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Június 6-án elhelyeztük az óvoda alapkövét, és ezzel elkez-
dôdött valami, ami a faluról, rólunk szól. Megmozdultak az
emberek. Azóta egyre többen jönnek, felajánlva munkájukat,
szabadidejüket, pénzüket a közös cél érdekében. Az ünnepsé-
gen nagyon sokan voltunk, mert úgy gondoltuk, fontos hogy
részesei lehessünk ennek a munkának. Megható volt, hogy az
urna elhelyezésénél odarohantak a gyerekek, hogy lássák, mi
történik. Érthetô ez, hiszen nekik épül, róluk szól ez a történet.

Köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy ilyen
szépen, méltósággal induljunk neki a feladatnak. Köszönöm az
evangélikus gyülekezetnek, hogy helyet adtak, köszönöm a se-
gítôknek, sátorrendezôknek, a zászlóhajtogatóknak, a lufifú-
jóknak, a pólóárusoknak.  Köszönöm azoknak akik sütöttek,
elkészítették a harapnivalókat. Köszönöm a mûsorban szerep-
lôknek, az ovisoknak, a táncosoknak, segítôiknek, valamint az
óvónôi-szülôi színtársulatnak a mûsorokat. Köszönöm a lel-
készeknek a buzdításokat, imákat és az áldásaikat. Jó volt így
együtt lenni, és érezni a lelkesedés, a közös tenni akarás erejét.

Sajnálatos módon, egyes hatóságok érthetetlen idôhúzása
miatt, az engedélyt csak június legvégén kaptuk meg. Így az
építkezés a különbözô jogi elôírások betartása miatt legkoráb-
ban július második felében kezdôdhet, de akkor már remélhe-
tôleg gyorsabb ütemben. Sikerült az Áfa emelése elôtt a fôbb
építôanyagokat a legkedvezôbb árakon megvásárolni, sôt több

helyen az építkezés célja miatt még további engedményeket is
adtak támogatásként.

Összességében a kezdés jól sikerült, a folytatás a munkafo-
lyamatok szervezettségén múlik. Nem lesz könnyû út, de hi-
szem, hogy az eddigi munkánknak megfelelôen, olyan dönté-
seket tudunk hozni, amelyek továbbra is a települést szolgál-
ják.

Az óvodaépítésen kívül még sok minden más is történik
Tordason, amire érdemes odafigyelni. A Fogyatékosok Ottho-
na megkeresésében és szervezésben egy egészségnap volt kis
falunkban. Fontos, hogy idônként megálljunk a hajszolt vilá-
gunkban és odafigyeljünk magunkra, egészségünkre, lelki éle-
tünkre. Legtöbbször csak akkor vesszük észre a betegséget,
amikor már látszik és szinte visszafordíthatatlan. Használjuk ki
az ilyen alkalmakat, teremtsük meg magunknak is, ne sajnáljuk
rá az idôt.

Az iskolai ballagás délutánján idén is részesei voltunk a
„Tordasiak a színpadon” mûsornak. Az itt élô, különbözô mû-
vészeti ág mûvelôi közül láthattunk egy igényesen összeállított
programot. Ennek befejezéseként a martonvásári Százszorszép
táncegyüttes lélegzetelállító táncát csodálhattuk meg. Köszö-
nöm a résztvevôknek, felkészítôiknek, Szabó Katának és segí-
tôinek a szép estét.

Juhász Csaba polgármester

Július havi mottó:
„Egy hazát sokféleképpen lehet és kell szolgálni, mert annak sok mesterségre van szüksége”

         (Bessenyei György)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

19. MARTONVÁSÁRI NAPOK, július 18-tól augusztus 1-ig (részletes program a 9. oldalon).

NAPKÖZIS TÁBOR a Reneszánsz Nôegylet szervezésében, július 20-tól 24-ig (részletek a 12. oldalon).

MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁS AZ ÓVODAÉPÍTÔKNEK, július 25-én, szombaton reggel 9 órakor a mûve-
lôdési házban.

FÖSZTIVÁL, július 25-én 14 órától a sportpályán (részletes program a 14. oldalon).

II. KOMISZ INTEGRÁLT SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR, augusztus 10-16. (részletek a 10. oldalon).

XX. TORDASI FALUNAP SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN, augusztus 20-án a sportpályán.

XII. TORDAS KUPA teniszbajnokság augusztus 22-én 9 órától a teniszpályán (részletek a 13. oldalon).

Az AMATÔR FOTÓPÁLYÁZATRA a fotók beadási határideje: 2009. augusztus 31. (részletek a 9. oldalon).
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Önkormányzati hírek

Képviselô-testületi ülés, 2009. július 7.

A Képviselô-testület elfogadta:
- az intézmények (iskola, óvoda, segítô szolgálat) beszámolóit
a 2008. évi tevékenységükrôl, valamint a gyámügyi beszámo-
lót,
- az evangélikus, katolikus és református egyházközségeknek
2008-ban nyújtott 50-50 000 forintos támogatás felhasználásá-
ról szóló beszámolóit,

A Képviselô-testület döntött:
- arról, hogy nem adja el az önkormányzat tulajdonában álló
részvényeket a Kémény zRt-nek,
- arról, hogy 2 200 000 Ft + ÁFA (2 750 000 Ft) áron megvá-
sárolja a Takarékszövetkezet tordasi ingatlanát, és a telket ösz-
szevonja az új óvoda telkével (részletek a 7. oldalon),
- a Cifra pince melletti parkoló kialakításának engedélyezésé-
rôl.

A Képviselô-testület módosította a 2009. évi költségvetési
rendeletét és 28,5 millió forinttal megemelte az idén óvodaépí-
tésre fordítható összeget (részletek a 4. oldalon).

Képviselô-testületi zárt ülés, 2009. július 7.

A Képviselô-testület zárt ülésen döntött a Sajnovics Gyûrû
és a Tordas Község Díszpolgára cím adományozásáról.

Mezei ôrszolgálat Tordason?

A Képviselô-testület július 7-i ülésén tárgyalt a mezei ôr-
szolgálat létrehozásának lehetôségérôl.
  A kezdeményezô gazdálkodók javasolták az ôrszolgálat
létrehozását, amelyet anyagilag is támogatnának, és a vadász-
társaság is hajlana az együttmûködésre.

A mezei ôrszolgálat létrehozását a fegyveres biztonsági ôr-
ségrôl, a természetvédelmi ôrségrôl és a mezei ôrszolgálatról
szóló, 1997. évi CLIX. tv. teszi lehetôvé az önkormányzatok
számára: „ A települési ... önkormányzat a közigazgatási terü-
letéhez tartozó termôföldek ... ôrzésérôl mezei ôrszolgálat lé-
tesítésével gondoskodhat.” (16. § (1)) A 19. § (1) bekezdése
szerint: „Az önkormányzat mezei ôrszolgálat megalakítási,
fenntartási és mûködési költségeit a földhasználó, ha ez isme-
retlen, a tulajdonos által kifizetett mezôôri járulékból és a köz-
ponti  költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedez-
ni. A mezôôri járulék mértékét a települési ... önkormányzat, a
mezei ôrszolgálat létesítésérôl és mûködésérôl szóló helyi ön-
kormányzati rendeletében szabályozza. (2) A megalakítási,
fenntartási és mûködési költségek felét, de legfeljebb a külön
jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetés
biztosítja... (3) ... a mezôôri járulék adók módjára behajtandó
köztartozásnak minôsül.”

A törvény tehát pontosan szabályozza a mezei ôrszolgálat
létrehozását és mûködtetését. Két fontos eleme van a törvény-
nek a létrehozás és mûködtetés kapcsán: az egyik, hogy létre-

hozhat mezei ôrszolgálatot (tehát nem köteles), a másik, hogy
a finanszírozását a kivetendô és adók módjára behajtandó me-

zôôri járulékból és állami hozzájárulásból (ez jelenleg max.
50 000 Ft/fô/hó) kell finanszírozni.

 A mezei ôrszolgálat létrehozása és mûködtetése az önkor-
mányzat joga, de mivel nem kötelezô, azt javasoltam, hogy
errôl döntsenek a helyi gazdálkodók, és ne az önkormányzat
vessen ki egy újabb terhet. Ha a gazdák több mint 50 %-a -
feltéve, hogy több mint az összes megmûvelt terület 50%-án
gazdálkodnak - azt akarja, hogy legyen mezei ôrszolgálat, ak-
kor létrehozzuk, ellenkezô esetben nem. Javaslatommal a tes-
tület egyetértett, így a közeli hetekben meg fogjuk keresni a
gazdákat a kérdéssel. A döntést rájuk bíztuk, hiszen az ô érde-
kük a mezei ôrszolgálat, és a vele járó költség nagy részét is
nekik kell állni.

Teszár Tamás alpolgármester

KÖZLEMÉNYEK
Bizonyára többen észrevették, hogy lassan növekszik az

önkormányzat karbantartó brigádjának létszáma. A három ál-
landó dolgozó mellé júliusig további 6 fôt közcélú, 3 fôt köz-
hasznú munkavégzés keretében foglalkoztatunk. Nekik kö-
szönhetjük településünk rendezett közterületeit, kisebb fejlesz-
téseit, beruházásait, és az intézményeink mûködéséhez szüksé-
ges karbantartásokat.

Idén is sikerült az Önkormányzatnak szerzôdést kötni a
Baptista Szeretetszolgálattal, akik az EU ÉLELMISZERSE-
GÉLY program szervezésére kötöttek megállapodást a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal. Ennek keretében júli-
us elején 370 fô kapott kisebb csomagot, melynek tartalma: 5
kg liszt, 2-2,4 kg keksz, 1 kg kakaós italpor, 1-2 kg száraztész-
ta. A bonyolítást a Hivatal, az osztást önkéntesek (Bottáné Ku-
binyi Emese, Cselikovics Herta, Erdélyi Rita, Sármássy Zol-
tánné, Turda Sándor) végezték. Köszönjük a munkájukat és a
támogatást!

Az óvodaépítéshez jelentkezôknek a munka- és balesetvé-
delmi oktatás 2009. július 25-én, szombaton reggel 9 órakor
lesz a mûvelôdési házban.

Nyári gyermekétkeztetésre 99 900 Ft-ot nyert az Önkor-
mányzat, melyet élelmiszer vásárlására fordítottunk. A jogsza-
bályoknak megfelelôen 5 rászoruló gyermek kapott csomagot,
amely 54 napra biztosította a nyári idôszakra a fôétkezésüket
hosszú évek után júniusban, kívül-belül tisztasági meszelést
kapott a ravatalozó. A belsô kárpitot is kimosták, kivasalták. A
régóta nem használt, felesleges eszközök is selejtezésre kerül-
tek. Köszönjük Szôke Józsefnek és családjának, valamint Hor-
váth Károlynak és Dankos Gábornak, akik a karbantartó bri-
gádból segítettek!

A hajóépítésben segédkezett Fénysugár Alapítvány a tava-
lyi sikeren felbuzdulva úgy döntött, hogy idén is Tordasra jön-
nek a települést szépíteni. A régi iskola elôtti parkoló mellett
építenek új járdát és pihenôket. Munkájukról és az általuk ké-
szített építményekrôl a következô számban számolunk be.

Az Állami Közútkezelô legfrissebb tájékoztatása szerint (és
ahogy Önök is láthatják), jelenleg a „fô út” felmérése folyik.
Az engedélyezési tervek elkészítésére a határidô 2009. novem-
ber. Úgy számolnak, hogy 2010. februárig kapják meg az enge-
délyeket, és utána még két-három hónapot terveznek a közbe-
szerzésre. Optimális esetben, a kivitelezés májusban megindul-
hat, és nyár végére elkészülhet a tervezett út és a mellette lévô
vízelvezetô árokrendszer felújítása. Ezek persze egyelôre ter-
vek, a megvalósulást még sok minden befolyásolhatja.

Kérünk mindenkit, aki elôtt a közterületen fiatal fa van,
hogy a száraz idôszakokban egy-egy vödör vízzel segítse élet-
ben maradását és növekedését. Köszönjük!

Juhász Csaba polgármester



3

Önkéntesek az új óvodáért – köszönet
Mindenkinek!

A társadalmi munka szervezésében szerepet vállaló önkén-
tesek az elmúlt hónapban végigjárták utcájukat, bekopogtattak
minden házhoz, összegyûjtötték a felajánlásokat. Minden utcá-
ban volt néhány lakó, akit többszöri próbálkozás után sem ta-
láltak otthon, így nem került fel a közös listára. Kérem azokat,
akiknek nem volt alkalma találkozni az önkéntesekkel, és sze-
retnék támogatni a májusi Kisbíróban megjelentek szerint az új
óvoda építését, július végéig jelezzék vagy közvetlenül nálam
(személyesen vagy papíron Vörösmarty u. 1. szám alatt, e-
mailben: octg@freemail.hu címen), vagy a cikk végén látható
önkénteseknél. Elôre is köszönjük!

Az összegyûjtött adatok alapján látható, hogy óriási a segí-
tô szándék a tordasi emberekben, több mint 200-an jelentkez-
tek különbözô feladatokra. Van, aki többfajta munkát is vállalt,
így bátran kijelenthetjük, már több száz felajánlás érkezett! 

Volt, aki szaktudását ajánlotta fel, mérnökök jelentkeztek a
kiviteli tervekkel kapcsolatos feladatokra; rengeteg, kifejezet-
ten szakmunkát vállaló kômûves, villanyszerelô, burkoló, asz-
talos, festô, fûtés- és vízszerelô jelentkezett, akik hozzájárul-
nak ahhoz, hogy jelentôsen csökkenjen a munkadíjra kifize-
tendô összeg. Segítôik is lesznek: több mint 60-an jelentkeztek
segédmunkára! A nôk, asszonyok is kiveszik a részüket az
építkezésbôl, több tucat a jelentkezô fôzésre, sütésre, takarítás-
ra, kertészkedésre, gyerekfelügyeletre, dekorálásra.

Nagyon sokan voltak olyanok, akik nem is érintettek a kér-
désben, hiszen nincs óvodás korú gyermekük, unokájuk, mégis
nagyon sok segítséget ajánlottak fel a közös, jó cél megvalósu-
lása érdekében! Köszönjük mindenkinek, aki pozitívan állt
hozzá a megkereséshez, és felajánlotta önzetlen segítségét!

Az összesített listát a Községházán fogják kezelni, és a fe-
lelôs mûszaki vezetô segítségével tervezett munkafolyamatok-
ra elôre fogják egyeztetni a jelentkezôkkel a pontos idôpontot.

Az adatgyûjtésben nyújtott segítségért szeretnék köszöne-
tet mondani az önkénteseknek: Barátki Hajnalka, Béres Mari-
anna, Blaskóné Király Zsuzsanna, Cravero Teréz, Derecskei
Anita, Erdélyi Rita, Kárpáti Zsolt, Király Krisztina, Müller
Anikó, Nagy Ilona, Németh Renáta, Popelkáné Katinka,
Porczné Simon Andrea, Rózsavölgyi Judit, Simonné Bucsi
Brigitta, Simonné Gabi, Süller Zsolt, Süller Villô, Szabó Erik,
Takácsné Marton Gabriella.

Hajbin Tímea

Kedves történetek a felajánlásokkal
kapcsolatosan

Az önkéntesek beszámolója alapján összességében nagyon
pozitív volt a lakosság hozzáállása az óvoda építéséhez. Kevés
negatív, elzárkózó véleménytôl eltekintve többségében lelkes,
tettrekész, az óvodát támogató tordasi lakossal találkoztak a
társadalmi munkát szervezôk, és jómagam is. Néhány nagyon
megható történetet szeretnék megosztani az olvasókkal az
adatgyûjtéssel kapcsolatosan:

Egy idôs néni azt mondta, hogy sajnos munkával már nem
tudja támogatni az építkezést, de felajánl 5 000 forintot, mert
úgy gondolja, jó helye lesz. Lehet, hogy néhány embernek ez
az 5 000 forint nem sokat jelent, de mi tudjuk, hogy a nyugdíjas
néninek igen, ezért nagyon-nagyon meg kell becsülnünk. Kö-
szönjük!

Volt olyan, aki tulajdonképpen nem is tordasi lakos, csak
hétvégenként jár le a házába, de azt mondta, hogy egy óvoda
építésnél ott a helye!

A „mikor ér rá” kérdésre egy középkorú férfi azt felelte,
hogy hét közben dolgozik, csak hétvégén ér rá, de akkor min-
dig jönne!

Idôs, nyugdíjas bácsik jelentkeztek segédmunkára, mond-
ván amíg bírják, mindenképpen dolgozni szeretnének egy jó
célért.

Ez a lelkesedés, az összefogás az, ami igazán fontos, és
célravezetô kis közösségünk szempontjából, és ez példaként
szolgálhat akár egész országunknak: lehet így is!

Mint mindannyian tudjuk, Tordason hagyományai vannak
az összefogásnak, a közösség által alkotott értékeknek. Szeret-
nénk összegyûjteni azokat az emlékeket, amelyek esetleg már
csak az idôsebb generáció fejében élnek, és közzétenni a Kisbí-
ró hasábjain. Kérünk mindenkit, aki szívesen megosztaná má-
sokkal a tordasi összefogásról szóló történeteket, vesse papírra
gondolatait és juttassa el az önkormányzathoz, vagy valame-
lyik képviselôhöz. A történetek leírásában szükség esetén szí-
vesen segítséget nyújtunk.

Hajbin Tímea

Információk az új oviról az interneten

ujovinklesz.blog.hu

Szabó Erik ötlete és tevékeny segítsége nyomán létrejött a
folyamatos tájékoztatást célzó netes felület az új óvoda építé-
sérôl. Az oldallal szeretnénk eleget tenni azon kérésnek is, amit
az önkénteseknek többen jeleztek, hogy legyen egy informáci-
ós csatorna, ahol nyomon lehet követni az éppen aktuális mun-
kafolyamatokat, illetve lehessen látni, hogy milyen munkákra
várunk jelentkezôket kb. a következô két hétben. A lapon fog-
juk gyûjteni az építkezés folyamatáról készülô képeket is. A
bejegyzésekhez fûzött kommenteket mindenki a saját, teljes
nevén rögzítheti a blogon. A lap szerkesztésében, a képek fel-
töltésében és adminisztrációban Szabó Erik lesz továbbra is
segítségünkre, munkáját elôre is köszönjük!

Az oldal elérhetô a község honlapjának (www.tordas.hu)
fôoldaláról is (Kisbíró és Hírlevél gombok mellett).

Hajbin Tímea

Fôdíj: családi hétvége egy négycsillagos
hotelben!

A Kolping Hotel jóvoltából az új 
ovi építésénél társadalmi munkát 
végzôk közül egy szerencsés, csa-
ládi, 2 éjszakás pihenést nyer a 4*-
os bababarát szállodában! A fela-

jánlás tartalmazza a félpanziót, szállást, élményfürdô, szauna-
park, gôzfürdô és fitness terem használatot, sportprogramokon
való részvételt. A gyermekeket Bobóország játékbirodalma
várja szabadtéri kalandjátszótérrel, többszintes beltéri játszó-
házzal, tartalmas programokkal. A felajánlásban benne foglalt
szolgáltatások részletes listája a hotel honlapján olvasható.

www.kolping.hotel.hu

Tehát érdemes lapátolni, falat húzni, festeni, takarítani az
új ovinál! A társadalmi munkát végzôkrôl folyamatos listát ve-
zetünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvánosságot),
és 2010. elején kisorsoljuk a szerencsés nyertest!

Hajbin Tímea

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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Még több pénz jut az új ovira!

A májusi Kisbíróban írtam arról, hogy ha sikerül behajtani
a tavalyi és idei adókat, akkor már közel 70 millió forint áll az
önkormányzat rendelkezésére még idén az új óvoda építésére.

Örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy sikerült
a tavalyi telekadót végrehajtási eljárás keretében beszedni, és
az idei adóbevételek idôarányos része is nagyrészt teljesült, így
rendelkezésre áll év végéig a közel 70 millió forint az új óvoda
építésére! A költségvetésben 28,5 millió forinttal megnöveltük
a bevételi oldalon az adókat, a kiadási oldalon pedig az óvoda-
építésre fordítható összeget.

Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdések-válaszok az új óvoda
építésével kapcsolatosan

Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcso-
latosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk. Amennyiben újabb kérdés me-
rül fel, kérem jelezzék a kisbiro@tordas.hu e-mail címen, vagy
személyesen a képviselôknél, önkénteseknél.

Lesz-e konyha az új épületben?

Igen, lesz konyha, és lesz hozzá tartozó étkezô is az iskolások
részére. Az iskola és óvoda összeköttetésben áll majd egymás-
sal, így nem kell a gyerekeknek az útra kimenniük, hogy elér-
jék az étkezôt.

Hová lehet befizetni a pénzbeli hozzájárulást?

Az anyagi támogatásokat Tordas Község Közalapítvány szám-
laszámára lehet befizetni az önkormányzatnál átvehetô, ren-
dezvényeken elérhetô csekken, vagy átutalással. A tudnivaló-
kat, számlaszámot ld. külön cikkben!

Lesz-e az építkezésrôl információs lap?

Igen, egy elkülönített internetes lapot nyitottunk a folyamatos
tájékoztatásra: ujovinklesz.blog.hu, amely elérhetô a község
honlapjának (www.tordas.hu) fôoldaláról is (Kisbíró és Hírle-
vél gombok mellett). Ld. külön cikk!

 Csak a kerítésig tart az ovi udvara?

Nem. A jelenleg felállított kerítés csak ideiglenes kerítés, ami
az építési terület elkülönítésére szolgál. Az udvar kialakítására
külön tervek készülnek, nagysága jóval meghaladja a jelenleg
látható kis teret. Maga a telek egyébként a patakig tart, de ter-
mészetesen ilyen nagy kertre nincs szükség. A kialakítás során
figyelembe kell venni a gyerekek számát, a terepviszonyokat,
a beültetendô növények végleges méreteit.

Mikor lehet ismét hozzájutni „ovis” pólóhoz?

A pólókat minden nagyobb rendezvényen ajándékba adjuk az
óvoda támogatóinak. Legközelebb a Fösztiválon, majd az
augusztus 20-i rendezvényen gyûjtünk adományokat az új
óvodára.

Hajbin Tímea

Támogatások az új ovira

Erdélyi Rita és Cselikovics Herta segítségével adományo-
kat gyûjtöttünk az új óvoda építésére a Bárka Fesztiválon és az
óvoda alapkôletételén. A két rendezvényen összesen 110 ezer
forint gyûlt össze, ami a Tordas Községért Közalapítvány
számlájára került célzott támogatásként. A boltokban elhelye-
zett dobozok közül kettôt már üríteni kellett, annyira megtelt
(Téka és Családi Bolt). A dobozokban összegyûlt 12-12 ezer

forint szintén az alapítvány számláját gazdagítja. Nagyon kö-
szönjük az adománygyûjtésben nyújtott segítséget Ritának,
Hertának és a boltok vezetôinek! Köszönjük azoknak is, akik
adományaikkal támogatták az építési költségeket!

Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új óvoda
létrehozásához, kérjük fizesse be vagy utalja a Tordas Község
Önkormányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú
közalapítvány támogatások céljára fenntartott számlaszámára:

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját: „ÚJ
OVI”. Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét
nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közlemény-
ben: „nem nyilvános”

Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnö-
ke. Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány
címére:
- Befizetô neve
- Címe vagy székhelye
- Adószáma, adóazonosítója
- Befizetés összege és idôponja.

A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.
Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizet-
heti ugyanerre a számlaszámra.

Támogatását ezúton is köszönjük!
Hajbin Tímea

2 647 150 Ft értékû építôanyagot nyertünk
az új óvódához

 Idén tizedik alkalommal vehettek át építôanyag nyeremé-
nyeket a Jövôvár Pályázat nyertesei. A pályázati felhívást mint-
egy 14 ezer gyermekintézmény és -szervezet vezetôje valamint
az önkormányzatok kapták meg, köztük mi is, valamikor már-
ciusban. A pályázaton új oktatási intézmények építéséhez,
meglévôk felújításához, bôvítéséhez lehetett építôanyagokat
nyerni, országosan összesen 60 millió Ft értékben. A pályázat-
ra összesen 273 érvényes anyag érkezett, amelyek közül a zsûri
35 gyermekintézmény terveit támogatta, köztük az új tordasi
óvoda építését is. A Wienerberger termékei mellett idén a Bau-
mit, Bachl, a Betafence, a Bramac, a Dörken, a Graboplast, a
Hörmann, a Mapei, a Murexin, a Nikecell, a Poli-Farbe, a
Rheinzink és a Tondach termékeire is lehetett pályázni.

Látva, hogy 60 millió Ft az egész országban rendelkezésre
álló keret, a pályázatot szerényen állítottam össze, így három
cég termékeire pályáztunk, összesen 2 647 ezer Ft értékben. A
bíráló bizottság Vadász György Kossuth- és Ybl-díjas építész
elnökletével ült össze, tagjai Dr. Zongor Gábor, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének fôtitkára, Nagy-
Kálózy Eszter színmûvész, Dr. Szüdi János közoktatási szak-
államtitkár és Tóth Balázs, a Wienerberger Téglaipari zRt. ter-
mékfejlesztési vezetôje voltak. A 35 díjazott 51 ezer és 6 154
ezer Ft közötti értékben nyert építôanyagot, mi a hatodik leg-
nagyobb támogatást kaptuk. Az ünnepélyes díjátadásra az
iskolai évzáró után, a T-Home Gyerekszigeten került sor.

A díjátadón tordasi gyermekek is érintettek voltak, az épí-
tôanyag pályázat mellett ugyanis „Gyerekek, legyetek építé-
szek” címmel képzômûvészeti pályázatot is kiírtak. A  beérke-
zett sok száz pályamû közül 16-ot díjazott a zsûri, ebbôl hatot
- köztük az elsô díjat - tordasi gyerekek nyerték. A zsûri tagjai
Nagy-Kálózy Eszter színmûvész, Róka Enikô, a Nemzeti Ga-
léria grafikai osztályának vezetôje, Sinkó István, a Nemzeti

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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Galéria Gyík Mûhelyének vezetôje, Tóth Balázs, a Wienerber-
ger termékfejlesztési vezetôje és Vészabó Noémi festômûvész
voltak. A díjazott alkotások készítôi és intézményük Crayola
termékeket nyertek. A képzômûvészeti pályázat védnöke a
Magyar Építômûvészek Szövetsége, amely a legjobb anyagok-
ból ôsszel kiállítást rendez.

Gratulálunk a gyerekeknek, az elsô díjat nyert Boldizsár
Botondnak, a Kaláka különdíjat nyert Könyves Katának, Ben-
kei Boldizsárnak és Kerényi Nórának, a Gyerek-Sziget külön-
díjat nyert Beloviczky Bertának és Turú Andrásnak, valamint
tanáraiknak, Földvári Erzsébetnek és Kovács Erikának!

Teszár Tamás alpolgármester

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Az elsô helyezett Boldizsár Botond, a zsûri elnökével ▲
A díjazott tordasi gyerekek ▼
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

A díjnyertes mû

Jelentôs árengedmények és sok segítség
az óvoda anyagbeszerzésnél

Június utolsó két hetében kiemelt feladatunk volt az óvo-
daépítéshez szükséges anyagok beszerzése, hiszen így az ÁFA
emelés elôtt olcsóbban vásárolhattunk.

A tervek alapján a polgármester úrral összeírtuk a megvá-
sárolandó építôanyagokat, és felosztottuk egymás között a fe-
ladatokat. Juhász Csabának jutott a legtöbb építôanyag, Petz
Ernô képviselô foglalkozott a nyílászárókkal, én pedig a bur-
kolatokkal, világítótestekkel, szaniter árukkal és a csaptelepek-
kel. Több száz árajánlat kérô e-mailt küldtünk ki, így sok aján-
lat közül választhattuk ki a legmegfelelôbbeket.

Mindannyiunknak voltak megható tapasztalatai a munka
során, én most azokról szólok néhány szót, amelyek velem tör-
téntek meg.

Egy óvodába kell sok gyerek wc, amelyek jóval kisebbek,
mint normál társaik. Kevés fogy belôlük, így a kiskereskede-
lemben kevesen árulják - 11-13 000 Ft közötti áron - és Ma-
gyarországon csak egy cég gyártja. Küldtem egy e-mailt az
Villeroy & Boch Rt. (egykori Alföldi Porcelángyár) vezetôjé-
nek amelyben leírtam, hogy saját erôbôl, pályázati források
nélkül, társadalmi munkában építjük az óvodát. Kértem, hogy
közvetlenül a gyártól vásárolhassunk. hogy minél olcsóbban
tudjuk beszerezni a termékeket. Kb. egy óra múlva kaptam a
választ, hogy a gyár - a számukra is nehéz gazdasági helyzet
ellenére - a listaár feléért adja nekünk a 49 db szaniter terméket
(gyerek- és felnôtt wc-k, mosdók), 250 000 Ft-tal támogatva a
tordasi összefogást. Az árut a hozzánk legközelebbi, dunaföld-
vári nagykereskedônél vehettük át (Czinger Kft.). A szaniter-

árukkal, csempékkel, padlólapokkal kereskedô cég az ügyleten
semmit sem keresett.

A világítótestek (fénycsôarmatúrák és lámpák) kiválasztása
nem egyszerû feladat, ebben segített a Gyurivill Kft. Össze-
hozott azzal az importôr céggel, amelytôl ôk is vásárolnak. Az
importôr-nagykereskedô cég tervezôje 31 helyiségre ingyen
készített 10-10 oldalas megvilágítási tervet az elôírásoknak
megfelelôen (a folyosón, a mellékhelyiségekben, az irodákban
és a csoportszobákban más-más megvilágítási értékeknek kell
megfelelni). Mivel csak viszonteladókat szolgálnak ki, a Gyu-
rivill Kft-tôl vásárolhattuk meg a 137 db lámpatestet, a kiske-
reskedelmi átlagár 50-55 %-áért.

Csempét és padlólapot beszerezni a leghálátlanabb feladat,
ezt mindenki tudja, aki ilyenre vállalkozott vagy rákényszerült
már. Nem elég, hogy sok száz cég árul ilyen termékeket, mind-
egyiknél van néhány száz féle termék. Szerencsére hamar sike-
rült találnunk egy hangulatos csempe és padlólap összeállítást
a gyerekek fürdôszobáihoz a Korallcsempe Kft-nél. A kereske-
delmi osztályvezetôtôl megtudtam, hogy közel 3000 Ft a négy-
zetméterenkénti ár, de szívesen lát Romhányban, ahol elfekvô
készleteikbôl 900-1068 Ft/m2 áron válogathatok. Több órás
kitartó keresgélés után hoztam a kiszemelt termékekbôl egy-
egy darabot és miután mindenkinek tetszett, aki látta, másnap
megvettük a közel 1000 négyzetméternyi csempét és padlóla-
pot.

Nagyon nagy öröm megtapasztalni azt a segítséget, ame-
lyet ismertetlenként kaptunk szerte az országban. A köszönô-
levelek mellett néhány „óvodaépítôs” pólót is küldünk a támo-
gatóknak.

Teszár Tamás alpolgármester
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Fôzzünk játszóteret!

Az akció 2009. augusztus 15-ig tart! Gyûjtsük a Knorr
Delikát8 termék vonalkódjait és nyerjünk játszóteret
gyermekeinknek! 2009-ben 6 játszóteret sorsolnak ki,
1 további játszóteret a legtöbb pályázatot beküldô te-
lepülés nyer, egy pedig automatikusan azé a települé-
sé lesz, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a
legtöbb beküldés érkezik. Minél több pályázattal indul egy-egy település,
annál nagyobb az esélye, hogy a 6 regionális sorsolás valamelyikén a sze-
rencsés nyertesek között szerepel, illetve az utolsó 2 játszótérért folytatott
küzdelemben is az élre törhet. A vonalkódok leadhatók az óvodában, isko-
lában, mûvelôdési házban, és a családi vegyesboltokban. A játék állása meg-
tekinthetô a www.delikat.hu weboldalon.

Takarékszövetkezet Tordason
A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet úgy döntött, hogy a jövô-

ben egy kisebb, egyszemélyes fiókot kíván üzemeltetni Tordason. A jelenle-
gi épület ezáltal feleslegessé vált, ezért azt az önkormányzatnak felkínálta
megvételre. A Képviselô-testület az ajánlatot elfogadta és bruttó 2 750 000
forintért megvásárolta az ingatlant. A telket az épülô óvoda telkével össze-
vonjuk, az épület pedig az építkezés befejezéséig felvonulási épületként (öl-
tözô, raktár, iroda, wc) szolgál majd, utána elbontásra kerül.

A Takarékszövetkezettel tárgyalunk arról, hogy a jövôben a Községháza
épületében bérelnek majd helyiséget a szolgáltatásaik biztosítása érdekében.

Juhász Csaba polgármester

A Turbók Jánossal, az Agárdi Popstrand fôrendezôjével kötött megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt szemé-
lyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvezménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen
felül kaptunk rendezvényenként 5-5 ingyenjegyet, amelyeket az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni. A 45 db.
ingyenjegy és az 50% kedvezmény bruttó 84 000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Reméljük, hogy az önkormányzati támo-
gatással sokak számára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Éljenek a lehetôséggel!

További programok: július 18.: Somogyi András a Dumaszínházból, július 25.: Bagi Iván és Nacsa Olivér.

Teszár Tamás alpolgármester

Ingyenjegyek

és 50% kedvezmény

az AGÁRDI

POPSTRAND

rendezvényeire!

A kedvezmény igénybevételéhez

lakcímkártya és személyi

igazolvány szükséges!

Július 11-tôl már üdülési

csekkel is lehet fizetni a

helyszínen!
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HÁZI KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM

KEOP- 2009-6.2.0/A „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetôségeket népszerûsítô, terjedésüket elôsegítô

mintaprojektek”

A program elkezdésének célja egy olyan ésszerû, hosszú
távú, lokális hulladékgazdálkodási koncepció megvalósítása,
amelynek során a családok és egyes intézmények (óvodák,
iskolák, stb.) saját maguk képesek a „zöld javak” (konyhai és
kerti eredetû szerves hulladékok) helyben történô komposztá-
lására úgy, hogy az ehhez szükséges szakmai és gyakorlati in-
formációkat is megkapják.

A szerves hulladék a kerttel rendelkezô családi házak ösz-
szes hulladékának 30-40 %-át képezi, melybôl komposzt ké-
szíthetô. Az emberek számára a komposztálás, ez a természet-
ben is mûködô körforgás közelrôl megtapasztalhatóvá válik, e
mellett pedig a gyermekek és felnôttek környezettudatossága
is erôsödik. Már az óvodai foglalkozások keretében a legkiseb-
bek is az aktív környezetvédelem részesei lehetnek. A családok
és intézmények egy szerves anyagban rendívül gazdag humusz
rendszeres elôállítására lesznek képesek. A képzôdött fû, fale-
vél és egyéb szerves hulladék helyben hasznosul, a Bioclean
Compost alkalmazásával a lebomlás sebessége jelentôsen fel-
gyorsul. Az így keletkezett értékes tápanyagot helyben a kert-
ben tudják hasznosítani, e mellett pedig kevesebb konyhai és
kerti hulladék kerül a vegyes hulladékgyûjtô tárolóba, melynek
elônye egyrészt a kevesebb szemétdíjban és szállítási költsé-
gekben, másrészt a háztartások kertápoló kiadásainak csökken-
tésében (virágföld, mûtrágya stb.) jelenhetnek meg. 

A háztartások ily módon pénzt takaríthatnak meg és kertjük
talaját a tápanyagban gazdag komposzttal folyamatosan meg-
újíthatják. A szerves hulladék (falevelek) elégetésének meg-
szûnése miatt tisztább lesz a levegô, ami mindenkinek elônyére
válik. Az illegális szerveshulladék-lerakás csökkeni fog, vala-
mint a lakosok a helyi közösséget erôsítve egymással is meg
fogják osztani a komposztálási tapasztalatokat. Az elszállítan-
dó zöld hulladék mennyisége a komposztálási programmal
csökkeni fog.

A pályázat keretében minimum 200 db, maximum 600 db,
0,8 m3-es jó minôségû fa komposztláda szerezhetô be, ez szá-
mításaink szerint maximum 4-500 családot és intézményt je-
lent, mert valahol a zöldfelület nagysága miatt kettô kom-
posztláda is szükséges.

Tisztelt Lakosok!

Településünknek alkalma nyílt pályázatot benyújtani kom-
posztáló ládák beszerzésére, egy komposztálást népszerûsítô
program keretében. Sikeres pályázat esetén a kerttel rendelke-
zô lakosok és intézmények (óvoda, iskola,  stb.) nagyon ked-
vezményes áron juthatnak hozzá jó minôségû, fa komposztáló
keretekhez. Az érdeklôdôk számától függôen egy komposzt-
láda kb. 1000-3000 Ft-ba fog kerülni.

Gondot okoz Önnek a kerti hulladék (fû, falevelek stb.) el-
helyezése és szeretné megtudni mi a hatékony komposztálás
titka? Továbbá szeretne Ön 1 vagy 2 db komposztkeretre és
olyan alapvetô ismeretekre szert tenni, ami a komposztáláshoz
nélkülözhetetlen?

Ha igen, kérjük, töltse ki a mellékelt szelvényt, és juttassa
el a Községházára a lakossági ügyfélszolgálatra.

Köszönettel: Juhász Csaba polgármester

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Nyárelô Tordason
A nyár elsô hónapja színes, változatos, izgalmas program

kavalkáddal árasztotta el a falu lakóit. Bárki találhatott kedvére
való szórakozást. Június 12-én kezdôdött a tordasi képzômû-
vészek kiállítása a Mûvelôdési Házban. Ezúton szeretném
megköszönni a résztvevôknek, hogy vették a fáradságot és
behozták a munkáikat az érdeklôdôk nagy örömére. Köszönet
a foltvarró körnek, a kézimunka szakkörnek, Simonné Bucsi
Brigittának és gyermekeinek, Simon Kittinek és Olivérnek, a
Fôvárosi Értelmi Fogyatékosok Otthona lakóinak, Mocsonoki
Károlyné Andinak, Csizmarik Józsefnek, Nagy Miklósnak,
Nagy Gábornak, Kalamár Zuárdnak, Kovács Erikának, Kása
Rózának, Kása Bíborkának, Somlói Dorottyának, a rajz szak-
körnek, a kerámia szakkörnek. Külön köszönet Petz Ernônek,
aki a kiállítást megnyitotta.

Június 13-án a szabadtéri színpadon csaknem három órás
mûsor keretén belül mutatkoztak be az elôadómûvészek. Az
apróságoktól elkezdve a felnôtt csoportokon keresztül minden-
ki aktívan részt vett az elôadásban. Köszönet érte.

Június 15-19 között lezajlott idén is a Tiszta Forrás Ifjúsági
Tábor, aminek a helyszíne Gyúró volt. Tordasról kilenc gyer-
mek vett részt benne. Nagyon sok érdekes dolgot tanulhattak
és mindennap sok játék közül választhattak.

Június 27-én a Szent Iván éji tûzugrást rendeztük meg ha-
gyományteremtô céllal. Ezúton szeretném megköszönni a Tûz
Lángja zenekar tagjainak, Vida Tóninak, Kalamár Zuárdnak,
Kunsági Tamásnak, Kása Kelemennek és Pintér Sándornak
akik mindenben a segítségemre voltak.

A mûvelôdési házban a nyitva tartás idejében szeretettel
várom az asztaliteniszezni vágyókat.

Az idei augusztus 20-ai Falunap várható programja: Isten-
tisztelet, rézfúvós koncert, gyermekprogramok, operett gyöngy-
szemek, tûzijáték, koncertek. A végleges változat még szerve-
zés alatt. Új telefonszámom: 20/211 1432

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a

tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat

öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!
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2. kategória díjai:
Elsô díj: 12 000 Ft
Második díj:    8 000 Ft
Harmadik díj:    4 000 Ft

Elôzetes a martonvásári ünnepi programokból

Július 18. szombat

11 óra: „20 éves a Magyar Foltvarró Céh”- Kiállítás a marton-
vásári foltvarrók elmúlt 10 évében varrott anyagából

14 óra: Kiállítás a 19 év alatt megjelenô „Martonvásári Napok”
kiadványaiból a Városháza Geróts termében

16 óra: Kiállítás és megnyitó ünnepség az SPR Mûvészeti Cso-
port képzômûvészeti tábor alkotásaiból, az MTA Marton-
vásári Mezôgazdasági Kutatóintézete télikertjében

19 óra: Nemzeti Filharmonikusok Beethoven koncertje az     
MTA Martonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézete szigeti 
szabadtéri színpadán

Július 19. vasárnap

10 óra: Nemzetközi RAPID sakkverseny az MTA Martonvásá-
ri Mezôgazdasági Kutatóintézete ebédlôjében

Július 21. kedd

NÉPTÁNCKURZUS (július 21-25 között):
MEZÔKÖLPÉNYI TÁNCOKTATÁS
Néprajzi (helytörténeti) kiállítás Mezôkölpényrôl, Martonvá-
sárról és a 30 éves Százszorszép Táncegyüttesrôl a Beethoven
Általános Iskola aulájában.
19 óra: Ökomenikus Istentisztelet a martonvásári Schröder 

Gyula katolikus esperes plébános és Zöld Imre mezôkölpé-
nyi református lelkész közremûködésével a martonvásári 
római katolikus templomban

21 óra: Nyitó táncház

Július 24. péntek

8 óra: Kirakodó vásár és kézmûves foglalkozások a Mezôköl-
pénybôl érkezô kézmûves mesterek közremûködésével a 
mûemlék óvoda udvarán (Dózsa Gy. u. 13.)

14 óra: Borút találkozó - a Kertbarát Kör, a Martonvásári Nyár
Kulturális Egyesület és a Klubház szervezésében a mûem-
lék óvoda épületében (Dózsa Gy. u. 13.)

JUBILEUMI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
19 óra: Néptáncosok utcai fölvonulása a Szt. László Völgye 

Lovas klub közremûködésével
20 óra: NÉPTÁNC GÁLA a jubileum jegyében az MTA Mar-

tonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézete szabadtéri színpa-
dán

Július 25. szombat

„LOVAS NEMZET VAGYUNK…”
Kora reggeltôl nemzeti hagyományokat ôrzô programok a Vá-
sártéren
9 óra: III. Martonvásári  Bringatalálkozó a Sporttelepen
14 óra: Horváth Ottó kézilabda emléktorna a Sportpályán
19 óra: Nemzeti Filharmonikusok Beethoven hangversenye az

MTA Martonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézete szabad-
téri színpadán

Július 26. vasárnap

9 óra: Szent Anna-napi búcsú, MISE az MTA Martonvásári 
Mezôgazdasági Kutatóintézete szabadtéri színpadán

15 óra: Rehus Tibor labdarúgó emléktorna a Sportpályán
20 óra: Anna-napi bál a Postakocsi Vendéglôben

Augusztus 1. szombat

19 óra: Nemzeti Filharmonikusok Beethoven koncertje az 
MTA Martonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézete szabad-
téri színpadán

Táborok

SPR Mûvészeti Csoport Képzômûvészeti tábora
Jelentkezés és információk: (30) 851-8882 telefonszámon.

Néptánctábor július 21-25. között
Információk:
Németh Ildikó mûvészeti vezetônél (20) 371-8653
vagy Szabó Szilárd együttes vezetônél (70) 253-9859

Tordas Község Önkormányzata

AMATÔR FOTÓPÁLYÁZATOT

hirdet, két kategóriában, az alábbiak szerint:

1. kategória: Tordas Község mai arculatát, hangulatát, ne-

vezetességeit bemutató kép

A pályázaton 6 db 15 x 21 cm méretû, színes, saját készítésû
képpel lehet részt venni, amelyet más pályázatra nem nyújtot-
tak be.

2. kategória: Tordas Község múltját bemutató kép

A pályázaton színes, vagy fekete-fehér, korábban készült kép-
pel lehet részt venni

A pályázó hozzájárul, hogy a vonatkozó törvényben megha-
tározottak szerint a pályázatra benyújtott fotókat Tordas Köz-
ség Önkormányzata nyilvánosságra hozza, azokat a település
kiadványaiban ellenérték nélkül, szabadon felhasználja.

A pályázat elbírálását 5 tagú zsûri végzi.

Az 1. kategória díjai:
Elsô díj:  20 000 Ft
Második díj:  15 000 Ft
Harmadik díj: 10 000 Ft

A zsûri további díjazást is megállapíthat.

MEGHOSSZABBÍTVA!
A pályázat postára adásának határideje: 2009. augusztus 31.

Beküldési cím: Tordas Község Önkormányzata
„FOTÓPÁLYÁZAT”

2463 Tordas, Szabadság u. 87.

A borítékon jeligét és a kategóriát kell megadni, nevet, cí-
met ráírni TILOS! A képek hátoldalára csak a jeligét kell írni,
az 1. kategóriában ezen felül 1-6-ig kell megszámozni a képe-
ket.

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

KEDVES SZÜLÔK!

ANNAK ELLENÉRE, HOGY ÚJ ÓVODÁT TERVE-
ZÜNK, NEM SZABAD A RÉGIRÔL SEM MEGFELEJT-
KEZNÜNK.
ÉPPEN EZÉRT AUGUSZTUS HÓNAPBAN AZ OVI
KIFESTÉSÉRE TÁRSADALMI MUNKÁT SZERVE-
ZÜNK!
VÁRUNK MINDEN SEGÍTENI KÉSZ SZÜLÔT, AKIK
SEGÍTSÉGÜNKRE TUDNAK LENNI. ÉDESANYÁK
SEGÍTSÉGÉT AZ ELÔ- ILLETVE UTÓMUNKÁLA-
TOKBAN (PAKOLÁS, TAKARÍTÁS), ÉDESAPÁKÉT
PEDIG A NEHEZEBB FIZIKAI MUNKÁBAN, ESET-
LEG A FESTÔHENGERREL TÖRTÉNÔ FESTÉSBEN

VÁRJUK! VÁRJUK ÖTLETEITEKET, TANÁCSAITO-
KAT ÉS JELENTKEZÉSETEKET BÁRMELYIK SZMK
TAGNÁL!

ELÔRE IS KÖSZÖNJÜK!

ÓVODAI SZÜLÔI MUNKAKÖZÖSSÉG
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Kedves Fiatalok!

II. KOMISZ

INTEGRÁLT SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

A „Jövôt Nekik is” Alapítvány és a Baptista Szeretetszol-
gálat Komédiás Integrált Színháza szervezésében szeretettel
várunk minden kedves fiatalt (korhatár nélkül) az augusztus-
ban megrendezésre kerülô színjátszó táborba.

Idôpont: 2009. augusztus 10-16., Helyszín: Tordas

Résztvevôk: KOMISZ színészek és kistérségi fiatalok

Program:
A tábor ideje alatt Tolcsvai-Müller-Sziámi: Isten pénze címû
musical kerül feldolgozásra és a tábor záró részeként bemuta-
tásra az érdeklôdô közönség számára.
Szabadidôben sok-sok vidámság, közös fürdôzés, bográcso-
zás, tábortûz és szuper bulik várnak Rád!

Eredményes pályázat esetén a részvétel ingyenes, ellenkezô
esetben 5 000 Ft/fô/hét!

Érdeklôdni és jelentkezni a 30/699 5281 és 30/6421906 szá-
mokon lehet. Koordinátor: a „Jövôt nekik is” Alapítvány kép-
viseletében Papp Éva (az életmentô csapat tagja)

A program támogatói: Szollár László, Szent Flórián Tûzoltó
Egyesület, Honvéd Szakszervezet, Fôv. Önk. Ért. Fogyatéko-
sok Otthona, Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat) Tordas,
önkéntes segítôk

2007 nyarán hasonló formában Gyúrón, a Valahol Európában
c. musicalt dolgoztuk fel és mutattuk be gyúrói, martonvásári
és tordasi fiatalok, valamint a KOMISZ színészei közös mun-
kálkodásának köszönhetôen.
A késôbbiekben ugyanezt a produkciót elôadtuk Budapesten, a
MOM Mûvelôdési Központban, Dunaújvárosban, Ráckeresz-
túron, Kápolnásnyéken.

Képek a gyúrói táborból:

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Persze augusztusban inkább a strandon, a Balatonon, a

kertben vagyunk, mint az interneten, de íme néhány link azok-
nak, akik benn hûsölnek a lakásban és interneteznek.

1. www.lap.hu – Éppen 10 éve indította a Figyelôt, Nôklapját
és a Startlapot is megjelentetô Sanoma Budapest kiadó a lap.hu
lapcsaládot, amelynek mára 8300 témaköre és havi több millió
látogatója van. Sok jó lap van, egy példa: http://erdély.lap.hu

2. www.neon.hu – A Ringier a korábbi bravo.hu és im.hu ösz-
szevonásával, a print magazinok hátterével új online kikötôt
indított neon.hu néven. Szigorúan 14 év alattiaknak!

3. www.pink.hu – Sztárok, gasztronómia, stílus, szerelem, szex
és egyéb nôi dolgok, ez a pink.hu, a sokadik nôi portál a sor-
ban.

4. www.idokep.hu – Lelkes fiatalok, végzett és még hallgató
meteorológusok site-ja az Idôkép, elôrejelzésekkel, élô és
archív webkamera képekkel, animált felhô-, szél, és csapadék-
térképpel, élô viharvadászattal és szupercella videókkal.
Ajánljuk!

5. www.sziget.hu/fesztival - Lassacskán megint itt a Sziget.
Hírek, kereshetô programadatbázis, online jegyrendelés, min-
den egyben a Sziget site-on. Elsô szigetelôknek ajánlott az el-
múlt 16(!) év fotógalériája.

6. http://szaguldocirkusz.blog.hu - Több, mint 1 éve üzemel
már a száguldó cirkusz blog, szinte naponta jelentkezik új ér-
dekességekkel a F1 világából. Jó példa arra, mitôl jobb/napra-
készebb/érdekesebb egy fanatikus személyes blogja egy szer-
kesztôség által készített sport magazinnál. Jegyeket egyébként
közvetlenül itt érdemes nézni: www.hungaroinfo.com.

7. www.brands.hu – Márkák barátoknak, mondják magukról.
Ez kérem egy új online, zártkörû vásárlói klub, amely eredeti,
márkás termékeket kínál tagjainak 30-70%-os kedvezménnyel.
Vásároljunk online!

8. www.nepmuvesz.hu és www.nepzene.hu – Jó kiinduló hely
népmûvészeti programok, kiállítások, magyaros receptek kere-
séséhez. A webshopban népzenei albumok és mézeskalácsszív,
a virtuális alkotóházban gyermekjátékok és papírmerítés.

9. www.twitter.com (angolul!) – Újabb amerikai ôrület az
Amazon, a Google és a Facebook után itt az új felfedezett, a
Twitter. Megint egy site, ahol kapcsolatot tarthatunk a család-
dal, kollégákkal, barátokkal, és elmondhatjuk nekik, éppen mit
csinálunk. Az 5 fôs cég éppen világot hódít, kíváncsian várjuk,
mire jutnak.

10. www.wannabesociety.com (angolul!) – Egy másik ôrület,
ami hódít Európában, fekete-fehér alapon egy-egy szó trend-
settereknek, könyvön, pólón, bikinin, matricán, kitûzôn. Fejez-
zük ki magunkat egyetlen szóval, hajrá!

Bíztatok hát továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc
weboldala és megosztaná, küldje el, és bekerül a következô
„Webre fel!” ajánlóba.

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com
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Gyarlóság

Mikor megszületünk, érdeklôdéssel tekintünk az élet felé,
minden újdonság örömmel és várakozással tölti el szívünket.
Utóbbi mondatommal természetesen a gyermekre céloztam,
hiszen ez a késôbbiekre tekintve már nem reális, legalábbis
szemernyi kivételtôl eltekintve. Habár az ember a teremtés
koronája, a beszéd és még további kiváltságok kiemelik az ál-
latvilágból, ez csak közhiedelem. Ahogy az embernek neve-
zett teremtmény cseperedik, lassan a legkegyetlenebb és leg-
pusztítóbb lénnyé válik, és szépen lassan, fokozatosan gyilkol-
ja a világot, érthetjük ezt szó szerint is.

Bár sajnos én „már”nem igazán tartom magam vallásosnak,
egyes okok folytán, legyen ez a saját kis gyarlóságom, de sok
mindenben hiszek, pontosabban csak hittem, és azon hitemért,
hogy alapvetôen minden ember jó és értékes, már rengetegszer
drágán megfizettem, és a csalódáson kívül semmi nem maradt
nekem. Soha nem kívántam rosszat senkinek, bár személy sze-
rint az én életemet már rengeteg tragédia, és rossz értelemben
váratlan esemény tarkította, viszonylag ifjú korom ellenére.

Ahogyan a nagy filozófusok is mondják, sosem szabad fel-
adni az életbe vetett hitünket, az imént már oly sokszor emle-
getett „emberi lény” mégis minden eszközzel igyekszik mega-
kadályozni társait abban, hogy elviselhetôbbé tegyék maguk-
nak ezt a szenvedést, amit „Élet” címszóval emlegetünk. Eny-
nyit bevezetésként, ezek csupán a személyes érzéseim az en-
gem ért újabb tragédia folytán…

Szûkítsük a kört tovább, a mi falunkra, Tordasra. Másról
sem hallani, mint az emberek gyalázkodásáról, akik kisstílûen
adják elô a Parlamentünkben nap mint nap lezajló szennyet,
újságokban, vitafórumokon, minden eszközzel, azon cél érde-
kében, hogy a falu fejlôdhessen. Azt gondolom, ez abszolút fö-
lösleges energia- és idôpazarlás, nem a politika és a pártok te-
szik tönkre az országot, van egy közös ellensége a „normális”
embernek, aki és társai a levelem ihlették.

Ez a falu sosem indul fejlôdésnek, amíg olyan lények a la-
kosai, akik rettegésben tartják a többséget rablással, betörések-
kel, fenyegetésekkel. Személy szerint azt gondolom, ez nem a
XXI. század újabb förmedvényes vívmánya, ezt köszönjük a
Magyar államnak, lassan az európai élmezônybe lépünk, de
nem a fejlettség tekintetében…

Jelen esetben másról van szó. Többször hallhattunk róla,
hogy a tordasi Szôlôhegyen kutyákat mérgeznek meg. Miért
is? Az ég a tudója… Úgy néz ki, a Szôlôhegyrôl ez a jelenség
lassan beköltözött a falun belülre.

Aki állatbarát, tudja mit jelent egy háziállatot felnevelni,
gondozni, kötôdni hozzá, miképpen a háziállat is érzi a kötô-
dést, és mivel írásomban konkrétan a saját kutyámat gyászo-
lom, ô is kimutatja szeretetét a család felé. Szinte családtaggá
válik. A gazda, ha az állat beteg lesz, nem sajnál sem idôt, sem
pénzt, csak a szeretett állat a lehetô legtovább családja része
maradhasson, ugyanis az állatoknak sajnos nem jut annyi idô,
mint az embernek. A háziállat rengeteg örömet, vidám pillana-
tot szerez gazdájának, szánom azokaz az embereket, akik ilyen
pillanatokat sosem éltek át.

Tegnap délután munkából hazatérve láttam, hogy a kutyám
nagyon beteg. Már hiába vittem állatorvoshoz, nem tudták
megmenteni. Most is itt cseng a fülemben az orvos utolsó sza-
va: „A halál oka: mérgezés”  Kérdem én: kinek volt útjában az
én kutyám? Ki az, akinek ezután jobb lesz az élete attól, amit
tett? Kinek okoz örömet egy állat meggyilkolása, és az, hogy
mérhetetlen bánattal sújtja gazdáit? Ez az igazi gyarlóság. Re-
mélem az illetô soha többé nem tud majd tükörbe nézni, bár ezt
csak a naivságom mondatja velem.

Bárcsak valamilyen eszközzel a nyomára lehetne bukkan-
ni, hogy legalább más emberek életét ne keseríthesse tetteivel,
és elnyerje méltó büntetését. Az összefogásra most lenne szük-
sége a falunak, azt a néhány embert, akik hasonló cselekede-
tekre képesek, kiûzni innen, minél elôbb, mert mi lesz a vége
ennek az egész bûnügyi sorozatnak?

Nemsokára nem egy szerencsétlen állat, hanem egy ember
válik áldozattá…  Erre várunk?

Tordas, 2009. június 30.                              Egy tordasi lakos

SOROZAT A VESZÉLYES
GYOMNÖVÉNYEKRÔL

(A mérgezôek)

A gyomnövények között vannak olyan fajok- fajták ame-
lyek önmagukban mutatósak és termésük kívánatos is lehet.
Viszont a növény mérgezô, emberre és állatra egyaránt. Ezért
jó ha felismerjük és megfelelô módon kezeljük ezeket a gyom-
növényeket (növényeket).
A burgonyafélék (Solonaceae) családjában igen sok mérgezô
növény van.
A környékünkön megtalálható gyomok:

A burgonya mint kulturnövény föld feletti része mérgezô!

A burgonya gumó (föld alatti (etiolált szár)) ha fényre kerül,
megzöldül (asszimilál) és ez is mérgezô.

A felsorolt növények morfológiáját, biológiáját, kártételét és az
ellenük való védekezést hosszasan lehetne sorolni. A szakiro-
dalom ezekrôl bôségesen ír. Legyünk óvatosak! A felsorolt
gyomokat irtsuk.
A mérgezô növények bemutatása még folytatódik.

Közreadta: Derecskei János

„Nyerjen a mi iskolánk”

Az Univer program nyertesei között volt iskolánk: több
mint 200 sulipont gyûlt össze, így a gyerekek 5 kosárlabdát
kaptak ajándékba. A nagy népszerûségre való tekintettel az

Csattanó maszlag
(Datura stramonium)

Beléndek (Hyosciamus niger)

Nadragulya
(Atropa bella donna)

Fekete ebszôlô
(Solanum nigrum)

Burgonya
(Solanum tuberosum)

Burgonya gumó

Univer úgy döntött, hogy
2009. szeptember 1-tôl
újra elindítja a játékot.
Szeptembertôl gyûjtsük
újra a pontokat!

Hajbin Tímea
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RECEPT

A hónap közepe táján már megírtam az ehavi ételajánló-
mat, mostanra viszont sántít kicsit a felvezetés. Azt fejtegettem
benne, hogy milyen aszály is van, és hogy lôttek a nyári idény
finom zöldséges és gyümölcsös ételeinek. A meggy, a cseresz-
nye aszalva lóg a fákon, és ami éppen most virágzik, vajon
lesz-e belôle zöldség, gyümölcs… vagy pusztán elsül.

Bácsikat hallottam beszélgetni az orvosi rendelôben: „már
háromszor árasztottam el a krumplit a kertben a jó hozam re-
ményében, lesz majd vízszámla biztosan”.

Én meg irigykedve mentem haza a tikkasztó melegben, fájó
torokkal és sopánkodtam. Nem hogy locsolótömlôm, de még
kerti csapom sincs, amibôl meglocsolhatnám a kertemben kó-
kadozó cserjék, virágok görcsbe rándult gyökereit.

„Gyönyörû víz, súgom a növényeimnek, lazítsátok el görcs-
be rándult gyökereiteket, a trauma elmúlt”

No, hát ezt akkor még nem mondhattam. Mára tényleg el-
múlt, ötödik napja esik. A vastag esôfüggöny illatos zsálya sza-
gát hozza a kertbôl és beteríti vele a házat. Így kevésbé félel-
metes a délidôben villámlással, csattogással leszakadó ég.

Reményt ad. A „krumplis” bácsinak is, és nekem is. Lesz
gumó a bokrok alatt, és ha lesz, az egyik kedvenc újkrumplis
ételemet eszem elsôként (a hozzá való gumókat én a boltban
veszem).

A krumplit elárasztó bácsinak ajánlom ezt az ételt, nem
néztem hátra, de úgy emlékszem, a kertészkedés mellett a cu-
korbetegség is téma volt a rendelô várójában. Úgyhogy csak
keveset ebbôl az ételbôl! Megkóstolni viszont kötelezô!

Oregánós újkrumpli, tejfölös túróval
A bokor alatt kikapkodott újkrumplit alaposan megmossuk.

Ahogy van, gusztusos kockákra vágjuk. Olajjal kikent tepsibe
rakjuk, jól megszórjuk szárított oregánóval és sóval, a tetejére
is löttyintünk kevés olajat és jól összeforgatjuk. Lefóliázva elô-
ször megpároljuk, majd fólia nélkül pirosra sütjük. Nem mon-
dom, hány fokon és mennyi ideig, mindenki ismeri a sütôje ké-
pességeit.

Amíg sül, négy személyre 25 dkg túrót egy nagy doboz tej-
föllel összekeverünk, sóval, borssal és tetszés szerinti zöldfû-
szerekkel, petrezselyemmel, snidlinggel ízesítjük.

A forró, pirosra sült, felpöndörödött héjú krumplikat tálal-
juk és a hideg tejfölös túrót rákanalazzuk. Egyszerû étel, de
higgyék el, a kedvencek közé fog tartozni. Jó étvágyat!

Kunsági Gabi

MÉTA NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR

Július 4. és 12. között rendezték meg Karádon a 18. népzenei
és néptánc tábort, ahol a több mint száz fiatal zenész napi 9-10
órát játszott a vonós hangszerén. A napot minden este „össze-
húzás” (összemuzsikálás), majd táncház zárta. A Méta együttes

által rendezett táborban az együttes tagjain kívül vendég taná-
rok foglalkoztak a tanulókkal. A tordasi mûvészeti iskolából
hárman, Erdélyi Kristóf, Kerényi Tamás és Somlói Tamás vet-
tek részt a kurzuson, ahol Nagy Zsolt, iskolánk tanára volt az
egyik házigazda. A pénteki gálaesten közel negyvenen zenél-
tek egyszerre a színpadon, erre még Boldizsár József tordasi
prímás is azt mondta, hogy ilyet még nem hallott. A fantaszti-
kus élményt a youtube-on megosztjuk önökkel, érdemes meg-
nézni: www.youtube.com/watch?v=vE8NHOMMc7Y

Teszár Tamás

FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS
Csak annyit fogyasszunk, amennyit mi magunk is meg tu-

dunk termelni. S nem csak ma, hanem holnap, holnapután is.
Milyen egyszerûnek tûnik a fenntartható fejlôdés alapelve.
Annál nehezebb dogunk van, ha ezt a gyakorlatban is meg sze-
retnénk valósítani.

A fenntarthatóság ugyanis nem szûkíthetô egyetlen terület-
re. Ma már a kezünkben van valamennyi olyan technológia,
amivel meg tudnánk oldani azt, hogy Magyarországnak ne
legyen szüksége külföldrôl importált energiára, ásványolajra,
gázra és áramra. De az állam nem ösztönzi ezeknek az energia-
fajtáknak a tömeges elterjesztését, így a gazdaság sem készült
fel arra, hogy ezekkel a technológiákkal kiszolgálja a társadal-
mat, s a viszonylagos drágaságuk és a hosszú megtérülési idô
miatt a családok és intézmények is maradnak a régi, környezet-
terhelô, hosszú távon tarthatatlan, ám „jól bevált”, megoldá-
soknál.

A fenntartható fejlôdés csak akkor valósítható meg, ha
mind a három alappillér: a társadalom, a gazdaság, és a környe-
zet jövôjét egyetlen rendszerben képzeljük el, s a gazdasági és
társadalmi problémák megoldásánál is mindig figyelembe
vesszük azok környezeti hatásait és fordítva.

A fenntartható fejlôdés megvalósítható ugyan egyetlen te-
lepülésen is, de akkor nagyon törékeny és sebezhetô az az
egyensúly, ami így létrejön. Egyetlen bolygónk van, ahol tud-
juk, hogy minden mindennel összefügg. A nagy széntüzelésû
erômû és a kis falusi családi ház kéményén kiáramló szennye-
zôanyagok és széndioxid egyaránt hozzájárul a klímaváltozás-
hoz, a tengerszint megemelkedéséhez, Tuvalu szigetének el-
süllyedéséhez és a jegesmedvék kihalásához.

Ha Kínában, Indonéziában, Indiában mindenki úgy szeret-
ne élni, mint mi itt a „nyugati világban”, akkor nagyon sok
Földre lenne szükség. Pedig az a szédítô fejlôdés, a gépkocsik
számának robbanásszerû növekedése Ázsiában azt mutatja,
hogy a cél ott is a nyugati jólét. Közben a társadalmak egyre
inkább kettészakadnak, nem csak a fejlett és a fejlôdô világ
közötti szakadékot növeli az egyre nagyobb nyomor, amit csak
fokoznak a mind gyakoribb extrém idôjárási események, ha-
nem a modern fogyasztói társadalmakban is egyre nagyobb a
szakadék a jólét és a szegénység között.

A fenntartható fejlôdés éppen ezért csak globális méretek-
ben valósítható meg. Meg kell szabadulni attól a ránk erôltetett
elképzeléstôl, hogy az egyes társadalmak és országok számára
a legfontosabb dolog a gazdasági növekedés, ami minden gon-
dot megold. Az élet folyamatosan rácáfol erre. A növekedés
ugyanis azt jelenti, hogy egyre nagyobbak leszünk, s a „bruttó
nemzeti termék” a GDP növekszik akkor is, ha a termékek elô-
állítása óriási környezetszennyezéssel és emberek millióinak
megbetegedésével jár, növekszik akkor is, ha ezt a többletet
tankok és taposóaknák elôállításával érik el, de növekszik ak-
kor is, ha ez a szám a környezetet kímélô technológiák megho-
nosítását és elterjesztését is tartalmazza.

A növekedés helyett fejlôdésrôl kellene beszélni, hiszen
míg a növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlô-
dés azt jelenti, hogy jobbak leszünk.

Önállóan egyetlen család vagy egyetlen település sem va-
lósíthatja meg a fenntartható fejlôdést. De minél többet beszé-
lünk róla, minél többen próbáljuk egy-egy elemét megvalósí-
tani a szûkebb környezetünkben, annál valószínûbb, hogy az
világméretekben is elterjed, s megtartjuk és a megmentjük a
Földet a magunk és unokáink számára is.

(Forrás: www.greenenergy.hu)

A RENESZÁNSZ NÔEGYLET és a MÛVELÔDÉSI HÁZ a
tavalyi sikeres tábor után idén ismét napközis tábort szervez
általános iskolás gyermekek részére, július 20. és 24. között.

Az egész napos elfoglaltságot és felügyeletet
a Nôegylet tagjai biztosítják.

A részvételi díj öt napra 3 500 Ft/fô, amely a napi háromszori
étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tartalmazza.

Jelentkezés Szabó Katánál, a 20/2111-432 telefonszámon.
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A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje

Labdarúgás

Egy újabb bajnokságot tudhatunk magunk mögött, nem is
akármilyen eredménnyel. Kénytelenek vagyunk visszanyúlni a
korábbi évek helyezéseihez, hogy mindannyian lássuk, érde-
mes Tordason „focizni”, ehhez a csapathoz-közösséghez tar-
tozni, szurkolóként, vezetôként, támogatóként…

Felnôtt csapatunk 2005/2006 bajnoki évében a 14. helyen,
2006/2007-ben a 11. helyen, 2007/2008-ban a 9. helyen, míg a
2008/2009-es bajnoki évben az 5. helyen végzett! Sikeres, jól
együttmûködô csapat kovácsolódott össze, nemcsak a pályán,
hanem azon kívül is megbecsülés és összetartás jellemzi ôket.
Jelenlegi edzôjük, tavaly október óta - Kollár Endre távozását
követôen - Kozma László.

Ifjúsági csapatunk 2005/2006-os bajnoki évben a 15. he-
lyen, 2006/2007-ben 9. helyen, 2007/2008-ban 6. helyen és a
2008/2009-es bajnokságot a 8. helyen zárta. Szívbôl reméljük,
hogy ôk is nagyon büszkék magukra, az olykor nehéz idôsza-
kok ellenére is. Bízunk abban, hogy továbbra is erôsítik egy-
másban, hogy megéri edzésekre járni, a mérkôzésekre közös
erôvel kiállni. A csapat edzôje Csillag Szilveszter.

A következô bajnoki évadra való felkészülést július 21-én
kezdjük.

Kedves Gyerekek! Augusztus közepétôl ismét várjuk je-
lentkezéseteket - 9 éves kortól - erôtôl és focitudástól függet-
lenül. Az is próbálja meg, aki eddig nem rúgott labdába… nem
tudni mibôl-kibôl lesz a cserebogár!?

Az U-11 ill. az U-12-es korcsoportban két játékosunk is
eredményesen szerepelt a Videoton utánpótlás csapatában
(VUK). Egyikük pedig Vácott, a nemrég megrendezett Nem-
zetközi Utánpótlás Labdarúgó Tornán is bemutatkozhatott, Fe-
jér megye válogatott játékosaként.

Köszönjük játékosaink egész éves kitartó munkáját, és kö-
szönjük mindenki segítségét, támogatását, bíztatását, aki kivet-
te részét e közösség „munkájában”! Amire természetesen a jö-
vôben is feltétlenül számítunk! Hajrá Tordas!

 Tordas SE. Labdarúgó Szakosztály

Tenisz

MEGHÍVÓ

A tordasi tenisz szakosztály
XII. TORDAS KUPA

teniszbajnokságát
rendezi

2009. augusztus 22-én 9 órától
egyéniben 45 év alatt és felett,

valamint párosban, 14-tôl 99 éves korig.

Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik
 és mûvelik valamilyen szinten a teniszt, és nem szerepelnek
felnôtt ranglistán az elsô 500 versenyzô között.

Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig, nevezési díj ebéddel
és frissítôvel 2 500 Ft/fô.

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom. Az elsô kör veszte-
seinek lesz „vigasz”!

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a teniszpályán!
A verseny támogatói
TORDASI CSÁRDA (www.tordasicsarda.hu)
BOGLYA CSÁRDA - Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA - Tordas
Meditax-Tordas KFT. (www.meditax.hu)
GYÖRGYI ABC - Tordas

Versenyigazgató: Tóth Gábor 30/93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor

A VERSENY KORÁBBI GYÔZTESEI:

1998. MOLNÁR ZSOLT (Budapest)
1999. MOLNÁR ZSOLT (Budapest)
2000. RITTLER GÁBOR (Szabadegyháza)
2001. MAROSDI ATTILA (Budaörs)
2002. NÁNÁSI DÁVID (Tordas)
2003. DOBÁK TAMÁS (Érd)
2004. NAGY ISTVÁN SEN. (Székesfehérvár)

és CSEPELI ZSOLT JUN. (Tordas)
2005. ÁDÁM ISTVÁN SEN. (Érd)
  és TAKÁCS TIBOR JUN. (Szabadegyháza)
2006. MARKÓ GÁBOR SEN. (Érd)

és JÁGER ZOLTÁN JUN. (Dunaújváros)
2007. KÖPFL JENÔ SEN. (Székesfehérvár)

 és TAKÁCS TIBOR JUN. (Szabadegyháza)
2008. MARKÓ GÁBOR SEN. (Érd)

és TAKÁCS TIBOR JUN. (Szabadegyháza)

A TORDAS SE. HÍREI
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Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

Hétfôi munkanapokon:      8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Szerdai munkanapokon:    8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Tel.: 22/460-233, 460-004/107, Fax: 22/460-229

dr. Matota Kornél körjegyzô

Tisztelt Ügyfeleink!
2009. április 6-tól a Községháza

és a védônô telefonszámai a
következôk:

Központi telefonszám: 467-502

Adóügy közvetlen száma: 668-067

Fax közvetlen száma: 467-655

Védônô közvetlen száma: 668-034

A Víziközmû Intézmény ügyintézôje
a központi telefonszámon érhetô el.

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmo-
 nológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.

Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
 órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizs-
 gálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti be-
 avatkozás elvégzését megszervezzük.
 Légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai kivizsgálás.

Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
 kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.
 Bejelentkezés: tel: 22/467-527, 06 20/390 1505

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

TORDAS.HU
HÍRLEVÉL

Az önkormányzati honlap új
szolgáltatása április 14. óta ér-
hetô el a hírlevélre feliratkozók
számára.

Ne maradjon le a legfrissebb
információkról!

Iratkozzon fel
hírlevelünkre!

Tisztelt Lakosok!

Kérem Önöket, hogy a csatorna hálózatot a rendeltetésnek
megfelelôen használják. Idegen eredetû tárgyakat (pelenka,
ruhanemû, szemét) ne dobjanak a rendszerbe, mert dugulás-
hoz vezethet és az átemelô szivattyúk meghibásodását okoz-
hatja. Ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát észlelnek,
hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô tele-
fonszámon 06 30 641 69 35.

Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

Tisztelt Lakosok!

Mivel a csatorna hozzájárulás befizetése a végéhez közele-
dik, szeretnénk megkérni önöket, hogy mielôtt befizetnének
a Takarékszövetkezetben, a túlfizetés elkerülése érdekében
egyeztessenek a társulat ügyintézôjével, a fennálló tartozás-
ról.
Kérjük, aki átutalással teljesíti kötelezettségét, vizsgálja fe-
lül az utolsó utalás idôpontját, ami maximum: 2009. augusz-
tus hónap.

Telefon: 06 25 507 931
Együttmûködésüket elôre is köszönjük:

Ráckersztúr és Térsége Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálata
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KISTÉRSÉGI
KÖZPONTI ORVOSI

ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008

Szombat, vasárnap
és ünnepnapokon

Martonvásáron van ügyelet
9-tôl 17 óráig.

Fontos telefonszámok:

1. Mentôk 104
2. Betegszállítás 22/311-325
3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
6. Tûzoltók 105
7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
8. Általános segélyhívó 112
9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502

(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

háziorvos

Rendelési idô:
hétfô 8:00 - 12:00
kedd 14:00 - 18:00
szerda 8:00 - 11:00

csütörtök 13:00 - 17:00
péntek 8:00 - 11:00

Tordas Védônôi Tanácsadó

Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés: Dolinka Zsoltné

szerda: 8.30-12.00
Védônô közvetlen száma: 22/668-034

Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás és Dr. Harbula Ildikó, szerda: 13-14

Martonvásári Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

Sajnovics tér
Nyitvatartás:

hétfô 8:00 - 12:00
szerda 8:00 - 12:00

csütörtök 13:00 - 17:00

Szemészeti szakrendelés

Minden páratlan héten szombaton 9-12 óráig
Martonvásáron,  a Brunszvik úti rendelôben

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást válla-

lunk. Tel.: 30/365-7786

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99

RENDÔRSÉGI TELEFON
Ez a telefon éjjel-nappal

az éppen szolgálatban lévô járôrautóban csörög ki.
Reményeink szerint a járôrautó így hamarabb érhet ki a

helyszínre, ezzel javul a település közbiztonsága,
és a tordasiak biztonságérzete.

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON
A bejelentéseket éjjel-nappal fogadják!

30/630-8777

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tisztelt Olvasók!
A könyvtár  július 22-e után egy hónapos nyári szüne-
tet tart. A szünet utáni elsô kölcsönzési nap augusztus
24-én (hétfôn) lesz, 13.30-tól 16.30-ig - a régi nyitva
tartási idôpont szerint. Remélem, addig még sikerül
izgalmas vagy éppen pihentetô olvasnivalót találniuk a
könyvtárban, a nyár végén pedig új könyvekkel várom
Önöket!

Varga Szabolcsné könyvtáros

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK,
AKIK FARKAS SÁNDORNÉ FIÁTH ILONA

TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, RÉSZVÉTÜKKEL
FÁJDALMUNKAT ENYHÍTENI IGYEKEZTEK.

  GYÁSZOLÓ HOZZÁTARTOZÓK


