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„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd
szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok,
nem áldozatot.”
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen,
vagy a balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a
jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess
vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal
ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét,
valamint a halál ösztönzőjét.
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki
uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.”
(Szent István király intelmei Imre herceghez - részlet)

PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus 16. kedd - a Magyar Continental Singers
koncertje a Tordasi Evangélikus Templomban

Szeptember 3. szombat - 14 órától 12. Tordasi
Polgárőr Sportnap

Augusztus 20. szombat - Falunap

Szeptember 10. szombat - Hangya Nap

Augusztus 28. vasárnap - 17 órakor Évnyitó az
iskola udvarán

Szeptember 17. szombat - 20 órától Templomok
Éjszakája a katolikus templomban
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Kedves Tordasiak !
kaptuk még meg az óvoda fűtési és napkollektoros rendszerére nyert 10 millió forintot, amit már januárban kifizettünk és az utóbbi két év elszámolása után, a
kistérség is tartozik közel 4,5 millió forinttal, amit más
önkormányzatok nem teljesítése miatt nem tudnak kiutalni. Mindezek miatt, az önkormányzat működőképességének megőrzéséért továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk az adó-, szemét- és csatornahátralékok behajtására.
Örülök, hogy azok közül is, akik eddig nem így gondolták, egyre többen érzik fontosnak a település képét.
Igaz, néha kellett a körjegyző úr segítsége ahhoz, hogy
rendbe tegyék az ingatlanjaik előtti közterületet, de
megéri, mert öröm sétálni utcáinkon, parkjainkban.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság közmunkaprogramjának keretében, két tordasi
4 hónapon keresztül takarítja a Szent László-patak belés külterületeinek oldalait. Eltávolítják a száraz fákat,
az elvadult bokrokat és így ligetessé alakítják a partokat.
Terveink szerint további tereprendezéssel, padok elhelyezésével és rendszeres gondozással sétálható területek
alakulnak ki mindkét oldalon.
Az elkövetkező hetekben több nagy ünnepünk lesz,
melyek meghatározóak településünk életében. Augusztus 20-án a Falunapon ünnepeljük államalapító,
országépítő királyunkat Szent Istvánt, szeptember
közepén pedig a Hangya napokon településünk egyik
virágzó időszakára emlékezünk. Ezeken az alkalmakon
a szórakozáson kívül lehetőségünk lesz ismét találkozni,
beszélgetni, eszmét cserélni egymással. Éljünk a
lehetőségekkel, vegyünk részt rajtuk és érezzük jól magunkat!
Juhász Csaba I polgármester

Lassan véget ér a nyár, elmúlnak a szabadságos idők,
néhány hét múlva újra kezdődik az iskola, az óvoda, az
élet visszazökken a megszokott kerékvágásba. Újra rácsodálkozhatunk és örülhetünk a természet adta terméseknek, melyek táplálékul szolgálnak. Sajnos ezzel
egy időben az emberek, a település, az ország
helyzetének a javulása még nem érzékelhető. Mi is
kénytelenek voltunk elhalasztani beruházásaink, fejlesztéseink jelentős részét addig, amíg a szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre nem áll. Így csak
kisebb, kevés anyagi forrást igénylő munkákat tudtunk
megvalósítani.

Mivel a hozzávaló burkolatot már tavaly megvettük,
elkészült az óvoda alsó udvarának szilárd burkolatos
része, az oldalsó drótkerítés, a levezető lépcső és a
kazánház felé vezető rámpa melletti kerítés deszka
burkolata is. A hetekben folyik a játszóeszközök fáinak
előkészítése és szerelése, és rövidesen kezdődik a hátsó
kerítés építése.
A pénzügyi kintlévőségeink továbbra is jelentősek. Nem

A Községháza ügyfélfogadási rendje
Hivatal
Hétfő
8-12
Kedd
8-12 13-17
Szerda
8-12 13-1530
Csütörtök
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8-12

Körjegyző
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8-12
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8-12 13-17
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÚJ SZÉCHENYI TERV ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER
„MI OTTHONUNK FELÚJÍTÁSI ÉS ÚJ OTTHON ÉPÍTÉSI ALPROGRAM”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A megújuló energia felhasználása minimum 25%- a kell
hogy legyen a fűtés és HMV fajlagos energiaigényének.
Új építésű, lakáscélú energiatakarékos házak építésének
támogatásánál az építéssel kapcsolatos minden olyan
fent felsorolt tevékenység támogatható, amelyek szükségesek az A vagy A+ energetikai kategória eléréséhez.

A támogatás célja
A támogatás célja meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energia-hatékonysági komplex felújítása, korszerűsítése, megújuló
energiafelhasználás elősegítése, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építése.
A támogatás formája vissza nem térítendő, utólagos
finanszírozású támogatás.
Energiahatékonysági felújítás esetén építési év korlát:
1992. előtt (1991. 12. 31. után épült, ill. 1991.12. 31.
után megszerzett használatba vételi engedéllyel
rendelkező épületek nem vehetnek részt a pályázatban.

A pályázatok támogatási feltétele az energiatanúsítvány megléte. A megvalósult állapotot igazoló energiatanúsítvány a támogatás kifizetésének
feltétele!
A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.
Energiahatékonysági
felújítását
megvalósító
beruházások esetén a
- min 50 %-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 40%-os támogatási intenzitás, max. 3 millió
Ft/lakás támogatás;
- min 60%-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 50%-os támogatási intenzitás, max. 5 millió
Ft/lakás támogatás.
A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb
költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott
összeghatárig igényelhető támogatás.
Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma
vehető figyelembe.
Új, energiatakarékos ingatlanok építésének támogatása:
- A energetikai minőségű épület építése esetén: 40 ezer
Ft/m2, de max. 4 millió Ft lakásonként;
- A+ energetikai minőségű épület építése esetén: 60 ezer
Ft/m2, de max. 6 millió Ft lakásonként.

Támogatható tevékenységek köre
• nyílászárók energia-megtakarítást eredményező
cseréje, beépítése
• az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló,
vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
• homlokzatok és födémek hőszigetelése
• meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett
(gáz, szén, elektromos áram) fűtési és használati
melegvíz rendszerek felújítása korszerűsítése, átalakítása
• hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése
• a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal
való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való
esetleges visszatáplálásra
Megújuló energia alkalmazása kötelező a következő
esetekben
• új építés esetén
• felújításnál 50%-os támogatási intenzitás esetében
• D vagy C kategóriából A energetikai osztályba történő
elérés esetén
• B kategóriából A+ energetikai osztályba történő elérés
esetén
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A pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei az Enegiaközpont Nonprofit Kft. Internetes
honlapjáról (www.energiakozpont.hu) érhető el.

Pályázatot 2011. augusztus 15-től 2011. október 30.
24:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret
kimerüléséig lehetséges benyújtani.

Hirdetmény - Önkormányzati Telekről
Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

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 tulajdonát képező alábbi forgalomképes ingatlant:
Ingatlan
címe

Helyrajzi
szám

Terület

Megnevezés

2463 Tordas
Kölcsey utca
24.

10/20.

1000 m2

Kivett
beépítetlen
terület

Az elfogadott ajánlatot tevővel az önkormányzat 15
napon belül adásvételi szerződést köt. A teljes vételár
kifizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési
kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az
önkormányzat. 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.

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban, 2011.
augusztus 19. 12 óráig kell leadni a Községházán (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 vételár fedezetének igazolását.

Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes
víz, villany, csatorna, aszfaltos út.
A szerződés megkötésének előkészítését Gyúró-Tordas
Körjegyzősége végzi.
Juhász Csaba I polgármester

70 DB IRODAI SZÉKET KAPTUNK
székállományt. A többi szék a művelődési házba kerül
a felújítás után.
Köszönjük a felajánlást az Ernst & Young vezérigazgatójának, Havas István úrnak, valamint a kétfordulós
szállítást Turú Gábornak!
Hajbin Tímea

Munkáltatóm, az Ernst & Young Kft. jóvoltából 70 db
jó minőségű irodai székhez jutottak Tordas közintézményei. A 40 db tárgyalószék és 30 db görgős irodai
szék egy része az iskolában, a könyvtárban és a polgármesteri hivatalban váltotta ki a jobbára évek óta selejtezésre váró, retro stílusjegyeket magán viselő
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Cseh Tamás Emléknap
A megemlékezés 17 órakor kezdődött a Tordasi Római
Katolikus templomban. Juhász Balázs előadóművész
marimbán szólaltatta meg Cseh Tamás dalait. Egyedi
hangzást biztosított, hogy ütős hangszeren adja elő a
műveket. Ezt követően Salamon Sarolta és Varga B.
Tamás orgonakoncertjét hallhatták az érdeklődők. 18
órától Jácint atyával emlékeztünk Cseh Tamásra. A
Művelődési Házban a Budavári Önkormányzat ötletpályázatára beérkezett pályázatokból nyílt kiállítás, majd
fél héttől a soproni Katedra és barátai együttes lépett fel.
Ezután Csobolya József énekmondó, a Magyar Állami
Operaház tagja, és Pelsőczy László színművész, a
Nemzeti Kamara Színház örökös tagja emlékezett
Tamásra. Takáts Eszter dalszerző, énekes, gitáros
(Koncz Zsuzsához és Suzanne Vegához is hasonlítják)
fellépését Varga B. Tamás dalnok követte, majd Róka
Szabolcs előadóművész műsorát láthatták. A sort Lohonyai Zoltán és Zenekara zárta.
Németi László I kulturális szervező

de nem tudtuk mihez kötni. A napokban elővettem
Fonyó Gergely 2000-ben Cseh Tamásról készített
portréfilmjét.
Megdöbbentő volt hallani, ahogy akár a Szent Lászlópatakról és az ehhez köthető hajóskapitányi terveiről,
akár a Hangya soron lévő első házról, és a parkot átvágó
hazaútról – ez a ház egyébként, ha jól tudom még ma is
áll – akár az iskoláról, és az ott eltöltött éveiről emlékezett.
De említhetném azokat a történeteket is, amelyeket az
itt élő, családját személyesen ismerő idősek meséltek.
Tordason élve ezeket a momentumok megelevenednek,
testközelbe kerülnek.
Azt gondolom, nem mondok újdonságot, amikor
kiemelem, Cseh Tamás életét és munkásságát rendkívül
fontos, hogy a tordasi emberek a sajátjukénak érezzék.
Bár tudom, hogy életének csupán első 13 éve köti ide,
mégis úgy érzem, hogy ez legalább annyira fontos,
leginkább világképének alakulására gondolva, mint
bármely másik 13 év.

Kedves Tordasiak, Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy gondolataim elején Wass Albert
sorait idézzem:
„Van fa, amelyiknek gyökere nagyon mélyen bent van
a földben. Évszázados mélységekre bent. És ember is
van ilyen. Sem az ilyen fát, sem az ilyen embert nem
bánthatja nagyon a vihar. Csak megtépheti, de kidönteni
nem bírja. Mert a gyökere benyúlik a föld szívéig, s a
föld hűséges erővel megtartja az ilyen fát, s az ilyen embert.”
Cseh Tamás életének gyökere mélyen kapaszkodik a
magyar kultúra, a magyar emberek és valamilyen tekintetben különlegesen a tordasi emberek által jelentett
földbe. Ez az éltető gyökér pedig nem más, mint a
rengeteg tapasztalat és emberi kapcsolat, melyet magának mondhatott.
Amikor korábban egy történelem vagy magyar óra
keretein belül tanultunk egy életművet, meghallgattuk
a különlegességeket, talán meg is jegyeztünk néhányat,
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Ezért kifejezetten örülök annak, hogy a tordasi díszpolgári címet, bár poszthumusz kapta meg, de még
életében ítélte oda a település, így volt alkalma
megérezni a tordasi emberek hálájának, büszkeségének
és tiszteletének ezt a formáját is.
Végignézve a mai műsort, egy rendkívül színes kép
tárul elénk, – ezt ez úton is szeretném megköszönni
Némethi Laci kulturális szervezőnek, – mely értelmet
nyer, ha átgondoljuk Cseh Tamás művészetét, mely
nyomán épp annyira nevezhetjük zenésznek, költőnek
mint festőnek.
Úgy gondolom, érdekes ma megfigyelni, hogy hogyan
köszön vissza személye egy orgona, egy marimba vagy
egy gitárjátékban. Miként ihleti meg a Budavári Önkormányzat által kiírt pályázat résztvevőit, és miként
Játcint atyát. Mit ragadnak ki a verseit megelevenítő
előadók és miként közelít a már szinte tordasinak mondható mesemondó barátunk, a most kobzával érkezett
Róka Szabolcs.
Éppen ezért azt tanácsolom mindannyiunknak, amit a
Tangó című dalban is hallhatunk:

„Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk, tegyünk
újra úgy, hogy semmiről sem tudunk, mások játszanak,
s mi lessük függöny mögül…”
Ennek tükrében kívánok mindenkinek további szép
estét, kellemes kikapcsolódást és meghitt emlékezést
Tordas Község Önkormányzata és a magam nevében.

In memoriam Cseh Tamás (1943-2009)

kapcsolatban. Inkább azt emelném ki, hogy egy ember
érzéseit a gyermekkora jelentősen meghatározza. Gyermekévei Tordason boldogan indultak, és nyugalomban
éltek családjával mindaddig, amíg 1948-ban a Hangya
Szövetkezet, mint szövetkezeti forma meg nem szűnt.
Ekkor megszűnt édesapja – aki Hangya szövetkezeti
körzetvezető volt - munkaviszonya is, és csak családjától távol tudott ismét munkát találni. Így a gyermek
és szülő közötti kapcsolat leszűkült. Mindezeket
betetézte, hogy a családnak a tordasi otthonát is el kellett hagynia. Így Tamás életében bizonyosan nagy lelki
törés következett be. Az ő életét gondosan figyelve,
mindezen törések okozta lelki válságok az életét
jelentősen meghatározták.
Végül azt szeretném, ha mi tordasiak méltóan ismernénk el, hogy Tordas számára nagy ismertséget jelenthet, csak megfelelően kell tudatosítani tordasi
kötődését. Az én ismereteim alapján hiszem, hogy ő hű
volt Istenhez, vallásához, mi tordasiak legyünk hűek
őhozzá, és ennek megfelelően ápoljuk emlékét.

(Farkas Örsnek, a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági
Bizottság elnökének beszéde. Elhangzott a Cseh Tamás
Emléknap megnyitóján)

Kedves Tordasiak!
Augusztus 6-án ismét Cseh Tamás emléknapot rendezett
a tordasi művelődési ház. Ezen a megemlékezésen a tordasi lakosok mellett számos Magyarországon élő
ismerőse, volt művésztársa, és művészetét szerető
személy volt jelen. Mindannyian kegyelettel emlékeztek
Tamásra.
A megemlékezés részleteire nem térek ki, hiszen a
meghívó alapján mindenki tájékozódhatott a programról. Inkább a személyéről szeretnék néhány dolgot
megismertetni azokkal, akik keveset tudnak róla.
Kevés település tudhat magáénak olyan neves művészt,
mint amilyen Cseh Tamás volt. Nem mindenki tudja,
hogy bár Tamás nem Tordason született, mégis tordasinak vallja magát.
Gyermekkora, iskolás évei 1956-ig Tordason teltek.
Számosan élnek még Tordason, akik iskolatársai, barátai voltak ebben az időben. Én 10 évvel korábban születtem, ezért személyes emlékeim nincsenek vele

Tisztelettel: Varga Sándor
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Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor, Tordas
Vendégünk volt Farkas L. Rozália, aki népszerű
mesékből állított össze társasjátékokat, melyet ki is
próbálhattak a gyermekek. Róka Szabolcs előadóművész, drámapedagógus interaktív mesejátéka megdolgoztatta a gyermekeket, de ők örömmel vettek részt
az előadásban. A táncháznak is nagy sikere volt, minden
unszolás nélkül ropták a gyerekek, látszott, hogy a néptánc milyen közel áll a gyermekek szívéhez! Még a tordasi résztvevőknek is élmény volt a látogatás Tordason
a Vadasparkban, de a hét csúcspontja a várva várt
részvétel a Kalandparkban! Nagyon jól szórakoztunk a
gyúrói kismamák előadásán is, melynek címe „A
kisvakond nadrágja”.
Az állatokkal is közeli barátságot köthettek a gyermekek, volt nyuszi és kutyasimogatás is. Nagy élmény
volt a Feldhoffer Kertészetben tett látogatás, még a fiúk
is megcsodálták a rengeteg gyönyörű virágot. A hét
minden napján „munkában” voltak a csocsók és asztali
jégkorongok, de a pingpongütők sem pihenhettek.
Remélem, hogy élményekben gazdag hetet tudtunk biztosítani a részvevő gyermekek számára, új barátságok
születtek,…- kívánom, hogy jövőre újra találkozzunk,
Gyúrón!

2007-ben négy település, Martonvásár, Baracska, Gyúró
és Tordas összefogásával jött létre a Tiszta Forrás
Ifjúsági Tábor. Vasvári Béla, a baracskai faluház
vezetője a települések összefogásával pályázatot
készített, melyen megnyerték a nagy méretű, szétszedhető, összerakható rendezvénysátrat, amelyet
használnak, meg ki is adnak.
Az így összegyűjtött pénzből és az önkormányzatok támogatásából rendezték meg a Tiszta Forrás nyári tábort,
ami nagy népszerűségnek örvendett a környéken. Minden évben más-más település fogadta a gyermekeket. A
megfelelő számú felnőtt kísérőről és a programokról a
települések népművelői közösen gondoskodtak.
Mint idén kiderült, a tavalyi volt az utolsó „közös”
tábor. Baracska kiszállt a szervezésből, a sátorból befolyó bevételt más célra szánja.
2011-ben Martonvásár, Gyúró és Tordas önkormányzatai és közművelődési szakemberei úgy gondolták, hogy folytatják a táboroztatást, lehetőséget
biztosítva ezzel a szülők számára, hogy megfizethető
áron, kulturált körülmények között, szervezett formában, biztonságban tudják gyermekeiket. Nem mellékesen kulturális programok, kézműves foglalkozások,
kirándulások, kalandparki látogatás részesei lehettek a
résztvevő gyermekek.
A sok programból szeretnék kiemelni néhányat.
Az első napon nagy érdeklődés övezte Vida Antal
előadását a természetes vizeinkről és azok élővilágáról.
A gyermekek nagyon élvezték az előadást, aktívan vettek részt benne. Nagy sikere volt az „Olimpiának” is,
mely különféle sportos versenyekből állt. A Bosnyák
Lovasudvar lovaival, és készséges segítőivel lehetőség
nyílt lovaglásra is, mellyel éltek is a résztvevők.
A legsikeresebb kézműves foglalkozásokat a Tordasi
Szociális Otthon vendégeként élhettünk meg. Volt virágkészítés papírból, kosárfonás szintén papírból. Az
intézmény vezetője végigkalauzolt bennünket az épületben, megismerkedhettünk az Otthon mindennapjaival.
Ugyancsak nagy sikere volt a Kistérségi Családsegítő
Szolgálat játékos vetélkedőjének, ügyességi versenyének is.

Köszönet illeti a segítőket: Halász Imrénét, Göncz
Vivient, Némethné Badics Andreát, Csollány Sándornét
és Kiss Ellát, és természetesen a kolleginákat: Martonvásárról Nagy Ágnest és Gurabi Andreát, Gyúróról
Szabados Lenkét, Tóth Bélánét és természetesen a hazai
pályát: Máté Ágnest és Bucsi Tamást! Jár a köszönet a
finom ételekért a konyha dolgozóinak is!
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jókedvvel ment el a napok végén. Minden gyerek, mint
ahogy én is köszönetet mondhatok azoknak, akik
segítettek abba, hogy ez a hét megvalósulhasson, és
hogy ilyen jól sikerülhessen. Hálát adhatunk az Istennek
azért, hogy ilyen jó időnk lehetett. Remélem, jövőre is
lesz lehetőség arra, hogy folytatódjon ez a tábor.
Köszönöm: Csapó Patrícia 2011. 06. 24.”

A tábor támogatóinak külön köszönet: Martonvásár,
Gyúró és Tordas polgármestereinek, Szollár Lászlónak
és a Három Sziget kalandpark animátorainak, Martonvásári Családsegítő Szolgálatnak, a Tordasi Szociális
Otthonnak, a Bosnyák Lovasudvarnak és Cifka Julikáéknak, Fábián Beatrix kutyatenyésztőnek, a Gyúrói
Baba-mama klubnak, Farkas Zsoltnak, Sutka Editnek a
táncházért, Farkas L. Rozáliának, Turda Sándornak és
Vida Antalnak az önzetlen segítségért, Vasvári Pálnak a
finom lángosért és palacsintáért!

Németi László I kulturális szervező

Egy tábori vélemény:
„Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor
Ez a tábor arról szólt, hogy mindenki jól érezze magát,
és minél több barátot illetve barátnőt találjon magának.
Az elmúlt öt napban jobbnál jobb programok voltak.
Nekem mindegyik nap tetszett, de a Kalandpark még
annál is jobb volt. Jó volt látni, ahogy mindenki

Szent Orbán ünnepe Tordason 2011
Hegybíró évértékelő beszédem kitért az Öreghegyi fejlesztésekre és a hegyközség gondjaira is. Majd a hegybíró jelölés során ismét megbízást kaptam e feladatra.

Szép napunk támadt 2011. május 28-án, Szent Orbán
napjának ünneplésére.
Régi, megválasztott hegybíróként köszöntöttem a
meghívott puconci és bánki testvértelepülések vendégeit, Tordas polgármesterét Juhász Csabát, a megjelent képviselőket és nem utolsó sorban a tordasi
gazdákat.

A nagy sürgés-forgásban folyamatosan dolgoztak a
helyi borbírák: Czigány Zoltán, Halenár Jenő, Milichovszky Sándor és Weinelt László, munkájukat a
Gyúróról érkezett Puskás Zsolt borszakértő is segítette.
Újdonság, hogy az idén nem kellett nevezési díjat
fizetni a szakértésért.
Finom gulyásleves Farkas Irén, az őzpörkölt Magyar
Sándor, a tepertős pogácsák az asszonykórus tagjainak
és (Tüdő) Ilona néni ügyes kezeit dicsérték.

A verőfényes májusi nap rövid záporral sem tudta az
ünneplő sereget oszlatni. Miközben a gazdák nevezésre
adták le boraikat, színvonalas műsor keretében láthattuk
a 20 éves kiváló minősítésű Tordasi Értékmegőrző Aszszonykórus színes műsorát. Majd Éri Pétert, aki a
Muzsikás együttes tagjaként Liszt Ferenc-, Magyar
Örökség, a Prima Primissima, Kossuth- és WOMEXdíjas művész és családjának közvetlen mély átélésű
előadását láttuk. Végül az újszerű népzenei arculatot
képviselő Tűz Lángja zenekar népzenei műsora
következett. A Tordasi Ifjúsági Klub amatőr színtársulatának vásári komédiáján sokat nevettünk. TIK
előadásai több éves hagyományokat őriz településünkön.

Az eredményhirdetés során a bordíjak, a legszebb birtok, életmentő és útépítő díjak kerültek kiosztásra.
Külön köszönöm a nap fellépőinek, segítőinek a
munkáját!
Köszönöm a gazdák megtisztelő bizalmát és a hegybírói
megbízást a következő évre!
Vasvári Pál I hegybíró
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AUGUSZTUS 20. TORDAS
11:00

ÖKUMENIKUS EMLÉKEZÉS A SAJNOVICS TÉRI
PARKBAN A KATOLIKUS, AZ EVANGÉLIKUS ÉS A
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG RÉSZVÉTELÉVEL

SZABADTÉRI SZÍNPAD
15:00

MARTONVÁSÁRI FÚVÓSOK KONCERTJE

15:45

ÜNNEPI MEGNYITÓ - BESZÉDET MOND TESSELY
ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

16:00

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÜNNEPI MŰSORA

16:15

„KARDDAL ÉS KERESZTTEL” ÉLETKÉPEK ISTVÁN
KIRÁLY ÉLETÉBŐL A FÜGGŐ SZÍNPAD
ELŐADÁSÁBAN

16:45

DANCING CAT STÚDIÓ MARTONVÁSÁRI
BALETTISKOLA ELŐADÁSA

17:00

ZENE-BONA EGYÜTTES INTERAKTÍV
GYERMEKMŰSORA

17:45

RÁCKERESZTÚRI NÉPKÖR POMPOMOSAI

18:00

ÖRÖKZÖLD OPERETT SLÁGEREK AZ
OPERETT VOICE ELŐADÁSÁBAN

19:00

MARTONVÁSÁRI ZOLTÁN ERIKA
TÁNCISKOLA ELŐADÁSA

19:30

TAKÁTS ESZTER TRIÓJÁNAK KONCERTJE

21:00

TŰZIJÁTÉK

21:30

UTCABÁL A SANGRÍA EGYÜTTESSEL

15 ÓRÁTÓL UGRÁLÓVÁR, ARCFESTÉS, HENNA FESTÉS, LUFIHAJTOGATÁS, KÉZMŰVES VÁSÁR, FAGYLALT, ÉDESSÉGEK, VATTACUKOR!
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Az Anyatej Világnapja
szórakoztató programok: lufihajtogatás, arcfestés, ugrálóvár, valamint börze.
Köszönjük a támogatóinknak akik nagyban hozzájárultak, hogy ez a szép nap létrejöhessen!
Tordas: Tordas Község Önkormányzata, Védőnői Szolgálat Tordas, Gáspár Csaba: Zöldség bolt, Bredák
György: Hús Bolt, Kántor Ferenc: Vegyesbolt, Weing
Tímea: Virágbolt, Farkas Irén magánszemély, Rácz
Csaba és Blaskó Ágnes magánszemélyek
Gyúró: Takács Szilvia: Faház Vendéglő, Rideg Tamás
gyógyszerész (Ráckeresztúr Gyógyszertár)
Martonvásár: Martonvásár Város Önkormányzata, Ambachné Bráth Tímea, Pipitér, Kásler Mónika, Napsugár

Az Anyatej Világnapja augusztus 1–je. Ennek alkalmából augusztus 5-én mi is megünnepeltük a jól szop-

tató édesanyákat és az anyatejes babákat. A rendezvénynek ezúttal Tordas adott helyet. Örömmel
tapasztaltam, hogy több, mint 100 résztvevőt köszönthettünk. Nem csak Tordasról, Gyúróról de Martonvásárról, Baracskáról és Kajászóról is érkeztek vendégek.
A fő téma természetesen az anyatejes táplálás volt, de
láthattunk előadást a babahordozásról, amit utána ki is
lehetett próbálni, majd aki szeretett volna, vehetett is
különféle babahordozó eszközt.
Értékes előadást hallhattunk egy Tordason élő gyermekgyógyász szakorvostól a gyermekkori balesetekről.
A legapróbbak babamasszázson, a nagyobbacskák
Ringató foglalkozáson és táncházban vehettek részt. És

fagylaltozó, Pipi Grill, Hüll Krisztina Bababolt,
Százholdas pagony játékbolt, Pammer Manyi Virágbolt,
Vianni Kft, Prikidánovics Rita: Pelenka diszkont,
Tőzsér Manka magánszemély, Képvarázs papír írószer.
Baracska: Baracska Község Önkormányzata Védőnői
Szolgálat, Miklósi Tibor építészmérnök
Kajászó: Kajászó Község Önkormányzata, Mohácsi
Györgyné polgármester, Védőnői Szolgálat Kajászó

végül, hogy az anyukák se maradjanak ki a jóból, zumbázhattunk együtt egy fél órát.
A rendezvény egész ideje alatt az udvaron is voltak
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Egyéb támogatók: Baba Magazin Kiadói Kft., Babé, Pezomed Kft., Felicitas Kft., Merck Kft., Inzula Kft., HBK
(Homeopátiás Baráti Kör), BOIRON. Köszönjük Bucsi
Tamásnak a sok segítséget.
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Valamint köszönöm mindazoknak akik megtiszteltek a
részvételükkel!
Üdvözlettel: Nagyné Schubert Réka védőnő

ISKOLAI HÍREK
Az 1. osztály: Alcsúton, a 2. osztály a tordasi Kalandparkban, a 3. osztály Visegrádon és kerékpárral Gyúrón,
a 4. osztály Kékestetőn és Sástón, az 5. osztály Ópusztaszeren, a 6. osztály Esztergomban, a 7. osztály Szilvásváradon és Egerben és a 8. osztály Győrújbaráton
járt.
Június hónapban a nagycsoportos óvodások tettek látogatást iskolánkban, és ismerkedtek meg a tanítónénikkel
és az iskola épületével. Szeretettel várjuk őket szeptemberben!
Június 3-án vidám hangulatban telt a nyolcadik osztályosaink „Bolond ballagása”.
A Sajnovics Nap és a Madarak Fák Napja alkalmából
június 6-án a Sportpályán és iskolánk udvarán akadályés sportversenyeket tartottunk.
Június 6-án a szülők és a gyerekek szívhez szóló
műsorral készültek Pedagógus Nap alkalmából. Kedvességüket ezúton is köszönjük!

A májusi lapszámban megjelent ígéretünkhöz híven
beszámolunk az országos levelező versenyeken elért
eredményeinkről:
A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia országos
levelező versenyén arany fokozatot értek el:
Pajer Márk 4. osztályos tanuló
Weinelt Veronika 4. osztályos tanuló
Pajer Balázs 5. osztályos tanuló
A Jonatán Első Országos Könyvmolyképző a “Könyvmolyok kiváló mestere” díjat Szabó Imola 4. osztályos
tanulónknak adományozta.
A Kvalitás Országos és Ifjúsági Centrum országos
levelező nyelvtan versenyén
5. helyezést ért el: Simon Olivér 2. osztályos tanuló
25. helyezést ért el Pap Anna Sára 2. osztályos tanuló
és Milichovszky Julianna Zita 4. osztályos tanuló
26. helyezést ért el: Boldizsár Botond 4. osztályos
tanuló

Tanévzáró ünnepségünket és ballagásunkat június
11-én szombaton 9 órától tartottuk.

A Kvalitás Országos és Ifjúsági Centrum országos
levelező matematika versenyén
4. helyezést ért el: Kesztler Dorottya 2. osztályos
tanuló
5. helyezést ért el: Vécsy Zsombor Atanáz 2. osztályos
tanuló és 6. helyezést ért el: Boldizsár Kolos 1.osztályos
tanuló
29. helyezést ért el: Simon Olivér 2. osztályos tanuló
33. helyezést ért el: Boldizsár Botond 4. osztályos tanulónk.
A váli Vajda napok keretében megrendezett területi
szavalóversenyen Erdélyi Csenge 1. a osztályos tanulónk 2. helyezést ért el.
Gratulálunk mindannyiuknak és büszkék vagyunk
rájuk!
Idei tanulmányi kirándulásaink élményekben gazdagon
lezajlottak.

Több nyári tábort is szerveztünk gyermekeinknek:
- Július 4-8-ig Kreatív Napközis Tábort tartottunk
Horváth Györgyi rajztanárnő vezetésével.
- Július 11-15-ig Bakonybélben a Gerence Fogadóban
szintén nyári tábort szerveztünk sok-sok túrázási,
erdőjárási lehetőséggel. A tábort Somfai Sándorné
vezette.
- Augusztus 23-27-ig rendezzük meg IX. Szűcs Béla
gyermek és ifjúsági néptánctábort.
Gyermekeinket várjuk vissza szeretettel az iskolakezdésre.
Évnyitó: augusztus 28-án 17 órakor
az iskola udvarán.
Az iskola vezetősége
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A TEREMTŐKERT VONATA

elkövetkezendőkben.
Szeptembertől hétköznap délutánonként és esténként a
következő heti rendszerességgel működő csoportos
foglalkozások indulnak:
- Szövés, kerámia, varrás: felnőtteknek
- Rajz mindenkinek korcsoportok szerint
- Sokszínű kézműves foglalkozások lányoknak-fiúknak:
kerámia, szövés, gyöngyfűzés, kézimunka, nemezelés,
fafaragás, bőrözés, íjászat, természetismeret
- Borkultúra, borkészítés
- Jóga
Bármilyen kezdeményezést és ötletet szívesen fogadunk! Elérhetőségeinket, híreinket és aktuális
ajánlatainkat megtalálod a honlapunkon: www.teremtokert.hu. Itt tudsz feliratkozni hírlevelünkre is, amenynyiben szeretnéd, hogy értesítsünk, mikor merre halad
a vonatunk, hogy te is felszállhass.

Villámgyorsasággal telik a nyár. Mint egy megállíthatatlan vonat, úgy robogunk át az idő adta tapasztalatokon
és történéseken. A helyszínek, az események, az emberi
kapcsolatok, felmerülő vágyaink és beteljesülésük
utazásunk, életünk állomásai. Ha visszatekintünk az
elmúlt hónapokra, a Teremtőkert vagonjai az alábbi állomásokat érintették.
A nyár folyamán a Tordasi Kulturális Nap alkalmával
jurtát állítottunk a sportpályán, melyben kiállítottuk az
évközi kézműves foglalkozások termését, valamint
lehetőség volt kipróbálni, hogy milyen is az a nemezelés. Szerveztünk alkotási lehetőséget mások számára,
illetve részt vettünk jó hangulatú táborokban mi magunk
is. Nyomon követtük, hogy kinél mi érik éppen
idényszerűen, és kalákában szedtük és főztük be ínycsiklandó lekvárjainkat, elvetve ezzel a helyi termék
csíráját. Mint legjelentősebb állomás, papírra álmodtuk
a leendő Petőfi utcai alkotóház falait.
Most azonban nézzük, hogy mire számíthatunk az

Szeretettel: Botta Veronika

ÓVODAI HÍREK
Tordason című cikkét olvasva úgy érzem, hogy az esemény talán aktualitását vesztette, a történet azonban
nem, sőt ma is tanulságos.
Történt, hogy március 15-ére készülvén nagycsoportosainkkal sok minden egyéb mellett verset is tanultunk.
Sarkady Sándor versének utolsó két sora így szól:
„Jövel édes szabad ország,Gyönyörű légy Magyarország!”

Okosabb vagy, mint egy
nagycsoportos!
A történet, amelyről írni szeretnék, tavaly tavasszal
történt. Akkor valahogy nem volt időm közzé tenni,
aztán pedig azt gondoltam, hogy idejét múlta. Most
azonban az előző Kisbíróban Hajbin Tímea Vandálok
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fésülködni.
Hoppá, gondoltam, tereljük csak vissza a gondolatmenetet az eredeti medrébe, végül nem szóltam
közbe, ugyanis igazuk volt. Az állam polgárainak gondozottsága nem teszi szebbé az országot? Nos,
valószínű, hogy a testápolásról jutott eszükbe: a
fürdőszobát ki kell takarítani, (meg a lakás minden helyiségét, sőt az autót is) ki is kell festeni, (naná, hogy a
lakás miden helyiségét számba vették) meg az
ablakokat, ajtókat, csöveket, korlátokat, padokat is.
Nem szabad összefirkálni a falakat! (meg az ajtót,
szőnyeget, asztalt, és az összes bútort) Nem dobjuk el a
csokis papírt, cukros zacskót, almacsutkát,- és itt egy
hosszú lista következett. Az eldobált szemetet
összeszedjük. Persze megbeszéltük, hogy csak kesztyűben, és utána alapos kézmosás! És még mindig
tudták folytatni a sort! Vigyázunk a ruhánkra, játékokra,
könyvekre, stb. Házat építünk, iskolát, óvodát, gyárat,
utat, hidat- folytatódott a gondolatmenet.
Igen, mert ha valaki erős, úgy mutassa meg az erejét,
hogy épít, dolgozik, nem rombol, és verekszik- jutott
eszükbe, amit többször hangoztattunk.
Ott, és akkor (is) nagyon büszke voltam ezekre a kisemberekre.
Nos, kedves kis-, és nagykamaszok, felnőttek! Okosabbak vagyunk mindannyian, mint egy nagycsoportos?

Megkérdeztem akkor a gyermekeket, szerintük mitől
szép az országunk, vajon mit tehetünk, hogy szép
legyen. Egy darabig néma csend volt, szinte hallatszott
a „kerekek kattogása”, Majd Benedekem, akinek vág az
esze, mint a borotva, rájött, hogy az országunk akkor
szép, ha a közvetlen környezetünket azzá tesszük,
kibökte: Ha fákat, bokrokat ültetünk. No, akkor magasba lendültek a kezek, és megindult a felsorolás, amely
hosszú percekig tartott. Nem vállalkozom rá, hogy az
ötleteket név szerint említem, mert közvetlenül a beszélgetés után sem tudtam volna megtenni, és nem is ez a
lényeg.
Virágokat ültetünk,- hangzott,- paprikát, paradicsomot…, és felsorolták a veteményes szinte összes zöldségét. Locsoljuk, gyomláljuk, gondozzuk őket, lenyírjuk
a füvet, sövényt. Nem tördeljük le a virágokat, csak, ha
vázába tesszük, nem tördeljük a fák, bokrok ágait. A
tördelés volt a következő gondolatmenet kulcsszava.
Nem törjük be az ablakot, nem törjük szét a padokat,
kerítést, falat, háztetőt, és mindenféle –akkor úgy tűntextrém dolgot soroltak fel. ( Úgy látszik, mégsem anynyira.)
Ellapátoljuk a járdáról a havat, (az udvarról, az útról, a
teraszról) folytatódott. Lesöpörjük a járdát, teraszt, azt
fel is mossuk. Természetesen felsorolták a lakás összes
helyiségét, amit fel kell mosni, sőt a ruhánkat is ki kell
mosni, és meg kell mosni minden egyes testrészünket,
a körmünket, azt le is kell vágni, fogat, mosni,

Farkas Istvánné

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
presbiterek és gondnok személyére, hogy az így jelölt
és a presbitérium által is jóváhagyott személyek közül
választhassanak a gyülekezet tagjai. Az előttünk álló bő
három hónap alatt zajlik a jelölés folyamata, melynek
során a gyülekezet minden tagja kinyilváníthatja ajánlását a Bizottság felé. A Választási Bizottság tagjai: Bottáné Böröczffy Erzsébet (Tordas), Fuszkó Imréné
(Gyúró), Tóthné Fehér Edit Mária (Gyúró), Vinisné
Hegedűs Jolán (Gyúró) és az egyházi törvény
értelmében a lelkipásztor. A Bizottság 2011. július 4től kezdi meg a jelölő munkát. (A későbbiekben is hírt
adunk majd a tisztújítás folyamatáról.)

Presbiteri tisztújítás
Református egyházunkban hatévente általános
tisztújításra kerül sor. Ekkor újul meg a gyülekezet
vezető testülete, a presbitérium. A jelenlegi testület
mandátuma 2011. december 31-én jár le, így éppen a
következő hónapokban zajlik majd a választás folyamata gyülekezetünkben. A választás előkészítésében és
lebonyolításában a nemrég megalakult Választási Bizottság komoly szerepet kap. Törvényeink értelmében
a Bizottság tagjai a gyülekezetben végzett széles körű
tájékozódás után október folyamán tesznek javaslatot a
13
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Örömünk
A bemutatkozó írásban már utaltunk rá, hogy a
lelkészházaspár szülői örömök elé néz. Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy 2011. június 3-án megszületett
kisfiúnk, Ferenc. A gyermek szépen gyarapodik, az
édesanya is jól viselte a szülés nehézségeit. Mindketten
jól vannak. Köszönjük az érdeklődő, imádságos szeretetet, mellyel kísérték első gyermekünk születését.
Kádár Ferenc, lelkipásztor

Temető szabályzat díjtételei
A Gyúrói Református Egyházközség presbitériuma
2011. június 28-án, 8/2011. határozatával - pótolva az
eddigi hiányosságot - meghatározta a sírhelyek díját az
általa fenntartott temetőkben, melyet az alábbi táblázat
foglal össze.

Sírhely díja Újraváltás
díja

díj/év

Koporsós hely* (25 év):

30.000 Ft

30.000 Ft

1.200 Ft

egyháztag temetése
esetén: (ill. házastárs)

10.000 Ft

10.000 Ft

400 Ft

7.500 Ft18.750 Ft

7.500 Ft18.750 Ft

750 Ft

2.500 Ft 6.250 Ft

2.500 Ft 6.250 Ft

250 Ft

Urnahely (10-25 év):
az évek számának
arányában egyháztag
temetése esetén:
(ill. házastárs)
egyháztag temetése
esetén: (ill. házastárs)

a tordasi önkormányzat lapja

Meghívás
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves
családját lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletünkre,
mely a Gyúrói Református Egyházközség templomában, 2011. szeptember 18-án, vasárnap 15 órakor
lesz. Főtiszteletű Peterdi Dániel, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőjének igehirdetése után
Nagytiszteletű Agyagási István, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese beiktatja Nagytiszteletű
Kádár Ferencet a Gyúrói Református Egyházközség
megválasztott lelkipásztorát. Szeretettel várjuk a beiktatást követő szeretetvendégségre.
A Gyúrói Református Egyházközség presbitériuma

*Az ún. dupla sírhelyre a megállapított összeg 150%-át
kell megfizetni
A 2009-ben elfogadott Temetői Szabályzat értelmében
a sírhely feletti rendelkezési jog a kiszabott díj
megfizetésétől számított 25 évre (urnahely esetén min.
10, max. 25 évre) szól. A sírhely feletti rendelkezési
jogot temetés, illetve újraváltás alkalmával lehet megszerezni vagy meghosszabbítani a megfelelő díjtétel
megfizetésével.
Újraváltásról akkor beszélünk, ha a temetéstől számított
25 év letelt. Ekkor a sír fenntartójának – ha továbbra is
élni akar rendelkezési jogával – intézkednie kell az
újraváltásról. Ennek elmaradása esetén a törvény
értelmében a rendelkezési jog visszaszáll a temető tulajdonosára.
Az itt szereplő díjtételek a határozat elfogadásától
érvényesek, visszamenőleg nem alkalmazzuk. Ennek
értelmében a régebben lejárt sírok esetén csak a 2011.
évtől esedékes időszakot kell megváltani. Kérjük a
sírhelytulajdonosokat, hogy a további részletekről
érdeklődjenek a Lelkészi Hivatal elérhetőségein.

Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és
ünnepeinken
Bibliaóra: szerdán 18 órakor
Ifjúsági óra: szombaton 17 órakor
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519
Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu
Hivatali ügyelet:
Kedden és szombaton a délelőtti órákban (8.30-12.00)
Szerdán és pénteken a délutáni órákban (14.30-17.00)
Csütörtök: látogatási nap
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AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
tennek...". Az estét a templomkertben, a fák
árnyékában, finom sütik mellett zártuk.
Süller Villő

Püspökiktatáson jártunk
Egyházkerületünk új, megválasztott püspöke Szemerei János lett. Beiktatása bensőséges ünnep alkalmával történt 2011. június 25-én. Az alkalomra
gyülekezetünk buszt bérelt. Utazásunkat megszakítottuk Tatán, ahol megnéztük a várat és a tavat.
Csodálatos élményben volt részünk. Az utunkat folytatva a szélkerekek és a táj szépségét figyelve
megérkeztünk Győrbe.
Az Öregtemplomban nagy szeretettel fogadtak minket. A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületből sokan ellátogattak ide, Győrbe, lelkészek
és gyülekezeti tagok – lehettünk vagy 1500-an. Az
istentisztelet alkalmával televíziós felvétel is készült
az egyházi szerkesztőség közreműködésével. Gáncs
Péter püspök úr végezte a beiktatást. Nagyon megható volt, amikor több, mint száz lelkész és
meghívott külföldi vendég áldást mondott az új
püspökre.
Azért is volt különös öröm ez számunkra, mert Szemerei János püspök úr a mi kis falunkban kezdte hivatását.
Horváthné Szalai Eszter

Augusztus 16-án (kedden) 18.00-kor a Magyar Continental Singers ad koncertet templomunkban. A baptista gyülekezet meghívására érkezik Tordasra az
együttes, mi pedig örömmel kapcsolódtunk be a
szervezésbe. Látványos, sokszínű, fiatalos koncertjük mindig tanúságtétel az élő Úrról, Jézus
Krisztusról. Honlapjukon így vallanak küldetésükről: „E világméretű szolgálat elsődleges célja,
hogy földrészeket, országokat, városokat és falvakat
bejárva felemelje és bemutassa Jézus Krisztus királyságát, és hirdesse evangéliumát az erőteljes, energikus zenén keresztül. Ezáltal bátorítást
kaphatnak a hívők is, hogy még mélyebben odaszánják életüket Krisztusnak, és hogy elszántan belépjenek az evangélium terjedésének szolgálatába.”
www.continentalsingers.hu
Ők érkeznek, mi itt leszünk – örülnénk, ha Te is
velünk tartanál!
Bár még javában tart a nyár, de egyre közelebb
kerülünk az iskolakezdéshez. Ősszel újra várjuk a
gyerekeket az óvodai és iskolai hittanos alkalmakra.
Honlapunk a http://tordas.lutheran.hu címen érhető
el.
Istentiszteleteinket vasárnap 11.00-kor tartjuk Tordason, 9.30-kor Gyúrón, minden hónap első vasárnapján 15.00-kor Martonvásáron a római katolikus
templomban.
Istentisztelet ideje alatt – nyáron is – gyermekbibliaköri foglalkozásokat tartunk a kicsiknek.

Pünkösd vasárnap ökumenikus zenés áhítatot tartottunk a tordasi evangélikus templomban. Ezen a délutánon közösen dicsértük Istent a zene útján a
tordasi-gyúrói baptista, evangélikus, katolikus és református testvérek. Énekeltek az evangélikus
gyülekezet legkisebbjei, a gyülekezetek kórusai,
megszólaltak hangszeres zeneművek, hangszeres
kísérettel énekszámok. Igehirdetéssel Süller Zsolt
lelkész szolgált. Végül kicsik és nagyok egy szívvel
énekelhettük, hogy "Nagy hálát adjunk az Atya Is-

országos ismertségét. Szemerei János is ezen személyek
közé tartozik.
Ki is Szemerei János? Hogyan került Tordasra? Azon
evangélikus lelkészek utódaként került a falunkba, akik
előtte már országosan ismert személyiségek voltak:
Podhradszky János Hangya alapítóé, és Botta Istváné,

Néhány gondolat Szemerei Jánosról, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület új
Püspökéről
Azt gondolom, hogy a falu életét meghatározó, Tordason élt, munkálkodott személyek öregbíthetik Tordas
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közöttünk. Ez a jó kapcsolat jellemezte őt, hiszen az
utcán mindenkihez volt néhány kedves szava.
Családi élete is Tordason kezdődött, itt születtek
gyermekei. A Tordas-Gyúrói gyülekezetből Kaposvárra került lelkésznek.
Miután a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke nyugdíjba vonult, az Egyházkerület gyülekezetei ez év júniusában nagy szavazattöbbséggel
püspökké választották Szemerei Jánost. Személyében az Egyházkerületünknek olyan püspöke van,
akinek egyházi pályafutása Tordasról indult el.
Mindezek után azt gondolom, hogy valamennyi tordasi ember nevében gratulálhatunk az életben elért
eredményeihez. Családjára, személyére Isten gazdag
áldását kérjük, kísérje őt, aki elindította ezen az
úton, élete végéig.

akinek kutatása alapján könyvek jelentek meg múltunkról.
Jánost a rendszerváltás idején helyezte püspöke
végzős teológusként a Tordas-Gyúrói evangélikus
egyházközségek segédlelkészének. János a megbízatása mellett a falu életének nem egyházi munkáját is
végezte, hiszen megválasztották a rendszerváltás
utáni első, újjá alakult képviselő-testület tagjává.
Ezen időszakban sikeres lelkészi vizsgát tett, és a két
gyülekezet megválasztott lelkészeként végezte az
egyházi munkát.
Világi megbízatását is nagy örömmel, odaadással
végezte. Ebben az időben választottak személyemben új felügyelőt a tordasi egyházközségben. Ekkor
már folyt az evangélikus templom külső-belső
felújítása. A lelkészúr tevékenyen kivette a részét a
munkálatokból.
Így Tordasnak nemcsak a lelkek gondozója, de
mondhatni a fizikai munkása is volt. Az együtt
munkálkodás kapcsán jó emberi kapcsolat született

Varga Sándor

BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
A Tordasi Baptista Gyülekezet és Evangélikus
Gyülekezet szervezésében koncertet ad a Magyar Continental Singers!
Szeretettel várunk 2011. augusztus 16-án 18.00 órakor
a Tordasi Evangélikus Templomban

togatott meg. A lelkes fiatalok most Téged is hívnak,
várnak idei turnéjuk egyik állomására, ne szalaszd el,
biztos, hogy fogsz valami többletet kapni, ha eljössz!
Az együttes célja: bemutatni az evangéliumot, hirdetni
Isten üzenetét, bátorítani az embereket, választ adni a
Biblia szavain keresztül. Mindezt modern zene, színpadi
tánc, prózák, jelenetek, fények és egy nagyszerűen
megtervezett koncert keretében teszik.

2011 nyarán ismét útnak indul a Magyar Continental
Singers! A modern keresztyén gospel zenét játszó
együttes 25 tagja júliusban kezdi meg országos turnéját.
Idén újból egy nagyszerű zenei programmál készül az
együttes.
Magyarországon 1990 óta létezik Continental. E 20 év
alatt számos turnét szerveztek, és közel 1100 koncertet
adtak, mely koncerteket több, mint 220 ezer ember lá-
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Minden vasárnap 10 órakor szentmise
Augusztus 15. hétfő - Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony) (főünnep) – este 19 órakor ünnepi szentmise
Augusztus 20. szombat - Szent István király (főünnep)
– 10 órakor ünnepi szentmise, kenyérszentelés
Szeptember 3. szombat - 16.00 órától tanévnyitó szalonnasütés és tábortűz a Sport utcai közösségi ház
kertjében nemcsak gyerekeknek
Szeptember 4. vasárnap -10 órakor Veni Sancte
tanévnyitó ünnepi szentmise
Szeptember 17. szombat - este 18 órakor előesti szentmise

ősi napkultuszok idejére vezethető vissza.
A századok folyamán az egyházatyák hangsúlyozták a
templomok megfelelő tájolását: vagyis, hogy a templom tengelye keletre, a tavaszi/ őszi napéjegyenlőségi
napkelte irányába kell, hogy mutasson ..
Erre azért volt szükség, mert az építők rendszeresen
eltértek ettől a szabálytól.
A szentély ablakát sok helyen úgy helyezték el, hogy a
kelő nap sugarai a templom titulusának – a védőszentjének - ünnepén világították meg legjobban a templomhajót.
A középkor végétől ezt a szabályt fokozatosan figyelmen kívül hagyták.”
Szeptember 18. vasárnap gyalogos zarándoklat Ráckeresztúrra, indulás reggel ½ 8-kor. (Ezen a vasárnapon
templomunkban nem lesz szentmise.)

Szeptember 17. szombat - Templomok Éjszakája
20 órakor egy Liszt kórusmű csendül fel, ezt követően
Barlai Katalin a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa
tart vetített képes előadást a korakeresztény templomok
tájolásáról „Arccal kelet felé imádkozzatok” címmel.

Nagy sikerrel zajlott egyházközségünk nyári tábora
Zalaváron. Internetes naplónkon részletes beszámoló
található a táborról sok-sok fényképpel színesítve.
A Tordasi Egyházközség webnaplója: http://tordasrk01.blogspot.com/

Részlet az előadásból:
“A keresztény templomok kelet-nyugat irányú tájolása

Programjainkról részletesen egyházközségünk honlapján lehet tájékozódni. www.tordasrk.hu
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KISOKOS A HÁZI KOMPOSZTÁLÁSHOZ (1. RÉSZ)
vagy a szennyvíztisztítókba kerülő szerves, hasznosítható hulladék mennyiségét.
Szeretném a kerti és konyhai hulladékokat visszajuttatni a természetbe.
Szeretném, hogy a kertemben termékenyebb legyen
a talaj, több és egészségesebb növényem teremjen.
Szeretném, hogy a szemem előtt keljen életre a természet és a biológia csodálatos világa: a „múlt heti
maradék” a szemem előtt váljon humuszban gazdag
földdé; és ezt megmutathassam gyerekeimnek, családomnak és a szomszédoknak.
Szeretnék költségeket megtakarítani azáltal, hogy
kevesebb szemetet teszek a gyűjtőedénybe, ezért ritkábban kell elvinni a kukát, és nem kell többé a gazdaboltból beszereznem virágföldet, komposztot, hanem a
kiskertemben előállított anyagot használhatom fel.
Nem égetem el az avart és a kerti hulladékot, így
csökkentem a légszennyezést és komposztot használok
tőzeg helyett. Ezzel is hozzájárulok a környezet és a természet védelméhez.
Szeretnék élen járni a szelektív hulladékgyűjtésben és
a házi komposztálásban.

A háztartási szemét jelentős részét zöld hulladék alkotja,
egy hétköznapi szemetes edény valóságos kincsesbánya
ilyen szempontból. A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok - vagy a Svájcban elterjedt kifejezéssel
élve "zöld javak" - zöme hazánkban jelenleg még a
kukákban végzi, pedig számos szempontból jobb lenne,
ha a lenyírt fű, gyümölcshéj, növényszárak és társaik
komposztálás révén visszajutnának az élő környezet
körforgásába.
4 részes cikkünkben a házi komposztálás elméletét és
gyakorlatát bemutatva segítséget és kedvet kívánunk
adni a tordasi lakosoknak a nem oly őrdöngős otthoni
komposztálás elkezdéséhez illetve ahol már megvalósult, annak tökéletesítéséhez.
A komposztálás elmélete
Bár nem nehéz komposztálni, mielőtt nekikezdenénk a
munkának, ismerjük meg annak elméleti és gyakorlati
alapjait!
Mi szükséges a komposztáláshoz?
A komposztálás nem ördöngösség! Mindazonáltal szükség van:- elhatározásra és környezettudatos szemléletre,- segítségre és gyakorlati tanácsra,- komposztálható
nyersanyagokra (biohulladékra),- megfelelő komposztládára és kerti eszközökre, valamint- megfelelő
komposztálóhelyre.

Kihez fordulhatok tanácsért?
Hulladék Munkaszövetség - www.humusz.hu - 1111
Budapest, Saru u. 11. - Tel/fax: (1) 386 26 48 – humusz@humusz.hu Budai Komposztmesterek a
Környezetért Kft. – www.komposztmester.hu – 1029
Budapest, Eskü u. 10. – Tel/fax: (30) 554-5452 –
info@komposztmester.hu

Hozzákezdhetek-e a komposztáláshoz gyakorlat
nélkül?
Igen, mivel a komposztálás nem más, mint irányított
„humuszgyártás.”A mi feladatunk csak annyi, hogy
minél kedvezőbb életfeltételeket teremtsünk azoknak az
élőlényeknek (mikroorganizmusoknak, gombáknak,
férgeknek, gilisztáknak stb.), amelyek nagy „szakértelemmel” végzik el feladatukat.

Melyek a komposztálható nyersanyagok?
A szerves eredetű anyagok és hulladékok szinte kivétel
nélkül komposztálhatók.
Melyek ezek?
Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj, kávézacc, tea-filter tartalma, elhervadt, vágott
virág, elszáradt cserepes növények (cserép nélkül) stb.

Miért kezdjek el komposztálni?
Ha sikerül néhány választ találnia erre a kérdésre, akkor
a legjobb úton jár afelé, hogy Ön is elkezdje a házi komposztálást.
Szeretném csökkenteni a hulladéklerakókra, égetőkbe

Kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcsés zöldség, ágak, gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz
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Üveget, fémet és műanyagot (idegen anyagot)
Színes újságot
Pelenkát, porzsák tartalmát
Fáradt olajat, vegyszereket, festéket, elemet,
növényvédő szert, gyertya maradékot (semmiféle veszélyes anyagot!)

Egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír (nem színes), karton, haj és köröm.
Mit nem szabad a komposztba dobni?
Főtt ételmaradékot (főként húst és halat, mártásokat és
leves-maradékokat), kenyeret és csontokat
Hamut (vagy csak nagyon kis mennyiségben)

Focitábor Képekben

POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Sportnapi meghívó
lésére. Kérjük, hogy aki tudja, támogassa a szervezet
működését, a sportnap megrendezését. Folyamatosan
várjuk szolgálatot vállalók jelentkezését. Aki úgy érzi,
hogy tud, és akar a falu közbiztonságának érdekében
bármit tenni, az jelentkezzen.

2011. szeptember 3-án szombaton 14 órától tartjuk a 12.
Tordasi Polgárőr sportnapot. Ekkor kispályás labdarúgó
bajnokság lesz a focipályán. Minden érdeklődőt,
szurkolót és támogatót szeretettel várunk összejövetelünkre, nézőnek vagy résztvevőnek egyaránt. Ez
jó alkalomnak a tagokkal, vezetőség tagjaival való
találkozásra, tapasztalatok, vélemények megbeszé-

Tordasi Polgárőrség vezetősége
19

tordasi kisbíró

2011. Augusztus

ÜRÖMI KŐ ELADÓ

a tordasi önkormányzat lapja

Mentők: 104

Érdeklődni lehet a 30/482-8052 számon.

Betegszállítás: 06 22 311 325
Orvosi rendelő: 06 22 467 527
06 20 390 1505
Védőnő: 06 30 312 76 72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22 460 637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25 492 021 / 06 25 492 008
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22 460 019
Defibrillátor: 06 30 249 99 99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy

ELADÓ SZÁMÍTÓGÉP!
160 GB - os merevlemez, ATI Radeon HD 4600
Videókártya (1 GB), 3 GB RAM, CPU: AMD Sempron 3000+,
LCD Monitor Acer 17 “ - beépített hangfallal.
ÁR: 70.000 Ft.
Érdeklődni lehet a 30/330-64-33 - as számon.

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

ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALKOZÁS

Óvoda: 06 22 467 502
(42-es mellék)
Polgármesteri hivatal:
06 22 467 502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 30 641-6935

...családi házak építését, felújítását,
átalakítását, felelős műszaki vezetést és
művezetést vállal.

Fibernet (kábel-TV) hiba-

Tel.: 06-30/365-7786, 06-30/369-1604

bejelentés: 06 80 533 533

bejelentés: 1280 (helyi tarifa)
EON (áram) műszaki hibaEON (gáz) műszaki hiba-

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

bejelentés: 06 80 424 242

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

06 80 203 895

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

Fejérvíz hibabejelentés:
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.

