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XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KEDVES TORDASIAK!
A Képviselő-testület január végén elfogadta, a decemberi
koncepció alapján készült, 2011. évi költségvetését. Ebben fogalmazta meg az idei év gazdasági terveit, lehetőségeit, mely
a szerény beruházások mellett, a stabil működést tűzte ki célul. Ennek megfelelően visszafogottan indult az év, hiszen az
első komolyabb bevételek csak március közepén, az adók első
felének befizetésével várhatók. Újdonság az idei év költségvetésében, hogy a helyi civil szervezetek támogatására 500 000
Ft-ot különített el a testület. A pályázati kiírást és az adatalapokat eljuttattuk az érintettekhez, így a beadás után, a következő
testületi ülésen fogunk dönteni a támogatások mértékéről.
Sajnos továbbra is vannak, akik nem teljesítik a szemétszállítási, csatorna- és adófizetési kötelezettségeiket. Velük szemben
újabb intézkedéseket kezdeményeztünk, végrehajtásokat,
bankszámláról való letiltásokat. Szomorú, de vannak olyan
jogszabályok, melyek kevésbé veszik figyelembe a közösség
érdekeit, és lehetőségeket adnak a fizetés elkerülésére. Az ezt
kihasználóknak meg kellene végre érteniük, hogy viselkedésükkel a többiek terhét növelik.
Gondok vannak a kistérség működésével kapcsolatban. A
korábbi irodavezető alatt tovább mélyült a szakmaiatlanság és
az átláthatatlanság, amit nehéz egyik napról a másikra helyrehozni. A kistérség tavalyi évi költségvetésének módosításainál
és az idei évre tervezett kialakítása során több olyan alapelvet
kellett tisztázni, melyek már évek óta problémát jelentettek.
Ehhez azonban kell az egységes akarat, mely úgy tűnik most
meg is van. Ezért hozzájárult a tordasi Testület ahhoz, hogy

a kistérségi iroda feladatait a továbbiakban a martonvásári
Polgármesteri Hivatal lássa el. Bízunk benne, hogy megfelelő
szakmai munkával rendeződnek a települések pénzügyi elszámolásai, és lehetővé válik a kistérség korrekt gazdasági működése is.
A másik közös ügyünk a csatornahálózat üzemeltetése, melynél a tavaly megkezdett tárgyalások most tovább folynak. Egy
közösen alapítandó cég végezné a tisztító és a négy település
hálózatának működtetését, melynek tervezetét már többször
tárgyalták a polgármesterek. Három önkormányzat (Martonvásár, Tordas, Gyúró) egyetért a legfontosabb kérdésekben,
Ráckeresztúr azonban nem tud mindent feltétel nélkül elfogadni. Reméljük, előbb utóbb felülkerekednek a közös érdekek és megszületik az egyezség.
A tavasz közeledtével előbb utóbb megszűnik a hótakaró, előbújnak, életre kelnek a növények. Ezzel együtt jár, hogy ideje
elkezdeni a ház körüli kerti munkákat. Településünk szépsége,
rendezettsége közös értékünk, dolgozzunk idén is érte. Tegyük rendbe a telkünk előtti közterületeinket, vegyünk részt a
tavaszi falutakarításon, ültessünk virágokat és persze gondozzuk és tartsuk is rendbe mindezeket az év során. Nem csupán
pénz kérdése mindez, hanem az akaraté, hogy mások is érezzék jól magukat, ha végigsétálnak utcáinkon. Ehhez kívánok
mindnyájunknak jó munkát!

Juhász Csaba

polgármester

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 5. Bábel Alapítvány bálja
Március 5. Boszi Konyha – Hagyományos tordasi ételek kóstolója
Március 15. 18 óra Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről a Művelődési házban
Március 19. (rossz idő esetén 26.) Tavaszi Falutakarítás
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Együttes Testületi Ülés, 2011. január 25.
Gyúró és Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testületei
• elfogadták a Gyúró-Tordas Körjegyzőség 2011. évi költségvetését.;
• a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.
§ (3) bekezdése alapján, elfogadták a köztisztviselők teljesítmény-értékeléséhez szükséges 2011. évi célokat
• elfogadták a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetését és normatíva elosztását.
• a körjegyzőség alakítására és fenntartására 2007. június 13-án
létrehozott Megállapodás 10. pont második francia bekezdését az alábbiak szerint módosították:
• „Gyúró Község Önkormányzata 5 fő köztisztviselő és 1 fő Mt.
hatálya alá tartozó munkavállaló alkalmazásával járó személyi
kiadásokat és a jogviszonyukból eredő dologi kiadásokat fizeti
meg. Ezen költségek a körjegyzőség költségvetésében szerepelnek, forrásuk Gyúró Község Önkormányzat költségvetéséből átadott pénzeszköz.

•

•

Testületi Ülés, 2011. január 25.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
• a körjegyző költségéhez való hozzájárulás tervezett és valós
összege közötti különbséggel (60.000,- forint) megnövelte a
civil szervezetek támogatására szánt összeget.
• úgy döntött, hogy a gondnok-technikus és a takarító bérköltségeit az iskola szakfeladaton szerepelteti, hiszen a tényleges
tevékenység is az iskola épületeiben történik.
• az ellátottak pénzbeli juttatásai között lakásfenntartási támogatásra 500.000,- forintot tervezett.
• a módosításokkal elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetését.
• elfogadta Tordas Község 2010. évi közművelődéséről szóló
beszámolójá t.
• úgy döntött, hogy felülvizsgálja a Művelődési Ház befogadóképességét és a menekülési lehetőségeket.
• elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális ellátások szabályairól szóló 9/2006. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosítását.
• úgy döntött, hogy a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény III. fejezetében biztosított lehetőségével élve mezei
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őrszolgálatot létesít. A feladat végrehajtására 1 fő mezőőri
álláshelyet létesített, amelynek költségét az éves költségvetésében biztosítja. A mezei őrszolgálat fenntartását a hatályos
jogszabályok szerint igényelhető állami támogatás, valamint a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyújtott támogatás
biztosítja. Elfogadta a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal
megkötendő Megállapodást.
Jóváhagyta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását. A képviselő-testület
egyetértett azzal, hogy a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete – a Szent László
Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda – megszüntetésre kerüljön,
és a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak
végrehajtását a társulás székhely települése – Martonvásár –
önkormányzat képviselő-testületének hivatala lássa el. A Társulási Megállapodás módosítását kiegészítette azzal, hogy az
átvett feladatok - kivéve a belső ellenőrzés - ellátására a Társulási Tanács a 2011. évi költségvetéséből az erre járó normatívát,
maximum 16 millió forintot biztosítson.
úgy döntött, hogy a Sport utca 16. szám előtti közterületen létesítendő parkolókhoz a tulajdonosi hozzájárulást a következő
feltételekkel adja meg:
– a telkek előtt csak párhuzamos parkolók kialakítása lehetséges (max 3 db)
– a többi parkolót az utca másik oldalán a Magtár és a kastély közötti közterületen lehet kialakítani, tisztítható csőáteresz kialakításával
– erről az építtető vagy megbízottja tervet nyújtson be az
önkormányzatnak.
elfogadta a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesülettel történő megállapodást. Felhatalmazta a polgármestert
ennek aláírására.
úgy döntött, hogy a Tordas, Petőfi utca 6. szám alatti önkormányzati lakás 263/2007. (XII. 11) számú határozat alapján
történt kiutalását Földvári Erzsébet részére 2011. június 30-ig
meghosszabbítja.
úgy döntött, hogy sportpályát (hrsz: 148/1) a tényleges használat alapján összevonja a mögötte lévő 150 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal, valamint a volt gázcseretelep
telkét (hrsz: 310) a tényleges használat alapján összevonja a
körülötte lévő 309/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú jelenleg fő tér (park) elnevezésű ingatlannal.
a Fejér Megyei Kormányhivatal 02/149-1/2011. számú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal részben egyetértett az alábbiak szerint:
– Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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megállapítja, hogy a 2010. október 28-án és a 2010.
december 14-én megtartott ülések jegyzőkönyvei késedelmesen kerültek felterjesztésre.
– Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a 2010. szeptember 28-án megtartott ülés jegyzőkönyve nem a törvényességi észrevételben szereplő dátummal, 2010. október 15-én került
felterjesztésre, hanem – a postakönyv tanúsága szerint
– 2010. október 13. napján, így az önkormányzat
határidőben eleget tett törvényben foglalt kötelezettségének.
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– Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy mivel az elmulasztott határidőt
követően az önkormányzat eleget tett felterjesztési
kötelezettségének, a jogszabálysértés megszüntetésre
került, így a Képviselő-testület további intézkedéseket
az ügyben nem tud megtenni.
– Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a képviselő-testületi jegyzőkönyv elkészítésében
közreműködőket, hogy a jövőben az ülést követő 15
napon belül küldjék meg a jegyzőkönyveket a Fejér
Megyei Kormányhivatal részére.

IDÉN IS FENNMARAD AZ EGYENSÚLY
– A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A képviselő-testület már január végén elfogadta 2011. évi költségvetését, hiszen a jól előkészített koncepcióhoz képest kevés
változást kellett átvezetni.
Sajnos már a koncepció elfogadásakor meg kellett állapítanunk,
hogy még a tavalyinál is kevesebb állami támogatásban fogunk
részesülni. A legnagyobb adózók megtartása miatt bevezetett
kedvezményes adómérték bevezetése végett pedig további elvonásokat eszközölt a Magyar Államkincstár. Ennek ellenére több
kiadás-növekedést kellett betervezni a 2011. évben a következők
miatt:
• az iskolában plusz egy osztályt kellett indítani a nagy létszám
miatt, ezért növekedett a személyi jellegű kiadás,
• növekednek a szolgáltatási díjak (pl. a gázár),
• a település üzemeltetésére, közterületeink fenntartására nem
tudunk a tavalyihoz hasonló mértékben igénybe venni közcélú és közhasznú munkaerőt állami támogatással a megváltozott feltételek miatt.
Az eddigiekhez képest további megtakarítást szeretnénk elérni
az új óvoda fűtési költségeiben (a fűtés rásegítést célzó napkollektorok felszerelése befejeződött), valamint kedvező pályázat
esetén az iskola hőszigetelésével és nyílászáró cseréjével a gázköltségekben.

Bevétel
normatív állami hozzájárulás
normatív kötött felhasználású támogatások
szja. Kiegészítés
(jövedelemkülönbség mérséklésére)
szja. Normatív módon elosztott része
egyéb átengedett központi adók
eü. finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)
intézményi működési bevételek
helyi adók
működési célra átvett pénzeszközök
működési hitel
kamatbevétel
prémiumévek program
pénzmaradvány
bevétel összesen:

Kiadás
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
önkormányzat által
folyósított ellátások (segélyek)
támogatás értékű működési kiadás
működési célú pénzeszköz átadás
felújítás
beruházás

Az előző évekhez képest szerényebb beruházási kiadásokat tudtunk betervezni:
• az új óvoda udvarának és lábazatának befejezésére közel 4,5
millió forintot,
• a tavaly elmaradt urnafal építésére 800 ezer forintot,
• egy újabb traktor beszerzésére 1 millió forintot,
• járdaépítésre, közvilágításra 625 ezer forintot kívánunk
fordítani.

kiadás összesen:
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ezer Ft
73 276
632
30 036
5 212
20 000
3 597
57 724
73 600
22 783
71
500
1 833
7 000
296 264

ezer Ft
115 966
28 671
104 891
10 918
4 795
23 648
750
6 625
296 264
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Civil szervezetek számára egyrészt a korábbi gyakorlatnak
megfelelően a tavalyi évhez hasonló támogatást terveztünk
(sport, polgárőrség, egyházak). Beérkezett viszont több új
igény, ezért pályázatot írtunk ki egy 500 ezer forintos keretöszszeg szétosztására. A pályázat elbírálása február végén történik.
Sajnos a 2004-ben elindított csatorna beruházással kapcsolatosan számolnunk kell továbbra is adósságainkkal, amelyek jogilag még mindig nem rendezettek. A 2010. nyarán
lejárt hitel még mindig a Víziközmű Társulatnál van, amely
bár tavaly májusban elhatározta végelszámolását, ez a mai
napig nem fejeződött be, így a hiányt majd csak ezután adják át az önkormányzatoknak. Ebből adódóan Tordasnak kb.
100 milliós tartozása lesz. Szintén a csatorna beruházáshoz
kapcsolódó ÁFA-kölcsön ügyében polgári peres eljárás van
folyamatban.
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A különböző díjtartozások és adótartozások mértéke igen magas. Információim szerint azonban nem a legszegényebb lakosok tartoznak a legtöbb pénzzel közösségünknek, nem megélhetési problémák akadályozzák őket abban, hogy tartozásukat
kiegyenlítsék. Kérjük az adóhátralékkal, csatorna-, szemétdíjhátralékkal rendelkezőket, hogy minél előbb fizessék ki az értesítésekben szereplő összegeket, mert ezzel a pénzzel a falut,
az iskolát, az óvodát, és a közösséget rövidítik meg. Már sok
esetben történt gépjármű forgalomból történő kivonásának
kezdeményezése, munkabér letiltás, inkasszó indítása stb., de
végső esetben a több százezer forintos tartozást az adós ingatlanára is rá lehet terhelni. Aki nem tudja egy összegben kiegyenlíteni tartozását, részletfizetési kérelemmel minél előbb
keresse fel a hivatal munkatársait.

Hajbin Tímea

Pénügyi Bizottság elnöke

FELHÍVÁS A „AZ ÉV LEGRENDEZETTEBB
UTCÁJA” CÍM ELNYERÉSÉRE
Az idei évben megrendezzük „az év legrendezettebb utcája”
versenyt. Minden utca automatikusan részt vesz benne, a Szabadság utca a két derékszögű kanyarral osztva három szakasszal
szerepel. A bírálók a települést márciustól-júliusig havonta egyszer-egyszer végigjárják, és a látottak alapján döntenek a címről.
Az értékelés az augusztus 20-i Falunapon történik.

Szempontok: a közterületi zöldfelület rendezettsége, növényzet,
virágok mennyisége, gondozottsága, szemét, építő- és oda nem
illő anyagok jelenléte. A címet az utca egy évig viselheti.

ÚJ NAPKOLLEKTOROK AZ ÓVODÁN
Folyik a Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2009-4.2.0/A jelű pályázaton elnyert támogatás alapján az új óvoda épületében a korszerű fűtés-melegvízhálózat további kialakítása. Ennek megfelelően 24 napkollektor
kerül felszerelésre, mely egy már meglévő tároló tartályt melegít.
Ebből kapja az óvoda fűtés- és a használati melegvíz hálózata is
a szükséges hőt. Így kedvező feltételekkel, hosszútávon jelentős
energiát takaríthatunk meg.

Juhász Csaba

polgármester
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ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐ A FŐVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI
FOGYATÉKOSOK OTTHONÁBAN

„Néha úgy van az, hogy a kereszt-útnál, egymás szemébe
nézve az az érzésünk támad, hogy réges rég ismerjük egymást, pedig csak pillantásnyi idő múlt azóta, hogy először
megláttál, s először megláttalak. Néha úgy van az, keresztúthoz érve, hogy abban a meghatározó kezdő pillanatban
már benne van a közös jövő ígérete, benne van a közösen
járt út biztonsága, a kézfogás otthont jelentő érzése….a
közös cél. Néha nem értjük a keresztutak logikáját, csak
érezzük, hogy nem kósza véletlenek sodornak útjainkon, s
nem homályba és ködbe vesznek ezek az utak, akkor sem,
ha olykor elkeserít a sötétség, mert a közös utak reménye
épp a közösen megtalált fény…”
(Hétköznapi örömeink 2000.)

Új közösségbe lépve mi más lehet a belépő kívánsága, minthogy be- és elfogadják mindazzal, amivel érkezik, hogy útjáról
érkezve legyen helye és szerepe a közösségben.
Január elején én is úgy érkeztem Tordasra, hogy bíztam
benne, az Otthon olyan valódi otthon lehet és lesz, ahol a
bentlakó és a gondozó egyaránt megtalálhatja mindazt, ami az
épített házat hazává teszi, ahol a közös lét felemelkedhet egy
magasabb érték-szintre, a közösség szintjére, ahol a meglévő
– hagyományosan jó – alapokon együtt építhetünk egy még
élhetőbb, komfortosabb világot. Január elején találtam, találhattam egy helyet, ahol jóleső érzésként élhettem meg néhány
nap múltán, hogy számítanak rám, szükség van arra, amit adni
tudok és szeretnék. Hosszú évek, nagy intézmények tapasztalatával érkeztem, de mindig készen az új kipróbálására, a jó
kompromisszumokra – a minőségi és kiszámítható jelenlétre,
készen arra, hogy amit az évek alatt kaptam, azt tovább is adjam azoknak, akiket itt rám bíztak.
Nem szeretem a sablonokat: sem akkor, amikor emlékezni kell az elmúlt időt értékelve, sem akkor, amikor jövőre
szóló tervekről van szó, annál inkább szeretem megköszönni
azoknak a jelenlétet, munkát, időt, energiát és szeretetet, akik
nap mint nap gondoskodnak lakóinkról, nemcsak a kiszolgálás elemi szintjén, hanem találékony, kreatív aktivitással színezve az itt élők mindennapjait. Nem szeretem a sablonokat
és közhelyeket akkor sem, ha integrációról, azonos esélyekről,

egyenlőségről van szó…de szeretek a lakók és munkatársak
között egy lenni a közös programokon, úgy, hogy a szerepek
és felelősségek mindenkor világosak és tisztázottak, mert nem
szeretem hárítani és valamiféle téves demokrácia értelmezéssel szórni azt, amiért elszámolással én tartozom. Nem szeretem a sablonos bemutatkozást, iskolák és munkahelyek referencia-szerű sorolásával, de szeretem elmondani, hogy éppoly
szívesen oktatok főiskolásokat, mint ahogy vezetek csoportot,
s ha kell és lehet állok be az ápolási feladatokba….s ha pihenni
vágyom, zenélek: gyakran csak a magam örömére, de boldogan megosztva ezt az örömet. Szeretem elmondani, hogy vannak gyerekeim, akik számára tapasztalatként szeretném átadni,
hogy azt, amit munkának nevezünk, lehet úgy végezni, hogy
reggelente kedvvel indulok, és délután úgy érzem, kevés volt
az idő, amit az Otthonban tölthettem, hogy soha nem nyűg és
teher az, amit napról napra tennem kell, hogy a döntések felelősségének alapja az a megmagyarázhatatlan vonzódás, amit
talán hivatásnak lehet nevezni. Szeretem azt mondani, hogy az
évek, és az évek ajándékaként megélt találkozások tanítottak
sok mindenre, ajándékoztak meg kapcsolatokkal, melyek a
legfontosabb vagyonommá lettek.
Megtanultam hinni és észrevenni, hogy világunk valódi
értékeit nem a pénzzel mérhetők jelentik, hogy a más-ság szerves részként épül az egy-ségbe, hogy a megtört szárú virágért
lehajolni nagyszerű dolog.
Azzal a hittel jöttem, hogy feladatom van ebben a tordasi házban, ami 272 ember otthona, ahol az otthonosság igaz
érzését majd 160 (munka)társsal szolgálhatjuk, ahol a betérőt
mindig nyitott ajtó várja…

Inotay György

intézményvezető

Az otthon márciusi programja
Március 4. Farsangi vidámkodás: időutazás
Március 8. Húshagyó kedd: farsangi népszokás
Március 15. Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés (faluünnepen)
Március 27. Színházi Világnap
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ÁTVETTÉK A NYUGDÍJASOK A KORSZERŰ,
ENERGIATAKARÉKOS HÁZTARTÁSI GÉPEKET
Az elmúlt évben a Tordas Községért Közalapítvány pályázatot
nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramjára.

Köszönjük mindazok munkáját, akik lehetővé tették 144 idős
ember számára, hogy sokat fogyasztó háztartási gépeik helyet
energiatakarékos készülékeket kapjanak.

Miután megkaptuk a minisztériumtól a gépek megvásárlásához
szükséges támogatási összeget, elkezdődött a gépek beszerzése
és kiszállítása. Február 11. és 14. között minden boldog tulajdonos átvehette az új, korszerű készülékeket.

A márciusi Kisbíróban részletes beszámolunk a gépcsere program megvalósításáról.
Veres Andrea

a kuratórium elnöke

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Olvasói levél
Az elmúlt esztendőben Tordas életében egy új fejezet kezdődött. A tordasi emberek összefogási készsége gyökeres változást
hozott. Az új óvoda sikeres felépítése ennek a bizonyítéka. Ezzel
az összefogással a tordasi emberek azt bizonyították, hogy él a
tordasi lakosokban az összefogás és az együttmunkálkodás régi
hagyománya. Ehhez hasonló összefogás a II. világháborúban és
az azt követő években volt jellemző. Amikor az emberek önzetlen egymást segítése az egyént és a települést is gazdagította.
Még az elmúlt évben elindult egy pályázati lehetőség, mely 65
év feletti idős emberek számára tette lehetővé a régi mosógépek
és hűtőgépek cseréjét új gépekre. Ezt a lehetőséget Tordas megragadta, pályázott, és a pályázatot siker koronázta. A pályázatot
ismereteim szerint Teszár Tamás készítette. Az idősek felkere-

sésében részt vállalt Hajbin Tímea és Farkas Örs is Teszár Tamás mellett. Közel 150 gép cseréjére volt esély, amennyiben a
pályázat elfogadásra kerül. Hosszú idő telt el, és sok huzavona és
utánajárás, mígnem a pályázat elfogadása megtörtént. Most már
csak idő kérdése volt, hogy az örömteli csere pillanata elérkezzen. És íme elérkezett. A cserék lebonyolításában sok önkéntes
személy vett részt. Azt gondolom, hogy sokunk köszönetét fejezem ki mindazoknak, akik ezt az örömteli pillanatot lehetővé
tették.
Nagy tisztelettel köszönöm, köszönjük valamennyiüknek.

2010 tavaszán lelkes emberek kerestek meg több idős embert,
családot.
Hihetetlen ajánlattal álltak elő! Lecserélik régi mosó- és hűtőgépeiket gazdaságosabb üzemeltetésűre, a tulajdonos részéről
teljesen ingyen.
Mi hetvenesek még csak elképzelni sem mertük, hogy ilyen
előfordulhat, mert még mi az életben nem hiszem, hogy bármit is kaptunk volna az államtól ingyen.
Ezért lehetett olyan hangokat is hallani, hogy ez csak választási
kampányfogás. Igaz, hogy hosszabb idő telt el azóta, de február 11-én megszólalt a kapucsengőm, és három fiatalember
beállított egy vadonatúj hűtőszekrénnyel. Meglepődtem, mert
a hihetetlen megvalósult. Másnap szintén láttam szorgos em-

bereket, hogy hordták széjjel a sok-sok hűtő-és mosógépet.
Természetesen a munkát mindnyájan önként és büszkén végezték. Minden egyes embernek köszönetemet fejezem ki.
Magam és biztosan tudom, hogy még sokunk nevében teszem ezt.
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Varga Sándor

Engedjék meg, hogy név szerint is megemlítsem Teszár Tamást, aki – tudomásom szerint – a sikeres tranzakcióban igen
sok munkát vállalt.
Tordas, 2011. február 12.
Piláth János
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ADDIG MÉG ÚGYIS HOZ VALAMIT AZ ÉLET
Lapzárta után érkezett… Nem először, most viszont szándékosan vártam ki az utolsó pillanatot, hogy megírjam a gondolataimat. Szinte napra pontosan egy éve határoztam el, hogy most
már biztosan megcsinálom. Összeszedem magam, tematikát
írok, lesütöm, lefőzöm, beszerzek kötényeket, kendőket, apró
sütőformákat, érdekes sütiszaggatókat, dekorációs kellékeket,
ja! és kitalálok valami hangzatos nevet a projektnek. Nem egy
hajánál előrángatottat, hanem érdekeset és igazán találót.
Már nem tudom, hol olvastam, de rögtön megfogott ez a két
szó, és ezzel a névvel írtam meg az első „plakátot”. Majd vártam.
Rövid időn belül össze is állt az első kis tsemege tsináló csapat.
Igen, így ts-sel. Így hívták hajdanán a cukrászokat. Izgatottan
vártam az első délutánt. Még nem csináltam ilyet, nem tudtam a reakciókat, ezt várták-e, elég érdekes lesz-e ahhoz, hogy
másnap is eljöjjenek. Vagy én tényleg akarom-e ezt csinálni egy
héten keresztül és akár tovább is. Minden kételyem elszállt az
első pár óra után. Majd az első hét végére azt éreztem, mindig
ezt akartam csinálni. Örültem, hogy a hétvégét követően újabb
kis csapatot engedhettem be a konyhámba, és tovább izott a
sütő, kevert a habverő és csattogott a fényképezőgép, mert meg
kellett örökíteni minden pillanatot. A tejszínhabos orrokat, a
tálakban nyalakodó fejeket, a fejek fölé emelt keményre vert
tojásfehérje habot, az elkészült sütiket, tortákat, pitéket stb, stb.
Mindezek után ígértem meg a lányoknak, hogy jövőre megnézzük, mire vagyunk képesek így együtt, és versenybe szállunk.
Az időpont kevésbé volt kegyes. Iskola, a farsangi produkciók
próbái, az, hogy én is dolgozom, mind mind megnehezítették
a sütögetést. Így a hangsúlyt a dekoráció elkészítésére fektettük. Meg kell jeleníteni a farsang hangulatát, ez lett a cél. Színes
marcipán masszából farsangi szemüvegeket készítettünk. Sodrófával csipkét nyomtunk a masszába, majd különböző alakú
szemüvegeket vágtunk ki, és az apró kezek csipesszel gyöngyöket, cukordíszeket nyomtak a szemüveg alapokra. Sodrófán
hagytuk reggelig száradni, hogy a kellő alakzatot felvegyék. Így
mint egy tiara került másnap az apró tortácskák tejszínhabos fejére. Egy marék konfetti cukor a tetejére, és irány a tortaszállító
doboz. Majd várakozás, izgatott várakozás. Kíváncsian néztem

az arcokat, amelyek éppen beleharaptak a sütikbe. Nem mondom, volt meglepetés. Számomra a legnagyobb és a legörömtelibb, hogy a már nem először sütött és soha meg nem kóstolt
(nem szeretem) sütit hogy tolta be a lányom. Egy kis csilivili,
és mindent meg lehet etetni, ami egyébként is finom, csak tele
vagyunk előítélettel, ha egy süti, nem beszélve a torta hallatán
a sütőtök szó jelenik meg. Ezt be is vetettem, mikor a lányom a
barátaival előadott indiai táncprodukciójával elnyert hatalmas
tortáját próbáltam elcserélni általam sütött kis sütőtök tortájára.
A sütőtök hallatán nem kétség, összejön a csere-bere, és mindenki boldog.
A következő pillanatban négy kis kuktám szoros kézfogása
között vártam a farsangi sütisütő verseny eredményhirdetését.
Elsőként gratulálták meg azoknak a csinos kis gombáknak a
készítőjét, amelyeket riválisnak éreztem, miután megpillantottam. Majd, mint később megtudtam, másodikként egy amerikai krémes nyerte meg a zsűri tetszését.
Hatalmas ujjongás követte aTtsemege Tsinálók elsőként díjazott sütijét. Együtt visítottam a lányokkal, és örültem a győzelemnek. A lányok? Takács Anna, Takács Réka, Weinelt Veronika és Kunsági Kinga. Most a receptnek kellene következnie. Pár
hónappal ezelőtt már megosztottam az olvasókkal. Gyömbéres
sütőtök torta füge habbal. Jelen esetben a fügehab elmaradt.
Fánk szaggatóval (hogy a készítést is átjárja a farsang hangulata) kiszaggattam a torta tésztát és papírkapszlikkal bélelt sütőformába tettem, azután belekanalaztam a sütőtök krémet. Első
pillanatra egy szokványos, már már unalmasnak tartott muffin
képét mutatta a kis tortácska, viszont aki mégis a kóstolása mellett döntött, igen rácsodálkozhatott. Sok ilyen kis rácsodálkozásra, váratlan ízre és váratlan találkozásra készülök ebben az
évben, fogadkozás nélkül.
Nézzék el nekem a kicsit személyesre sikerült, ételajánlóként
megírt cikket. Ígérem, a következőben igazán érdekes találkozásról fogok beszámolni.

Kunsági Gabi

TAVASZI FALUTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit 2011. március 19-én (rossz idő esetén 26-án) a Tavaszi Falutakarításra.
Találkozunk reggel 8 órakor a Művelődési Ház előtt, ahol szétosztjuk a szemeteszsákokat és megbeszéljük, kik melyik
területet takarítják.
Juhász Csaba polgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Január 22.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Tordason az ünneplés az iskola falai közé szorul, de reméljük,
hogy idővel felmerül az igény, hogy a tordasi polgárok is részesei
lehessenek e nemes nap köszöntésének.
Ez a dátum Tordas életében még egy okból kellene, hogy kiemelkedjen a hétköznapok egyhangúságából. Cseh Tamás
1943. január 22-én született.
„A nővérem még Debrecenben született, de én már Tordasról kerültem
a Bakáts térre megszületni.”
Az ember életének legmeghatározóbb időszaka a gyermekkor, a
szocializáció legfőbb szakasza. Cseh Tamás egész életét végigkísérik a tordasi emlékek, amelyekre mindig is büszke volt.
„Egyszer még Tordason szavalóversenyt nyertem. Ennyi. Soha nem
játszottam semmiféle amatőr társulatban, alig láttam valamit a kortárs darabokból…”
„Tordason láttam a János vitézt. Valamelyik vándortársulat, talán a
Déryné vendégszerepelt a Hangya Kultúrházban. Emlékszem még az
illatokra is. Huszárok piros ruhában, festett fák, bokrok és kastélyok,
Iluska mosta, mosta, és jött az illat a színpad felől, a díszletek szaga
volt az. Ez az első színházi élményem.”
„Gyerekkoromban, Tordason szerettem a disznóöléseket. Pörzsölés
kint a hidegben, tudós falusi emberek nagy hozzáértéssel a bontásnál,
asszonyok a sózókádak mellett, hol vágja el, jól vágja el, milyen szépen
kanyarította…”
„Nekem semmiféle zenei előképzettségem nem volt. Tordason nem volt
se zeneiskola, se zenetanár. Viszont a falu azokban az időkben még
énekelt. A férfiak énekeltek a mezőn, az asszonyok a házimunka közben, a juhász dúdolgatott magában a nyáj mellett, a templomban is
énekeltek, plusz nekünk gyerekeknek még ott voltak a Rákosi-nóták, a
mozgalmi indulók, amiket meg velünk énekeltettek.”
Tordasra a Cseh család Cseh Ferenc, az édesapa kinevezése által
került, a negyvenes évek elején.
„Annyit tudok, hogy apámat a felvidéki Feledről helyezték Tordasra.”
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A tordasi Hangya Mintafalu körzetvezetőjének fiaként jól látta a
mozgalom előnyeit, értékeit.
„A falu fölvirágzott, azóta is virágzó falu. A Hangya nagyon komoly
dolog volt. Az ötvenes évek elején kilakoltattak minket, bennünket a
cselédsor legalsó házába. Ez azért nem a legrondább kitelepítés volt,
nekem fiúgyermeknek jobban is tetszett ott. Erdő, disznóól, baromfiudvar meg minden. Itt is úgy, ahogy a Hangya előírta, és ahogyan kellett
volna országszerte. A gazdák tanfolyamokra jártak, tanulták, hogy
kell trágyázni, kendert tilolni, keltetőgépet működtetni, hogy kell majd
gazdálkodni, eladni. Az 1900-as évek elején indult ez a mozgalom,
ha jól tudom, és Tordas volt a mintafalu. Ott minden volt: kultúrház,
könyvtár, nevelőotthon, leventeotthon, minden, ami egy önellátó, gazdálkodó közösségben szükséges. Ha ma úgy működnének a falvak,
mint akkor, virágozna Magyarország.”
1956. november 5-ig laktak Tordason.
„Hát igen, amikor Tordasról elkerültünk, akkor úgymond megálltam
a fejlődésben. Még nem voltam tizennégy. Addig szép rendesen növekedtem, mint egy vidéki jegenyefa, s akkor itt minden leállt. Menthetetlenül jöttek a kisebbségi érzések: falusi fiú Pesten.”
„Ebből a gyönyörű álomvilágból, a tordasi Paradicsomból egyszer
csak egy teherautóval kigördültünk. Szomszédok, csődület, elköltöznek a Cseh úrék, az Isten áldja meg magukat, sajnáltak bennünket, de
hát akkor a világ föl volt fordulva, sok volt az esemény.”
„Tordason erdő mellett laktam, jó patakok mellett, szabad életet éltem,
s ebből egyik napról a másikra át kellett lépnem egy vadidegen közegbe. Próbáltam benne lenni minden csibészségben, de nem tudtam felvenni a versenyt. Viszont előbújtak Tordas előnyei.”
„Nem vallottam szégyent, és ezt Tordasnak köszönhetem.”
Idézetek: Cseh Tamás, Bérczes László beszélgetőkönyve
A Budavári Önkormányzat kezdeményezése, hogy az Országos Széchényi Könyvtárral közösen létrehozott Cseh Tamás
Archívum gyűjtse össze, tudományosan dolgozza fel, és tegye
kutathatóvá a Cseh Tamás-dalok keletkezésének kép- és hangdokumentumait, valamint tárgyi emlékeit. Az OSZK Mozgóképkincs Alapítvány felhívást tett közzé, hogy mindazok, akik
rendelkeznek archív anyagokkal, azt másolási célra ajánlják fel
az archívum részére.
Felhívás
Kérem azokat, akik Cseh Tamással kapcsolatos bármilyen
tárgyi emlékkel rendelkeznek, azok jelezzék ezt a Művelődési Ház felé.
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„Dezsőnek meg kell halnia.”
Disznóvágás, január 22., Tordas, Művelődési Ház udvara.
Reggel kilenc órakor idézhettük fel Bacsó Péter emlékezetes filmjében elhangzott már klasszikussá vált mondatot, amikor is Pelikán elvtárs bejelentette a gyerekeknek a
disznóvágást. A helyi civil szervezetek szervezésében és az
önkormányzat támogatásával került sor a rendezvényre. A
Tordasi Asszonykórus hathatós közreműködésével a szakavatott kezek hamar feldolgozták „áldozatunkat”. Közben
már sült a hagymás vér, hurka, kolbász és Lacipecsenye,
főtt a toroskáposzta. És mint régen a munka közben, most
is szólt a nóta, és vidáman anekdotáztak az emberek, fel-

elevenedtek a falusi hagyományok, tradíciók. A gyerekek
aktívan kivették részüket a munkából, vagy érdeklődve figyelték a gyakorlott kezek munkáit. A rendezők vigyáztak
arra is, hogy torok ne maradjon szárazon, nagyon népszerű
volt az üstben készült forralt bor. Délben a Művelődési Ház
nagyterme „étteremmé” alakult át, ahol jóízűen fogyasztották el a nagyon finom étkeket. Utána nagy sikert aratva a
Tordasi Pillikék léptek fel a színpadon.
Remélhetjük, hogy a résztvevők nem csak jóllakottan, de
elégedetten is távoztak a rendezvényről, mely a tordasiak
sikere – bebizonyítva, hogy együtt többet érünk!

„Egy jó festmény több, mint egy kép”
Február 12-én Kalamár Zuárd festményeiből nyílt kiállítás a
tordasi Művelődési Házban. Ménes Ágnes iparművész nyitotta meg a nagy érdeklődést kiváltó kiállítást. A helyi fiatal alkotóművész autodidakta módon kezdett el festeni, és mára már
kialakította egyéni arculatát. Sajátossága az is, hogy festménye-

inek nem ad címet, a szemlélőre bízza a mű értelmezését, nem
akarja ezzel sem befolyásolni. Vannak portréi és szürrealista
alkotásai is, és visszaköszönnek tordasi kötődései is. A kiállítást február 26-ig tekinthetik meg a nyitvatartási időben, vagy
előre egyeztetett időpontban.

Kalamár Zuárd
1985. március 16-án születtem Csíkszeredában. ’90 óta
szüleimmel és testvéreimmel élek Tordason, ma már egy
csodálatos kislány édesapja vagyok.
Autodidakta módon kezdtem bele a festészetbe, körülbelül 5 éve. Kezdetben rajzoltam majd ecsetet ragadtam a
kezembe és festettem. Festményeimnek soha nem adok
címet, szeretném elérni, hogy mindenki, aki nézi, maga
dönthesse el, mit is mond a kép.
Képeim megtalálhatóak barátaim, ismerőseim falán, az
interneten a www.zuard.com valamint a www.kepafalon.
hu weboldalakon.
Több kiállításon is sikerült bemutatnom munkáimat többek között Tordason a kulturális fórumokon valamint
Dublinban.
Egyéni kiállításaim:
2008 Martonvásár
2009 Budapest, Krisán állóhajó
2010 Dublin, Moxi Studio (Írország)
2010 Clonakilty (Írország)
2010–2011 Pilisvörösvár, Kőfaragó Kft. bemutató terme
2011 Tordas, Petőfi Sándor Művelődési Ház
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Márciusi programok
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Március 19., szombat
10:00 Ping-pong verseny

Március 1., kedd
13:00–15:00 Vásár
16:00–17:00 Balett
18:00–19:00 Tordasi Asszonykórus

Március 21., hétfő
15:00–17:00 Kölyök klub
17:00–18:00 Kocka klub (Lego)

Március 3., csütörtök
10:00–12:00 Termékbemutató
17:00–18:00 Sakk klub

Március 22., kedd
14:00–16:00 Vásár
16:30–17:30 Balett
18:00–19:00 Tordasi Asszonykórus

Március 4., péntek
16:00–17:00 Balett
18:00 Kertbarátok Klubja a Szőlőhegyen
18:00 Filmklub: A szamurájok titokzatos élete

Március 24., csütörtök
09:00–11:00 Vásár
17:00–18:00 Sakk klub

Március 5., szombat
délután Boszi Konyha a Tordasi Asszonykórussal

Március 25., péntek
16:00–17:00 Balett
18:00 Filmklub: A rejtőzködő etruszk város

Március 7. hétfő
17:00 Nyugdíjas Klub

Március 28., hétfő
15:00–18:00 Kölyök klub

Március 8., kedd
9:00–11:00 Vásár
16:00–17:00 Balett
18:00–19:00 Tordasi Asszonykórus

Március 29., kedd
16:00–17:00 Balett
18:00–19:00 Tordasi Asszonykórus

Március 10., csütörtök
17:00–18:00 Sakk klub

Március 31., csütörtök
16:00–17:00 Balett
17:00–18:00 Sakk klub

Március 11., péntek
16:00–17:00 Balett
18:00 Filmklub: Ami a Bibliából kimaradt

Ismét Boszi Konyha!
Sok szeretettel várjuk Önöket 2011. március 5-én délután a 20
éves Tordasi Asszonykórus boszorkányosan finom ételeinek
bemutatóján és kóstolóján!
A részletes programokról a plakátokról, szórólapokról tájékozódhatnak!

Március 12., szombat
20:00 Rockfarsang
Március 15., kedd
18:00 Nemzeti Ünnep – az Általános Iskola ünnepi műsora
Március 16., szerda
16:00–17:00 Balett
17:00–19:00 Gépjármű vezetői oktatás

Művelődési Ház információ: 06 22 467 530
Németi László kulturális szervező
+36 20 359 77 36
e-mail cím: mhtordas@indamail.hu
skype: muvelodesi.haz1
iwiw: Művelődési Ház Tordas

Március 17., csütörtök
17:00–18:00 Sakk klub
Március 18., péntek
16:00–17:00 Balett
18:00 Filmklub: A Templomos lovagok
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Autó-motor jogosítvány
M, AI, Ak, A, B kategóriákban. Részletfizetési lehetőséggel,
teljeskörű ügyintézéssel.
Részletes tájékoztató: 2011. március 16. 17:00

TORDASI KISBÍRÓ

Ami a Bibliából kimaradt – Az Ószövetség rejtélyei
Vajon Bölcs Salamon tényleg az ördögűzés mestere volt, és
valóban démoni hatalmak segítségével építette fel templomát?
Vajon Ádámnak valóban volt Éva előtt egy első felesége? Dániel
valóban harcolt volna pogány istenekkel?

Ping-pong verseny
A Templomos lovagok
Hölgyeknek, uraknak, időseknek, gyermekeknek!
Időpont: 2011. március 19. szombat 10:00
Előzetes jelentkezés a Művelődési Házban március 15-ig!
Kategóriák: gyermek és felnőtt női, férfi.
Nevezési díj: gyermek kategória: ingyenes, felnőtt kategória
1.000,- Ft.
Értékes nyeremények!
Részletes információ a Művelődési Ház elérhetőségein kapható!

Kilencszáz évvel ezelőtt a keresztények ellen harcoló muzulmánokat hirtelen egy különös, rémisztő erő támadta le: kardforgató
szerzetesek hada, akiket templomos lovagoknak neveztek. Vajon találtak elásott titkokat a templomos lovagok a Salamontemplom alatt? Szőttek összeesküvést, hogy elfoglalják Európa
egy részét saját maguk számára?

A rejtőzködő etruszk város
Filmklub
A szamurájok titokzatos élete
A középkori Japán lovagjai voltak. Elit harcosok, akik hatalomra
kerültek, és lenyűgözték az embereket több mint hétszáz éven
át. Misztikus alakjukat számos hiteles és meseszerű legenda örökíti meg. A film a bushidót, azaz a harcosok életmódját, az ehhez
tartozó képzést, valamint társadalomban elfoglalt helyüket és
végül bukásukat mutatja be.

Az Olaszországban élt etruszkok magával ragadó örökséget
hagytak ránk. Koruk az elbűvölő művészeti és építészeti alkotások és a nagyszerű műszaki újítások kora volt. Ez a korszak tele
volt ellentmondással. A mesés fényűzést általános, kíméletlen
rabszolgatartó rendszer tette lehetővé. A botrányos érzékiség
együtt létezett a barbarizmus iránti vonzódással.

Németi László

kulturális szervező

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET
XV. Országos Népművészeti Kiállítás
Aki szereti a míves, igényes kézműves tárgyakat, vagy csak képet szeretne kapni a hazai népi kismesterek munkáiról, látogasson el a budapesti Néprajzi Múzeum Élő népművészet
című tárlatára. A szakmai zsűri közel 1700 „alkotást” választott
ki a kiállításra (történeti és paraszti hímzés, viselet, népi ékszer,
szőttes, nemez, faművesség, bútorok, gyermekjátékok, csont- és
szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény- és vesszőfonás, mézeskalács). A váloga-

tás szempontjai között a hagyományos technikák, motívumok
használata mellett az is szerepelt, hogy az elkészült tárgyak ma
is használhatóak legyenek. A kiállított tárgyakat épp ezért nem
csak üvegfalak mögött látjuk, hanem modern bútorokkal berendezett enteriőrben is.
Én a szemet gyönyörködtető látvány mellett erőt, hitet is merítettem a látottakból…
A tárlat április 24-ig látogatható.
További információ: www.neprajz.hu
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ÓVODAI HÍREK
Az újév kezdetén, az ünnepek és a szünet után, január hónapban
elsődleges feladatunk a gyerekek fogadása és az óvoda életébe
való visszaszoktatása volt. Az óvodai élet megszokott ütemben
zajlik, az új óvodai szokásokat a gyermekek megszokták és
örömmel alkalmazzák.
Február 3-án meseelőadás volt az óvodánkban Az öreg halász
és a nagyravágyó felesége című mesét láthatták a gyerekek. Az
előadás nagyon színvonalas volt, melyet nagymértékben elősegített, hogy a gyermekek interaktív módon vehettek részt az előadáson! Ezzel maradandó élményt nyújtottak a gyermekeknek.
A Medico Uno Pharma Kft. munkatársa, Hajbin Gergely jóvoltából minden óvodás tejbegríz csomagot vihetett haza, amelyet
a gyermekek nagy örömmel fogyasztottak. Ez úton szeretnénk
megköszönni a finomságokat!
Viszmeg Györgyi jóvoltából óvodánk újra sok- sok játékot kapott. A gyermekek nagy örömmel vették át az új játékokat, nap
mint nap újra mosolyt csalva a gyermekek arcára. Ezúton szeretnénk megköszönni a játékokat!
Óvodai csoportjaink megkezdték a farsangi készülődést. A
gyermekek nagy szorgalommal és igyekezettel álarcot készíte-

nek, jelmezt választanak és verseket tanulnak a farsangi ünnepségre készülve!
Óvodai farsangunkra sok szeretettel várunk minden óvodás kisgyermeket, családtagjaikat és minden kedves érdeklődőt! Farsangi ünnepség ideje: 2011. február 26-án szombaton délután 2
órai kezdettel a Tordasi Művelődési házban!
Farsangi hangulatot teremtve egy kedves verssel szeretném soraimat zárni.
Kerék Imre:
Farsang (részlet)
Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk,
itt a farsang ,
pörögjenek a citerák!

Kocsis Mária

ISKOLAI HÍREK
Több éves hagyomány iskolánkban, hogy „Mesemondó” versenyt szervezünk az 1–6. osztályos tanulók számára.
Február 1-én került sor a verseny lebonyolítására. Vendégszereplésre hívtuk a gyúrói tagiskola tanulóit is. Szívesen láttuk a
kedves Szülőket, Nagyszülőket.
A költészet gyökereihez nyúltunk vissza ezen a napon, – a
népköltészet egyik legszebb műfajához – a népmeséhez, amely
nagyszüleink és szüleink szájából hangzott el először. A népmese egy kincs, amelyet tovább kell adnunk, hogy mindenki, aki
azt hallgatja, részesüljön ebben a csodában.
A népmesék szájról-szájra terjedtek, így mindig újjászülettek, hiszen a hallgatóság és az előadó változásával a mesék is változtak.
Nem is gondolnánk, hogy mennyi bölcsesség és mennyi üzenet van a mesékbe szőve. Megtanítanak bennünket az emberi
együttélés törvényeire, hiszen minden mesénk arról szól, hogy
a vándorlót be kell fogadni, az éhezőt meg kell vendégelni, az
adott szót meg kell tartani, jó tettért jót tenni, a gyengéket mindig oltalmazni kell.
Népmesét mondani és azt hallgatni az egyik legnehezebb és
egyben legérdekesebb élmény is. Öröm a mesélőnek, és elhiteti
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hallgatójával, hogy valóban megélt események kelnek életre.
Ezen a napon minden versenyzőnek az volt a célja, – vállalva ezt
a nehéz és szép feladatot – hogy továbbadja ezeket a mesebeli
kincseket.
Dicséret illet minden szereplőt a lelkiismeretes felkészülésért. Köszönöm a zsűrinek, hogy elfogadták a felkérést és velünk
töltötték ezt a kellemes délutánt.
Az 1–4. osztályosok előadását Milichovszky Szalai Ilona és
Cselikovics Herta, a 2–3. osztályosok produkcióit Veres Andrea
és Simon Sajtos Dóra, az 5–6. osztályosok meséit pedig Szkiba
Edit és Horváth Györgyi tanárnők értékelték.
Íme az eredmények:
1. osztály
I. helyezett: Zaka Liza
Szabó Keve Csongor
II. helyezett: Botta Borbála és Sallai Vivien (Gyúró)
III. helyezett: Erdélyi Csenge
Pók Zsófia

A TORDASI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Ispán Martin és Csillag Zsanett a zsűri különdíját nyerte el.

2. osztály
I. helyezett: Czuczor Domonkos
II. helyezett: Jézsó Kristóf
Vég Klaudia (Gyúró)
III. helyezett: Simon Olivér

TORDASI KISBÍRÓ

tulálunk! Ezen kívül minden versenyző emléklapot és egy csokoládét kapott.
Lezajlott a 3–4. osztályosok iskolai szintű helyesírási versenye, ahol a következő eredmények születtek:
3. osztály
I. helyezett: Cselikovics János
II. helyezett: Csepeli Bálint
III. helyezett: Takács Szilárd

3. osztály
4.osztály
I. helyezett: Turú András
II. helyezett: Áldott Nóra (Gyúró)
Baranyi Panna (Gyúró)
III. helyezett: Flikinger Johanna (Gyúró)
Takács Réka különdíjat kapott.

4. osztály
I. helyezett: Áldott Dominika (Gyúró)
II. helyezett: Szilágyi Szabolcs
III. helyezett: Horváth Katinka

5–6. osztályosok versenye
I. helyezett: Pápai Áron (5. o.)
II. helyezett: Benkei Sára (5. o.)
Horváth Fruzsina (5. o.) (Gyúró)
III. helyezett: Könyves Kata (5. o.)
Bokros Blanka 5. o. tanuló különdíjat kapott, Schachay Károly 6.
o. tanuló pedig a zsűri dicséretét kapta.

I. helyezett: Boldizsár Botond
II. helyezett: Szilágyi Szabolcs
III. helyezett: Kovács Nikol
Januári híreink közé tartozik még, hogy Takács Réka 3. osztályos tanulónk felkérést kapott egy szereplésre a székesfehérvári
Vörösmarty Színházba a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából. Nagy sikert aratott „A szegény ember és a fösvény” című
székely népmesével. Büszkék vagyunk rá. Májer Milán 5. osztályos és Zoltai Liza 8. osztályos tanulók képviselték iskolánkat a
megyei „Szép magyar beszéd” versenyen Bicskén. Mindketten
III. helyezést értek el. Gratulálunk.
Tisztelettel megköszönjük Vlad Ion Florinnak (Vlad Viola 3.
oszt. és Vlad Flórián 1. osztályos tanulók édesapjának) a segítséget. Az alsó tagozat minden osztályában, a 6. osztályosok termében, valamint a „fejlesztő” szobában minden táblát lefestett,
felújított és használhatóvá tett. Ugyanakkor Pap Lászlónak (Pap
Anna Sára 2. osztályos tanuló édesapjának) az iskola számára
készített bútorokat, melyek alapanyag árát a Bábel Alapítvány
biztosította. Köszönjük!

A helyezettek oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Gra-

Somfai Sándorné

igazgatóhelyettes

TEKINTGETŐ
Idei mesemondó versenyünket február 1-jén rendeztük meg,
melyről részletesen is beszámolunk.
Iskolánk farsangi mulatságát február 11-én délután 3 órától
rendeztük meg a Művelődési Házban, amelyről készült képes
összefoglalónkat iskolánk honlapján is megtekinthetik.
Az Operett Színházban lépett fel a Pillikék második csoport-

ja február 27-én a kecskeméti versenyen való sikeres szereplésük jutalmául.
Februári hónapunkat az alsós és a felsős matematikai versenyünk zárja.
Az újságíró szakkör tagjainak megfogalmazásában:
Koczkás Eszter, Szpisják Doroti, Falusi Csenge, Májer Milán
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MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
„A zene mindenkié…”
A Fejér Megyei Művelődési Központ és Művészetek Háza
évek óta megrendezi a megyei népdaléneklési versenyt. A területi válogatók idén hat településen zajlottak.
Ezek közé tartozott Tordas is, ahol már hagyománnyá vált,
hogy iskolánk befogadja a rendezvényt.
A területi válogatóra január 12 –én délután érkeztek hozzánk
Kisláng, Székesfehérvár, Velence, Vál, Martonvásár, Besnyő,
Gyúró és Tordas iskoláinak növendékei közel 80 fővel.
A mi gyermekeink közül is 40-en készültek szebbnél-szebb
népdalcsokrokkal. Pásztor Dóra (Gyúró) somogyi, Mészáros
Károly (Gyúró) moldvai, Szabó Imola galgamenti, Antal Luca
kalotaszegi, Benkei Sára széki, Turú András rimóci, Erdélyi
Kristóf kalocsai, Sárossy Gyula gyimesi, Dudás Eszter bodrogközi, a Katrincás Énekegyüttes (Antal Luca, Benkei Sára, Szabó
Imola, Sárossy Gyula, Sárossy Sarolta, Domak Anikó) moldvai,
a 7. osztályos lányokból álló Kankalin Énekegyüttes (Benkő
Réka, Keleti Nikolett, Kerényi Nóra, Kiss Evelin, Kónya Kitti,
Milichovszky Nóra, Németh Alexandra, Sárossy Sarolta, Varga
Anna) rimóci, és a Tordasi Kis Dalárda (Albrecht Márk, Benkei Boldizsár, Boldizsár Botond, Bőke Péter, Cselikovics János,
Erdélyi Ferenc, Erdélyi Kristóf, Konczos Vince, Kónya Bálint,
Sebestyén Ákos, Simon Olivér, Szilágyi Szabolcs, Teszár Szilárd, Teszár Vilmos, Turú András, Vécsy Zsombor) pedig katonadalokat énekelt.
A verseny jó hangulatban telt, melyen a 29 igen színvonalas
produkcióból 17-et válogatott be a neves szakmai zsűri (Vakler
Anna, Varró János, Juhász Zsófia, Németh Ildikó) a döntőbe.
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A döntőre Cecére utaztunk, ahová a szülők és tanárok (Nagy
Ilona, Téglás Melinda, Szilágyi József, Simon György, Veres
Andrea, Németh Ildikó, Domak Anikó) segítségével, hét
autóval jutottunk el. A megyéből 85 szólista és énekcsoport
lépett a művelődési ház színpadára. Az egész napos verseny
alatt a gyermekek faraghattak, csuhéjoztak, gyöngyöt fűzhettek, míg végül este 7 óra előtt elkezdődött az eredményhirdetés. Itt a produkciókat emléklappal, bronz, ezüst, arany,
a legkiválóbbakat pedig kiemelt arany minősítéssel értékelte
az öt tagú zsűri.
A sok betegség ellenére mi is dobogósként tértünk haza, hiszen
Antal Luca bronz, Dudás Eszter, Turú András, Szabó Imola,
a Katrincás Énekegyüttes és a Tordasi Kis Dalárda ezüst, míg
Sárossy Gyula kiemelt arany minősítést szerzett. Emellett Gyuszit az a megtiszteltetés érte, hogy a korcsoportjából ő képviselheti megyénket és iskolánkat a „Tiszán innen, Dunán túl…”
Országos Népdaléneklési Versenyen, melyet április 30-án rendeznek meg Budapesten a Néprajzi Múzeumban. Ehhez sok
sikert kívánok, az elért eredményekhez pedig mindannyiuknak
gratulálok! A szülők, illetve kollégáim, Németh Ildikó, Horváth
Györgyi és Cselikovics Herta segítségét pedig ismételten nagyon köszönöm!

Domak Anikó,
az összes versenyző gyermek felkészítő tanára
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
vendégségre várunk minden jelenlévőt!

Állandó alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Hétfő és szerdán reggel hétkor szentmise
Szombatonként délután 3 órakor liturgia

A házasság hete rendezvénysorozat keretében február 13-án
11 pár újította meg házassági fogadalmát. A fogadalom megújításáról készült képeket honlapunkon lehet megtekinteni.

Március 9. Hamvazószerda, nagyböjt kezdete – szentmise és
hamvazkodás reggel 7 órakor .
Március 27-én 11 órakor ünnepi szentmise keretében ünnepeljük templomunk búcsúját Urunk megtestesülésének
hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony). Utána szeretet-

Családok keresztútját járjuk nagyböjtben, amelyen Jézus
keresztútjának állomásait elmélkedjük végig a család vonatkozásában.
A pontos időpontról és a részletekről honlapunkon lehet tájékozódni.
www.tordasrk.hu

A BÚCSÚ
Aki egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket,
azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában;
aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.
(Mt 5,19)
A búcsúval kapcsolatban az átlagembernek és a hívőknek is nagyon zavaros képzetei vannak, hiszen gyerekként falun talán volt
búcsúban, aminek a fő nevezetessége a céllövölde és a körhinta
volt, nem pedig a templom. A műveltebbek tudnak a reformációt kiváltó „búcsúcédula” ügyről is, de egyik sem túl emelkedett
ahhoz, hogy abból megértsük az Egyház szenvedélyes zarándok
vágyát.
A búcsú (indulgentia: elengedés) az Egyház nagy kincse, amiről
nehéz mértéktartóan és adóan beszélni. Ha kiinduló pontot keresünk, két pillért kell megemlíteni, az egyik az Úr Jézus ítélete:
„Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is.”( Mt18,15-18).
Ebből szorosan következik a másik pillér, hogy az Egyház fölismerve az igazságosság rendjét, amely szerint a rossz büntetést, a
jó pedig jutalmat érdemel, a neki juttatott hatalom folytán el tudja engedni a már föloldozott és megbocsátott bűnökért járó ideig
tartó büntetést. Ez a búcsú, amikor a hívő búcsút vehet a bűnei
büntetésétől.
Érdemes elgondolkodni az „Igazságról”, az igazságosságról. Mi
emberek emberi fogalmakat alkotunk, – még az Istenről is, – de az Ő
Megtestesülése miatt nem Isten ellenes ez a nézőpont. Vannak helyzetek,
amikor az ember számára az az Evangélium, hogy „enyém a bosszú,
Én megfizetek” (Deut32,35; Róm12,19). Ez az osztó igazságosság,
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amikor mindenkinek megadjuk azt, ami jár. (Az Evangélium igazsága nem ez, hiszen így már mindnyájan eltűntünk volna a Föld
színéről) Ennek jegyében beszél az Egyház a „búcsúról”, amikor
valaki az Egyház által előírt érdem miatt elbúcsúzhat a bűneiért
járó ideig tartó büntetésektől. Isten országában ugyanis rend van,
a jó jutalmat érdemel, a rossz pedig büntetést. Ha valaki a szentgyónásban kiengesztelődik az Egyház által az Istennel, benne
helyre áll a kegyelmi kapcsolat az Istennel, de ez nem törli el a
bűnökért járó büntetést, hiszen az Isten-országában is érvényes
az a pedagógiai alapelv, hogy a bűnösnek joga van a büntetéshez.
A bűnnek van örökké tartó büntetése, ez a Kárhozat. E fölött sem
az Egyháznak, de még az Istennek sincs hatalma, hiszen az egyetlen dolog, amit nem Isten teremtett, az a Kárhozat, ezt mi teremtjük önmagunknak. A szó szoros értelmében nem is büntetés ez,
hiszen nem Isten rója ki, hanem a „halálos bűn” következménye,
amikor az ember, aki elvesztegette az időt, annak elmúlta után, saját halálában összezárva marad tetteivel és azok következményeivel. Nincs már ideje, hiszen meghalt, így nincs ideje változni, az,
aki a halálában, mindörökre. Örökké látja magát és tetteit, azok
következményeit, anélkül, hogy az irgalmat elfogadta volna.
A bűnöknek azonban van ideig tartó büntetése is. A „búcsú”
ezek elengedését jelenti a krisztusi fölhatalmazás alapján. Ennek meglátásához, vagy inkább fölfogásához „természetfölötti
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szemlélet” szükséges. Ez a természetfölötti látásmód annak belátása, hogy mit is jelent a tisztulás, hiszen az Egyház tanítása
szerint minden embernek tisztuláson kell átmennie a halála
után, ezt nevezzük „tisztítótűznek”. Isten törvényei bizonyos
dolgokat előírnak, másokat megengednek, ismét másokat tiltanak. E törvényes rendre ideális esetben a bennünk levő rend
így válaszol: szeretem, amit a törvény előír; gyűlölöm, amit
tilt; és kedvemet találom abban, amit megenged. A bűn következtében elhomályosult értelmünk és rosszra hajló akaratunk
azonban éppen fordítva reagál erre a törvényre: szereti, amit
a törvény tilt; gyűlöli, amit a törvény parancsol; és kelletlen
abban, amit a törvény megenged. „Ki szabadít meg e halálra vált testtől?” kérdezi Szent Pál apostol (Róm7,24) Olyan
nézőpont ez, amit csak a hit ismer föl, de ennek jegyében
látja, hogy az ideig tartó büntetések alól van teljes, és van
részleges föloldozás.
A bűnök ideig tartó büntetése alóli föloldozás a „búcsú”, amit az
Egyház, a Neki juttatott hatalom alapján végez (Mt18,15-18).

TORDASI KISBÍRÓ

Ennek elnyerése is a zarándoklathoz, ill. a zarándokhelyekhez kötődik, hiszen ezek a helyek, ha az Egyház jóváhagyta,
engedélyezte azokat, a különböző föltételek teljesítése esetén
alkalmasak arra, hogy a hívő számára a teljes kiengesztelődés
kegyelmét meghozzák.
Ilyen hely Lourdes, amivel kapcsolatban az Egyház engedélyezte a búcsúnyerés lehetőségét. Nem a Szűzanya megjelenéséről, vagy meg nem jelenéséről ítélt az Egyház, hanem arról,
hogy ezen a helyen, mindenki, aki teljesíti a búcsúnyerés föltételeit, kiérdemelheti önmaga és elhunyt szerettei bűneinek
ideig tartó büntetésének elengedését. Nagy lehetőség ez.
A búcsú nyerés föltétele, hogy valaki kegyelemi állapotban legyen, (ha szükséges volt gyónjon) szentáldozáshoz járuljon,
imádkozzon a Pápa úr szándékára (Miatyánk; Üdvözlégy; Dicsőség). A többi föltételt honlapunkon mellékeljük.

Dr. Hankovszky Béla

kiemelt tábori lelkész

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (62. Zsoltár)
Gyülekezetünkben minden vasárnap 11 órakor Istentiszteletet,
ezzel párhuzamosan gyermekfelügyelet, óvódás kortól bibliai
témájú foglalkozást is tartunk.
Minden hónap harmadik vasárnapján 11.00-kor családi Istentiszteletet tartunk.

pontjában” címmel március 15-ig tekinthető meg a Budavári
Evangélikus gyülekezet kápolnájában. A kiállítást gyermekekkel
is végigjárható, mivel a kiállított szobrokhoz hozzá lehet érni, sőt
némelyik csak így mutatja meg igazán magát. A belépés ingyenes, előzetes telefonos időpont egyeztetés ajánlott.
Cím: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28.
Tel.: 356-9736 , 225-8853

Szemerei Gábor faszobrász és költő kiállítása „Az idő közép-

Püspökválasztás a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben
Ittzés János megbízatása 2011. júniusában lejár, püspök úr nyugdíjba vonul. A megüresedő szolgálati helyre az egyházközségek
tagjai választanak új püspököt. Választási és szavazati joga annak
a nagykorú egyházközségi tagnak van, aki szerepel az egyházközségi választói névjegyzékben, vagyis gyülekezetével aktív
kapcsolatot ápol, és részt vesz annak fenntartásában.

Sokak számára jól ismert mindkét püspökjelölt: Bencze András
székesfehérvári lelkész, püspökhelyettes és Szemerei János kaposvári lelkész, esperes, gyülekezetünk egykori lelkésze.
A megválasztott püspök beiktatására június 25-én Győrben az
Öregtemplomban kerül sor. A jelöltek bemutatkozása www.
evangelikus.hu oldalon olvasható.

Gyülekezetünkben a választó közgyűlést március 20-án vasárnap, istentiszteletet után tartjuk.

Süller Zsolt
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BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
Ajánló
Erik példáján felbuzdulva szeretnék egy számomra kedves honlapot ajánlani.
Isten igéjét kevesen olvassák, mert talán ódivatúnak, nehezen
érthetőnek találják. A megértésében, a tanácsok mindennapi
gyakorlatba való ültetésében segít a következő címen található
oldal: www.maiige.hu. Egy kis ízelítő belőle:
Fel akarod adni? Ne tedd!
„Legyetek… rendíthetetlenek!” (1Korinthus 15:58) Georg
Friedrich Händel zenei zseni volt. Huszonegy évesen a billentyűk virtuózaként ismerték. Amikor az előadóművészettől a
zeneszerzésre váltott, azonnal hírnevet szerzett, és hamarosan
kinevezték a hannoveri választófejedelem (később I. György
néven Anglia királya) udvari zeneigazgatójává. Amikor Händel
Angliába költözött, hírneve tovább nőtt. Negyvenéves korára már világhírű volt. De tehetsége és hírneve ellenére sokféle
nehézséggel kellett szembenéznie. Az angol zeneszerzők között
ádáz rivalizálás folyt. A hallgatóság szeszélyes volt – előfordult
az is, hogy senki sem jelent meg a hangversenyén. Áldozatául
esett a változó politikai áramlatoknak. Többször is a csőd szélén
állt. Számos baját még romló egészségi állapota is tetőzte. Agyvérzést szenvedett, aminek következtében a jobb karja elerőtle-

nedett, és többé nem tudta rendesen használni jobb keze négy
ujját. Bár egészsége később helyreállt, mindez azt eredményezte,
hogy depressziós lett. Végül ötvenhat évesen úgy döntött, hogy
itt az ideje nyugdíjba vonulni. Csüggedten, nyomorúságosan és
adósságoktól terhelten úgy érezte, hogy az adósok börtönében
fogja végezni. Így 1741. április 8-án koncertet adott, melyet akkor búcsúkoncertnek szánt. Csalódottan és önsajnálattal telve
feladta. De még abban az évben valami hihetetlen történt. Egy
gazdag barátja, Charles Jennings lelket öntött bele azzal, hogy
meglátogatta, és átadott neki egy szövegkönyvet, amely Krisztus életére alapult. A mű felkeltette Händel kíváncsiságát, és elkezdett írni. Az ihlet hirtelen jött, mint az áradat. Három hétig
csaknem megállás nélkül írt. Aztán még két napot töltött a hangszereléssel. Huszonnégy nap alatt teljesen elkészült a Messiás
oratórium 260 oldalas kéziratával! Arra gondolsz, hogy feladod?
Ne tedd! Légy rendíthetetlen!
(A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány
napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető
az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.)

km

MEGHÍVÓ
„Az egész világon hirdetik majd az Isten királyságának örömhírét …”
(Egyszerű fordítás, Máté ev. 24:14)
Láng Emese testvérünk a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete bibliafordító konzulenseként azon fáradozik Nigériában,
hogy az ottani népcsoportok is a saját nyelvükön tudják olvasni Isten szavát.

Április 17-én vasárnap 16 órakor képes beszámolót
tart szolgálatáról a tordasi baptista imaházban (Dózsa Gy. u.
7.). Lehetőség lesz az előadóval beszélgetni az alkalom utáni
szeretetvendégségen sütemény és tea kíséretében
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tordasi Baptista Gyülekezet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Simon Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Simon család
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JUDO – CSELGÁNCS
2011. február 5-én részt vettünk a Veszprém megyei diákolimpián. A versenyt a nemesvámosi sportcsarnokban rendezték meg.
Versenyzőink nagyon szép eredményeket értek el.

Eredmények
I. hely: Szabó Péter (serdülő, 73 kg)
II. hely: Kalamár Botond (serdülő, 55 kg)
II. hely: Kónya Bálint (diák ”C” 30 kg)

Kalamár Domokos

testnevelő-edző

LABDARÚGÁS
Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség – SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY
Megyei II. osztály Felnőtt – 2010/2011 tavaszi fordulói
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló
22. forduló
23. forduló
24. forduló
25. forduló
26. forduló
27. forduló
28. forduló
29. forduló
30. forduló

2011.03.06
2011.03.13
2011.03.20
2011.03.27
2011.04.03
2011.04.10
2011.04.17
2011.04.24
2011.05.01
2011.05.08
2011.05.15
2011.05.22
2011.05.29
2011.06.05
2011.06.12

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

14:30
14:30
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Tordas - Ercsi
Csór Truck-Trailer - Tordas
Tordas - Vértesacsa
Fehérvárcsurgó - Tordas
Tordas - Pátka
Tordas - Felcsút
Tordas - Jenő
Iszkaszentgyörgy - Tordas
Tordas - Söréd
Tordas - Sárszentmihály
Tordas - Agárdi gyógyfürdő
Vál - Tordas
Tordas - Gyúró
Tordas - Szár
Lovasberény - Tordas

Megjegyzés
Az ifjúsági mérkőzés 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kerül
megrendezésre. A Söréd felnőtt csapata, a tavaszi bajnokságtól
visszalépett. A kisorsolt ellenfelei szabadnaposak. Az ifjúsági bajnokságban azonban tovább szerepelnek, a mérkőzéseket le kell

játszani. A Felcsút ifjúsági csapatát az országos bajnokságban
szerepelteti, a megyei bajnokságban ifjúsági csapatot nem indít,
ellenfelei szabadnaposak. A 16. fordulóban az Ercsi - Tordas ifjúsági mérkőzés 11.30 órakor Ercsiben kerül megrendezésre.
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Az Okmányiroda és az Építéshatóság ezentúl újra a Budai u.13.
alatt található.
Február 18-án átadták a teljes egészében felújított hivatal épületét, amely a beruházás során 100 négyzetméternyi területtel bővült, kialakítottak két új irodahelyiséget, beépítették a tetőteret,
valamint korszerűsítették az energiafelhasználást. Az átalakításnak köszönhetően az ügyfélfogadás szeparált, az irodák adatvédelmi szempontoknak is megfelelnek. Visszakerült az épületbe
a bankautomata is.

Cím: 2462 Martonvásár Budai u.13.
Központi telefon: 06 22 460 004
Fax: 06 22 460 229
Okmányiroda
tel.: 06 22 460 081

ELÉRHETŐSÉGEK

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT VÁROSHÁZÁT
MARTONVÁSÁRON

FELHÍVÁS
KÉRJÜK, TÁMOGASSA A TORDASI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁT SZEMÉLYI JÖVEDELEM-ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL
Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány adószáma: 18486874-1-07

Tordasi Polgárőrség adószáma: 19097439-1-07
Tordas Sport Egyesület adószáma: 19820923-1-07

HÍRDETÉSI TARIFÁK
Apróhirdetések

Keretes hírdetések

Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.

tordasiaknak nem tordasiaknak
egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal

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.

20 000 Ft
12 000 Ft
7 000 Ft
4 000 Ft

25 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15% kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt adunk.

Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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Dr. Kertész Tamás háziorvos

TORDASI KISBÍRÓ

Kardiológiai és pulmonológiai járóbeteg
szakrendelés Tordason

Tel.: 06 22 467 527 / 06 20 390 1505
Rendelési idő változás!
Hétfő: 13–17
Kedd: 12–16
Szerda: 8–11
Csütörtök: 8–11
Péntek: 12–16
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

Tordason a Háziorvosi rendelőben kardiológiai, és pulmonológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.
Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24 órás
EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörű kivizs- gálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, műtéti beavatkozás elvégzését megszervezzük. Légzésfunkciós vizsgálat,
allergológiai kivizsgálás. Kardiológiai és tüdőgyógyászati szakorvosi 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:

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
Cím: Martonvásár, Brunszvik út 1.
Tel.: 06 22 460 053

Tordas Védőnői Tanácsadó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
41
42

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 defibrillátoros csapat

általános ügyintézés, szociális ügyek
víziközmű intézmény
adóügyek
pénztár
hagyaték, közgyógyellátás, testületi ügyek
anyakönyv, pénzügy
körjegyző
polgármester
védőnő
óvoda
óvoda konyha

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos rendelése
Cím: Martonvásár, Budai út 27.
Tel.: 06 22 460 637
Rendelési idő:
Hétfő: 8–12
kedd: 16–18
szerda: 8–9
Csütörtök: 14–16
Péntek: 8–12

A legnagyobb érték az emberi élet!A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában, felkészülten várja segélyhívásaikat!
Tel.: 06 30 249 99 9
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Orvosi ügyelet
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig: hétvégén (péntek
16 órától hétfő reggel 8 óráig), valamint ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig
hívható az ügyelet. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 9–17 óráig orvosi ügyelet működik Martonvásáron a
Brunszvik út 1. sz. alatti rendelőben – kizárólag járóbeteg-ellátás
(Tel.: 06 22 460 053)!
A háznál történő ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az ott dolgozó, adatfelvételt intéző asszisztens, nővér megfelelő 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 mindenkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is, ha nincsen
panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzetbe bejelentkezetteket, akik több mint két év óta nem jelentek meg a rendelőben, hogy leleteikkel, szűrővizsgálati eredményeikkel az orvosi
rendelőben rendelési időben jelentkezni szíveskedjenek.
Tisztelettel:
dr. Kertész Tamás

háziorvos

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)
Defibrilátor: 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

Autó-motor jogosítvány

Részletes tájékoztató:
2011. március 16. 17 óra
Tordas, Művelődési Ház.

TAVASZI FALUTAKARÍTÁS
Szeretettel várunk mindenkit 2011. március 19-én
(rossz idő esetén 26-án) a Tavaszi Falutakarításra.
Találkozunk reggel 8 órakor a Művelődési Ház előtt,
ahol szétosztjuk a szemeteszsákokat és megbeszéljük, kik
melyik területet takarítják.
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KISBÍRÓ HÍRDETÉSEK

M, A1, Ak, A, B kategóriákban.
Részletfizetési lehetőséggel,
teljeskörű ügyintézéssel.

Juhász Csaba polgármester
Tordas Község Önkormányzata

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés és nyomdai kivitelezés: LPI Kft.
Példányszám: havonta 700 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre, vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

