KISBIRO_Layout 1 2011.03.29. 13:46 Page 1

TOR DA SI

Kisbíró

Önkormányzati LAp

2011. Március

Kedves Tordasiak !
Az évek múlásával gyakrabban tapasztalom, hogy az emberek egyre nehezebben
tudnak egymás mellett élni. Régen talán
több volt az íratlan szabály, hogyan kell
másokkal, vagy egy közösség tagjaként
viselkedni. Manapság írott előírások
tömegével védjük érdekeinket, szabályozzuk az együttélést, és mégis messzebb
kerülünk egymástól. Egyre több embernek van problémája másokkal, a
körülötte lévő világgal. Jogszabályok
tömegét alkotjuk ahelyett, hogy a másik
elfogadása, az egymásra figyelés lenne a
természetes. Egy ilyen helyzetben
lehetetlen mindenkinek a kedve szerint
tenni. Egy döntésben részt vevőnek meg
kell éreznie a többség véleményét, hozzá
kell tennie saját értékrendjét és úgy kell
meghozni a közösség számára kedvező
döntést. Ilyenkor nyilván sérülhetnek
egyéni érdekek, de további feladat ezek
megfelelő csillapítása. Különösen nehéz
jó döntéseket hozni a mai időkben, hiszen
a többség életkörülményei rosszabbodnak, és így nem könnyű jókedvre deríteni
az embereket. Ebben szerepet játszik az
ország gazdasága, a családi és emberi
kapcsolataink megromlása, az egyedüllét,
a kiszolgáltatottság megélése. Ahogy Tordason 2008-ban már megtapasztaltuk, a
fejlődést, egy ilyen helyzetben meg kell,
hogy előzze a megszorítás, a közös teher
viselése. Ez reméljük, most nem fog
sokáig tartani, de addig is folytassuk azt,
amit az elmúlt években elkezdtünk: a
közös, összefogással végzett munkát, a
közösségi lét megélését. Legyünk

XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

PROGRAMAJÁNLÓ
büszkék településünkre, az értékeinkre és
tegyünk is ezért. A tavasz várva várt
beköszöntével először tegyük rendbe
környezetünket. Az önkormányzat karbantartó brigádja már elkezdte parkjaink,
utcáink, növényeinek karbantartását, metszését. Március 26-án összetakarítottuk
utcáinkat, közterületeinket. Köszönöm
mindenkinek, aki ezen részt vett, és
magáénak érezte, hogy így tegyen a
településért. Márciustól meghirdettük a
”legrendezettebb utca” cím elnyerésére a
felhívást. Az itt élők többségének magától
értetődő a saját portájának és környékének tisztán, gondozottan tartása,
azonban vannak, akik erre nem szentelnek
elég figyelmet. Őket kérem arra, hogy a
közösség, a település érdekében szánjanak rá időt, és tegyék rendbe az ingatlanjaik előtti közterületet. Ez nem pénz,
hanem a közösségért tenni akarás kérdése.
De ilyenkor, húsvét előtt a nagyböjti
időszakban, kiemelt lehetőségünk van
saját magunk rendbetételére is. Vegyük
számba és gondoljuk át kapcsolatainkat
másokkal, az Istennel. Tűzzünk ki
célokat, mivel tehetnénk jobbá magunkat,
és hogyan lehetnénk hasznára embertársainknak. Segítsük mi is, hogy újraöltözzön a természet, nyissuk ki szívünket a
tavaszra, és ahogy a Krisztusba hívők a
feltámadást, úgy higgyünk és várjuk a
jobb, emberibb jövőt!
Juhász Csaba I polgármester

Áprlilis 1.
Karikatúra Kiállítás
(állófogadás 18:00-kor)
Megtekinthető április 15 - ig
Április 2.
LOMTALANÍTÁS
Április 7.
Egézségnap - Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Április 7.
Kertbarátok Klubja: Takács
Edina borász előadása
18:00-tól
Április 16.
Baba-gyermek ruhabörze
9:00-12:00
Április 18.
Béky László előadása
18:00-tól
Április 28.
Gyuri bácsi, a bükki
füvesember előadása
17:00-tól
Április 30. szombat
Majális, Duatlon és
Főzőverseny részletes program a plakátokon
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
A művelődési ház szervezésében klubszerűen működő civil
szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe.
A helyben működő civil és társadalmi szervezetek a fenti
helyiségeket évente egy alkalommal térítésmentesen vehetik
igénybe.
A bérlő a rendezvényi célra bérbe vett helyiség
állapotmegőrzésének biztosítékául, a bérlő hibájából
bekövetkezett károk fedezésére 30.000,- Ft kauciót köteles
fizetni, melyet a helyiség átvételekor megállapított állapotában történő visszaadása esetén bérbeadó a bérlő részére
visszafizet.

Testületi Ülés, 2011. február 22.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- úgy döntött, hogy a vízdíjjal kapcsolatban a bemutatott
költségelemekről további felvilágosítást kér a Fejérvíz ZRttől, valamint kéri ezek magyarázatát.
- elfogadta az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
szóló rendeltét, melyben a következőkről döntött:
1. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 15/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
25. § (3) „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó mértéke e rendelet 21. § (2) bekezdésének b)
és c) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári
naponként 5000 Ft.”
2. § Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakosság díjának
megállapításáról szóló 2/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdéssel egészül ki:
7. § (6) „Mentesülnek a csatornadíj fizetése alól az önkormányzat tulajdonában álló alábbi intézmények: a) iskola, b)
óvoda, c) sportpálya, d) Petőfi Sándor Művelődési Ház, e)
régi óvoda, f) régi iskola, g) Községháza.
3. § (1) E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba, s az
azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2006. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint
a 18-19. §-ai.
(3) Hatályát veszti a lakások és helyiségek béréről szóló
4/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

- döntött a civil szervezetek támogatásáról:
Értékmegőrző Tordasi Asszonykórus: 80.000,- forint támogatás;
A támogatás célja: kórustalálkozó, valamint minimum 4
önkormányzati rendezvényen való részvétel.
Szent László-víz menti Környezetvédelmi és Kuturális
Alapítvány: nem támogatja;
Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület:
70.000,- forint támogatás;
A támogatás célja: nyári tábor, kézműves foglalkozások költségeihez való hozzájárulás, valamint minimum 4 önkormányzati rendezvényen való részvétel
Tordas Rádió: 85.000,- forint támogatás;
A támogatás célja: hangfelvételek készítése a rendezvényekről,
kulturális hírek a rádióban, és egy önkormányzati rendezvényen DJ feladatok ellátása.
Tordasi Dalárda: 60.000,- forint támogatás;
A támogatás célja: technikai kellékek, útiköltség, valamint
minimum 4 önkormányzati rendezvényen való részvétel.
Zöld Hangyák Szervezete: 60.000,- forint támogatás.
A támogatás célja: eszközkészítés, valamint minimum 4
önkormányzati rendezvényen való részvétel.
Tűzoltó Egyesület: a támogatásról való döntést elhalasztotta
a testület a tűzoltóautó műszaki engedélyének megszerzéséig.

- döntött a Petőfi Sándor Művelődési Ház helyiségei alkalmi
igénybevételének 2011. március 1-től fizetendő bérleti
díjáról. A helyiségek térítésmentesen vehetők igénybe önkormányzati rendezvény alkalmával.
2011. március 1-től fizetendő bérleti díjak:

TÁRGY
Konyha

ÓRADÍJ
1.000 Ft + Áfa

NAPIDÍJ
7.000 Ft + Áfa

Kis terem

1.500 Ft + Áfa

10.000 Ft + Áfa

Kis terem + konyha

2.000 Ft + Áfa

15.000 Ft + Áfa

Nagy terem

3.000 Ft + Áfa

20.000 Ft + Áfa

Teljes épület

4.500 Ft + Áfa

30.000 Ft + Áfa

Technikus igénybevétele

1.500 Ft + Áfa

10.000 Ft + Áfa

Hang- és fénytechnika

1.000 Ft + Áfa

7.000 Ft + Áfa
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- hozzájárult a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9) bekezdés d.)
pontja, illetve 13. § (1) bekezdése alapján ahhoz, hogy Kajászó Község a törvény mellékletében meghatározott Ercsi
elnevezésű, Ercsi székhelyű kistérséghez csatlakozzon.
- a testület döntött arról is, hogy abban az esetben támogatja
a csatlakozást, ha Kajászó a korábbi hátralékát rendezte.

tordasi kisbíró

a következő feltételekkel adja meg: a parkolókat szilárd
burkolattal kell kialakítani az építtető a parkoló kialakítására
3 év garanciát vállal
- akkor javasolja a kistérségi alap létrehozását, ha a 20072008 év kistérségi költségek elszámolásra kerülnek.
Zárt ülésen a képviselő-testület döntött Farkas Sándorné
védőnői kinevezéséről, valamint a védőnői körzet megbontásának 2011. május 1-jei időpontjáról.

- a Sport utcában a volt Magtárral szembeni 3, és a magtár és
a Régi Szociális Otthon közötti közterületen, a mellékelt terv
alapján kialakítandó 12 parkolóra a tulajdonosi hozzájárulását

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ülnökké történő megválasztására jogosult testület részére
hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. A
hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás díja 3100,Ft, a kérelem nyomtatványt, továbbá a befizetésre szolgáló
csekket a postahivatalokban lehet megvásárolni 150,-Ft-os
áron. (Ha a jelölt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet).
A Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete által
választandó ülnökök jelölésének határideje:
2011. április 8. (péntek) 12.00 óra
A jelölésről és a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványnak,
továbbá a büntetlen előéletet igazoló bizonyítványnak eddig
az időpontig kell beérkeznie a Községházára.
Kizárólag a teljes körűen, pontosan és olvashatóan kitöltött,
szabályszerűen aláírt nyomtatványok fogadhatók el!

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról
A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált társas
bíráskodás elvének megfelelően a törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt
vesznek az ítélkezésben. Az ülnökökre, jelölésükre és
megválasztásukra vonatkozó szabályokat „A bírák jogállásáról és javadalmazásáról” szóló 1997. évi LXVII. törvény
tartalmazza.
2011-ben – a Köztársasági Elnök – március 7. és április 30.
napja közé eső időtartamra tűzte ki az ülnökválasztást.
Az ülnökök jelölése:
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és
választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság
illetékességi területén működő helyi önkormányzat és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Jelöltté válhat és ülnöknek megválasztható az a büntetlen
előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki
a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A
jelöléshez tehát csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot,
amely tartalmazza, hogy van-e választójoga és volt-e büntetve. Tartalmazza továbbá: a jelölt nevét, születési helyét és
idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, havi
átlagkeresetét, valamint az aláírását.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az

Az ülnökök választása:
A választó szervek: a települési és megyei önkormányzatok,
valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
képviselő-testületei.
A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes
települési, illetőleg települési kisebbségi önkormányzat
képviselő-testülete választja meg.
A megyei bíróság ülnökeit a megyei, megyei jogú városi
közgyűlés és a területi kisebbségi önkormányzatok képviselőtestületei választják meg.
A munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, megyei jogú városi
közgyűlés és a területi kisebbségi önkormányzatok képviselőtestületei választják meg.
A jelöléshez és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat,
valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó összefoglaló a Községházán elérhető.

Juhász Csaba I polgármester
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feltöltve mindenkinek a szerződése. Így aztán Váci Gyula már
nem csak mint az Aquator Kft. képviselője pereli az önkormányzatokat az ÁFA követelés miatt több százmillió forintra,
hanem az ÖKOTÁM alapítvány képviselőjeként az adott támogatások egy részét is visszaköveteli. (Amely támogatások
egyébként az építkezés során a kivitelező által felszámított,
az önkormányzatok által beszedett, az ÁSZ szerint fiktív
területhasználati díjak engedményezéséből, és az ÁSZ feljelentése nyomán szintén bírósági üggyé vált, a jegyzők által –
a feljelentés szerint jogosulatlanul – igényelt 15%-os állami
támogatások engedményezéséből származtak.)
Az üzemeltetéssel kapcsolatosan az új martonvásári vezetés
kezdeményezte a 2008-ban elindított folyamat továbbvitelét,
mely szerint egy önkormányzatok által alapított kft. venné át
az üzemeltetési feladatokat mind a négy település
vonatkozásában, így csökkenthetnénk a költségeket. Szintén
tárgyal a négy település a fejlesztés-bővítés lehetséges
megoldásairól, pályázati lehetőségekről. Ennek érdekében
szakértők bevonásával folyik az előkészítés.

Csatorna ügyek
A csatornázással kapcsolatos ügyeink nemhogy rendeződnének,
hanem az idő előrehaladtával egyre kacifántosabbá válnak,
újabb és újabb csontvázak esnek ki a szekrényből.
Mint már korábban megírtam, a Víziközmű Társulat még
tavaly májusban elhatározta felszámolását. Az eljárás végén
törvényi rendelkezések alapján át kell vennie az önkormányzatoknak az összes tartozását. Eddig úgy tudtuk, hogy
„csak” a bankhitelt nem sikerült kifizetniük, és ebből adódóan
Tordas és Ráckeresztúr meg fogja örökölni a 278 milliós
hiányt (plusz kamatok), de legújabb információink szerint
Váci Gyula újabb követelésekkel állt elő. Kitalálta, hogy az
ÖKOTÁM alapítvány támogatását nem megfelelően
használta fel a Társulat, így követeli vissza 651 millió forintos
támogatását. Ha valaki még emlékszik az eredeti vállalásra,
amivel megvezették az egész tordasi lakosságot, az az volt,
hogy a havi ezer forintunkra fizet még 19 ezret az alapítvány,
hogy megkapjuk a maximális állami támogatást a lakáskassza
szerződésünkre. Persze az általunk aláírt papíron már nem ez
szerepelt, meg aztán az is kiderült, hogy még csak nem is lett

Hajbin Tímea I a Pénzügyi Bizottság elnöke

Már nagyon sok esetben próbált körjegyző úr gépjármű forgalomból történő kivonást kezdeményezni, munkabér-letiltással élni, inkasszót indítani, de a legtöbb esetben ez nem jár
eredménnyel, csak az adminisztrációs költséget növeli. Idén
drasztikusabb intézkedéseket is kénytelen a körjegyzőség foganatosítani, mert hiszen a szemétszállításért a vállalkozót ki
kell fizetni, a szennyvíztisztítás sem állhat le azért, mert egyesek nem fizetnek. Azért is szégyenteljes a nem-fizetők hozzáállása, mert miattuk kell majd jövőre megemelni ezeket a
szolgáltatási díjakat, valamint azért is, mert a kommunális
adó eltörlésével könnyíteni szerettünk volna a terhükön, és
ezzel visszaéltek. A be nem fizetett adók pedig a fejlesztési
forrásainkat jelentik.
Megértem azokat, akik azt mondják, hogy joguk van jó úton
közlekedni, szép intézményekbe járatni gyermeküket, de
sajnos sokan vannak azok, akik követeléseik emlegetése
közben elhallgatják, hogy vajon teljesítették-e kötelezettségeiket?

23,5 millió forint hátralék –
ennyit lehetne költeni fejlesztésekre
Képviselő-társaimmal kérdéseket kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy miért nincs az idei évben több fejlesztés betervezve.
Mint azt már a költségvetésről szóló cikkemben kifejtettem,
több pénzt kell idén fordítanunk az iskola fenntartására a
plusz egy osztály beindítása miatt, valamint a település fenntartást is nagyobb részben kell megoldanunk saját forrásokból. Az állami támogatás mértéke ebben az évben is csökkent,
és az adókedvezmény (kényszeres) megszüntetése miatt
elvesztettük az egyik nagy adózónkat, akinek sokat köszönhetünk, mert jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt években befizetett adójával az új óvoda felépítéséhez.
Mindezek ellenére tovább tudnánk folytatni belterületi útjaink
felújítását, közintézményeink felújítását, ha nem kellene küzdenünk azokkal, akik nem hajlandóak (kisebb részben nem
tudnak) eleget tenni önkormányzattal szembeni tartozásaik
kiegyenlítésének. A tavaly év végi állapot szerint a következő
hátralékok beszedésével kell a körjegyzőségnek bajlódnia:
Szemétdíj 1,5 millió forint
Csatornadíj 6 millió forint
Adók 16 millió forint

Kérek tehát mindenkit, akinek elmaradása van az adókkal,
szemétdíjjal vagy csatornadíjjal kapcsolatosan, minél előbb
teljesítse kötelezettségeit.

Hajbin Tímea I a Pénzügyi Bizottság elnöke
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mányaimat Budapesten, a Kodolányi János Főiskola
Gazdálkodási szakán végeztem. 2001-től egy cseh
kereskedelmi társaság magyarországi leányvállalatánál dolgoztam pénzügyi munkakörben. Közben családot alapítottam
és férjemmel, Kalocsai Jenővel 2006-ban egy kisfiunk majd
2008-ban egy kislányunk született.
Nagyon örülök, hogy a lakóhelyemen sikerült elhelyezkednem, ezáltal a családommal is több időt tölthetek együtt.
Ebben a hónapban már lehetőségem nyílt több adózóval is
személyesen megismerkedni. Bízom abban, hogy az Önök
bizalmát is elnyerve eredményesen tudunk együttműködni.
Adóval kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak
hozzám bizalommal!
Baba néni, Önnek jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket
kívánok!

Tisztelt Tordasiak!
Bizonyára sokan értesültek
már arról, hogy Lászlóné
Szabó Julianna, illetve ahogy
mindenki szólítja Baba néni,
az Ön-kormányzat adóügyi
ügy-intézője idén nyugdíjba
megy. A nevezett pozíciót
februártól jómagam, azaz
Kalocsai-Balogh Hajnalka
töltöm be. Engedjék meg,
hogy néhány mondatban bemutatkozzam Önöknek.
Családommal együtt tős-gyökeres tordasinak számítunk, a
nagyszüleim és szüleim nevét az egész falu ismerheti. Tanul-

Kalocsai-Balogh Hajnalka

Búcsú…
Nyugdíjba vonulsz, elteltek az évek
Az elröppent idő csak egy pillanat.
Munkádat átadtad másnak,
Leteszed tolladat.

Lesz időd utazni, hímezni, hámozni
Veteményedet minden nap kapálni.
Ezután nálatok gaz nem terem
Csak győzd elrakni, mit a föld terem.

Sok-sok évig keményen dolgoztál,
Ezután már Bill bácsi és a kerted vár.
Korai kelést felejtsd el
Vekkered jól zárd el.

22 évig voltál fix pontja a hivatalnak,
mindig meg tudtad mondani, kik, hol laknak.
Megismerted a falu apraját-nagyját,
Gyermekeknek mindig adtál egy-egy naptárt.

Eleinte furcsa lesz a láblógatás,
De jó lesz az otthoni lustálkodás.
Szeretettel várnak az unokák,
Imádják a nyugdíjas nagymamát.

Mindenki Baba nénije hiányozni fogsz,
Reméljük, azért néha-néha bekopogsz.
Szeretettel várnak majd a régi kollégák,
Kik meleg szívvel gondolnak mindig rád.
A Hivatal dolgozói

Felhívás
Tisztelt Adózók!
Köszönjük mindazoknak, akik már befizették az adójukat,
továbbá kérjük, azokat akiknek nem sikerült kézbesíteni az

Egyben szeretném felhívni a figyelmüket az első féléves
adók befizetési határidejére, mely idén március 18-a, a ta-

adópapírjukat, az Önkormányzatnál ügyfélfogadási időben
szíveskedjenek átvenni.

lajterhelési díj befizetési határideje pedig március 31-e.
Kalocsai-Balogh Hajnalka I adóügyi előadó
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lyet jelentős számú szülő is jelez, kérni fogjuk az illetékeseket
a problémák megoldására. Amennyiben 20-nál kevesebb
értékelés érkezik, nem készítjük el a kiértékelést, mert nem
adna teljesen valós képet.
Kérjük, hogy a kapott felmérési lapot kitöltve dobják be a
polgármesteri hivatal postaládájába 2011. április 20-ig.

Felmérés az étkeztetéssel
kapcsolatosan
Több szülő fordult a képviselőkhöz és polgármester úrhoz
panasszal az étkeztetéssel kapcsolatosan. Szeretnénk
felmérni, hogy a problémák ténylegesen fennállnak-e, illetve
konkrétan milyen javító intézkedéseket várnak el a szülők.
Ha a felmérés alapján olyan javaslatokkal találkozunk, ame-

Hajbin Tímea I a Pénzügyi Bizottság elnöke

rendszert, adatait (név, cím, m2) küldje
el a penzugyibizottsag@tordas.hu email cím-re, vagy jelezze a polgármesteri hivatal telefonszámán, hogy
regisztrálhassuk (határidő: április 10.).

Beneveztünk a Napkorona
Bajnokságba!
Tordas benevezett a Napkorona Bajnokságba, hogy megmutassuk, Magyarországon itt a legmagasabb az egy főre jutó
napenergia felhasználás!

Amennyiben a településünkön országosan a legmagasabb az egy főre jutó
napenergia hasznosítás, akkor Tordas
lesz a Napkorona díj 2010 birtokosa. A magas presztízsértékű
díj a médiavisszhangnak köszönhetően a település országos
és európai megítélése is pozitívan változik.

Tordas területén az eddig beérkezett adatok szerint 6
lakóépületen, 1 gazdasági épületen és 2 közintézményen található napkollektor jelenleg. Összesen 171 m2-nyi napkollektor
felülettel szállhatunk versenybe a Napkorona Bajnokságon.
Idén már figyelembe vehettük az új óvoda használati
melegvíz előállítását biztosító napkollektoros rendszert is,
amelyre a forrás nagy részét pályázaton nyertük.
Kérjük, hogy aki 2010. év során létesített új napkollektoros

Hajbin Tímea

Hirdetmény
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2463 Tordas, Szabadság út 87.) az önkormányzati vagyonról, a vagyon
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
11/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendeletében foglaltak
alapján pályázat keretében értékesíti a visszavétel után tulajdonát képező alábbi forgalomképes ingatlant:

Ingatlan
címe
2463 Tordas
Kölcsey utca
18.

Helyrajzi
szám

Terület

Megnevezés

10/17.

1000 m2

Kivett
beépítetlen
terület

A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban, 2011.
április 15. 12 óráig kell eljuttatni a Községházára (Tordas,
Szabadság út 87.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
= pályázó nevét és címét,
= nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,
= nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési
képességében nincs korlátozva,
= az ajánlott vételárat, és fedezetének igazolását.
Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a határidőt követő első ülésén dönt.
A teljes vételár kifizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg
történik. Amennyiben az ajánlattevő a képviselő-testület által
meghatározott határidőn belül nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, az ajánlat érvényét veszti. A telekre a
képviselő-testület 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő. A
beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési és terhelési
tilalmat köt ki az önkormányzat.

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
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A beépítési kötelezettség nem teljesítésével az adásvételi
szerződés hatályát veszti és az eladó a befizetett vételár évi
2%-kal csökkentett összegét köteles visszafizetni.
A használatbavételi engedély kiadását követően az építtető
állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan épített lakásába.
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Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes víz,
villany, csatorna, aszfaltos út.
A szerződés megkötésének előkészítését Gyúró-Tordas
Körjegyzősége végzi.
Juhász Csaba I polgármester

ÁPRILISTÓL A UPC VESZI ÁT A KÁBELES SZOLGÁLTATÁSOKAT A
FIBERNETTŐL
delésével pedig jelentős kedvezményekhez is juthatnak, így
a havidíj a mostaninál akár alacsonyabb, a szolgáltatás pedig
lényegesen több és jobb lehet. A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az eddig megszokott csatornakínálattal
szinte változatlanul áll majd rendelkezésre a továbbiakban is
– az esetlegesen bekövetkező változásokról minden előfizetőt
értesít az új szolgáltató. A műszaki fejlesztéseket követően
vi-szont április 12-től rendelkezésre áll majd a tévéadások
megállítását, visszatekerését és felvételét is lehetővé tevő
digi-tális videorögzítő funkció és a több száz filmet kínáló
videotár; május első felétől pedig elérhető lesz az akár 120
megabites letöltési sebességet nyújtó villámgyors Fiber
Power internet is.

A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak
értékesítése nyomán a kábeltelevíziós, internet- és telefonszolgáltatásokat áprilistól az ország első számú kábelszolgáltatója, a UPC Magyarország Kft. veszi át a Martonvásárban,
Tordason, Kajászón, Gyúrón és Baracskán. A szükséges
műszaki fejlesztést követően a UPC saját, országszerte ismert
szolgáltatásait indítja majd el. Az eddigi előfizetői
szerződések továbbra is érvényesek lesznek, a szolgáltatás
pedig mindenki számára folyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl magasabb színvonalú, jobb minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb szolgáltatások
előfizetésével jelentős kedvezményekhez is juthatnak az
ügyfelek.
A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott
szolgáltató-váltás következtében a jelenlegi FiberNet
előfizetők április 1-jétől automatikusan a UPC ügyfeleivé válnak. Ehhez az előfizetőknek semmit nem kell tenniük, mivel
az általuk korábban megkötött szolgáltatási szerződések
továbbra is érvényesek lesznek, így az előfizetői jogviszonyuk és a szolgáltatásuk folyamatos marad. Amennyiben
számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részére adott csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki, az új szolgáltatóra
való átállítás automatikusan megtörténik. Azt tehát senkinek
sem szükséges külön jeleznie, ha a UPC szolgáltatásait
igénybe szeretné venni a továbbiakban. Az eddig fizetett
díjért magasabb színvonalú, jobb minőségű szolgáltatásokat
vehetnek majd igénybe, újabb szolgáltatások megren-

A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgáltatásainak
igénybe vételéhez szükséges lesz majd díjmentesen lecserélni
az eddig használt régi beltéri egységeket, set-top-boxokat, internet- és telefonmodemeket a UPC által biztosított új berendezésekre. A UPC ezeket a készülékeket postai úton juttatja
majd el mindenkihez és minden segítséget megad a
beüzemelésükhöz. A szolgáltató-váltással összefüggő
kérdésekről a www.upc.hu/fibernet weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, de természetesen minden érintett előfizető
hamarosan személyre szóló levélben kap majd részletes
tájékoztatást. Az előfizetői ügyeket április 1-jéig még a FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól kezdődően pedig már
a UPC-hez fordulhatnak az előfizetők, a 1221-es telefonon.

Lomtalanítás
üres, beszáradt festékes doboz) a lomtalanítás alkalmával
se tegyenek ki. A kisdarabos hulladékokat - lehetőség
szerint zsákolva - helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre,
ahová az edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik. Az
autók minden utcán csak egyszer mennek végig!

Április 2-án, szombaton
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat reggel 7 óráig
helyezzék ki a házuk elé. Építési törmeléket, veszélyes
hulladékot (gumiabroncs, étolaj, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor, szárazelem, fénycső,
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Nyomda cinkográfusa lettem, amikor megjelent első
karikatúrám a Magyar
Ifjúságban. Felfedezőm és
éveken át mentorom, a
kitűnő grafikus, Mikulka
Gyula volt. Ebben az évben
megalapítottuk a Fiatal
Karikaturisták Klubját, amelynek két évig titkára
voltam. Tíz éve készítek
lányommal művészi sziluetteket. Ezt a régóta nem alkalmazott technikát én élesztettem fel csipkerózsika álmából.

Karikatúra kiállítás
Karikatúra-kiállítás lesz 2011. április elsejétől a Művelődési
Házban. Az ünnepélyes kiállítás megnyitóra, az állófogadásra
18 órakor kerül sor.
A kiállításon Dluhopolszky László, Gaál Tamás (T-Boy),
Mátrai László és Nagy László munkáit tekinthetik meg a
műfaj szerelmesei. A kiállítók a tagjai a Magyar Karikaturisták Csoportjának, a MAKACS-nak.
Pár gondolat a MAKACS-ról
A Magyar Karikaturisták Csoportja
egészen fiatal képzőművészeti
alakulat. 2009. december 14én alakult Budapesten.
Célunk,
hogy
jobb
karikatúrákkal lássuk el a
nemzeti sajtó orgánumait.
Rajzainkkal már lassan két
éve ostromoljuk ezeket a
lapokat. Miután a szerkesztők
nem tudtak dönteni - mi makacsok vagyunk
- úgy határoztunk, hogy direkt módon állunk közönségünk
elé. Kiállításunkkal bejárjuk az egész országot. Döntsön az
olvasó: - volna-e helyünk saját lapjainkban?
Még a jobboldali lapszerkesztők is azt vallják, hogy a humor
baloldali - hazánkban. Ezt a tételt szeretnénk politikai rajzainkkal megcáfolni.

Nagy László – Panelgerilla
1962-ben születtem. Foglalkozásom: tanító. Körülbelül 3
éves koromtól rajzolok. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
rajz speciális kollégiumán végeztem, majd még öt évet tagja
voltam a Marczibányi téri Képzőművész Körnek. Mesterem:
Szlávik Lajos. Komolyabban 25 éve foglalkozom karikatúra
rajzolással.
Gaál Tamás – T-Boy
Nem olyan régen rajzolok, kb. 40 éve. Szakmám
porcelánfestő. Festek, kerámiázom és karikatúrákat készítek.
Első önálló kiállításom az E-klubban volt. 10 évig jártam a
Tokaji művésztelepre.

Dluhopolszky László - Dluho
Budapesten születtem 1951-ben. Érettségi után a Kossuth

A kiállításon lehetőség adódik karikatúra készíttetésére is!
A tárlat április 15-ig tekinthető meg.

Tavaszi „Baba-gyermek” holmik börzéje

Az árusítás a lakosságnak ingyenes, kereskedőknek
500,- Ft/asztal.
Anyukáknak „Baba-mama szoba”!
Sok szeretettel várjuk Önöket!
Asztalfoglalás, információ: +36-20-359-77-36

2011. április 16. szombat 9:00-12:00
Kinőtt, megunt baba-gyermek holmik cseréje, árusítása.

Felhívás
K ÉRJÜK , TÁMOGASSA A T ORDASI C IVIL S ZERVEZETEK MUNKÁJÁT
S ZEMÉLYI J ÖVEDELEM -A DÓJA 1 %- ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL
Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány adószáma:18486874-1-07
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Munkáját a keresztény értékrend, a népi gyógyászati bölcseletet, az ősi keleti vallási filozófiai rendszerek, s az orvostudomány és társtudományok által "evidence base medicin"
kritériumainak megfelelő tudományok alapozzák meg, s
ezeket ötvözi a lélekgyógyászat ismereteivel.
Több könyve is megjelent, ezek közül kiemelkedik a Természetes gyógymódok kézikönyve.
Legyen a terápia intenzívebb, erősebb vagy lágyabb, módszerében fizikálisabb vagy spirituálisabb, a cél a harmónia
megteremtése, a szervezet reverzibilitása és irreverzibilitása
szintjén.”
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!
Az előadás ingyenesen látogatható!

Életmód klub
2011. április 8-án 18 órától
Béky László lesz a vendégünk. Ő
az AURA Természetgyógyászati
Gyógyító és Oktató Központ
igazgatója, alternatív mozgás és
masszázs terapeuta, fitoterapeuta, életmód-tanácsadó és terapeuta, szemtréner, reflexológus és fül addiktológus. 1997
óta folyamatosan végez ETI vizsgára felkészítést természetgyógyászati,egészségügyi, bioenergetikusi reflexológusi, alternatív mozgás és masszázsterapeuta, fülakupunktúrás
addiktológus, fitoterapeuta szakokra.

Újra Tordason Gyuri bácsi, a bükki
füvesember!
2011. április 28-án 17 órától újra meghallgathatjuk Gyuri
bácsit, az előadás után lehetőség lesz termékeinek,
könyveinek vásárlására, személyes találkozásra, beszélgetésre vele.
„Él valahol a Bükk rejtekében egy varázslatos, öreg füvesember, aki úgy ismeri a gyógynövényeket, mint ahogy ma már
kevesen. Gyerekkora óta járja az erdőket, gyűjti a gyógyító
növényeket, melyek készségesen feltárják neki titkukat.
Nagymamájától, a mindentudó javasasszonyától tanulta,
melyik növény mire való. Több mint 150 féle gyógynövényt
ismer és alkalmaz. Gyógyteái számtalan bajra, nyavalyára
adnak enyhülést, köztük a cukorbetegségre is. Különösen az
utóbbi tüneteit enyhítő teakeverék miatt vált ismertté a neve,
még az óceánon túlról is érdeklődnek utána a betegek. Gyuri

bácsi ha épp nem a Bükkben barangol, akkor a gyógynövények hatásairól tart előadást az ország másik szegletében. Vagy könyvet ír a tapasztalatairól, esetleg
egészségnaptárt szerkeszt. És hogy a tudás ne vesszen kárba,
tanítja Zsuzsa lányát, hogy majd ő vigye tovább az apai, dédnagymamai, szépanyai örökséget.”
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!
Az előadás ingyenesen látogatható!

lent a szűkebb környezetünk szeretete, ápolása, kertjüknek
művelése. Nagyon sokan nem tanulták a kertművelést, apáról
fiúra száll e tudomány, de meghatározó lehet a kertszomszéd
hatása is.
Nem mindegy, hogy kertünkben milyen szőlőt, gyümölcsfát,
telepítünk vagy milyen zöldséget, virágot ültetünk. A
megfelelő fajta ugyanis az eredményes kertészkedés egyik
legjelentősebb tényezője. Ennél fontosabb már csak az lehet,
hogy hogyan tudjuk megvédeni kertjeinket a károkozóktól,
betegségektől. Szakmai előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal szeretnénk segíteni az érdeklődőknek a hatékonyabb
kertműveléshez.

Kertbarátok klubja
"Kertészkedj, művelődj, barátkozz, és védd a természetet!"
2011. április 7. csütörtök 18:00
Kénezés szerepe a borok kezelésében
Előadó: Takács Edina borász
Az előadás ingyenes!
A klub célja a kertészek és kertbarátok munkájának összefogása, segítése, szaktanácsadás, de a legfontosabb egy baráti
közösség kialakítása, azoknak a közössége, akiknek sokat je-
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Tordasi Sakk Klub

WEBRE FEL!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
csütörtökön 17 órakor a Művelődési Házban!
Foglalkozásvezető Farkas László NB II-es versenyző!
Célunk a sakkjáték népszerűsítése, a sakkélet fellendítése
Tordason!Lehetőséget szeretnénk biztosítani gyermekek és
felnőttek számára egyaránt a sakkozáshoz, beszélgetéshez a
sakkal kapcsolatban!

Kézművesség, közösségek, sport, gasztronómia, hátrányos
helyzetű emberek, - ennyire sokrétű most a márciusi linkajánló.
1. www.teremtokert.hu – 2010 nyarán indult el Tordason
a Teremtőkert, nemrég pedig a website-ja. A közhasznú
egyesület célja hogy a kultúrát, művészeteket és
kézművességet művelő és kedvelő emberek számára
közösséget és programokat teremtsen Tordason.
4. www.grundfoci.hu – Szintén közösség, csak focis. A
honlap célja a kispályás labdarúgás tömegspot jellegének
népszerűsítése, csapatok és játékosok egymásra találása.
Ajánljuk.

Kölyökklub

5. www.mozgasvilag.hu – Ha már sport, igazi csemege a
Mozgásvilág. Itt aztán mindent megtalál: futás, bringa,
túrázás, aktív utazások, vízi sportok, stb… Mindez részletes leírásokkal és programajánlóval.

Hétfőnként a Kölyökklubosoké a Művelődési Ház! Lehet
csocsózni, darts-ozni, asztali jégkorongozni, ping-pongozni.
A nyitva tartási időben, ha nincs egyéb rendezvény, lehet játszani!
Sok szeretettel várunk Benneteket!

7. www.nosalty.hu – Jófajta közösségi webszakácskönyv
legfrissebb és legnézettebb receptekkel, szakács profilokkal és 220 féle (!) muffin recepttel. Ön megadja mi
van a hűtőjében, a site-on egy alkalmazás pedig ez alapján
recepteket válogat. Épp csak ebédet nem főz...

Filmklub

9. www.karmak.hu – A site az Északi Támpont Egyesület
kampány site-ja, melyen hátrányos helyzetű, saját
magukért és környezetükért tenni akaró embereket mutatnak be webes dokumentumfilmek formájában. A legújabb
téma egy Down-szindrómás zenész.
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

Sok szeretettel várunk minden filmrajongót 2011. április 14én, csütörtökön, 18 órakor a Művelődési Házban! Szeretnénk egyeztetni az idei év tematikáját, a vetítendő filmek
listáját.
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Tekintgető

Március 5-én 19 órától rendeztük meg Alapítványi bálunkat, melyre a puconci polgármester és testvériskolánk
képviselői is vendégeink voltak.
= Március 7-8-án tartottuk fogadóóráinkat.
= Március 15-én 18 órától elevenítettük fel az 1848. márciusi eseményeket, és emlékeztünk meg méltó módon a forradalom hőseiről a Művelődési Házban, illetve a Művelődési Ház előtti Petőfi szobrot ünnepélyes keretek között koszorúztuk meg.
= Március végén részt vettünk a pázmándi területi tantárgyi versenyeken, melyről részletesen a következő újságban
számolunk majd be.
= A hónap zárásául nyílt tanítási napokat tartottunk az iskolában, ahol minden órát meglátogathattak a kedves
érdeklődők.
=

MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
marik Valéria, Erdélyi Ferenc, Khaut Viktória, Kovács Nikol,
Laboranovits Anita, Násztor Eszter, Pap Anna Sára, Pók Zsófia, Schachay Viktória, Sebestyén Ákos, Sztyéhlik Dorka,
Simon Olivér, Szabó Réka, Szigeti Bálint, Szilágyi Szabolcs,
Takács Anna, Takács Réka, Takács Szilárd, Takács Viktória,
Tóth József Iván, Tóth Viola, Turú András, Varga Csongor,
Varga Zsombor, Zoltai Tamás. Horváth Katinka és Simon
Kitti sajnos betegségük miatt nem tudtak fellépni Budapesten,
ám a versenyen az ő közreműködésükkel érték el a gyerekek
ezt a nagyszerű eredményt.

Pillikék az Operettszínház színpadán
Az Operettszínházban lépett fel a tordasi Pillikék gyermek néptánc csoport és a Tűzifa népzenei együttes
február 27-én vasárnap, az előző tanév Országos Tanulmányi Versenyének csoportos néptánc kategóriájában, a
legkisebb korcsoportban elért első helyezéséért.
Minden évben az egész ország területéről érkező néptáncos
gyerekek legsikeresebb, legszebb és leglátványosabb néptánc-koreográfiáikkal lépnek fel az Operettszínházban, megmutatva hazánk igazi kincseit, az élő népművészet legszebb
darabjait. A teljesség igénye nélkül a sárospataki, gyöngyösi,
aszódi, biatorbágyi, tatai, szentendrei, érdi, nyíregyházi, debreceni, székesfehérvári és kalocsai néptánccsoportok mellett
léptek fel a mi gyermekeink is, ám egyedülálló produkciót mi
nyújtottunk, hiszen a mi kis néptáncosainkat Domak Anikó
vezetésével művészeti iskolánk saját citerazenekara (Szatmári
Szilvia, Dudás Eszter, Kőszegi Balázs, Pápai Áron), illetve
énekével Antal Luca, Szabó Imola és Benkei Sára kísérte.

A gyerekeket Domak Anikó tanárnő, Németh Ildikó tanárnő
és Szabó Szilárd tanár úr készítették fel, illetve a fellépés
előkészítésében legtöbbet Cselikovics Herta segédkezett.
„Érdekesek és viccesek voltak a színpadhoz vezető különleges utak. Bámulatos volt a díszletet látni, a forgószínpadon
állni, és a nézőér a színpadról nézve csodálatos látványt nyújtott. De számomra legfelemelőbb érzés az volt, hogy azon a
színpadon állhattam, ahol a sok operetténekes, köztük
Bereczki Zoltán, aki a kedvencem.”– mesélte Sárossy Sarolta
7. osztályos tanulónk.
Kis táncosaink, akik szerepeltek az Operettszínházban:
Boldizsár Botond, Boldizsár Kolos, Cselikovics János, Csiz-

Szkiba Edit
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Szabó Réka (ének), Szilágyi Szabolcs (hegedű), Turú András
(hegedű) illetve vendég kísérőként Tóth Máté (bőgő).
A repertoárban gyimesi héjszák, moldvai muzsika, felcsíki
muzsika, kalotaszegi muzsika és dunántúli dallamok szere-

Országos Népzenei Verseny
A VI. Országos Népzenei Verseny egyik területi válogatóján vettünk részt Székesfehérváron február 18-án.
Hatalmas eredményt értünk el, hiszen nagyon nívós
iskolák növendékeit megelőzve igen szoros versenyben jutott tovább Erdélyi Kristóf 6. osztályos tanulónk az országos döntőbe, melyet április 8-10-én rendeznek meg
Gödöllőn.
A hét elődöntőn 386 produkció közül az öttagú zsűri 107-et
juttatott tovább a következő kategóriákban: 30 szólóének, 35
szólóhangszer, 16 hangszeres együttes, 20 énekegyüttes, 6
hangszeres-énekes együttes.
Az országos döntőbe jutó Kristófot – aki 5. éve a művészeti
iskolában hegedül - Kerényi Tamás brácsán, illetve Tóth Máté
- a Martonvásári Művészeti Iskola növendéke- bőgőn kísérte.
A versenyen részt vevő növendékeink: Benkei Sára (ének),
Erdélyi Kristóf (hegedű), Kerényi Tamás (brácsa, dob, gardon), Konczos Vince (brácsa), Sárossy Gyula (furulya, gardon), Sárossy Sarolta (koboz, gardon), Szabó Imola (ének),

peltek. A gyerekek felkészítő tanárai Domak Anikó tanárnő,
Kovács Márton tanár úr, illetve Nagy Zsolt tanár úr voltak. A
gyerekeket a Benkei család, a Szilágyi család, a Túrú család,
Salamon Sarolta, Domak Anikó és Németh Ildikó kísérte el
a megmérettetésre. A szállításban való segítségüket ezúton is
köszönjük.
Szkiba Edit

ÓVODAI HÍREK
Nagy izgalommal várták a gyermekek a Hófehérke című
színházi előadást, amit Budapesten a Táncszínház
előadásában néztünk meg a Budai várban. Szollár László
évek óta megajándékozza óvodásainkat egy buszos kirándulással (fizette az utazás költségeit) köszönjük neki ezt az
utazást.
Köszönjük Andorfy Ottónak a több doboznyi rajzpapírt,
Popelkáné Csizmadia Katinkának és Popelka Zsoltnak a
számítógépet és nyomtatót.
Már nagyon várjuk a jó időt, hogy minél előbb elkezdődjön
az óvodaudvar építése, a gyermekek már izgatottan várják.

Mesevár Hírek

Csanádi Imre versével hívogatjuk a tavaszt:
Tavasz-ébresztő
Farsangi mulatságunkat a betegségek miatt a tervezetthez
képest egy héttel később március 4-én tartottuk az óvodában.
A gyermekek már reggel beöltöztek a jelmezekbe, és vidáman
pörögtek, forogtak a zenére. Tízórai után kezdődött az igazi
mulatozás, felvonulás. Meglepetésként az óvó nénik mesejátékot adtak elő, majd a folyosón népzenére vidám táncot
jártunk. Az anyukák megint sok-sok finom süteménnyel lepték meg a gyermekeket, amit ők azzal háláltak meg, hogy
mindet jóízűen belakmározták.

Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat lombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító!
Milichovszkiné Szalai Ilona
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TEREMTŐKERT
Rendkívül izgalmas és szórakoztató ennek a képességnek a
felfedezése, látni, ahogy szaporodnak a vetések, a sorok és a
pamutgombolyag életre kel. Szőni jó.
Németh Tünde
Agyagban a nyugalom - avagy kerámia terápia!
Lehetne ez az én mottóm, hiszen nekem ez a két óra a kikapcsolódást, a feltöltődést, az alkotásban való élményt jelenti.
Életem és munkám része az alkotás és itt egy új formájával
ismerkedhetek meg, mely sokoldalú, fantáziadús, tele végtelen lehetőségekkel.
Mindemellett új embereket ismerhetek meg és vidám
környezetben, csak a "munkára" koncentrálva tölthetek el egy
kellemes délutánt.
Beck Réka

A napokban néztem egy klasszikus amerikai filmet újra. A
nagy sikerű film elején és végén egy utcai rikkancs azt kiabálja, hogy: „Ez itt Hollywood, ahol minden álom valóra
válik. Ez a hely maga a csoda, a lehetőségek városa. Gyertek
Hollywoodba!” Érdekes, gondoltam, nagy terveim mindig
voltak, de sosem vágytam oda. Hamarosan 40 éve, hogy ide
születtem, Tordasra, és úgy érzem, hogy ami itt most történik
velem, velünk, Az maga a csoda. Az álmainkat váltjuk valóra
apránként, jó társaságban alkotva öntjük kézzelfogható formába. Ki beleszövi egy tarisznyába, párnába, ki belegyúrja
egy tálkába, dobozba, a kisebbje megrajzolja, a merészebbje
beleérzi egy levegővételbe, egy mozdulatsorba. Mindegyikünk a maga módján a megtapasztalás, a megvalósítás
örömét, fényét, az önértékelés sugarait építi magába. És nem
kell érte menjünk a falu határán túlra. Szóval beindult a
szövés, a kerámia, a rajz, a jóga.

Én nagyon szeretek rajzolni. Valamiért úgy érzem, hogy
amikor odamegyek, és ott rajzolok, jól érzem magam. Teljesen máshogy térek haza, mint ahogy odamentem. Nagyon jó
ott lenni! A rajz az egyik legkedvesebb szakköröm!
Weinelt Veronika
A jóga nekem a szabadságom átérzését, ugyanakkor a
határaim feltérképezését jelenti. Kiváló eszköz az apróbb testi
kínok, itt fáj, ott fáj, a „nincs energiám, sem kedvem semmihez”, és a „na most aztán hagyjon mindenki békén” típusú
nyavalyák kezelésére. Csodálatos a mozgás és a légzés kombinációja által megélhető tágulás és kiterjeszkedés. Külön
öröm számomra, hogy a jó kis együttesben férfi is van.

"Táska, vagy párna?"
Ez volt Rita - a tanfolyamvezető szövőmester - kérdése hozzánk a szalagszövést követő foglalkozáson. Mindenki tetszés
szerinti színekkel, mintákkal készíti talán élete "első"
kézműves munkáját, ahogy én is.

A tavaszi szezonban, Húsvétra hangolódva újabb egyszeri
foglalkozásokat tervezünk. A www.teremtokert.hu honlapon
minden program, információ és aktualitás megtalálható.
Botta Veronika

KÖNYVTÁR
gyakorolták. Továbbra is igyekszem az olvasói igények figyelembe vételével a legújabb könyveket beszerezni,
remélem, a most ajánlott művek is elnyerik tetszésüket.
Az első kettő friss mozisiker: A király beszéde és A félszemű.
A király beszéde annak a férfinak a története, aki VI. György
angol királyként vonult be a világtörténelembe, miután
bátyja, VIII. Edward beleszeretett Mrs. Simpsonba, és lemondott a trónról.

Kedves Olvasók!
Az e havi könyvtári hírek elején szeretném megköszönni a
türelmüket, és azt, hogy a zord körülmények ellenére sokan
látogattak el a könyvtárba. Szerencsére azóta már megoldódott a fűtéssel kapcsolatos probléma, így ismét kellemes
környezetben lehet olvasgatni, kölcsönözni. Március elején
az ötödikesek vettek részt könyvtárhasználati órán, a
kézikönyvek, szótárak, a helyesírási szabályzat használatát
13
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olvasók is kíváncsiak. Ha a kérdezett szerzők egyik-másik
könyvéhez is kedvet támasztunk, az már a hab a tortán” –
ajánlja művét az író. A fiatalabb olvasók igazi kedvence lett
Berg Judit Rumini kisegere (előjegyzést kell felvenni rá),
most itt az újabb kötet Rumini és a négy jogar címmel.
Ezeken kívül további új könyvekkel és szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

A félszemű c. film végül ugyan egy Oscar-díjat sem kapott az
idén, de az alapjául szolgáló könyvet mind az olvasók, mind
a kritikusok felejthetetlen mesterműnek tartották már a hetvenes években. Akik szerették Vámos Miklós beszélgetős
műsorait, biztosan szívesen olvassák majd Kedves kollégák
című kétkötetes könyvét. Öt éven át beszélgetett a hazai irodalom képviselőivel. „Sokat tanultam ezekből a
beszélgetésekből… Azt hiszem, olyan tudás ez, amire az

AZ OTTHON HÍREI
Közhírré tétetik…
Az Otthon új szolgáltatást kínál a község lakói számára!
A tavasz nem csak új lendületet, ébredő természetet varázsol
körénk, hanem felszólítást is közvetít a kerti munkák
elvégzésére.
Szakember irányításával lelkes és szakértő munka csapattá
alakulva az otthon lakói zöldterület gondozást vállalnak
méltányos térítés ellenében hétköznapokon 8 és 18 óra között.
Fűnyírás, tereprendezés, komposztálás, növény illetve
parkápolás, szezonális kerti munka egyaránt szívesen vállalt
feladat!

Igénylésére munkaidőben hívható a 06 22 467-199 telefonszám, vagy személyesen van lehetőség!
Várjuk azon önkormányzati intézmények jelentkezését,
akiknél referencia helyszínként bemutathatjuk szolgáltatásunkat!

- Megbízható, minőségi munkavégzés!
- Mobilitás!
- Lendület !
- Hosszú távon is igénybe vehető kapcsolat!

Egészségnap
Borkóstoló, a Fajtakísérleti Állomás bemutatkozik.
Prevenciós tanácsadás, természetgyógyász /egészségfejlesztő
a Dr. Voll-féle elektro-akupunktúra módszerével
12-17 óráig: Véradás - Vöröskereszt
Mézvásár
Tanácsadás a túlsúly okozta betegségekről, BMI testzsír-, magasság- és testsúlymérés
Masszírozás, masszázsfotel, fizikoterápia: Inotay György,
Kállai Eszter, Fodor Judit
Kiállítás
Közös alkotás az aulában
Pozitív gondolkodás, stressz kezelés

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
2009-óta minden évben megszervezi április 7-én az
Egészségnapot, azzal a céllal, hogy felhívjuk lakóink, dolgozóink és a tordasiak figyelmét arra, hogy a legértékesebb
kincsünk mindannyiunk számára az EGÉSZSÉG.
Az egészségnap célja idén is - mint az elmúlt 2 évben - az
egészségtudatos magatartás kialakítása és a betegségmegelőzés a lakók, dolgozók és a település lakosainak
körében.
Program
9.30 Egészségkapu nyitás
10 órakor Ünnepélyes megnyitó
10-17 óráig: Egészségprogramok
Egészségvédelmi szóróanyagok
Cukor-, vérnyomás mérés
Reformétkezési tanácsadás
Gyógyteák kóstolóval

Az egészség megőrző ajánlásokat, tanácsokat szórakoztató-,
zenés- és sport programok is kísérik, a közös Zumba Fittnesz
mellett sok érdekesség várja a kedves érdeklődőket.

Kardelás-Bartók Melinda I intézményvezető ápoló
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Állandó alkalmaink:
Minden vasárnap 10 órakor szentmise
Hétfő és szerdán reggel 7 órakor szentmise
Szombatonként 18 órakor előesti igeliturgia

pal kezdődik. Népe szabadítójaként fogadta, hiszen gazdagságot és hatalmat vártak tőle. Ez számára a szenvedés kezdete,
megrendült Jeruzsálem felett, megsiratta látva veszendőségüket.
Nagycsütörtökön az Egyház az Utolsó Vacsorára emlékezik.
A lábmosás szertartása láthatóvá teszi számunkra, hogy Ő az
Isten értünk van. Az Eukarisztiával, ami szószerint kiváló,
kiemelkedő ajándékot jelent, Jézusban Isten nem "valamit"
akart nekünk adni, hanem Önmagát.Nagypéntek a gyász
napja az Egyházban.
A délután végzett keresztutat követően az esti szertartás annak
a történelmi ténynek az ismeretében kezdődik, hogy Krisztus
ezen a napon délután három órakor meghalt értünk.
Odatérdelünk Jézus Krisztus keresztjéhez, amely megszerezte
nekünk a megváltást, mert megmutatta, hogy Isten nem ellensége az embernek, hanem mindent e teremtményéért tesz.
Nagyszombat az imádság, a virrasztás napja. Ezen a napon a
hívő ember azzal szembesül, hogy Jézus halálával mindent
elveszítettünk.
Húsvét vigíliájában az Egyház Jézus föltámadását különböző
szimbólumok által próbálja megragadni. Elsőként az újonnan
megszentelt tűzről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, kifejezve
a Föltámadás pillanatát, amikor Jézus lelke megeleveníti
halott testét. Majd felhangzik az Exsultet, a gyönyörű Húsvéti
örömének, amely a megváltást, mint történeti eseményt
foglalja össze.
Az Egyházba visszatér az öröm, hiszen Krisztus legyőzte a
halált, " megfeszítve úrrá lett rajta".

Nagyheti ünnepi miserend:
Április 21. – Nagycsütörtök – 20.30-kor az Utolsó vacsora
miséje
Április 22.– Nagypéntek – 15.00 órakor keresztút
- 20.30 órakor igeliturgia, hódolat
a Szent kereszt előtt, szentáldozás
Április 23. – Nagyszombat – 17.00-kor Húsvét vigíliája
Április 24. – Húsvétvasárnap – 10 órakor ünnepi szentmise
Április 25. – Húsvéthétfő – 10 órakor igeliturgia
Április 10. vasárnap 16 órától- Borkóstoló és antikvár
könyvek vására a Katolikus Karitász javára a Cifra Pincében
Április 16. szombat - Egyházközségi kirándulás Ráckevére.
Délelőtt 10-től 12-ig az ország egyetlen gótikus stílusú ortodox templomának megtekintése, ezt követően városnézés.
Részletes információk honlapunkon: www.tordasrk.hu
Április 17. Virágvasárnap 17 óra - M.S. mester oltárképei
Húsvét fényében. Pázmány Ágnes az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola tanárának vetített képes művészettörténeti előadása
a Sajnovics János Általános Iskolában.
Július 24-től 28-ig egyházközségi tábort szervezünk
Zalaváron. Várjuk régi hittanosaink jelentkezését!

Hamvazószerdától Húsvétig
"Ezért tanultam járni! Ezekért a kései keserű léptekért."
(Pilinszky János, Apokrif)

Minden kultúra sajátossága az, ami az Egyház gyakorlatát is
meghatározza, hogy „részben, az egészet” akarja megragadni,
megismerni. Ezért az egyházi év szimbolikusan az egész emberi történelmet fogja át. Ahogy Advent a bűnbeesett emberiség várakozása a Megváltóra, úgy a nagyböjti idő
mindegyikőnk személyes bűnbánata, mert bár megismertük
Isten szeretetét a keresztségben, mégis elhagytuk Őt. A Nagyböjt Hamvazószerdával, szigorú böjti nappal kezdődik.
Innentől kezdve, negyven napon keresztül a hívő ember megpróbál azonosulni azzal a Jézussal, aki értünk kísértést
szenvedett. A Szentírás szerint Jézus negyven napon keresztül
böjtölt és imádkozott, hogy nekünk embereknek az Atya
iránti engedelmességét megmutassa és megvallja. A nagyböjti
idő, a böjt, az imádság, az önmegtartóztatás ideje, amikor a
láthatatlanra akarunk figyelni, hogy így a látható viszonyainkat megújítsuk.
Nagyböjt kiemelkedő része a Nagyhét, ami Jézus
Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulásával, Virágvasárnap-

Keresztút-járás
A szeretet azonosulni akar, s a keresztút ebből a hívő
törekvésből származik, amit imitatio Christinek, Krisztus
követésnek nevezünk, amivel azonosulni akarunk Jézussal,
akit szeretünk. Egyesíti magában az önmegtagadást és az
elmélkedést, amivel végiggondoljuk és éljük azt, hogy mit
tett értünk Jézus. A nálunk elterjedt keresztutak tizennégy állomásból, stációból állnak. Hányféle módon védekezünk a
szenvedés ellen! Mennyi tudatos és öntudatlan trükkünk van,
hogy kibújjunk a nehézségek alól! Hogy védjük magunkat és
kis dolgainkat! Most látjuk Őt, aki kiszolgáltatja Önmagát. S
így tanítván tanítja, hogy az igazságtalanság, a visszautasítás
nem büntetés, hogy a gyűlölethez nem kell ok, s hogy mind
ezt el lehet méltósággal viselni úgy, hogy belső békénk megmarad.
15
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A gyakori kiáltozásunkra, hogy: Miért én? Miért így? Miért
most?– az igazságtalanul elítélt Jézus az Isten válasza: " Nézd
én veled együtt szenvedek." Könyörülj rajtunk Urunk!
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(Részletek a Magyar Honvédség számára készült Ima- és
olvasókönyvből – szerkesztette és a tanítórészeket írta Dr.
Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész)

BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
1Jn. 1,9
„Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a
szíveteket!” Zsid.4,7b
Egyedüli közbenjáró az Atyánál a Szentlélek, aki esedezik
értünk. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.
Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a
Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” Róm. 8,26-27
Isten tökéletes terve, hogy megmentsen minden elveszett
bűnöst, engem és téged! Húsvét csodálatos üzenete ez:
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még
inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor,
mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még
inkább üdvözíteni fog élete által.” Róm. 5,8-10

Szükségünk van Húsvétra?
Az Isten szeretet! Nem értettem ezt, amikor kisgyermekként
azt láttam, hogy a mi családunk nem lehet olyan, mint az úgy
nevezet „normális családok”. Édesapámat én csak úgy ismertem, mint aki erősen italfüggő és ebből adódóan a család
nem számíthatott az Ő józan jelenlétére. Édesanyám azt kérte
tőlünk gyerekektől, hogy tanuljuk meg így elfogadni és szeretni apukánkat, hiszen amit tesz, azt az ital hatására teszi, és
amikor józan állapotba kerül: megbánja mindazt amit cselekedett. Egyszóval édesanyám nagy próba alatt élt négy
gyermekével és férjével, de bízott Isten kegyelmében és erejében.
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim. 1,7
Az Úr Jézus igazi kegyelme abban mutatkozott meg, hogy
mikor halálos ágyában feküdt édesapám, már csak bólintani
és szemével jelezni tudott édesanyám kérdéseire, megragadta
az utolsó pillanatban a megbocsátás lehetőségét, ingyen
kegyelemből az Úr Jézus Krisztus szeretete által.
Anyukám, aki mindvégig kitartott mellette, sokat könyörgött
és imádkozott azért, hogy édesapám megtérhessen, és
bűnbocsánatot kaphasson az Úr Jézus által. Ebben nyilvánult
meg, hogy Isten a szeretet, mert nem volt szükség semmi
másra édesapám részéről, mint bűnbánatra.
Ennek kapcsán az a történet jut eszembe a Bibliából, mikor
Jézus Krisztust a keresztfára szegezték a gonosztevők közé,
és a megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt:
„Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.”
De a másik megrótta, ezt mondva neki: „Nem féled az Istent?
Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan,
mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem
követett el.” Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg rólam,
amikor eljössz királyságodba.”
Erre ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, ma velem
leszel a paradicsomban.” Luk. 39-43
Igen, Isten ilyen irgalmas mindannyiunkhoz, akik bűneikre a
megbocsátást kérjük az Úr Jézus Krisztus által, hiszen meg
is kapjuk, ha hittel kérjük! De nem érdemes az utolsó pillanatra várni, mert nem tudhatjuk, mikor kell mennünk e földi
világból. Érdemes még ma megragadni a kegyelmet!
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja

Kívánom, hogy ez a húsvét hozza el minél többeknek a
valóságos szabadságot, a bűnök bocsánatát Jézus Krisztus
által, aki meghalt értünk, a bűneinket hordozta testében és
harmadnapon feltámadt a halálból, győzött a halál felett és
ma is él az Atya jobbján!
Bokros László
Tordasi Baptista Gyülekezet vezetője

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.
Május 22-én vasárnap 16 órakor képes beszámolót
tart szolgálatáról a tordasi baptista imaházban
(Dózsa Gy. u. 7.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Lehetőség lesz az előadóval beszélgetni az alkalom
utáni szeretetvendégségen sütemény és tea
kíséretében.
Tordasi Baptista Gyülekezet
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MÉG ÚGYIS HOZ VALAMIT AZ ÉLET.”
amit kaptam. A kellemesen elfogyasztott (anya ölében, majd
az apáéban, majd apa is ehet végre rendesen) ebéd után
belekóstoltam a dobozba zárt sütikbe. Elképesztően finom.
Majd vettem még egyet, és még egyet, és még egyet, és csak
a jó neveltetésem tartott vissza, hogy ne vegyem magam elé
a dobozkát, és egyem, amíg tart. Az elkövetkezendő időt mindenki sütivel a kezében, szájában (Emmáéban több is egyszerre) töltötte. Miután elköszöntek és hazaindultak, jutott
csak eszembe a recept. Nem kértem el! Majd gyors sms, és
jött a válasz„ Nagyon örülök, hogy ekkora sikere volt a
sütinek, bár nem is csodálom, hisz nekem is a kedvencem, és
persze, hogy publikáld. Az én drága Nagyim is örülne... tudod
a világon őt szerettem a legjobban. Van néhány utolérhetetlen
sütije, amiről mindig ő fog eszembe jutni. A neve Thúróczy
Erzsébet...”Miközben olvastam a sorokat, szorongatta valami
a torkomat. Micsoda nagy dolog egy találkozás, mennyi minden rejlik benne. És eszembe jutott Éva kolléganőm. Csak
kívánni tudom, hogy egyszer majd az ő Leventéje is így
érezzen egy finom vanília illatos sütemény után. Most pedig
ennek a varázslatosan egyszerű sütinek a receptje következik.
Jó étvágyat hozzá!

Egyre többször élem meg, hogy egy találkozás milyen nagy
ajándék. Nem kell pénzért vett meglepetés, beszélgetés kell,
egy tea, egy séta a meleg tavaszi napsütésben. Körülöttem is
sokan élnek meg mostanság igazán felejthetetlen találkozásokat, akár első nagy találkozást is. Éva kolléganőm a hetekben találkozott először Levente nevű unokájával, mert hogy
most született. Nagymama lett. És igazi nagyi akar lenni,
akinek emlékeznek a húslevesére, a finom sütijére, meleg
ölelésére, illatára. Tudatosan készül. Recepteket gyűjt és
próbál ki, hogy egyszer majd a nála elköltött ebéd vagy vacsora hozzon örömteli emlékeket. Én sajnos nem élhettem
meg, hogy a nagymamáim főztjéből ehessek. A lányaim szerencsések, és nagy-nagy „mamafőztje” imádók. A mama
nokedlije olyan tökéletes, hogy én meg sem próbálom lefőzni.
Ha csak tehetem, én is megrendelem. Az anyum húslevese
pedig olyan, hogy ha megfeszülök, sem tudom leutánozni.
Recept ide vagy oda. Van egy mondás, miszerint „kezet nem
tudok hozzá adni”. És itt lehet mindennek a gyökere. Az én
főztjeim bal kézzel készülnek, a mamáké pedig jobbal. Talán
ebben lehet a titok. Viszont ha így van, a lányaim is megküzdenek majd a receptekkel, amit külön gyűjtögetek, kinekkinek a kedvenceit, ahogy anya csinálta. Majd ha eladósorba
kerülnek, egy-egy szakácskönyvvel a kezükben indítom
útnak őket.
Az elmúlt hetekben nálunk is volt örömteli találkozás. Rég
nem látott unokatestvérem családja látogatott el hozzánk. Már
jó előre elterveztem, mivel fogom megvendégelni őket
(előétel, főétel, desszert). Izgatott várakozás előzte meg az
érkezésüket. A lányok csak addig voltak feszélyezettek, míg
kiosztásra nem kerültek a szokásos kedvességek, figyelmességek. Én viszont éppen ezután gondolkodtam el egy
pillanatra. Kaptam egy hatalmas doboz házi süteményt. Süti?!
Azt gondolták, nem lesz? Nálam?! Nem ismernek? Azóta már
tudom, nagyon is ismernek és szeretnek. Hatalmas ajándék,

Thúróczy Erzsébet meggyes sütije
40 dkg lisztből, 25 dkg vajból, 2 dl tejfölből kevés sóval lágy
tésztát gyúrunk, és egy éjszakán át hűtőben pihentetjük. Másnap olyan vékonyra nyújtjuk, amilyenre csak tudjuk (megy
még tovább is, ez tapasztalat), 5x7 cm-es téglalapokra
felvágjuk. Kb. 90 dkg fagyasztott meggyet felengedünk,
(ideje üríteni a hűtőt, lassan virágzik a meggyfa és lesz friss),
kicsit kinyomkodjuk a levét, és minden téglalapra 2-2 szem
meggyet teszünk. Feltekerjük a lapokat, és 180°C-on
megsütjük. Még melegen vaníliás porcukorba forgatjuk.
Kunsági Gabi

JUDO
Március 5-én Tapolcán meghívásos versenyen vettünk részt,
ahol a következő eredményeket értük el:
Kalamár Botond
Szabó Gábor
Demeter Richárd

tordasi kisbíró

I. hely
II. hely
III. hely

17

KISBIRO_Layout 1 2011.03.29. 13:46 Page 18

tordasi kisbíró

2011. Március

Március 13-án a Veszprémi Judo SE a 40 éves jubileuma
akalmából az év első Észak Dunántúli Regionális rangsorversenyét és IV. Domonkos László Emlékversenyét rendezte
meg a Vetési Albert Gimnázium sportcsarnokában.
A remek helyszín, a jó szervezés, a 37 csapat és 289 nevező
garanciát jelentett a jó versenyhez.

a tordasi önkormányzat lapja

Eredményeink: Diák C korcsoport
Kleman Noémi
I. hely
Serdülő korcsoport
Kalamár Botond
I. hely
Szabó Péter
II. hely
Ifjúsági korcsoport
Szabó Péter
III. hely
Kalamár Domokos I testnevelő/edző

LABDARÚGÁS
17.forduló (március 13.)
Csór Trucker-Trailer – Tordas Felnőtt: 1:2 (1:0)
góllövő: Czipa László, Farkas Zsolt
Ifi: 0:1 (0:1) góllövők: Süke Viktor
Tordas-Martonvásár (március 12.)
Öregfiúk: 0 : 5 (0:2)

2010-2011-es szezon labdarúgó eredményei:
16.forduló
Tordas - Ercsi (március 6.)Felnőtt: 3:0 (1:0) góllövő:
Hollósi Károly (öngól), Szigeti Attila, Farkas Zsolt Ifi : 0:4
(0:2)
Zsámbék – Tordas (március 5.)
Öregfiúk: 6 : 1 (1:1) góllövő: Somlói József

POLGÁRŐRSÉG HÍREI
jelen vagyunk a forgalomirányító diákok mellett, a gyerekek
iskolába érkezésénél. Az új óvoda felavatásánál a gépkocsi
elhelyezését segítettük. A nyugdíjas klub egy-egy összejövetelén minden évben közbiztonsági előadást szervezünk a
rendőrség közreműködésével. Kapcsolatunk a rendőrséggel
jó, korrekt.Az immár hagyományossá vált Polgárőr Sportnapot szeptember első szombatján tartottuk meg, a szakmai
kapcsolatok építésének érdekében a környékbeli polgárőr
egyesületek, és a rendőrörs csapatának részvételével. Részt
vettek még a szokásos csapatok, köztük a lányok is. Ez a rendezvény mindig sok látogatót vonz, és jó hangulatban telik.
Az Önkormányzat biztosított két tűzoltó készüléket a járőr
autóba, amelyek használatát a meghívott tűzbiztonsági szakember ismertette a közgyűlésen.

Polgárőr közgyűlés
A Tordasi Polgárőrség februárban megtartotta éves
közgyűlését. A vezetőség beszámolt az egyesület éves
tevékenységéről, tájékoztatta a tagságot gazdálkodásáról.
A járőrök összes nappali és éjszakai szolgálatainak száma
meghaladta a 480-at. Ez azt jelenti, hogy a tagság kb. 4000
órát fordított saját idejéből a falu közbiztonságára. Minden
tagunknak, illetve mindenkinek, aki ebben bármi részt vállaltak, ismételten köszönjük.
Tevékenységünk két fő területből tevődik össze.
Alaptevékenységünk a nappali és éjszakai – főleg figyelő –
járőrszolgálatok, és a falu közéleti különböző eseményeinek
biztosításában való közreműködés. Ilyenek a szüreti vagy október 23-i felvonulások, temetések és a Halottak napja körüli
időszakban a temetői parkoló felügyelete. De dolgoztunk a
május 1-i sportverseny alatt is. Számtalan esetben fordítottunk kiemelt figyelmet az épülő óvoda körüli építőanyagok
biztonságára. A falunap eseménysorozatán biztosítottuk a
tűzijáték környezetét, és közel 250 gépkocsi biztonságos
parkolását oldottuk meg, a Tűzoltó Egyesület tagjainak
közreműködésével.Kapcsolataink a település intézményeivel
jók. Például segítettünk a Fővárosi Szociális Otthonból eltűnt
lakó keresésében, és az Evangélikus egyház rendezvényén
közúti forgalmi biztosításában. Nagyobb postai kifizetések
időszakában odafigyelünk a postásokra. Iskolaév kezdetekor
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A közgyűlésen megemlékeztünk szervezetünk 20 éves
alapításáról. A még aktív alapító tagokat oklevéllel köszöntöttük, köztük az egyesületet létrehozó Turda Sándort, aki az
alapítás után az első elnök volt.
Legfőbb támogatónk az Önkormányzat. Ezen kívül támogatást kapunk a Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől, a
lakosságtól, az adó 1 %-ának, cégek, intézmények és
magánemberek felajánlásai révén, melyet ezúton is
köszönünk és a továbbiakban is örömmel fogadunk, és a
járőrautó üzemeltetésére, fenntartására, az elérhetőséget biztosító rádiótelefonra fordítjuk.
Az idei évben hasonló módon kívánjuk munkánkat folytatni. Ehhez továbbra is számítunk meglevő tagjainkra, és
várjuk, újabb járőrök jelentkezését, akik a közösséghez tartozva tenni kívánnak a lakóközösség közbiztonságának
javításáért.
A vezetőség nevében
Andorfy Ottó
elnök

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Vészhelyzet esetén az adóegység gombját lenyomva, a
hatótávolságon belül lévő vevőegység ébresztésre alkalmas
hang- és fényjelzést bocsát ki, ily módon jelezve a közelben
lakó szomszédnak, aki időben tud segítséget hívni, illetve az
elkövet tevékenységét megakadályozni.
Elektronikus ajtóék
A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell
illeszteni, mely az erőszakos nyitás, illetve feszítés hatására
hangjelzést ad és egyúttal megnehezíti az ajtó kinyitását. Ez
idő alatt telefonon segítséget lehet hívni. A hangos vészjelzés
riaszthatja a közelben tartózkodókat, illetve elriaszthatja a behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszer .
Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz nagyságú készülék
csuklóra akasztható zsinóros csapját kihúzva megszólal az
erőteljes szirénaszer hangjelzés, mely a közelben tartózkodók
figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre. Utcai rablótámadás
során alkalmazható például kézitáskához rögzítve. Javasoljuk
személyi támadás esetén a biztosító stift kihúzását követen
eldobni azért, hogy a sziréna hang elnémítása érdekében az
elkövetnek utána kelljen mennie. Kibocsátott hangerő teljesítmény 98 dB.

Környezetünkben egyre gyakrabban hallani olyan súlyos
bűncselekményekről, amelyeket sokszor egyedül élő, idős
emberek sérelmére követnek el gátlástalan bűnözők, aljas
módon kihasználva az idős emberek védtelenségét, bizalmát,
jóhiszem űségét. Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük
be őket lakásunkba!
Kedves Szépkorúak!
Ismeretlent ne engedjenek be portájukra, lakásukba családtag,
barát, szomszéd jelenléte nélkül! Ha mégis beengedjük,
mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de értékük is
megmarad.
Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett
otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.
Amennyiben kell határozottsággal lépnek fel, meghátrál és
távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét,
írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez
nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.
A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében kedvező áron
beszerezhető technikai eszközök:
Vezeték nélküli kapucsengő („SOS” Szomszédhívó)
A készülék két egységből áll, egy kisméretű nyomógombbal
ellátott adóból és egy mobil vevőegységből. A nyomógombbal ellátott adóegységet mindig magunknál kell tartani, míg
a vevőrészt a szomszédba kell elhelyezni.

Az eszközök ára 1000-2000 Ft között van. Megrendelhető a
Global Export Import Kft. Budapest, Székely Elek u. 11.
szám alatti üzletéből. (Tel. 06-1-267-6470)
Rendőrség
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Fontos Telefonszámok
Gyermekorvos rendelése
Martonvásáron:
H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig Tanácsadás
(egészségeseknek) 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig
Ercsi ügyelet: 25/492-021

VIRÁGVÁSÁR
Április 16-17-én (szombaton és vasárnap) 8-18 óráig
megtartjuk a szokásos vásárunkat.
egynyári virágpalánták
évelő növények balkonra, ablakokba
muskátlik és szebbnél szebb futó virágok
Helye: Marcsinál a Polgármesteri Hivatal mellett
Szabadság út 85.
Szeretettel várunk minden otthonát, kertjét díszítő és
szerető embert.

INTIM TORNA TANFOLYAM TORDASON!

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Ingyen elvihető 2 db "kocka" monitor, valamint egy
íróasztal. Bodó Attila (22/467-088, 20/3614227)
Ürömi kő eladó.
Érdeklődni lehet a 20/482-8052 számon.

KISBÍRÓ HIRDETÉSEK

Mi is az az intim torna?
Nem könnyű manapság nőnek lenni, hiszen azt várjuk magunktól, hogy szemre való, vonzó nők legyünk, magunkban
viszont férfiakat is megszégyenítő erővel rendelkezünk. A rohanás, a stressz, a rengeteg munka szervezetünk női erejének
gyengülésével járhat. Testünket, lelkünket nőnek kijáró eszközökkel érdemes védenünk, kényeztetnünk. Belső izmaink
csak karbantartással őrzik meg erejüket. Ez a torna segít
nekünk ebben.
Ajánlott: kortól, nemtől függetlenül mindenkinek! Várandós
kismamáknak, szülés után lévőknek is!
A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.
Érdeklődni : Nagyné Schubert Réka védőnőnél
Tel.: 30/312-76-72

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)
Defibrillátor: 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

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 700 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

