. Ehhez viszont továbbra is 
számítunk az Önök segítségére, előremutató tanácsaikra és a 
nehézségekben a megértésükre. Köszönöm, hogy meghall-
gattak.

Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt, és Kegyelmekben 
gazdag Új Esztendőt kívánok!

Juhász Csaba            polgármester 

Megköszönjük tagságunknak az egész éves emelt számú szolgálatot, támogatóinknak pedig azt, hogy hozzájárultak az eh-
hez szükséges anyagi fedezet biztosításához.
Az adóbevallási időszakra tekintett el, jó szívvel ajánljuk, hogy támogassanak adójuk 1 %-ával, akik tehetik. 

Adószámunk 19097439-1-07
Nevünk: Tordasi Polgárőrség 
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008

Településünk minden lakójának Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk:
Vezetőség

POLGÁRŐRSÉG HÍREI
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Most kezdődik el a vásárlási láz, amikor ajándékvásárlási, be-
vásárlási szándékkal megrohamozzuk a boltokat, piacokat, 
nagyáruházakat, karácsonyi bazárokat. Ott  lapul a nagyobb 
összegű készpénz, és a bankkártya a zsebünkben, a táskákban, 
illetve a megszerzett  áru a kocsinkban.
Sajnos a statisztika számai azt jelzik, hogy nem fordítunk kel-
lő fi gyelmet értékeink védelmére. A bűnelkövetőket vonzza a 
vásári forgatag, gyakran találnak kedvező alkalmat bűnös szán-
dékuk megvalósításra ezekben a hetekben.
Igaz a régi mondás: Alkalom szüli a tolvajt, mely alkalmat 
óvatlanságunkkal teremtjük meg

Vigyázat! A zsebtolvaj általában nincs egyedül. A legtöbb 
esetben a bűnelkövetők „munkamegosztásban” tevékenyked-
nek. Van között ük olyan, akinek az a feladata, hogy elterelje a 
fi gyelmet. A „fedező” az áldozat mellett  eltakarja a tolvaj ke-
zét. A „jelző” feladata, hogy kiszúrja a tömegből azokat, akik 
fi gyelik őket. Végül van az „értékmentő”, aki a lopást követően 
a helyszínről eltűnteti a megszerzett  tárgyakat.
Ha már bekövetkezett  a zseblopás, haladéktalanul tegyen felje-

lentést. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű 
a lopás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön 
fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott  
tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az 
elkövetőről adott  pontos személyleírás nagymértékben segít-
heti a rendőrök munkáját.Ha elvitt ék bankkártyáját, mobilte-
lefonját, azokat még a feljelentés előtt , amilyen gyorsan csak 
tudja tiltassa le.
Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitt ék, akkor azonnal 
cseréltesse le a zárakat.
Ha tett en éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét és 
értesítsék a rendőrséget.

Érdemes megfogadni a tanácsot, különösen most 
az ünnepek előtt i időszakban, a saját érdekünkben, 
hogy ne váljunk károsultt á, mely tönkre teheti a ka-
rácsony békéjét.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS 
VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!

Azért, hogy senki számára ne kezdődjenek rosszul 
az ünnepek, kérjük fogadja meg tanácsainkat:

• Bevásárláskor ne tartsa a pénzt egy helyen.
• Ne vigyen sok pénzt magával, kizárólag annyi legyen Ön-

nél, amennyi feltétlenül szükséges.
• A bankkártya mellett  ne legyen ott  a PIN-kód.
• Autóban se pénzt, se értéket ne tároljon.
• Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben 

fi gyeljen a környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg 
szorítsa magához, így elkerülheti a sértett é válást.

• Fokozott abban fi gyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, 
tömegben tartózkodik utazik.

• Ajánlott  válltáskáját maga előtt  fogva közlekedni.
• Ne tartson okmányokat értékeket hátizsák, hátitáska kül-

ső zsebeiben.
• Mobiltelefonját se hordja jól látható helyen, mert felhív-

hatja vele magára a fi gyelmet.

• Ne tegyen egy helyre pénztárcát, csekket, hitelkártyát, 
okmányokat.

• Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, 
vagy a kézre, lábra erősíthető övön hordható, illetve a 
ruházat alatt , nyakba akasztva viselhető táskák.

• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táská-
ját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.

• ATM-ből történő pénzfelvételnél idegen személy ne 
lássa a beütött  kódot és a felvett  összeget.

• Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő sze-
mélyt lát maga mellett , ellenőrizze értékeinek meglétét.

• Gyorsétt ermekben ne akassza székre táskáját, kabátját, 
mert azt könnyen leakaszthatják a tolvajok.

• Külföldi utazása során is fogadja meg tanácsainkat, 
mert a zsebtolvajlás nemzetközi „szakma”.

• Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hosszadal-
mas utánajárásra számíthat és a pótlás is költséges.

TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
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Mesés Mikulás

A TIK színjátszó csoport meseelőadása sok nézőt vonzott  a 
Művelődési Házba. A családok apró tagjai nagy élvezett el néz-
ték a remek előadást! Az egyedi, modern mesejáték előadásá-
nak sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a fi atalok nagyon sokat 
próbáltak a Művelődési Házban, feláldozva kevéske szabadide-
jüket! Köszönet érte Nekik!

Adventi vasárnapok

A latin eredetű szó – adventus – megérkezést, eljövetelt jelent. 
A Jézus születésére való várakozás a felkészülés, a reménykedés 
időszaka. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a 
december 25-e között i négy hetes „szent idő” a karácsonyra való 
lelki felkészülés ideje.
Valamikor éjféli harangszó hirdett e az advent, valamint az egy-
házi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az 
időben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Napfelkelte előtt  
hajnali miséket tartott ak, amelyeket „angyali misének”, „aranyos 
misének” is neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent 
első vasárnapjától vízkeresztig megtiltott a az esküvőket, zajos 
mulatságokat. Az adventi koszorú hagyománya ősi időket idéz, 
kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival.
Első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvi-
dékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút 
fontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa 
más vidékein is meghonosodott . A valódi adventi koszorú készí-
tése a 19. században jött  divatba. Egy hamburgi lelkész ott honá-
ba hatalmas fenyőkoszorút erősített  a mennyezetre, melyen 24 
gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később az egysze-
rűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Min-

den adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtott ak meg. A 
gyertyákat vörös és aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével 
díszített ék.

Forrás: Internet

Az Adventi gyertyagyújtások és a hozzájuk kapcsolódó előadá-
sok meghitt , családias légkörben zajlott ak. November 28-án 
15 órakor nyílt meg az Adventi Vásár és Kiállítás a Művelődési 
Ház kistermében. 16 órakor Süller Zsolt Evangélikus lelkész úr 
beszéde hangzott  el, majd az óvodások műsorát láthatt ák az ér-
deklődők. Vasárnaponként 19 óráig, hétköznap a Művelődési 
Ház nyitva tartási idejében volt látogatható a kiállítás és a vásár. 
December 5-én 15 órakor vett e kezdetét a Karácsonyi Vásár, 
melyen a helyi kézművesek mellett  megjelentek a Váli-völgyiek 
is. A kínálatból: csuhé, gyöngy, levendula, kosárfonó, kerámia, 
fazekas, gyöngy iparművész (ékszerek), foltvarrók, kézműves 
ajándékok (szalvétatechnikával, hímzéssel, papírmasséból, stb), 
festmények.

Adventi Vásár és Kiállítás képekben

Kiállítók: Báhidszki Petra, Blaskóné Király Zsuzsanna, Bok-
ros Anna, Kovács Erika,Mihovics Márta, Mocsonoki Ká-
rolyné, Sármássy Zoltánné, Illis Virág és Berta, Varga Att ila 
és az általános Iskola 1/b és 2/a osztálya.

16 órától Kenyeressy Károly váli Református lelkipásztor mon-
dott  ünnepi beszédet, majd a  Tordasi Asszonykórus előadá-
sát csodálhatt ák meg a megjelentek. Az Asszonykórus tagjai 
megint kitett ek magukért, vendéglátásuk sok érdeklődőt ma-
rasztalt ott . Külön köszönet érte!12-én Bokros László Baptista 
Gyülekezetvezető presbiter úr szólt az egybegyűltekhez, majd a 
Művészeti Iskolások látványos előadása következett . December 
19-én a Római Katolikus Egyházközség Adventi köszöntése fog 
következni. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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Kedves Olvasók!

A decemberi könyvtári híreket írva önkéntelenül arra gondo-
lok, milyen gyorsan eltelt ez az év is. Tudom, ez nem  túl eredeti 
megállapítás, és benne van az a bizonyos elégedetlenség, hogy 
mennyi mindent terveztünk még, amire nem úgy vagy nem any-
nyi idő jutott , mint szerett ük volna.
 A könyvtárral kapcsolatban azonban maradéktalanul örül-
hetünk a felújított  épületnek, annak, hogy a beszerzési keret 
lehetővé tett e az olvasók igényeinek, elvárásainak megfelelő 
könyvek, újdonságok beszerzését. Jó hír, hogy az állománygya-
rapításra fordítható összeg - remélhetőleg- jövőre sem lesz keve-
sebb. Így a községi könyvtárak között  széles folyóirat-választék-
kal, könyvállománnyal büszkélkedhetünk.
 Mivel a hideg napokból, hosszú téli estékből lesz még bő-
ven, a legújabb könyvekből ajánlok néhányat. A kicsik nagyon 
szeretik a Franklin-könyveket, most itt  a legújabb, a Franklin és 
a biztonságos sisak. Szintén nagy kedvenc Th omas, a gőzmoz-
dony: újabb mesék róla és mozdonybarátairól ( én csak a Kövér 
Ellenőr azonosítására vagyok képes...). 
 Újra megjelennek Pom Pom meséi, a Festéktüsszentő 
Hapci Benő biztosan tetszeni fog a legkisebbeknek. Berg Judit 
könyve, a Rumini egy kisegér kalandjait meséli el, a kötet Az év 
gyerekkönyve lett  2007-ben, és itt  a folytatás is: Rumini Zúzma-
ragyarmaton címmel.

Felnőtt eknek ajánlom a 13 rejtély: korunk legizgalmasabb tudo-
mányos talányai c. könyvet, Csernus Imre Felnőtt  húsleves-ét, 
Warren Adler: Nincs új a csillár alatt  c.  regényét. Ez A rózsák 
háborújá-nak a folytatása, amelyben a Rose szülők nemcsak az 
ott honukat döntik romba, hanem tizenéves gyerekeik életét is 
megnyomorítják; biztosan emlékeznek rá, a fi lm is nagy siker 
volt Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny de Vito fősze-
replésével.

További könyvek

Fejős Éva: Cuba Libre
Robin Cook: Beavatkozás
David Safi er: Pocsék karma
Kutya, macska, varrótű: 17 meseszép kézimunka
Barabás Renáta: Papírékszerek
Frank Júlia: Gyerekzsúr: receptek kicsiknek és nagyoknak

Remélem, sikerül kedvükre való könyvet találniuk! 
Szeretett el várok mindenkit 2011-ben is a könyvtárban!
Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok!

Varga Szabolcsné

KÖNYVTÁR

KA TOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG 2010. ÉVI 
VERSMONDÓ VERSENY
2010. december 3-án, pénteken rendezték meg a tábori püs-
pökség székházában az immár hagyományos szavalóversenyt a 
katonaszülők gyermekeinek. 
Az indulókat a verseny kezdetén Berta Tibor ezredes, általános 
helynök köszöntött e, majd bemutatt a a zsűrit, akiknek megkö-
szönte, hogy vállalták ezt a nehéz, ugyanakkor szép szolgálatot. 

A zsűri tagjai: 
dr. Simicskó István Honvédelmi Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkár
Bíró László katolikus tábori püspök 

Juhász István vezérőrnagy HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató 
Bozó Tibor ezredes HM HVK Személyügyi Csoportfőnökség 
csoportfőnök
Zóka József ezredes HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség 
VPI igazgató

A Zsűri Különdíját a tordasi Magyar Melinda kapta, aki Illyés 
Gyula: Haza a magasban című versét mondta el.
Felkészítő tanár: Hamzáné Banyár Irén.

Gratulálunk a szép eredményhez! 
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FEKETE ISTVÁN: RORÁTE
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Ki-
csit hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre 
nyíljanak-e, vagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett  lézeng, ámbár elég 
hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a 
csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol 
kis lámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, ámbár 
hiszen sár van mindenütt .

Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, 
s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek 
már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt.
Ajtó nem csatt anik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha alud-
na, a mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi 
hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Sutt og 
még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyú-
lik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi 
Magasok...”

Mise végére egészen bemelegedett  a templom; majdnem ott -
honos lett , legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de 
így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan –; bár, ha tudták volna, 
hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték 
volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között , kitartó, régi 
harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy 
ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, 
mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtó-
ban még mozgás van, hát csak ülnek, sőt Illés a lábát is kinyújtja, 
mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy 
is ráér. Fél szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de 
Máté nem mozdul... Amilyen kutya konok ember volt világéle-
tében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb, de 
abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatt a a dékány, 
azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakra-
valóba, és szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad – és Mátéra néz, 
aki – úgy látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el –, pedig három hónappal 
fi atalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak fi atalabb. Aztán 
milyen sárga a füle... akár a halott é...
– Jóságos Isten, csak nem lett  vele valami?!...
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepott yanik egyszer a 

fáról – csendesen odamegy, és kicsit borzongva megérinti Máté 
vállát:
– Hallod-e, Máté?
Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítatt al, mert tele 
van a szíve, és szereti most Illést így közel látni –, már elmúlott .
– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk.
És egymás mellett  kicsoszognak a templomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik kis pufók angyal 
Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott . – Olyan meleg lett  
a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – sutt og a kis angyal.
– Hát bizony a mai világban...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fi am.
A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy 
selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét ál-
modnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost 
sütött  a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?

A toronyban ekkor ütött  hetet az óra, s ett ől a földi hangtól 
megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott  
maradt volna az arcukon.
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Ezzel a szomorú igazsággal kezdem búcsúzásomat a falu kö-
zösségétől. Bár tudom, hogy az itt  töltött  több mint tizenegy 
év szolgálati időm alatt  főleg a két falu reformátusait ismertem 
meg, de törekedtem arra, hogy más felekezetűeket, lehetőleg a 
falu egészét megismerjem.
 1999 nyarán érkeztem Gyúróra. Emlékszem, akkor még 
egész nagy tehéncsorda legelészett  a két falu között , a tó mel-
lett i réten. Akkor még a falu falusiasabb volt, legalábbis az én 
szememben. De ez is elmúlt…
 A református gyülekezet is falusiasabb volt. Jó néhány 
idős bácsit és nénit eltemettünk az évek során. Nagyon hiá-
nyoznak ők a templomból, az istentiszteletekről, a minden-
napi találkozásainkból. Tudjuk, ez az élet rendje, és egyszer 
minden elmúlik.
 Eszembe jutnak az elmúlt évek gyerekhetei, ifj úsági tá-
borai, a gyülekezetei délutánok, a konfi rmációs felkészítők, a 
hitt anórák, az asszonydélutánok, télidőben a házi istentiszte-
letek, a bibliaórák, a vasárnapi istentiszteletek. Felsorolni sem 
tudom az elmúlt tizenegy év alkalmait. És ezek újra és újra is-
métlődtek. De tudjuk, egyszer minden elmúlik, így ez is. Azt is 
tudom, mindez nem volt hiába. Mert az ige, Isten beszéde nem 
szól hiába.
 Emlékszem az első évek gyerektáborosaira. Milyen kicsik 
voltak! Hogyan keresték az ember figyelmét, megértését, sze-
retetét. De ez is elmúlt, felnőttek. Mára már pimasz kamaszok 
lettek. Sokszor nehéz, de szeretem őket.
 Szinte látom a szemem előtt, ahogy hét évvel ezelőtt a 
torony felújításával elkezdtük a templom megújítását. A nagy 
vállalkozás előtt a presbitérium előtt a toronyépítés példáza-
tát olvastam föl. „Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, 
és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e min-
denre a befejezésig?” (Lk 14,28) És tellett a befejezésig, Isten 
kegyelméből. A szíveket adományozásra indította az Úr.
 Aztán öt éve a templomhajó is megújulhatott. Sok min-
den az ellen szólt, hogy elkezdjük a munkát. Emlékszem, egy-
két idős presbiter megkérdezte: „Tiszteletes úr, leszedjük a 
tetőt? A templomból kilátunk az égre?” Bizony kiláttunk. És 
Isten megáldotta a fáradozásunkat. Bár volt idő, mikor már 
csak egy-ketten vertük a vakolatot, fogyatkozni látszott az 
akarat. De Isten megáldotta ezt a munkát is, befejezhettük. 
De ez is elmúlt.
 Elmúlt a tizenegy év szolgálatom is a gyülekezetben, a 
falu közösségében. Hálás vagyok Istennek az itt eltöltött ti-
zenegy évért! Ez volt első önálló lelkipásztori helyem. Hadd 
mondjam így: itt lettem, váltam igazán lelkipásztorrá. Ezért 
hálás köszönetet mondok a gyülekezetnek, a falunak is.
De van, és lehet új kezdet. Az elmúlt évek során jöttek új 

emberek a gyülekezetbe, a templomba. Az üresen maradó 
helyekre mások ültek. Hála Istennek, időről időre megújul-
hattunk és megújulhatunk! Bárcsak egyre többen merné-
nek elindulni a gyülekezetbe, ebbe a különleges közösségbe. 
Azért különleges, mert az Úr Jézus Krisztus uralkodik ebben 
a közösségben. „Ő fejünk, mi néki tagja”. És valóban, az Ő 
uralma legyen egyre nagyobb minden tag szívében.
 Hiszem, hogy helyett em jön más, aki tovább viszi a mun-
kát. Folytatja a gyülekezet belső és külső építését. A belsőt, 
hogy megépüljön a gyülekezet mint lelki ház. Benne az egyes 
tagok a fundamentumhoz ragaszkodva – aki Jézus Krisztus –, 
épüljenek szeretetben. De a külső ház is épüljön, hiszen a gyü-
lekezet jövőbeli nagy terve az új gyülekezeti ház megépítése.
 Hiszem, hogy Isten akaratából hívtak meg a Cegléd-újvá-
rosi gyülekezetbe. Feleségemmel együtt sokat ültünk imád-
ságban e fölött. Menni vagy maradni? Oly sok minden köt 
bennünket Gyúróhoz, Tordashoz, az itt élő emberekhez. Sok 
mély és szoros barátság, még több jó ismerős. A lelkészlakás 
tényleg otthonunkká lett. Díszítettük, formáltuk, széppé tet-
tük. Itt kötöttünk házasságot, hűséget fogadva egymásnak 
Isten és a gyülekezet előtt. Itt született meg kislányunk. De 
láttuk, tapasztaltuk azt is, ahogy összeértek az elmondott 
imádságok Gyúrón és Cegléden. Az elhívásban, indításban 
látjuk az Ő munkálkodását. 
 A Gyúrói Református Gyülekezetnek – melynek leány-
gyülekezete Tordas – nagy múltja van. A dicső múltból követ-
kezhet a jövendő is. De csak a múltból élni nem lehet, hiszen 
Isten mindig a jelenben akar cselekedni. Kérem a gyülekezet 
tagjait, hordozzák imádságban a lelkészválasztást, valóban az 
Úr akarata valósuljon meg!
 Búcsúzásképpen felidézem az etióp kincstárnok törté-
netét. Ebben a történetben Isten csodás munkálkodását lát-
hatjuk, ahogyan igehirdető és igehallgató egymásra találnak. 
Majd – mivel Isten munkálkodik – azt olvashatjuk, hogyan 
válnak el egy idő után újra egymástól. Mindkettőjüket hasz-
nálja tovább az Úr, igehirdetőt és igehallgatót egyaránt.
 A történet végén – bár elváltak egymástól – ezt olvashat-
juk: „…de örvendezve haladt tovább az útján. (ApCsel 8,40) A 
mi utunk Ceglédre kanyarodik. A gyúrói, tordasi gyülekezet 
útja is tovább folytatódik. Legyen hittel teli és örömteljes ez 
az út, tudva, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusunk gondot visel 
szükségeinkről.

Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!

Ócsai Tibor            lelkipásztor 

EGYSZER MINDEN ELMÚLIK…
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
„Örvendjen az egész világ ,
Megnyílt mennyei szép virág
Megvirágzott  csemetéje,
Mint mandula jó gyümölcse.
Senki a bűntől ne féljen,
A haláltól ne rett egjen,
Csak szép csendességbe legyen…”

E kalotaszegi köszöntő verssel kívánunk nagyon sok szeretett el 
Áldott  Karácsonyt és Boldog új évet! 

2011. januárban lesznek a félévi vizsgák, melyek egyben 
nyílt napok is, tehát várjuk az érdeklődőket, szülőket, hoz-
zátartozókat!

Vizsgabeosztás 

Január 5. szerda szolfézs 
(helyszín fszt. 4. osztály terme)
3. csoport 14.30-15.15
4. csoport 15.30-16.15

Január 10. hétfő 14.00 zenei/hangszeres 
(helyszín iskola aulája) 
Népzenész és blockfl öte szakos összes növendéknek!

Január 13. csütörtök néptánc 
(helyszín néptánc szaktanterem)
1. csoport 13.00-13.45
2. csoport 14.00-15.30 + 15.30-16.00 népi ének
3. csoport 16.00-17.30 + folklórismeret (a házi dolgozat be-
adási határideje január 6!)

Január 14.00 péntek szolfézs 
(helyszín fszt. 4. osztály terme)
1. csoport 13.40-14.25
2. csoport 14.30-15.15

Félévi értesítések kiadása: január harmadik hetében, 
17-21-ig, a tanórák rendje szerint.

Ismét iskolánk rendezi meg a területi népdaléneklési versenyt 
2011. január 12-én, szerdán 14.30 órakor az iskola aulájában. A 
gyerekeknek is jó érzés, ha minél több érdeklődő jelenik meg és 
nézi végig kis produkcióikat. 

ELSŐSEGÉLY
HOGYAN ISMERHETŐ FEL A STROKE, ÉS MIT KELL TENNI...

„Egyre többen hívják a mentőket, amikor a szélütés tüne-
teit észlelik. ... Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a te-
lefon után, sokkal hamarabb kérnek segítséget. Jól tudják, 
hogy minden perc számít, hiszen, ha három órán belül si-
kerül a betegnek eljutnia a legközelebbi Stroke központba, 
úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre.” 

Tudta, hogy stroke, más néven a szélütés felelős minden 
harmadik halálesetért? És tudta, hogy három esetből kett ő 
megelőzhető, ha még időben felismerjük a tüneteket, és 
azonnal mentőt hívunk? 
Egy neurológus azt állítja, hogy ha a stroke áldozatát 3 
órán belül elkezdheti kezelni, teljesen visszafordítható az 
állapot. teljesen! Azt mondja, hogy a stroke felismerésé-
nek és diagnosztizálásának egyszerű a trükkje, azután pe-
dig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését. 

Az orvosok szerint bárki felismerheti a stroke-ot, ha három 
egyszerű kérést mond az illetőnek: 

meg kell kérni az illetőt, hogy mosolyogjon. 
meg kell kérni, hogy beszéljen, mondjon egy egy-
szerű mondatot (összefüggően: pl. Szép napunk van). 
meg kell kérni, hogy emelje fel mindkét karját. 
Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bárme-
lyikével nehézsége van, azonnal hívd a mentőket és 
mondd el a tüneteket! 

Még egy jel: mondd az illetőnek, hogy öltse ki a nyel-
vét. Ha a nyelv kicsavarodott , ha egyik vagy másik oldalra 
megy a nyelv, ez is a stroke jele lehet.

Forrás: Magyar Stroke Alapítvány 

2.B

3.E

1.M
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Csendes, titkos örömmel és kíváncsisággal várjuk a kará-
csonyt, ha meghalljuk az ünnep nevét. 
Elképzeljük és szinte fülünkkel halljuk a csengett yűk csilin-
gelését, érezzük a zöld fenyő illatát. Az advent, a várakozás 
időszaka örömmel tölt el gyermeket és felnőtt et egyaránt. 
Ebben az időszakban készítünk adventi koszorút, apró dísze-
ket, amelyekkel még ünnepélyesebbé, meghitt ebbé tehetjük 
környezetünket. Ez nem volt másképp az óvodánkban sem, 
ahol a szülők, délutánonként sürögve forogva, nagy szeretett el 
készített ék el az apró, de a meghitt  ünnephez nélkülözhetetlen 
koszorúkat, díszeket. A dísztárgyakból adventi vásárt tartot-
tunk, melyből a befolyt összeget a gyermekek karácsonyi já-
tékaira fordított uk. Ezúton szeretném megköszönni az óvoda 
dolgozói nevében a szülőknek a közreműködését, valamint az 
adventi vásár létrehozását.
December havunk bővelkedik a gyermekek számára oly ked-
ves jeles napokkal, ünnepekkel. Ilyen jeles nap Mikulás napja. 
Szívet melengető látvány volt, a kis gyermekek tágra nyitott  
csodálkozó tekintete, az öröm az arcukon mikor találkozhatt ak 
a Mikulással, átvehett ék a minden földi jóval megtömött  kis 
csomagokat. Köszönjük Kovács Péter által felajánlott  ajándé-

kokat, amelyeket a gyermekek a Mikulás putt onyából birtok-
ba vehett ek. Izgatott an kíváncsian bontogatt ák a dobozokat és 
megnyugodva kezdetét vett e a játék. 

Ezekben a hetekben a karácsonnyal, annak szépségével töltjük 
napjainkat. Versekkel, énekekkel várjuk a szeretet ünnepét.
 

Pálfalvi Nándor
Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt  is, ott  is mindenütt 
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.  

Szűcs Szabina            Óvónő

„HALLD A CSENGŐ SZÉP SZAVÁT,
MILY VIDÁMAN SZÁLL…”

Iskolánkban a téli szünet előtt i tanítási napon tartjuk kará-
csonyi ünnepségünket. Osztályokon belül, majd közösen 
az aulában emlékezünk meg az ünnep szentségéről. Ebben 
a Babtista Egyház képviselői lesznek segítségünkre, akik 
színdarabbal egybekötött  zenés műsort adnak nekünk, 
mely közelebb visz bennünket a karácsony szelleméhez és 
az ünnep mélyebb megértéséhez, majd kedves ajándékkal 
lepik meg tanulóinkat.
Januárban iskolánk vezetősége látogatást tesz majd az újon-
nan épült óvodánkba, ahol megismerkednek leendő első-
seinkkel, és ahol az ovis gyerekek kérdéseket tehetnek fel a 
rájuk váró nagy iskolás élett el kapcsolatban.
Januárban kerül megrendezésre a Szép Magyar Beszéd 
területi verseny, ahol házi fordulónk győztesei képviselik 
majd iskolánkat.
A művészeti iskola zenei vizsgáit: január 10-én, és néptánc 
vizsgáit: január 13-án tartjuk.

A magyar kultúra napja tiszteletére megemlékezést tartunk 
január 22.-én az első tanítási órában.
Félévi szülői értekezletünket január 24-25.-én tartjuk.
Iskolai mesemondó versenyünk január közepén kerül meg-
rendezésre.
Takács Réka 3. osztályos tanulónk 2010. december 1-jén, 
a Székesfehérváron megrendezett  Vörösmarty Mihály me-
gyei szavalóversenyen 1. helyezést ért el, mely eredményére 
nagyon büszkék vagyunk, és ezúton is gratulálunk!
A téli szünet előtt i utolsó tanítási napunk: december 17. 
péntek, a téli szünet utáni első tanítási napunk: január 3. 
hétfő. Az iskola valamennyi dolgozója nevében kívánunk 
mindenkinek békés, boldog karácsonyt és sikerekben gaz-
dag boldog új esztendőt!

Az iskola vezetősége

TEKINTGETŐ
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TEREMTŐKERT
Eseményekben, tapasztalásokban, élményekben gazdag hónap 
áll mögött ünk.
Az adventi időszak hosszú téli estéin heti rendszerességgel gyű-
lünk össze szép számmal, hogy együtt  készüljünk a karácsonyra, 
jó hangulatban, egy kis harapnivaló és forró tea mellett . Szebb-
nél szebb adventi koszorúkat kötött ünk Ress Marcsi vezényleté-
vel. Kerámia karácsonyfadíszek, mécsestartók születt ek Kovács 
Erika jóvoltából. Sármásy Marikával az idei trendet követve pi-
ros-fehér kézimunkák kerültek ki a kezeink közül. A következő 
alkalommal gyertyát fogunk önteni, mártani.
A gyermekekkel szombat délelőtt önként készített ünk gyöngy-
ékszereket Búzási Erika segítségével. Varrtunk ablakba, ajtóra 
akasztható vendégvárókat textilből szalmaalapra. Legközelebb 
angyalkákat fogunk mindenféle technikákkal megalkotni.
December 11-én kézműves kirakodóvásárt játszott unk a szépen 
felújított  kisiskola nyitott  folyosóján. Hogy a képzeleteinkben 
élő téli vásári hangulat valóra váljon, a Jóisten gyönyörű fehér 
hóeséssel ajándékozott  meg bennünket. A nagy hidegben gőzöl-
gő, fi nom, fűszeres forralt bort kortyolgathatt unk a pirított  dió és 
a jó kis házi kenyérlángosaink mellé. A vásár „házigazdái” - Kun-
sági Gabi és Zoli - művészi szépségű mézeskalácsokat sütött ek. 
A sok igényes, színes portéka között  volt kerámia, kézimunka, 
nemez, gyöngy, hanglemez, könyv, gyűrt papír, ásványok, virág-

kötészeti kompozíciók és mindenféle házi nyalánkságok.
 Közben a fi úgyermekeket és az édesapákat madáretető barká-
csolásra invitáltuk Bott a Palikával. Lehetőségünk volt Takács 
Edinával forralt boros fűszerzsákocskák készítésére, de vethet-
tünk Luca búzát is kicsi cserepekbe. 
Tevékenységünk során megéljük a közös alkotás örömét, az 
egyéni kreativitás szabadságát. Élvezzük magát az együtt létet, 
az összetartozás melegét, a teremtés, az önteremtés felszabadító 
erejét. Csupán az álmainkat valósítjuk meg úgy, hogy az a fi zikai 
életben a saját magunk és a mások számára is gyümölcsöző és 
örömteli legyen.
Januártól heti rendszerességgel működő kézműves tanfolya-
mokat szervezünk felnőtt eknek és gyermekeknek a következő 
témákban: kerámia, kézimunka, szövés, gyöngyfűzés, rajz. Bő-
vebb tájékoztatást a hamarosan elkészülő www.teremtokert.hu 
honlapon olvashatt ok majd. Addig is várjuk jelentkezéseteket a 
bott akogi@gmail.com levelezési címre, illetve személyesen az 
egyesületi tagoknál.

Kívánunk mindenkinek szeretett eljes, áldott , békés ünnepeket!

Bott a Veronika

Évekkel ezelőtt  a Hangya napok megszervezői nagyon helyesen 
a tordasi emlékparkban  egy-egy jelentős személyiségre emlé-
kezve emlékfa ültetését határozták el. Ez a rendezvény jelentős 
színfoltjává vált a Hangya napoknak.
 Az idei esztendő ünnepi eseményein a Fajtakísérleti Állo-
más területén felállított  Almási Balogh Elemér szobor koszorú-
zási ünnepi megemlékezésére meghívást kapott  Dr. Cseh Sári, 
Cseh Ferenc lánya. Ő ezt a meghívást örömmel elfogadta.
 Részt vett  a faültetési eseményen, ahol néhány Cseh Fe-
renccel kapcsolatos emlékeim elmondására kaptam felkérést. 
Én magam nem tudtam, hogy Dr. Cseh Sári is jelen van, a be-
széd után könnyeivel küszködve mutatkozott  be (vele én ez idá-
ig személyesen nem találkoztam). Meghatódva köszönte meg az 

édesapjáról általam elmondott  emlékeimet, valamint a tordasi 
emberek őszinte megemlékezését az egész Cseh családról azzal, 
hogy édesapja emlékét, a Tordason töltött  éveit emlékfa őrzi és 
emlékeztet a Tordasért végzett  odaadó munkájára. Köszönetét 
fejezte ki a rendezőknek, valamint a község vezetőinek.
 Köszönöm a felkérést a rendezőknek, hogy részese lehet-
tem e jelentős eseménynek, valamint annak, hogy találkozhat-
tam személyesen Sárival, akiben egy nagyszerű egyéniséget 
ismerhett em meg.

Tisztelett el: 
Varga Sándor   

AMI JELENTŐS ESEMÉNYE A 
MINDENKORI HANGYA NAPOKNAK



13

A TORDASI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  TORDASI KISBÍRÓ2010. DECEMBER

BABAOLDAL

Boldizsár Zselyke  
született : 2010. január 4.

szülei: Földvári Erzsébet és Boldizsár József

Boga Villő   
született : 2010. január 21.

szülei: Schwarckopf Mónika és Boga Áron

Bagdi Balázs 
született : 2010. április 4.

szülei: Tőzsér Mária és Bagdi Zoltán

Albert Nimród
született : 2010. május 27.

szülei: Sassi lilla és Albert Balázs

Bott a Miklós 
született : 2010. április 7.

szülei: Balogh Eszter és Bott a Dénes

Kalamár Tekla
született : 2010. május 24.

szülei: Mihovics Márta és Kalamár Zuárd

Kása Viola Réka
született : 2010. február 14.

szülei: Szabó Kata Borbála és Kása Kelemen

Kenyér Roland
született : 2009. december 17.

szülei: Szekeres Mónika és Kenyér Jenő

Kökény Noémi és Fanni
született : 2010 január 19.

szülei: Győri Katalin és Kökény Tibor

Mester György Márton
született : 2010. május 23.

szülei: Molnár Katalin és Mester György

Sármay Jázmin 
született : 2010. május 7.

szülei: Láng Katalin és Sármay Bence

Bódizs Emma 
született : 2010. február 17.

szülei: Csallos Viktória és Bódizs Tamás

Szabó Menta Regina
született : 2010. szeptember 27.

szülei: Gergály Katalin és Szabó Erik

Völgyi Zselyke
született : 2010-. február 9.

szülei: Nagy Boglárka és Völgyi Zoltán

Vető Zsombor
született : 2010. szeptember 26.

szülei: Bányai Rita és Vető György

 Várföldi Lőrinc Richárd
született : 2010. október 17.

szülei: Kása Gyöngyi és Várföldi Richárd

Valóczki Lilien 
született : 2010. november 27.

szülei: Eisenbacher Erika és Valóczki Csaba

Brezovai Kiara 
született : 2010. február 5.

szülei:Szóbel Adrienn és Brezovai Gábor

Hídvégi András
született : 2010. október 16.

szülei: Kállai Hedvig és Hídvégi Flórián

Jakab Erik
született : 2010. december 1.

szülei: Dojcsák Edit és Jakab Krisztián
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
December 5-én 10 órától, az istentisztelet keretében búcsúzott  
el a gyülekezet lelkipásztorától.
Ezen a napon délután 15,30-tól adtunk hálát Istennek az 5 éve 
megújított  templomért. Isten igéjét Peterdi Dániel egyházkerü-
leti főjegyző hirdett e. 

Karácsonyi alkalmak a református gyülekezetben

December 24-én 15 órától gyermekkarácsony.
December 25-én 10 órától úrvacsorás istentisztelet.
December 26-án 10 órától úrvacsorás istentisztelet.

Karácsony ünnepén legátus – a teológia ünnepi követe – hir-
deti Isten igéjét.

Áldott  karácsonyt és békés újesztendőt kívánunk!

A RÓMAI KA TOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Állandó alkalmaink

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Szerdánként este 6-kor szentmise, ezt követően a napi zso-
lozsma befejező részét, a kompletóriumot imádkozzuk, utá-
na felnőtt  bibliaóra.
Az adventi időszakban minden kedden és csütörtökön reg-
gel 6 órakor roráte (hajnali mise). 
Szombatonként délután 3 órakor liturgia.

 

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett  szeretett el for-
duljak, elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; 
úgy használjam e világ javait, mintha nem használnám.

Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam 
különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, 
azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy így az 
átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a 

szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át 
az örök valóságokat.

Clairvaux-i Szent Bernát

Önkéntes egyházi hozzájárulás 

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják a 
katolikus egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a 
templomban lehet befi zetni, illetve banki átutalással lehet eljut-
tatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára, 
CIB BANK: 11101002-19821876-36000001 

Egyházközségünk honlapja

Folyamatosan bővül egyházközségünk honlapja. Megtalálható-
ak rajta a bibliaórák vázlatai, ajánlott  olvasmányok listája, illetve 
a feldolgozott  témákhoz kapcsolódó irodalmi és képzőművé-
szeti alkotások: www.tordasrk.hu
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„ADDIG MÉG ÚGYIS HOZ VALAMIT AZ ÉLET”
Gombhoz a kabátot, mondhatnánk ezt is, és milyen igazunk 
lenne. Nem az első alkalom, hogy hasonlót követek el.
 Biztosan, hölgytársaim is voltak már így, hogy megvet-
tek egy táskát, cipőt vagy akár egy nyakláncot, amit a ruhatár 
egyetlen darabjával sem lehetett  párosítani – majd veszünk 
hozzá ruhát, címszóval, de nem lehet ott hagyni, mert gyönyö-
rű, egyedi és ránk várt.
 Nem tudom, mikori a mondás és mivel kapcsolatban hang-
zott  el először, de az élet minden területén akadhat esemény, 
amire ráhúzható. Jelenleg a karácsonyi és a szilveszteri ételso-
rom kitalálására.
 Még az ősszel keltett e fel az érdeklődésemet egy írás. Lili-
omkert. Már a név is kíváncsivá tett , az meg, hogy ez a név egy 
piacot takar Káptalantótiban…
 Kevés lenn az újság minden hasábja, ha elmesélném az 
élményt, amit ott  éltem meg. Javaslom a világhálót, keressék 
meg és katt intsanak az oldalukra!
 Már a hazafelé vezető úton bántam, amit ott  hagytam és örül-
tem annak, amit elhoztam. Gombok! Egy gombos doboz az 
egész udvar. Rubinvörös és borostyán színűek. Vörös és fe-
hérbor jam. Szárított , őrölt gombák, amiket az árus nokedli 
készítésre ajánlott . Itt  jegyzem meg, hogy az őrölt gombához 
már készül a kabát. Reményeim szerint egy vargányagombás 
csokoládé tortára fogom rávarrni és áprilisban mesélek róla. 

 Viszont a jam-et most varrom fel.
 Egy egyszerű, zsírjára lesütött  malachús kiváló kiegészítője 
lehet a vörösbor jam, a fehér pedig akár egy vaníliakrémes 
gyümölcsös süteményé. Ha már sütemény… A mi Teremtő-
kert „piacunkon” (karácsonyi vásáron) is találtam meseszép 
gombokat, Búzási Erika kamrapolcairól. Aszalt gyümölcsöket 
készített  válogatott  kiegészítőkkel és ízesített  porcukrokat is, 
hangulathoz illő fűszerekkel, szárított  ezzel-azzal, amit azután 
idehaza tovább gondoltam. A szárított  narancs és citrom hé-
jakat kevés kristálycukor társaságában kávédarálóban meg-
őröltem, és fenséges illatú, gyönyörű porcukrot kanalaztam 
ki a gépből. Már alig várom, hogy a diós süteményemet sárga 
porcukor felhővel szórjam meg. 
 A legegyszerűbb ételből is fenséges ünnepi ételt varázsol-
hatunk, ha valami érdekes körítést találunk hozzá. Mint a „kis 
fekete”, alkalomhoz illő kiegészítőkkel.
 Most még egy kiegészítőt javasolok az ünnepi asztalra. 
Nyilván a karácsonyi menü már mindenkinek megvan, vi-
szont a szilveszteri bulin még meg lehet lepni a barátokat, ha a 
ropogósra sült malacsült mellé fügemustárból készült mártást 
kanalazunk.

Kunsági Gabi 

Fügemustár házilag

20 dkg szárított  fügét 2 dl almalében puhára főzünk, majd 
botmixerrel pürésítjük. 2 lap zselatint beáztatunk, majd fel-
melegítjük (a csomagoláson a mindenkori felhasználási ja-
vaslat) és hozzákeverjük a gyümölcspéphez 10 dkg cukor 

és 1 dl közepes erősségű mustárral együtt . No, ebből a mus-
tárból teszünk 1-2 kanállal a sült hús szaft jához, és tejszínnel 
kiforraljuk. A feltálalt húsra vagy köretre locsoljuk, és hátra-
dőlve bezsebeljük a dicséreteket.
 Áldott  ünnepeket és elégedett , ragyogó tekintetű vendége-
ket kívánok!

Siklós József
Ajánlás
 
Ünnepelj, de ne vesztegelj
ott  a jászol mellett .
Azt ismerd meg, kiben minden
ígéret betellett !
Hited reményt, békességet,
üdvösséget úgy hoz,
ha eljutsz a kisdedtől a
győzelmes Krisztushoz.
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A 2009–2010. -es tavaszi bajnokság június 13-án fejeződött  be.
A felnőtt  csapat a 6. -ik helyen végzett , 13 győzelemmel, 8 
döntetlennel és 9 vereséggel. Gólaránya 70-47. 
Az ifj úsági csapat a 2.-ik helyen végzett , így a megyei bajnoksá-
gon ezüstérmes lett . A győztes mérkőzés 23, döntetlen 2 és 4 
vereség. Gólaránya 127-30.

A játékosoknak az érmeket ünnepélyes keretek között  az utol-
só mérkőzés után a Megyei Szövetség képviselői adták át.
A 2010-2011-es bajnokság őszi szezonja november 21-én fe-

jeződött  be. A felnőtt  csapat a 6.-ik helyen végzett , 6 győztes 
– 3 döntetlen – és 6 vesztett  mérkőzéssel. Gólaránya 42-34.
Az ifj úsági csapat a 8.-ik helyen végzett . 6 győzelemmel, 2 dön-
tetlennel és 6 vereséggel. Gólaránya 39-27.

A Tordas Sportegyesület minden tagjának, támogatójának és 
szurkolójának Boldog Békés Ünnepeket kíván!

Mocsonoki Károly            szakosztályvezető, SE elnök

2010-ben az Önkormányzat támogatásával sikerült elvégezni a 
klubház, már nagyon esedékes, karbantartási munkáit. Tavasz-
szal a pályák szokásosnál alaposabb éves felújítása is megtörtént.       
Ennek köszönhetően ebben az évben a hátsó pályák állapota 
is kitűnő volt. Megújult a fűtési rendszer és az öltözők, fürdők    
melegvíz ellátása . 

A május elsejei „ össznépi főzésen „ szakosztályunk is képviseltet-
te magát és a majálisra meghívott  élvonalbeli teniszezők , köztük 
az idén Wimbledonban is remeklő Zsiga Máté  is megtapasz-
talhatt ák , hogy milyenek is az igazi tordasi ízek, zamatok. Ter-
mészetesen   a pályán is bizonyított ak egy rögtönzött   bemutató 
mérkőzés en, ahol tökéletes szervákat , tenyeres és fonák ütése-
ket láthatott  a nagyérdemű tordasi közönség.  Igazán élvezetes 
volt látni és hallani   ahogy közvetlen stílusban  interjút adtak    a 
profi  teniszezők cseppet sem hétköznapi életéről a tordasi kö-
zönségnek.
Idén is sokan teniszeztek év közben, reméljük 2011-ben még 
többen jött ök. Több mint 70 fő látogatt a kisebb-nagyobb rend-
szerességgel pályáinkat. Szülői kezdeményezésre  nyáron ismét 
volt iskolás korú  gyerekeknek kéthetes napközi jellegű tenisz-
tábor és a kisebbek számára ősszel kiscsoportos keretek között   
szerveztünk  heti rendszerességgel edzéseket.   
A szeptemberi őszi szezont lényegében elmosta az eső. A kiesé-
ses szakasz első fordulóját, a legjobb négy közé jutásért 4 hét 
késéssel a 7. megbeszélt időpontban sikerült lejátszanunk, és 
akkor is csak úgy, hogy feladtuk a pályaválasztói jogot. Sajnos 
ezt a mérkőzést elvesztett ük a Bregyó csapata ellen, és maradt 
az 5-8 hely. A pályák használhatatlansága miatt  a helyosztókat, 
nem játszott uk le.

Az év kiemelkedő teniszeseménye volt Tordason az augusztus 
21-22-én tizenharmadszor megrendezett  Tordas Kupa.  Az idén 
először női versenyt is indított unk színvonalas mérkőzésekkel.
Szerencsére az időjárás  kegyes volt a mezőnyhöz , ideális körül-
mények között  bonyolított uk a két napos versenyt. 
A győztesek: Pólus Ágnes N1, Takács Tibor J1 és Dobák Ta-
más S1 értékes díjakkal térhett ek haza, köszönhetően a verseny 
sportszerető támogatóinak . ( Bosnyák Lovarda, Boglya Csárda 
Sukoró, Tordasi Csárda, Györgyi ABC ) 

Az új beléptetési rendszer működését  a Gépész László által üze-
meltetett  benzinkút kezelői segített ék. A rendszer lényege, hogy 
a regisztrált és tagdíjat fi zetett  tagjaink  a benzinkútnál kaphatt ák 
meg a pálya kulcsát.  Köszönjük  a sikeres együtt működést ! 

Jövőre is szeretett el várunk minden teniszkedvelőt!

 Tóth Gábor            szakosztály elnöke

A felnőtt  csapatunk a megyei első osztályban ta-
vasszal megnyerte csoportját. 

Agárd - Alba Bianca 3:6
Tordas - Artrans 6:3
Tordas - Szondi SE 3:6
Alba Bianca - Tordas 3:6
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TORDAS SE LABDARÚGÁS 2010.

TORDAS SE TENISZ 2010.   
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November 21-én Győrben a Széchenyi-kupán majd nov. 27. – 
én Budapesten a Szent István-kupán vett ek részt versenyzőink. 

Eredmények

Széchenyi-kupa, Győr: 
Kalamár Botond I. hely
Kleman Noémi II. hely
Kónya Bálint II. hely
Ráti Petra II. hely

Szent István-kup, Budapest:
Kalamár Botond  I. hely
Kleman Noémi  I. hely
Kónya Bálint I. hely
Lipovics Ráhel II. hely
Lipovics Dániel II. hely
Ráti Petra II. hely
Demeter Richárd III hely

 Kalamár Domokos            testnevelő, edző

JUDO – CSELGÁNCS

Köszönjük mindazoknak, akik Szalontainé Placskó 
Gizella temetésén részt vett ek, sírjára virágot helyeztek, 
gyászunkban osztoztak.

a Gáti család

Köszönet mindazoknak, akik szeretett  halott unk, Vasadi 
Géza temetésén részt vett ek, sírjára virágot helyeztek, a 
család mély gyászában osztoztak.

Vasadi Gézáné és Pápai Gyula családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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MENETREND
autóbusz vonat autóbusz

Tordas Martonvásár Martonvásár Budapest 
Déli pályau.

Budapest 
Déli pályau. Martonvásár Martonvásár Tordas

3:39 4:20 3:36 4:18

4:03 4:11 4:39 5:20 4:36 5:18 5:30 5:37

4:49 4:56 5:33 6:10 5:06 5:48

5:23 5:30 5:39 6:20 5:36 6:18 6:18 6:26

5:54 6:01 6:06 6:45 5:46 6:22

5:59 6:06 6:09 6:50 6:06 6:48 6:50 6:57

6:13 6:20 6:31 7:10 6:36 7:18 7:35 7:42

6:39 7:20 7:46 8:22 8:35 8:42

7:01 7:40 8:06 8:48

6:44 7:02 7:09 7:50 8:36 9:18

7:13 7:20 7:33 8:15 8:46 9:22

7:39 8:20 9:36 10:18

8:08 8:15 8:33 9:10 9:46 10:22 10:35 10:42

8:39 9:20 10:36 11:18

9:09 9:50 10:46 11:22 11:35 11:42

9:33 10:10 11:36 12:18

9:39 10:20 11:46 12:22 12:24 12:42

10:33 11:10 12:36 13:18

10:39 11:20 12:46 13:22 13:35 13:42

11:08 11:15 11:33 12:10 13:06 13:48

11:39 12:20 13:36 14:18

12:08 12:15 12:39 13:20 13:46 14:22 14:25 14:32

13:04 13:11 13:33 14:10 14:06 14:48 15:06 15:42

13:39 14:20 14:36 15:18

13:39 13:46 14:09 14:50 14:46 15:22 15:28 15:36

14:08 14:15 14:33 15:10 15:06 15:48 15:50 15:57

14:39 15:20 15:36 16:18

14:50 14:57 15:09 15:05 15:46 16:22 16:35 16:42

15:08 15:15 15:33 16:10 16:06 16:48

15:39 16:20 16:36 17:18 17:23 17:31

15:54 16:01 16:33 17:10 16:41 17:27

16:08 16:15 16:39 17:02 17:06 17:48

17:09 17:50 17:36 18:18

17:08 17:15 17:33 18:10 17:46 18:22 18:35 18:42

17:39 18:20 18:06 18:48

18:08 18:15 18:33 19:10 18:36 19:18

18:39 19:20 18:46 19:22 19:35 19:42

19:08 19:15 19:33 20:10 19:36 20:18

19:39 20:20 19:46 20:22 20:35 20:42

20:08 20:15 20:33 21:10 20:36 21:18

20:39 21:20 20:46 21:22

21:08 21:15 21:33 22:20 21:36 22:15 22:35 22:42

22:33 23:20 22:36 23:15

23:18 23:25 23:33 0:20 23:36 0:15

Vasúti és autóbusz menetrend érvényes 2010. december 12-től
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Dr. Kertész Tamás háziorvos

Tel.: 06 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

Cím: Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Tel.: 06 25 492 021 / 06 25 492 008  

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon 
Martonvásáron is van ügyelet 9-től 17 óráig 
(Brunszvik út 1., 06 22 460 053).

Tordas Védőnői Tanácsadó

Nagyné Schubert Réka védőnő
Cím: Szabadság út 87.
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) 

Tordasi defi brillátoros csapat

A legnagyobb érték az emberi élet!A tordasi defi brillátoros csa-
pat a nap 24 órájában, felkészülten várja segélyhívásaikat!
Tel.: 06 30 249 99 99

Építéshatósági ügyintézés 

Ügyfélfogadási idő Gyúró és Tordas települések te-
kintetében:
Hétfői munkanapokon: 13–16
Szerdai munkanapokon: 8–12 és 13–17
Pénteki munkanapokon: 8–12

Az építéshatósági ügyintézés helye (volt KTSZ):
Cím: 2462 Martonvásár, Szent László út 44.
Közvetlen tel.: 06 22 569 209
Tel.: 06 22 460 233 / 06 22 460 004 (107 )
Fax: 06 22 460 229

dr. Matota Kornél körjegyző

Kardiológiai és pulmonológiai járóbeteg 
szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelőben kardiológiai, és pulmo- 
nológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.
Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24 órás 
EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörű kivizs- gá-
lás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, műtéti beavat-
kozás elvégzését megszervezzük. Légzésfunkciós vizsgálat, 
allergológiai kivizsgálás. Kardiológiai és tüdőgyógyászati szak-
orvosi képesítéshez kötött  gyógyszerjavaslat, receptírás.
Bejelentkezés telefonon: 06 22 467 527 / 06 20 390 1505

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

A Községháza telefonszámai

A központi szám: 467 502, a mellékek a következők:
1 általános ügyintézés, szociális ügyek
2 víziközmű intézmény
3 adóügyek
4 pénztár
5 hagyaték, közgyógyellátás, testületi ügyek
6 anyakönyv, pénzügy
7 körjegyző
8 polgármester
9 védőnő
41 óvoda
42 óvoda konyha
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés és nyomdai kivitelezés: LPI Kft .
Példányszám: havonta 800 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre, vagy a Községházára jutt athatja el minden hó 10-ig.

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.: 06 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

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos rendelése

Cím: Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637

Rendelési idő:
hétfő: 8–12
kedd: 16–18
szerda: 8–9
csütörtök: 14–16
péntek: 8–12

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22 311 325
Orvosi rendelő: 06 22 467 527 /  06 20 390 1505
Orvosi ügyelet: (Ercsi) 06 25 492 021 /  06 25 492 008
Gyógyszertár: 06 22 460 019 (Martonvásár)
Defi brilátor: 06 30 249 99 99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22 460 007 / 06 20 969 5963
Polgárőrség telefon: 06 30 630 8777
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22 467 503
Iskola: 06 22 467 532
Óvoda: 06 22 467 502 (42-es mellék)
Polgármesteri hivatal: 06 22 467 502 
(adóügy közvetlen száma: 06 22 668 067)
Csatorna üzemzavar bejelentés: 06 30 641-6935
Fibernet (kábel-TV) hibabejelentés: 1280 (helyi tarifa)
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80 533 533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80 424 242
Fejérvíz hibabejelentés: 06 80 203 895
Okmányiroda: (Martonvásár) 06 22 460 081
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