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TOR DA SI

Kisbíró

Önkormányzati LAp

2011. Szeptember

Elsős leszek,
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.
Szép volt a nyár, szép nagyon,
Sütkéreztem a napon.
Játszottam és ugráltam,
Szaladgáltam, bringáztam.

XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Halacskákkal versengve,
Úszkáltam a tengerbe’
Homokváram összedűlt,
A sárkányom elrepült.
Nincs már minek maradnom,
Van helyette más dolgom.
Nagy vagyok már, iskolás,
Kezdődjön a tanítás!
Matos Maja: Elsős leszek

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 23. péntek - Tordasi Ifjúsági Nap CopyCon Koncert és Tordas Rádió Party Művelődési Ház
Október 1. szombat - Idősek Világnapja

Október 1. szombat - Tenisz Bajnokság Teniszpálya
Otóber 8. szombat - Szüreti Felvonulás és Bál Művelődési Ház
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Kedves Tordasiak !
gen keresztül az illetékes minisztérium hagy jóvá. Mindezeket benyújtottuk és az elbírálás után részletes
tájékoztatást adunk a kapott lehetőségekről.
Hosszas tárgyalássorozat eredményeként, melyben Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnök asszonya is aktívan
részt
vett,
sikerült
előrelépnünk
a
csatornaüzemeltetésben. A négy önkormányzat létrehozta a közös üzemeltető céget és sikerült elkészíteni
az üzemeltetési megállapodásokat is, melyeket a
települések kötnek a közös céggel. Ennek eredményeként a Szent László Völgye Nonprofit Kft. fogja
végezni a szennyvíztisztító és a csatornahálózatok
működtetését, a csatornadíj beszedését, és az ezekkel
kapcsolatos adminisztrációt. Remélhetően így
egyszerűbb, átláthatóbb és kiszámíthatóbb lesz a
működés.
Amint láthatják, minden lehetőséget kihasználunk és
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a település
dinamikusan fejlődjön, az erősen leromlott intézményhálózata megújuljon, és a mai igényeknek megfelelően
korszerűsödjön. Persze mindezeket az ésszerű
határokon belül, hiszen a szükséges önrészeket a költségvetésben biztosítani kell. Nem tudjuk mi várható
jövőre, de bízunk benne, hogy ezt a fejlődést folytatva
évről évre szépülni és gyarapodni fog Tordas. Ehhez
viszont továbbra is szükségünk van az Önök segítségére
is. Ha az elmúlt évekhez hasonlóan összefogunk, nagy
dolgokra leszünk képesek.
Juhász Csaba I polgármester

Megállíthatatlanul halad az idő, beköszönt az ősz, új
ruhájába öltözik a természet. Majd elhullajtva azt
felkészül a téli álomra, ahol erőt gyűjt, hogy tavasszal
újra ébredjen. Egy kicsit hasonlónak érzem beruházásaink terén önkormányzatunk helyzetét is. Több olyan
megnyert pályázatunk van, amelynél most folyik a
kivitelezés előkészítése, az erő gyűjtése, és keressük az
alkalmas időt a megvalósításra, amely lehet, hogy idén
télen, vagy jövőre lesz.
A Művelődési Ház átalakítására elnyert több mint 52
millió forint után, szeptember elején írtuk alá a tornaterem felújítására és öltözők kialakítására elnyert 16,6
millió forintról szóló támogatási szerződést. Így
lehetőség nyílik a régi óvoda-konyha épület egy
részének, a már korábban jóváhagyott tervek szerinti
kialakítására. Szándékunk, hogy ezzel egy időben sikerüljön megvalósítani az új védőnői tanácsadó helyiségeit, így az iskolásokat, a tornaterem használóit, a
várandósokat és kisgyermekeseket is korszerűbb
körülmények fogják fogadni. Minderről a beruházás
elkezdésekor részletesen fogunk beszámolni.
A látvány- csapatsportok támogatási rendszerének megjelenésével nagy lehetőségek előtt áll a tordasi sportegyesület. Több millió forint támogatásra van lehetősége
a vállalkozóktól, melyet a cégek a társasági adójukból
leírhatnak, így nem hogy nem kerül pénzükbe, hanem
nyereségük is lesz az adakozásból. Mindehhez az
egyesületnek hosszú távú programot, terveket, költségvetést kell készítenie, melyet a labdarúgó szövetsé-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Egy új csővezeték kiépítésével újra folyik a víz a sportpálya kerti csapjából. A korábban épített vezetéken
csőtörés volt, feltehetően a ráépített wc épülete miatt.
Köszönjük Rácz József alpolgármester úrnak az
épületet elkerülő árok kiásását és betemetését. A szerelési munkákat a karbantartó brigád végezte.
Elkezdődött az óvodai játszóeszközök beszerzése.
Ennek során két hintának való faanyagot kaptunk az
2
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Eurobinia Kft-től. A homokozónak kiválasztott
rönköket Bucsi István és emberei tisztították meg a
kérgeiktől. Köszönjük a munkát és az adományt! Mindezeket az önkormányzat emberei szerelik össze, a régi
óvoda udvarán lévő hinta és vár egy részének át-

tordasi kisbíró

telepítésével együtt. Ez után tervezzük a kerítés építését,
melyhez már korábban kaptunk felajánlásokat. Ennek
időpontjáról értesíteni fogjuk a kedves szülőket.
Juhász Csaba I polgármester

A Jókai utca nyerte az „év legrendezettebb utcája” versenyt
Az idén tavasszal, első alkalommal hirdettük meg az
„év legrendezettebb utcája” versenyt. A szándékom az
volt, hogy megérezzük, fontos legyen az a környezet is,
ahol élünk. Az utca az a legkisebb közösség, melyre
épül a település. Éljük meg, hogy részünk van ebben,
számítanak ránk és mi is számíthatunk másokra. Több
olyan utca volt és van, ahol igazi közösség él. A közös
rendezvények, a gyermekek közös játékai mind segítették ennek kialakulást, és valljuk be, jobb úgy hazajönnünk, hogy a környék is valódi otthonunk.
A versenyben minden utca automatikusan részt vett, a
Szabadság utca a két derékszögű kanyarral osztva,
három szakasszal szerepelt. A bírálók a települést többször végigjárták és a látottak alapján 1-5-ig pontozták
az utcákat.
Szempontok voltak: a közterületi zöldfelület rendezettsége, növényzet, virágok mennyisége, gondozottsága, szemét, építő- és oda nem illő anyagok
jelenléte.

sikerült, így ők nyerték a 2011. év legrendezettebb
utcája címet. Ezt az utca két végén elhelyezett tábla
fogja majd hirdetni. Ezen kívül nyertek 50 000 Ft-ot,
melyet az ott lakók megkérdezése és javaslatai alapján,
az utca szépítésére fogunk fordítani.
Gratulálunk a győzteseknek, és biztatunk mindenkit a
jövő évi verseny komolyan vételéhez. De addig is a
versengésen kívül továbbra is törődjünk az ingatlanjaink
előtti közterületeinkkel. Legyen számunkra Tordas a
legszebb község!
utcák

Az összbenyomásunk az volt, hogy a tavalyi évhez
képest sokkal rendezettebb volt a település, de sajnos
minden utcában akadt egy-két ingatlan, melyeknek
gazdáit nem érdekelte a kerítésen kívüli világ. Pedig
ugyanolyan fontosnak kellene lennie annak, hogy hova
érkezünk haza, mint amilyen fontos, hogy milyen a
lakásunk, a kertünk. Egy település nem csak attól szép,
hogy az önkormányzat sokat dolgozik a közterületeken,
hanem attól is, hogy mindenki a sajátjának érzi.
Ez ebben az évben szoros versenyben a Jókai utcának

pont

Jókai u.
Vörösmarty u.
Szabadság u. alsó része
Hangya sor
Arany J. u.
Kölcsey u.
Rákóczi u.
Dózsa Gy. u.
Sport u.
Köztársaság u.
Szabadság u. felső része

3.99
3.87
3.78
3.78
3.71
3.71
3.62
3.56
3.56
3.51
3.49

Somogyi u.
Szabadság u. középső része
Petőfi u.
Gárdonyi u.

3.47
3.41
3.32
3.25

Csillagfürt lakókert

3,00

Juhász Csaba I polgármester

3
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Útjainkkal kapcsolatos beruházásaink
Az önkormányzat megbízására a Puhi Tárnok Kft.
elkészítette az Arany J. utca megsüllyedt burkolatának
kijavítását. Sajnos a korábbi csatorna beruházás során
végzett szakszerűtlen tömörítés miatt több helyen probléma a nyomvonal süllyedése, az ebből fakadó dugulás,
és a felszíni terepen kár keletkezése. Mindezek megoldásáig kérjük türelmüket.
Ezzel egyidejűleg a Puhi Tárnok Kft. felajánlásként
elkészítette az óvoda előtti forgalomlassítót, melyet több
tucat szülő kérelmezett. Köszönjük a gyorsan, jó
minőségben megvalósított műtárgyat! Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyan lassítja a forgalmat, így reméljük hasznára lesz gyermekeinknek.
Juhász Csaba I polgármester

Tisztelt Adózók!
tettek eleget, továbbá részletfizetési kérelmet sem nyújtottak be, úgy végrehajtási eljárást kell kezdeményeznünk.
A 2011. naptári évben összesen 46 fő esetében
kezdeményeztünk munkabérből történő letiltást és 34
fő esetében önálló bírósági végrehajtó közreműködésével végrehajtási eljárást. A behajtásokról készített
statisztikáink azt mutatják, hogy a kezdeményezett
eljárások döntő többsége eredményesen zárult.
A fentiekre való tekintettel, kérem a fizetési határidő
szíves betartását!

Felhívom figyelmüket, hogy a II. félévi helyi- és gépjárműadó befizetési határideje 2011. szeptember 15-e.
Ezen időpontig fizethetik be adóikat késedelmi pótlék
mentesen. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Az esetlegesen felmerülő fizetési nehézségek esetén,
kérelem benyújtásával a nyilvántartott adóra részletfizetés vagy fizetési halasztás kérhető, amely 2.200 Ft
eljárási illeték megfizetésével jár.
A továbbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy amennyiben a fizetési határidőig elmulasztották a befizetéseket megtenni, s a fizetési felszólításoknak sem

Köszönettel: dr. Matota Kornél I körjegyző

Adóbevételek 2011 július 30-ig
Építményadó
Telekadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó

2011 előtti hátralék 2011. évi kivetés
910 511
4 775 100
6 288 322
20 312 480
4 024 323
25 634 860
2 388 826
21 020 645

összesen
befizetett összeg a kivetés + hátralék %-ban
5 685 611
2 938 478
52
26 600 802
3 434 600
13
29 659 183
13 814 243
47
23 409 471
9 886 760
42

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
A pályázat várható megjelenési ideje: 2011. szeptember
A pályázat megjelenését követően további információk
a www. tordas.hu honlapon lesznek olvashatók.
Tordas Község Önkormányzata

A Wekerle Sándor Alapkezelő tájékoztatása szerint
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójának pályázati kiírása folyamatban van.
4
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Illegális kereskedelem
a helyi vállalkozásokkal szemben, mert míg a tordasi
vállalkozások tevékenységük utáni adóbefizetéssel
segítik a település fenntartását, addig ezek az árusok a
jogszabályok megsértésével kikerülik a közterhekhez
való hozzájárulást. Sajnálattal tapasztaltuk azonban,
hogy van olyan helyi kereskedő is, aki maga is ilyen illegálisan működő mozgóboltból vásárol, s hozza
hátrányos helyzetbe helyi kereskedőtársait. Talán ez
azért fordulhat elő, mert nem mindenki tudja, hogy ki
az, aki engedéllyel végzi tevékenységét, s ki az, aki
nem. Ezért - a reklám szándéka nélkül – tájékoztatásul
közlöm, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt
feltételeknek jelenleg csak a Family Frost és a Március
15. MG Szövetkezet felel meg; a többi mozgóbolt engedély nélkül forgalmazza termékeit.
Önkormányzatunk továbbra is mindent meg fog tenni
ezen illegális kereskedelem felszámolására. A cél természetesen nem a forgalmazás ellehetetlenítése, hanem
annak szabályszerű mederbe terelése.

Településünkön is rendszeresen felbukkannak a
mozgóbolti kereskedők, akik autóikkal az utcákat
végigjárva árulják portékáikat. Feltehetően sokan nem
tudják, hogy a mozgóbolti kereskedőknek az önkormányzat rendelete értelmében a tevékenységük megkezdését megelőzően közterület-használati engedélyt
kell beszerezniük, s a közterület használatáért díjat kell
fizetniük. A kereskedők közül azonban többen szándékosan figyelmen kívül hagyják a jogszabályt, s figyelmeztetés ellenére sem hajlandóak az engedély
beszerzésére és a díj megfizetésére. Van, akinek a működési engedélye sem terjed ki arra, hogy Tordason
mozgóbolti tevékenységet végezzen. Amennyiben őket
„tetten érjük”, úgy szabálysértési eljárást kezdeményezünk velük szemben. Az eljárást viszont nehezíti, hogy a szabálysértést a kereskedő székhelye
szerinti jegyzőnek kell elbírálnia; s mivel e
mozgóboltok egyikét sem tordasi székhelyű vállalkozás
üzemelteti, így a velük szembeni eljárás lehetősége is
kikerül az illetékességi körünkből.
Az engedély nélkül kereskedők versenyelőnyt élveznek

dr. Matota Kornél I körjegyző

A fák gondozásáról
nem az önkormányzat megbízásából végzi e tevékenységet.
A vonalkarbantartás során levágott ágak, virágzat, termés és levelek összegyűjtése szintén az ingatlan
használójának feladata. (346/2008. Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdés).
Szintén az ingatlan tulajdonosának (vagy használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz,
valamint az úttestig terjedő zöldsáv, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról. (1/1986. ÉVM-EüM
együttes rendelet 6. § (1) bekezdés).
Fentiek alapján kérem, hogy aki a levágott ágakat a
közterületről még nem távolította el, az szíveskedjen
eleget tenni e kötelezettségének.

Augusztusban az E-On Zrt. elvégezte az ún. vonalkarbantartást, amelynek során eltávolították azon
farészeket, amelyeket a villamosvezetékre nézve veszélyesnek ítéltek. Mivel ezzel kapcsolatban sok félreértés
és téves információ látott napvilágot, ezért az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni:
Az ingatlan használója köteles gondoskodni a fás szárú
növények emberi életet, egészséget veszélyeztető
részeinek eltávolításáról. (346/2008. Korm. rendelet 4.
§ (2) bekezdés) Amennyiben a használó e feladatának
nem tesz eleget, úgy az ún. hálózati engedélyes gondoskodik a villamosvezetékeket veszélyeztető fák, faágak
eltávolításáról.
A vonalkarbantartást, így a faágak eltávolítását az E-On
Zrt. (vagy az általa megbízott vállalkozó), mint hálózati
engedélyes végzi a villamos energiáról szóló törvény
alapján. (2007. évi LXXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdés a) pontja) Ebből következően a vállalkozó

dr. Matota Kornél I körjegyző
5
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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.
október 21. 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

Népszámlálási közlemény
és 2011. október 16. között van lehetőség, az elektronikus kérdőívet ebben az időszakban a www.enepszamlalas.hu oldalon lehet elérni.
Az adatszolgáltatási csomagok 2011. szeptember 27-30.
között kerülnek kézbesítésre. Kérjük, hogy eddig az
időpontig a lakásokon a házszámok, az ajtószámok kihelyezésével, a címek postaládákon való elhelyezésével
segítsék a számlálóbiztosok munkáját. Az adatszolgáltatási csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a
népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás
kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségekre és a fogyatékosságra

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország
területén – a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével – népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök
együttműködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e
között a településen található lakásokban, lakott
üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során
kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki
ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőíveket kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az
internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1.
6
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vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak
statisztikai célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.

azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási pótösszeírás céljából az önkormányzat hivatalában.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek
a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget,

dr. Matota Kornél körjegyző
mint települési népszámlálási felelős

Együttműködésüket köszönjük.

Tisztelt Tordasiak!
költöztem férjemmel Gyúróra, ahol jelenleg is élünk.
2006-ban született meg kislányom, Hanga, aki egy
elbűvölően rosszcsont kis teremtés.
A Hivatalban a közgyógyellátási, a hagyatéki eljárási,
valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos
ügyeket intézem, továbbá a Képviselő-testület hatékony
munkáját elősegítő háttérmunkát végzem.
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzám bizalommal!
Velner Tímea I igazgatási előadó

Velner Tímea vagyok. 2011. július 1-től vettem át Czuczor Bernadett igazgatási előadó helyét Tordas Község
Polgármesteri Hivatalában, aki családi okok miatt távozott a Hivatalból.
1982. július 24-én születtem Ajkán, Veszprém
megyében. Szüleimmel egészen középiskolás korom
végéig Celldömölkön éltem. Főiskolai diplomámat a
Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai
Karán szereztem 2005-ben, ugyanebben az évben

7,5 millió modern iskolai eszközökre
sadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
valósult meg.
Veres Andrea I pályázati referens

Az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Sajnovics
János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben” nevű pályázatunknak
köszönhetően 7,5 millió forint értékben szerezhetünk
be a kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatározott informatikai eszközöket: 21 db iskolai PC
monitorral, 4 db Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), szavazócsomag, szerver, szoftverek.
A gépek beüzemelése és a pedagógusok képzése is
megtörtént már. Reméljük, hogy az eszközök
hatékonyan fogják segíteni az iskolai oktató munkát.
A projekt az Európa Szociális Alap támogatásával a Tár-

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

Körjegyző
13-17
8-12

Tel.: 06-22-467-502
Polgármester
8-12 13-17

8-12 13-1530
7

Pénztár
8-12 13-1630
13-15
8-12

Csatorna
8-12 13-1630
13-15
8-12
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Az új körzeti megbízott bemutatkozása
Takács István vagyok, Ráckeresztúron lakom. A
rendőrség kötelékébe 2008-ban kerültem, azóta a Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrsén
vagyok állományban, járőr beosztásban. 2010-ben
soron kívüli rendfokozati előrelépésben részesültem,
törzsőrmester lettem. Munkámat a magamtól elvárható
precizitással, lelkiismeretesen végzem. A közrend
érdekében fontosnak tartom a közterületen való rendőri
jelenlétet, az ott élőkkel a jó kapcsolat kiépítését. Nagy
örömömre szolgál, hogy Tordas község körzeti megbízottja lehetek.
Tanulmányok:
2007-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Igazgatásszervező szak
2011-től jelenleg is a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Jogász szak
Tisztelettel: Takács István

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Cseh Tamás Emléknap
tai együttes idézte fel Cseh Tamás zenei világát. Varga
B. Tamás fellépését Csobolya József énekmondó, a
Magyar Állami Operaház tagja és Pelsőczy László
színművész a Nemzeti Kamaraszínház örökös tagja
műsora követte. Róka Szabolcs előadóművész népi
hangszereken szólaltatta meg Cseh Tamás dalait. Éjfél
után Takáts Eszter dalszerző-énekes és barátai adtak
nagy sikerű koncertet. Jó volt látni, hogy nemcsak Cseh
Tamás korosztálya, hanem sok mai fiatal is ismeri,
énekelte dalait.
Reméljük, hogy emlékestünkkel sikerült méltóképpen
megemlékezni Tordas híres szülöttjéről, aki innen indulva lett híres személyiség.

Az ország távoli részéből is érkeztek vendégek Tordasra
akik kíváncsiak voltak a két éve elhunyt előadóművész
Cseh Tamás tiszteletére rendezett emlékműsorra. Neves
előadóművészek idézték meg a falunkban felnövő Cseh
Tamás személyét. A megemlékezés a Római Katolikus
templomban Juhász Balázs marimbaművész koncertjével kezdődött, majd Salamon Sarolta orgona-koncertjével folytatódott. Ezután Jácint atya emlékezett
meg Tordas híres szülöttjéről. A mise után a Művelődési
házban folytatódott a megemlékezés. Ekkorra elkészült
már a Tordas-Gyúrói Horgász Egyesület által biztosított,
és Slezák József egyesületi tag által elkészített nagyon
ízletes halászlé, amihez jól illett a tordasi bor, melyet
Varga Sándor úr biztosított számunkra. Ezután került
sor a Cseh Tamás emlékkiállítás megnyitójára melyet
Liktor Ferenc a Cseh Tamás Baráti Kör elnöke tartott
meg. A kiállítás anyagát a Budavári Önkormányzat biztosította számunkra. A Tordasi Asszonykórus
süteményei hamar elfogytak, ez is jelzi, hogy nagyon
finomak voltak. A színpadon a soproni Katedra és bará8
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Se Tamás
(Beszámoló a 2011. augusztus 6-i emléktúráról)
Már sötétedett, amikor átadtam a szent sír őrzését az
Eljövendőnek, a Fiúnak…
Elindultam Tamástól haza, Tordas után második közös
otthonunk a pók utcai lakótelep felé.
A Bem moziban 20:30-kor kezdett a Cseh Tamás - dalok
legjobb tolmácsolója, az együttes, a Se Tamás.
Sztrányay Miklós

Se Tamás, se más nem volt az idén. Nem volt választás,
hogy séta vagy túra, kastély vagy tájház…
Emléknap volt Tordason, nem is akármilyen, 17 órától,
hogy ne zavarja az emléktúrát: koncert, mise…
a tordasi katolikus templomban, a Cseh Tamás
Emlékműre benyújtott pályázatok, a pályaműveimet is
tartalmazó kiállítás 18 óra után a kultúrházban…
Az 1973-as beatmisére emlékeztem, amelyen itt volt
köztünk a 30 éves Cseh Tamás…
Jól esett a béke. Ez kell:
"Minél kevesebbet szóvá tenni és egy kicsit segíteni" –
és ez, idén, Tordason, sikerült is.
A farkasréti temetőbe időben érkeztem nehogy bezárjanak, és azzal tréfálkozzanak, hogy reggel engednek
ki. Egyedül ültem Tamás fejfája előtt.

XXII .Tordasi Falunap Szent István ünnepén
életműve köré fonódott, ezt egy gyermekeknek szóló
blokk követte, majd az idősebbeknek kedves műsorszámok folytatták a sort, majd a fiatalok...

A Sajnovics téri parkban 11 órakor a Római Katolikus,
az Evangélikus és a Református Egyházközség
részvételével kezdődörr meg az okümenikus emlékezés.
A délutáni ünnepi műsor immár hagyományosan a Martonvásári Fúvosegyüttes koncertjével kezdődött. Ünnepi
beszédet Juhász Csaba polgármester úr és Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő úr mondott.

A nap fénypontja az idén is nagyon látványosra sikerült
tűzijáték volt, ezt a Sangría együttes utcabálja követte.
Reméljük, hogy az Állami Ünnepi rendezvényünkön
mindenki megtalálta a számára kedves műsorszámot, és
kulturális értékekben gazdagodva tért haza!
Sok szeretettel hívunk, és várunk minden kedves
érdeklődőt, kikapcsolódni vágyót a következő nagyrendezvényünkre, a Tordasi HANGYA Napokra, szeptember 9-10-én!

Az általános iskolások ünnepi műsorát a „Karddal és
kereszttel” című előadás követette.
Mint észrevehették, az idei ünnepet is négy részre
lehetett bontani: délelőtt az egyházi megemlékezés volt,
majd a délutáni műsorok a Szent István személye,
9
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Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor
néni. Így utólag is köszönjük neki a jéghideg
jégkrémeket, amit a nyári hőségben a táborban
résztvevő gyermekek számára ingyen biztosított.

Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor sikeréhez igen nagyban
hozzájárultak a támogatók, szponzorok. Ezért is nagyon
sajnáljuk, hogy kimaradt közülük a „Papír boltos” Gabi

Olvasói sarok
Az olvasási kényelem fokozását növeli a bőrkanapé,
ami Demény András és felesége ajándéka. Köszönjük
nekik az értékes felajánlást!

Új újságokat, magazinokat kaptunk, amiket Füzesi Szabolcs és Adamik Éva el is hozott Veresegyházáról,
köszönet érte! Van köztük természettel, fotózással, haditechnikával, életmóddal foglalkozó kiadvány.

Tordasi Ifjúsági Nap
Szeptember 23.
Művelődési Ház
21:30 Copy Con koncert
24:00 Tordas Rádió Party Vida Tónival

Idősek Világnapja
melyre sok szeretettel hívjuk és várjuk Őket! A végleges
program összeállítása folyamatban van, melyről
tájékoztatni fogjuk Önöket!

2011. október 1-én, szombaton köszöntjük a nyugdíjasokat, szépkorúakat. Társadalmi megbecsülésük jeleként immár 20. éve tartjuk ezen a napon ünnepüket,

Szüreti Felvonulás és Bál
Idén is október második hétvégéjén, 8-án, szombaton
fogjuk megtartani szüreti mulatságunkat. Ebben az
évben már közösen fognak felvonulni, fellépni a
Művészeti Iskola és az Otthon táncosai. Reméljük, hogy
a lakosság is szép számban érzi magáénak e jeles eseményt, és ők is színesítik a menetet és érdeklődésük
fogja kísérni a felvonulók szemet, lelket gyönyörködtető produkcióit!
Németi László I kulturális szervező
10
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WEBRE FEL! INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ
Rövid nyári szünet után újra itt a linkajánló.
Megújult [origo], virtuális állásbörze, képszerkesztő iPhone-ra és közösségi eseményajánló,
ezeket javasoljuk az interneten szeptemberre.

6. www.mobilarena.hu – Az első számú mobilkommunikációs portál, friss, elfogulatlan
és irányadó a mobiltelefonok, navigációk és
egyéb mobil termékek világában.

1. http://cilucicca.blog.hu/ - Mindenféle ékszerek, kézzel készített tárgyak és sok cica.
Ajánljuk!

7. www.crowdspottr.com (angol nyelvű!) –
Go out and socialize! Ha nem tudja hova
menjen este szórakozni és kivel, nézzen utána
mi a terve az ismerőseinek!

2. www.origo.hu – Szeptember 2-án megújult
az [origo]. Érdemes megnézni és megnyitni
mellé az iNDEX-et is, nem lesz sok különbség.
3. www.virtualisallasborze.hu – A legnagyobb cégek standjai, egy helyen, virtuálisan,
a Profession szervezésében, 2011. szeptember
27 és 29 között.

8. www.plastik.hu – Angelday személyes blogja,
ami nem nagyon sorolható semmilyen kategóriába. Józsi általában saját véleményét,
megát, macskáját, Apple termékeket vagy videojátékokat publikál, nagyjából naponta. Kövessék!
9. www.velencei-to.hu – Óriási plakáthirdetésekkel indult el a velencei-tu.hu a nyáron.
Bízunk benne, hogy lesz kitartása a
fejlesztőknek a folyamatos tartalomfrissítéshez.

4. www.hogyankell.hu – A régóta népszerű
amerikai „howto” oldalak egyik új magyar klónja,
kíváncsian várjuk mire jut.
5. www.moqu.us (angol nyelvű!) –
Leginkább iPhone-on vagy iPad-en élvezhető
a fotó-scratcher alkalmazás, de egérrel is ki
lehet próbálni, hogyan animálódik egy több
képből álló fotósorozat, pl. egy repülő snowboardos.

10. www.facebook.hu/siogyumolcs - Nincs
jobb egy virtuális szüretnél, főleg ha mindenünk a gyümölcs. Mindenféle online
gyümölcsös játék a SIO-tól a facebookon.
Jó böngészést!
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

ISKOLAI HÍREK
is szeretettel köszöntjük, és kívánunk a tanév kezdetén
mindenkinek jó munkát, szép eredményeket.
Ismételten szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
kedves szülőknek, nagytestvéreknek és saját diákjainknak is, akiknek köszönhetően tiszta tantermekkel,
folyosókkal várhattuk a tanév kezdetét. Elindult tehát a
munka az iskolában, a kis elsősök ízlelgetik az iskolai
életet, a nagyobbak pedig máris komoly munkába
kezdtek. Néhány változás történt az iskola életében. Az
angol nyelvet diákjaink továbbra is csoportbontásban
tanulják.

„Szól a csengő tiszta hangon:
Gyertek, gyertek, gyerekek!
Vár a pad és vár a tábla
táskát tartson kezetek.”
Ezekkel a gondolatokkal vártuk a kis első osztályosokat
a 2011/2012-es tanév kezdetén és az ünnepélyes
tanévnyitón. Köszöntötte őket iskolánk igazgatója, a 8.
osztályosok nevében Varga Anna diákunk, és fogadta
őket nagy szeretettel Pók Endréné (Kati néni) az 1. osztály osztályfőnöke.
Természetesen iskolánk valamennyi diákját, a szülőket
11
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számára.
Rajz szakkör Horváth Györgyi tanárnő vezetésével.
Cselgáncs szakkör működik Kalamár Domokos tanár úr
vezetésével.
Gyógytestnevelési foglalkozásokon vehetnek részt
diákjaink szakköri keretben, Orosz Zsuzsa tanárnő
vezetésével.
Ezen kívül középiskolára felkészítő foglalkozásokat tartunk matematika, magyar tantárgyakból, korrepetálásokon segítjük a lemaradók munkáját, tehetséggondozó
órákon segítjük a tehetséges, különleges képességű
diákjainkat.
Az Idősek Napja alkalmából szeretettel készülünk és
köszöntjük a község nyugdíjasait.
Októberben emlékezünk a Zene Világnapjára.
Kisteleki Zoltán előadóművész ismét mesejátékkal kedveskedik a kicsiknek egy Rendhagyó irodalomóra
keretében.
Október 8-án Szüreti felvonulás.

A megnövekedett óraszám miatt a gyúrói tagiskolából Máli Réka tanárnő tanítja a 4. osztályban, és
7. osztályban, főként a Gyúróról érkező csoportban az
angol nyelvet.
A kémia tantárgy oktatását Simon Judit tanárnő, a fizika
tantárgy oktatását pedig Sulyok Zoltán tanár úr látja el.
Mindketten a baracskai Általános Iskola pedagógusai.
Kívánunk nekik jó munkát és sok sikert.
Szülői értekezleteken a tanév előttünk álló feladatait, az
aktuális problémákat beszéltük meg.
Szeptember 9-én részt vettünk Almási Balogh Elemér
szobrának koszorúzásán, az emlékfa ültetésen és a terménybemutató kiállítás megnyitóján.
Ebben a tanévben is tervezzük az országos levelezős
versenyeken való részvételt, tehetséges tanulóink
számára nyújtva lehetőségeket. Folytatni szeretnénk a
hagyományosan zajló iskolai szintű versenyeket, ünnepélyeket és megemlékezéseket. Tervezzük, hogy
félévente színházi illetve a nagyobbakat múzeumi látogatásra vinnénk.
Szeptember 30-án emlékezünk a Népmese napjára.
Ezen alkalomból rajzpályázatot hirdetünk, s rövid
megemlékezést tartunk.
Folytatódnak a szakköri foglalkozások ebben a
tanévben is.
Kézimunka szakkör: Sármásy Zoltánné (Marika néni)
vezetésével. Itt szeretném megköszönni Járfási Jánosné
tordasi lakos felajánlását, aki sok szép színű, jó
minőségű fonalat és kötőtűket ajánlott fel az iskola

Tisztelettel emlékezünk az október 6-i műsor keretében
az Aradi Vértanúkra, majd az október 23-i eseményekre
készülünk.
Kívánok mindenkinek jó munkát, szép élményeket az
iskola falain belül a 2011/2012-es tanévben.

Somfai Sándorné I igazgató helyettes

A kupakgyűjtő verseny folytatódik!
ők is jelentős mennyiséget gyűjtöttek.
Az összegyűjtött kupakokat azonban még nem szállítjuk
el feldolgozásra, mert időközben a műanyag újrahasznosító vállalat oktatási intézmények közötti
versenyt hirdetett, amelyre beneveztünk. Sok értékes
ajándékot kaphat az az intézmény (és diákjai), ahol a
legtöbb az egy főre eső újrahasznosítható műanyag
kupak mennyisége. Az ajándékokon kívül az átvételi
árat is megemelték, ezzel is ösztönözve a gyűjtést: 65
forintot fizetnek kilogrammonként. !”

A tanév végeztével az osztályfőnökök segítségével
összegyűjtöttük az iskolában a gyerekek által gyűjtött
kupakokat. Bár most csak néhány osztály diákjai (és
szüleik) szelektálták otthon a kupakokat, mégis megdupláztuk a mennyiséget. A tavaly gyűjtött 180 kg-mal
szemben idén 405 kg gyűlt össze. A legnagyobb menynyiséget a 4. osztályosok hozták be, összesen 150,7 kgmal nyertek. A második helyezést a 2. osztály 105
kg-mal, a 3. helyezést a 3. osztály érte el 66,5 kg-mal.
Egy kis vigaszdíjat az elsősök is kaptak a részvételért,
12

KISBIRO_szeptember_Layout 1 2011.09.18. 12:44 Page 13

a tordasi önkormányzat lapja

2011. Szeptember

tordasi kisbíró

Tehát a verseny folytatódik október 31-ig, a
nyertes osztály ősszel is jutalomban
részesül!

kis darab műanyag ne a szeméthegyeket növelje*!

Gyerekek! Kopogjatok be a szomszéd, utcabeli
nénikhez, bácsikhoz, ők is biztosan segítenek nektek! A
szülők munkatársaik segítségét is kérhetik, hogy
iskolánk nyerje az értékes sporteszközöket, játékokat,
könyveket. És nem utolsó sorban, hogy legalább ez a

*A PET palackokat továbbra is az Értelmi Fogyatékosok Otthonában gyűjtik. A kupakok leadásának dátumáról és helyéről külön értesítést fognak kapni a
szülők ősszel.

Hajbin Tímea

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
több száz népzenész, néptáncos lépett fel, ők zárták
széki csárdással, mintegy folytatói annak a hagyománynak, mely ezelőtt 30 éve indult Magyarországon
„táncházmozgalom” címen.

Nyári programjaink sikeresen lezajlottak.
Július 1-2-án Gyulán vettünk részt az V. Országos Gyermektánc Fesztiválon, melyet a XII. Körös-völgyi
Sokadalom – Népművészeti Fesztivál keretében rendeztek meg. A Pillikék gyermek néptánccsoport és a
Tüzifa népzenei együttes 35 növendéke szép sikert aratott, amit másnap a Békés Megyei Hírlap címlapján
megjelent csodálatos fotó is bizonyít.
A sétáló utcán a résztvevő együttesek menettánccal
vonultak a gyulai vár melletti térre ill. a Tószínpadhoz,
ahol az esti gálán két műsorszámmal léptünk fel:
magyarbődi és rimóci koreográfiákkal, egyiket citerásaink, másikat a Dűvő zenekar kísért. Másnap délelőtt
a kézműves, kirakodóvásár mellett gyermekprogramok,
versenyek szórakoztatták a résztvevő néptánc csoportokat. Köszönjük a felkészítő tanároknak Szabó Szilárdnak, Németh Ildikónak, Domak Anikónak és a
szülőknek a segítséget. Cselikovics Herta szerető gondoskodása, szervezői segítsége koronázta meg a két
napot. Nem utolsó sorban köszönjük a Bábel Alapítvány
és a Tordas Községért Közalapítvány anyagi segítségét,
mely teljes mértékben kiegészítette a meghívó fél által
fedezett (szállás, ebéd) költségeket.

Augusztus 23-27. között a IX. SZŰCS BÉLA TÁNCTÁBORT ismételten megrendeztük.
Felcsiki táncokat az ifjúsági korosztálynak Kádár Ignác
és Nagypál Anett táncoktatók, táncművészek tanították,
dél-alföldi játékokat és táncokat a fiatalabb korosztálynak Németh Ildikó és Szabó Szilárd, akik az esti
táncházakban is vezették a táncrendeket.

Augusztus 2-án este két táncos párral Szegeden, az
Újszegedi Szabadtéri Színpadon szerepeltünk a Martin
György Néptáncszövetség által megrendezett „Apáról
fiúra” c. műsorban. Büszkék vagyunk a közreműködő
két táncos párunkra, kik: Szpisják Doroti, Benkei Sára,
Pápai Áron, Konczos Vince. Az egész műsort, melyben
13
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A hatalmas meleg ellenére minden résztvevő, mindhárom napon végig ropta az öt órás foglalkozásokat, és
az esti táncházakat. Délutánonként kézműves
foglalkozás - nemezelés, népzeneoktatás, filmvetítések
szórakoztatták a gyermekeket. A kézműves foglalkozá-

A tábort számtalan embernek köszönhetjük (szülők,
hozzátartozók, volt Pillikés táncosok, Tordasi Tánckör
tagjai), akik a háttérben biztosították a tábor
zökkenőmentes lebonyolítását.
A tábor háziasszonya Cselikovics Herta, technikusa
Bucsi Tamás, közreműködő, állandó ügyeletet vállaló
pedagógusok Fersch Andrea, Domak Anikó, Horváth
Györgyi, Sármásy Marika, Szabó Szilárd, Németh
Ildikó, takarítók Némethné Kis Mária és Varjas
Istvánné.
Az étkezést ismételten a Fővárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthon konyhája biztosította, a
táborlakók egyöntetű megelégedésére.
Támogatónk a Tordasi Önkormányzat és az NKA
Népművészeti Kollégium.
Jövő évben tíz éves jubileumát ünnepli a tábor, ezért
meghívtuk oktatni névadónk, Szűcs Béla testvérét Szűcs
Gábort, ki a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője
és szeretnénk testvériskolánk táncaival, zenéjével
foglalkozni, ill. meghívni a táborra a gyimesi gyermekeket, tanárokat.

sokat Kovács Erika vezette, Kása Róza, Kása Bíborka,
Sármásy Zoltánné Marika segítségével. A népzeneoktatást iskolánk tanárai Kovács Márton, Nagy Zsolt és
Domak Anikó tartották. Közreműködtek az esti prog-

ramokon a Martonvásári Művészeti Iskola zenész
növendékei és tanáruk Csőgör Róbert, a Tűz Lángja
zenekar, Mohácsy Albert a Dűvő zenekar bőgőse, és
Szerényi Béla hangszerkészítő, népzenész, zenetanár és
fiai, kik elbűvölték a közönséget fergeteges tekerő, klarinét muzsikájukkal és táncukkal.
Az iskola tantermeiben bentlakók száma 63 fő, helyi és
bejáró táncosok 40 fő volt.
Vendégeink Törökbálintról, Ózdról, Jászberényből,
Százhalombattáról, Budapestről érkeztek. Az esti mulatságokon sok környékbeli táncos, szülő, érdeklődő
vett részt. A záró gálán mindenki megmutathatta
tudását, aki részt vett a táborban. A közönség láthatta
táncosaink, zenészeink testi, szellemi gyarapodását, e
pár Tordason eltöltött nap alatt.

Azt gondoljuk eredményes, élményekben gazdag nyarat
zártunk.
Sikeres tanévkezdést, kitartást kívánunk minden
növendékünknek.
Legközelebbi programunk október 8-án, szombaton
szüreti felvonulás és táncház lesz, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
A művészeti iskola tanárai, titkára és vezetője

14
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GYEREKOLDAL
Felkapaszkodott a fa ágára, nagy üggyel-bajjal kiszabadította a papírsárkányt, és felvonszolta a domb
tetejére.
Kezére tekerte a sárkány vékony madzagját és ahogy
a gyerekektől látta, futni kezdett a dombról lefelé.
A csendesen fújdogáló szél egy kőszikla mögül
mosolyogva figyelte a kis vakond játékát, majd pajkosan felfújta két orcáját és a magasba lendítette a
papírsárkányt, mely magával rántotta a kis vakondot.
- Na, na! - kiáltott meglepődve a kis vakond és két
lábával ijedten kalimpált a levegőben.
A szél játékos kedvében volt. Elengedte a papírsárkányt. Így az lejjebb libbent. A kis vakond lába
földet ért. De a szellő újból felkapta és a magasba
emelte a sárkányt. Vele repült a kis vakond is, aki
kezdte élvezni ezt a csodálatos játékot.
Fürge Ürge, aki reggeli tornáját végezte a háza előtt,
észrevette barátját, amint a levegőben szálldogál.

Sárkányeregetés
Kidugta fejét a kis vakond hálószobája ablakán.
- Ilyen korán ébredtem? - nézett a felkelő napba,
mely épp most nyitogatta szét sugarait, hogy fényt
és meleget árasszon a földre.
A fűszálakon harmat csillogott, a fák lombjai között
madarak énekeltek, köszöntötték az új nap reggelét.
A kis vakond újból ásított, hozzá jót nyújtózkodott
és teleszívta a tüdejét a friss, tiszta levegővel.
Már éppen be akarta húzni a fejét az ablakból,
amikor megpillantott a közeli fa ágán egy himbálódzó színes papírsárkányt. Hosszú piros, sárga,
zöld szalagjai lengedeztek ide-oda a szellőben.
- Nahát - mondta a kis vakond -, ezzel játszottak tegnap a gyerekek. Úgy látszik megunták és itt hagyták.
Jó lesz nekem. - s hogy minél előbb a birtokába
vegye, már majdnem kimászott az ablakon, de meggondolta magát és a kijárathoz ment.

Itt egy papírsárkány, amit Ti is elkészíthettek otthon. A rajzok megmutatják hogyan. Szinezzétek szép színesre! Jó szaladgálást vele!
15
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gasba a színes papírsárkányt, s vele együtt a két kis
állatot.
Így játszottak, repültek, míg a szél meg nem unta.
Akkor a szellő becsukta szárnyait, leengedte felfújt
két orcáját, visszabújt a szikla mögé és elszenderedett.
A papírsárkány zizegő színes szalagjaival és utasaival leereszkedett a fűbe.
- Vidám dolog a sárkány eregetés. - mosolygott
boldogan a barátjára Fürge Ürge.
- Bizony az - bólintott a kis vakond -, azért is szeretik olyan nagyon a gyerekek. S most mi is
kipróbálhattuk. Csodálatos volt!
Még nagyon sokáig emlegették, és elmesélték az
arany hörcsögnek is a sárkányeregetést.
Hegedűs Mónika

- Hé, pajtás, mit csinálsz te ott fenn? - kiáltott fel
csodálkozva, de némi irigység is vegyült a hangjába.
A papírsárkányra festett hatalmas szem és nevető
száj, hívogatóan integetett az ürgének.
- Gyere te is, játssz velünk!
Ment is Fürge Ürge tüstént, szaladt fel a dombra
sebesen.
A pajkos szél megengedte, hogy az ürge is belekapaszkodjon a spárgába, majd a másik pillanatban
nagyot fújt és vitte-vitte feljebb és feljebb a kéklő
ég felé a vidáman ide-oda lengő papírsárkányt és a
sárkányba kapaszkodó két jó barátot. Vidáman kurjongott a kis vakond és az ürge a magasban. Tetszett
nekik a sárkányrepülés. Nevetve integettek a pajkos
szellőnek, aki egyre jobban és egyre nagyobb erővel
feledkezett bele a játékba. Könnyedén repítette a ma-

TEREMTŐKERT
ajtóink mögött az alkotás lehetőségével várunk mindenkit.
Kunsági Gabriella

A nyár folyamán finom lekvárokat készítettünk (a
gyümölcsöket köszönjük minden felajánlónak): volt
közöttük meggyes amarettós, meggyes céklás, csokis
meggyes. Különleges mentaszörp is került a
befőttesüvegek közé. A finomságokat és az általunk
készített kerámiákat, fűzött nyakláncokat és gyűrűket
augusztus 20-án, a Falunapon árusítottuk. A bevételt az
Alkotóház felújítására fordítjuk. Jó volt így ott együtt
lenni.
Sármásy Zoltánné

Alkotóház
Nagy fába vágtuk a fejszénket, pontosabban falba a
vésőnket. Jövőt építünk, miközben múltat találunk.
Építjük a lehetőséget, hogy később teremthessünk
benne.
A TEREMTŐKERT nem csupán egy hagyományos
kert. Lehetőség tanulni, alkotni, lehetőség szőni,
kerámiázni, elmélyülni, és ha a honlapunkat felkeresik,
rátalálnak, hogy mire is még (www.teremtokert.hu).
Hetek óta dolgozunk az Alkotóház felújításán, és a létra
tetejéről már látjuk a szövőszékek helyét, halljuk a
cserépkályhában pattogó tűz hangját.Az ajtókról és a
falakról lekapart festék alatt a múlt emlékeivel, nyitott
16
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Minden vasárnap 10 órakor szentmise

Tordas a Katolikus Rádióban
A Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozások című
műsorában Tordas hitéletéről, kulturális- és zenei
életéről, valamint a művészeti nevelés hatásairól Máté
Balázs csellóművésszel és feleségével Posvanecz Éva
brácsaművésszel, Pázmány Ágnes főiskolai adjunktussal és Salamon Saroltával, a tordasi templom kántorával
beszélgetett Sallai Éva.
A műsor hangfelvétele meghallgatható honlapunkon:
http://tordasrk.hu/informaciok/Delutani_talalkozas_201108.mp3
A Tordasi Egyházközség webnaplója: http://tordasrk01.blogspot.com

Minden hónap első péntekén 18.30-kor szentmise,
előtte 17.30-tól gyóntatás
Péntekenként 18.00 órakor vesperás (esti dicséret).
Minden hónap harmadik péntekjén a vesperás után fél
hétkor bibliaóra. Vezeti: dr. Hankovszky Béla atya. Első
alkalom szeptember 16-án.
„Beszélgetések” címmel középiskolás és egyetemistakorú fiataloknak tart összejövetelt Jácint atya havonta
egy szombaton. Az első alkalom témája: a Tízparancsolat. Pontos időpont honlapunkon.
Októberben minden szombaton 18 órakor a Rózsafüzért
imádkozzuk.
Szeptember 25. Szentírás vasárnapja – a szentmise
keretében az otthonról hozott Bibliák megáldására kerül
sor.

A templomkert takarításában az aprók is segítettek

Családi nap

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
Hittan-évnyitó

Új gyülekezeti alkalmak ősztől

A 2011/12-es tanévben folytatódik gyülekezetünkben a hittanoktatás. Az 1-6. osztály számára
intézményi keretek között tartjuk az órákat. Szerdán
délután Tordason, pénteken az 5-7. órában Gyúrón.
A 7. és a 8. osztályosok számára konfirmációi
felkészítést tartunk októbertől a parókia épületében.
Hívjuk és várjuk a református gyermekeket idén is a
hittanoktatás alkalmaira.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.” II Tim 3,16-17.
Bibliaiskola indul gyülekezetünkben felnőttek
részére szeptember végén. Heti egy alkalommal az
esti órákban tartjuk majd a foglalkozásokat, melyek
célja, hogy a Szentírás és azon keresztül Isten ismeretében még jobban elmélyedjünk.
17
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2010-ben született meg a terv egy új gyülekezeti ház
építésére, mivel a ’80-as években kialakított, azóta
használt épület már nem felelt meg a kor elvárásainak, csaknem omladozott. Most, hogy a megvalósítás elérhető közelségbe került, újult lendülettel
kezdünk bele ebbe, a gyülekezetünk erejét minden
szempontból próbára tevő vállalkozásba. A
munkákat szeptember 18-a után kezdjük. Kérjük –
nem csak tagjainkat – hogy kísérjék figyelemmel az
építkezés folyamatát akár az interneten is a
http://gyulekezzunk.blog.hu oldalon. Köszönettel
veszünk minden kisebb-nagyobb felajánlást. Mivel
az építkezés jelentős részét önkéntes munkával szeretnénk megvalósítani, szükségünk lesz segéd- és
szakmunkások jelentkezésére éppúgy, mint munkaeszközökre, vagy éppen egy-egy finom ebédre,
amivel a munkát végzőket jól tarthatjuk. A
különböző felajánlásokat, ajánlatokat Erdélyi Gábor
presbiternél (Tordas), Apostagi Zoltán gondnoknál
(Gyúró), vagy a lelkészi hivatalnál kérjük jelezni.
Köszönjük.
Kádár Ferenc, lelkipásztor

Szeptembertől januárig az Ószövetség, februártól
májusig az Újszövetség lesz tananyagunk 12-12 alkalommal. Szeptember 20-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a
foglalkozásokon és együtt tanulni a Bibliáról a Bibliából. További részletekről felvilágosítást a Lelkészi
Hivatalban adunk.
Szeptember 25-én vasárnap a délelőtt 10 órai istentisztelettel párhuzamosan indul el a gyermekmegőrzés/gyermekistentisztelet. Várjuk a szülőket,
akik szeretnének részt venni az istentiszteleten, de
gyermekük elhelyezése eddig gondot okozott. Az istentisztelet időpontjában megőrzést, foglalkozást
biztosítunk a gyermekek részére a legkisebbektől
egészen a felső tagozatosokig a parókia épületében.
Így, kicsik és nagyok együtt járhatunk Isten útján.
Tovább épülünk
Aki járt felénk az elmúlt hetekben, tanúja lehetett,
hogyan nőtt ki a földből a református templom előtti
megújult kerítés. Ez a munka a református templomkert rekonstrukciójának első részlete, mely
jelentős részben az Európai Unió és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásából
valósult meg a SIFER Kft. kivitelezésében. A
kertrendezési munkálatokat reménység szerint tavasszal folytathatjuk.

Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ünnepeinken
Bibliaóra: szerdán 18 órakor
Ifjúsági óra: pénteken 18 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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Csizmadia Béla temetésén részt vettek, és sírjára virágot
helyeztek.
Külön köszönjük Dr. Harbula Ildikó lelkiismeretes munkáját.
A gyászoló család
18
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
A Tordasi Polgárőrség életéből
és vércukormérés, életmód tanácsadás folyt, a rendezvény alatt. A sportolók között az ifi klub, kultúrház
mellett a kisebb fiúk és a lányok csapata is részt vett.
Végül győztes a Rendőrség csapata lett.

Augusztus 20-a az ország és Tordas életében ünnepnap.
Számunkra viszont az év legnagyobb munkanapja. Ezen
a napon hagyományosan az ünnepség biztonságos
lebonyolításában veszünk részt. Idén is sikeresen oldottuk meg a ránk háruló feladatokat: a közúti közlekedés
zavartalan biztosítását és –főleg a tűzijáték idejére – a
faluba érkező autók zökkenőmentes beparkolását, és
később a parkolók elhagyását, a szolgálatban levő
rendőrökkel közösen, együttműködve. Örömmel számolhatok be arról, hogy miközben az esemény
előkészítésekor számos polgárőrt, rendszeresen segítő
lakót kerestem fel telefonon, segítségüket kérve,
többüktől kaptam azt a választ, hogy köszönik, hogy
rájuk gondoltam. Igen jól esett, hogy ilyen sokan vannak, akik áldozatos munkájukkal a falu jó hírnevének
öregbítésére törekszenek, akik egyéb programokról
lemondva, akár a családtól távol, esetleg a műsor
megtekintése helyett, a rájuk kiosztott feladatot oldják
meg, becsülettel.

A díjátadással egybekötve Andorfy Ottó, a polgárőrség
elnöke rövid beszédet mondott. Megköszönte a csapatoknak a lelkes, sportszerű játékot, a támogatóknak az
előkészítés és a lebonyolítás alatt átadott sok-sok finomságot, adományt, a háttér munkásoknak a rendezvény
lebonyolításában való közreműködést. Örömmel jelentette be, hogy a szervezet a 2011-es évben az adók 1 %ából való felajánlások révén 174 ezer forintra számíthat,
amelyet ezúton is köszönünk mindenkinek. Bejelentette, hogy végre megérkeztek a Megyei Szervezettől a
régen várt igazolványok. Ünnepélyesen Király Kálmán
polgárőrnek adta át az első igazolványt. Ezek után a
díjak átadásával zárult a hivatalos program. A csapatok
és nézők még órákig együtt maradtak, és a kellemes időt
kihasználva folytak tovább a kötetlen beszélgetések.

Néhány nappal később megkezdődött az iskolaév.
Ilyenkor, év elején, reggelenként segítünk az iskolába
tartóknak, kicsiknek és nagyobbaknak, az úton való biztonságos átkelésben. Sajnálattal látjuk, hogy sok szülő
az iskola épülete előtt megállva sokszor zavart, veszélyhelyzetet okoz. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a biztonságos, erre a célra épített parkolókat használva, és
pár métert gyalogolva kísérjék gyerekeiket az iskoláig.
Ezzel a szabályos közlekedésre tanítva őket.
Szeptember 3-án megtartottuk a szokásos Polgárőr
Sportnapunkat, a szervezet legnagyobb saját rendezvényét, a már kialakult szokásoknak megfelelően. A
nyolc csapat a kispályás focibajnokságon vett részt, a
nézők pedig, a már hagyományos a sör és zsíros kenyér
fogyasztása mellett beszélgettek. Kellemes és hasznos
volt a nap, és a kitűzött célt is nagyszerűen szolgálta, a
szakmai kapcsolatok ápolása, sportolás által. A csapatok
és szurkolók között ott voltak a rendőrség dolgozói,
vezetői, illetve a tordasi és a martonvásári polgárőrök
is. A „Szociális Otthon” támogatása révén vérnyomás21
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meltetésére fordítjuk. Adományok, felajánlások
ügyében Andorfy Ottó elnök (telefon: 06-30/93-47-816,
tordasipolgarorseg@gmail.com) az illetékes. Várjuk
továbbá azok jelentkezését, akik járőr szolgálat ellátását
vállalják. Jelentkezni a vezetőségi tagoknál, illetve az
ilyen téren hasznos és eredményes munkát folyató
Turda Sándornál lehet.

Sajnálatos, de már megszokott mellékzönge volt, hogy
– amint az utolsó pillanatban kiderült – Turda Sándor
ismét a vezetőséggel történő bárminemű egyeztetés
nélkül önálló szervezést végzett lecsófőzésével. Információink szerint a Tordasi Polgárőrség nevében
adományokat kért, és gyűjtött. Ilyen gyűjtésre most sem
volt felhatalmazása, melyet egyébként a vezetőség
tudtán kívül végzett. A nap immár tizenkét éve a sör és
a zsíros kenyér körül zajlik, így a vezetőség és a
résztvevők véleménye szerint, a rendezvény hagyományaival nem is volt összhangban tevékenysége. Ezúton is értesítjük azokat, akik rajta keresztül, a „Tordasi
Polgárőrséget” támogatták, hogy kilétük, támogatásaik
módja, értéke ismeretlen, ezek hozzánk sajnos most sem
érkeztek el. Vezetőségünk a rendezvény lebonyolítását,
a hozzávalók beszerzését egy hónapja folyamatosan és
takarékosan végezte a szűkös anyagiak miatt.
Végezetül, mint minden alkalommal, kérjük mindazokat, akik munkánkat segíteni kívánják, ha lehet,
pénzzel támogassák szervezetünket. Költségeink a járőr
szolgálat ellátásával kapcsolatosak, forrásainkat az autó
és az ehhez szorosan kapcsolódó eszközök üze-

Számlaszámunk: Tordasi Polgárőrség, 1167000907856100-70000008.
A tordasi polgárőrség vezetősége

A sportegyesület hírei
Délelőtt és délután is volt foglalkozás, és a nagy meleg
ellenére én úgy érzem, hasznosan töltöttük az időt.
Ugyancsak a magam nevében jelenthetem ki ilyen formában, de azt mondom; ...jól éreztük magunkat!!!
Jövőre ismét szeretnénk megismételni a tábort, de ha
lesz rá lehetőség,
akkor két hét lesz a tábor! Több idő lesz a megszervezésre, és bízunk abban is, hogy jövőre még több
szponzor áll majd a szervezés mögé a sikeresebb és
hatékonyabb munka érdekében.
Még egyszer a gyerekeink és jómagam nevében
köszönöm a segítséget az Önkormányzatnak, a Vasvári
Kft-nek, Torma Lászlónak, a CSALÁDI ABC-nek,
Indruk Károlynak és mindazon szülőknek, akik szörpöt
és süteményt hoztak a gyerekeknek, ezzel is még emlékezetesebbé tették ezt a hetet.

"Jövőre, veletek, újra, ugyanitt!"
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak
a szponzoroknak és szülőknek, akik segítették hogy a
"foci-tábor" terve megvalósuljon. Nagyban hozzájárultak ahhoz is, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt a
gyerekeink. Elrepült ez az egy hét...

Erdei János
22
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Új vezetőség a sportegyesület élén
Nyár elején pár tordasi sportszerető tagtárs elkezdett
beszélgetni Tordas sportjának akkori helyzetéről. A
beszélgetések folyamán egyre többen lettünk, akik úgy
gondoltuk, hogy egy kicsit fel kellene pezsdíteni a tordasi sportéletet. Lehetőség szerint szeretnénk jobban
bevonni az embereket a mozgás örömébe. Beszélgetéseink következménye képpen a Tordas SE tagjai bizalmat szavaztak nekünk, és egy nyári este
megválasztottak minket az egyesület vezetésére.
Köszönjük a bizalmat és szeretnénk élni a kapott

lehetőséggel. Munkánkhoz szeretnénk kérni a teljes
lakosság segítségét és támogatásukat bármilyen formában. Várjuk ötleteiket segítségükben bízva.
Milichovszky Sándor elnök
tel.:06/30-950-8577
Vasvári Pál elnök helyettes
Berhidai Géza elnökségi tag
Varga Károly elnökség tag, szakosztály vezető
tel.:06/20-772-3997

Labdarúgás Megyei II. osztály 2011/2012. évad őszi mérkőzései
Felnőtt csapat:
1. 08. 21.
Vasárnap
17.00 VÁL
2. 08. 28.
Vasárnap
17.00 TORDAS
3. 09. 04.
Vasárnap
16:30 LOVASBERÉNY ROXI DISCO
4. 09. 11.
Vasárnap
16:30 SÁRSZENTMIHÁLY
5. 09. 18.
Vasárnap
16:00 TORDAS
6. 09. 25.
Vasárnap
16:00 JENŐ
7. 10. 02.
Vasárnap
15:00 TORDAS
8. 10. 09.
Vasárnap
15:00 AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR II.
9. 10. 16.
Vasárnap
14:30 TORDAS
10. 10. 23.
Vasárnap
14:30 PUSZTAVÁM
11. 10. 30.
Vasárnap
13:30 TORDAS
12. 11. 06.
Vasárnap
13:30 PÁTKA
13. 11. 13.
Vasárnap
13:30 TORDAS
14. 11. 19.
Vasárnap
13:00 SZABADBATTYÁN
15. 11. 27.
Vasárnap
13:00 TORDAS
Az Ifi csapat mérkőzései 2 órával a felnőtt mérkőzések előtt kezdődnek.

TORDAS
BARACSKA
TORDAS
TORDAS
SZÁR
TORDAS
FEHÉRVÁRCSURGÓ
TORDAS
GYÚRÓ
TORDAS
BODAJK
TORDAS
VÉRTESACSA
TORDAS
FELCSÚT

MEGHIVÓ
A verseny támogatói
BOSNYÁK LOVARDA
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA- Tordas
GYÖRGYI ABC-Tordas
MEDITAX-TORDAS KFT (www.meditax.hu)
TORDASI CSÁRDA ( www.tordasicsarda.hu)

A tordasi tenisz szakosztály XIV.
TORDAS KUPA teniszbajnokságát rendezi
2011. október 1-én 9 órától egyéniben 45
év alatt és felett , valamint párosban , 14től 99 éves korig. Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik és művelik
valamilyen szinten a teniszt.

Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz” !!! Nevezési
díj ebéddel és frissítővel 2.500,-Ft / fő

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán !
23
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Két darab felnyíló vas garázsajtó, kívül fa borítású kerettel, együtt
vagy külön eladó Tordason, ár megegyezés szerint. Mérete:
200X230 cm
tel: 06-30-979-2962
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Mentők: 104
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
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
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 30 641-6935
Fibernet (kábel-TV) hibabejelentés: 1280 (helyi tarifa)
EON (áram) műszaki hiba-

ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALKOZÁS

bejelentés: 06 80 533 533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80 424 242
Fejérvíz hibabejelentés:

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

06 80 203 895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22 460 081

Tel.: 06-30/365-7786, 06-30/369-1604
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

