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Jó ütemben halad az Egészségház építése
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Evangélikus hírek

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Ahogy múlik a tél, közeledik a tavasz, úgy sűrűsödnek
az események, a munkák és a feladatok. Nemzeti ünnepünk megünneplése után rövidesen eljön a húsvét, megemlékezünk a Megváltó haláláról és feltámadásáról, majd
egy héttel később döntünk arról, kire bízzuk az országunk vezetését a következő négy évre. Mindeközben
gyors ütemben halad az Egészségház építése és az aláírt
szerződés birtokában rövidesen megkezdődik a Hivatal
felújítása is. Több elképzelés született a Sport- és kultúrcsarnokra is. Reméljük, rövidesen megtaláljuk a legjobb
megoldást, így már nyárra elkészülhetnek a tervei.
Egy pár nappal ezelőtt kíváncsiságból összeszámoltam,
hogy mennyi támogatással, milyen értékű beruházásokkal fejlődött a településünk az elmúlt 8 évben. Számomra
is meghökkentő szám jött ki, több mint 1,1 milliárd
Ft-tal gyarapodott Tordas. Ha végignézzük a listát, láthatjuk, hogy két nagyobb tételből, több közepesből és
sok kisebből áll. Amikor megvalósítottuk ezeket, nagy
öröm volt, hiszen láttuk, megtapasztaltuk mi volt és
miből mi lett. Azonban az idő múlásával hozzászoktunk
ezekhez, természetesnek vesszük és az életünk részeivé váltak. Így most már évekkel később egyre kevésbé
értékeljük, sőt még újabbakat is szeretnénk, melyek már
szinte „járnak” nekünk. Itt felejtődik el a közös gondolat,
az együtt végzett munka, a megvalósulás és a birtokbavétel közös öröme, melyre pedig mindig emlékeznünk kellene. A napokban az utcán az egyik lakó elmondta, hogy
megvárja mi a felhozatal képviselőjelöltekben, kik jelentkeznek erre a feladatra. Jeleztem neki, hogy erre én is 8
éve várok, de a jelenlegi képviselőn kívül soha senki nem
kérdezte meg, hogy mi a gondunk, miben tudna segíteni.
Tessely képviselő úr mindig tisztában volt a település
dolgaival. Tudott a nehézségeinkről, terveinkről és osztozott az örömeinkben, valóban szívén viselte sorsunkat.
A megvalósult eredményeken pedig látszik, hogy nem is
keveset tett érte. Köszönjük a munkáját és számítunk rá,
hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni Tordasért!
De nem csak neki, hanem mindannyiunknak is meg
kell tennünk a magunkét. Az egyik este megkeresett
egy nehéz helyzetben élő lakos, hogy hozzunk neki új
adóscsekkeket, mert a kutyája széttépte. Nem él könnyű
életet, mégis fontos neki, hogy befizesse az adóit. Ez az
igazi tordasi magatartás, amelyet szerencsére még sokan
képviselnek. Nem magyarázkodnak, nem sumákolnak,
nem hőbörögnek, nem keresik a kibúvót. A kevésből is
először befizetik a falunak ami jár, a többit meg megpróbálják beosztani. Mert tudják, hogy emiatt tudunk
működni, ettől leszünk szebbek, ettől fogunk fejlődni.
Mert nem csak magukban, hanem a faluban gondolkodnak. Köszönjük mindenkinek, aki ezt így érzi és így is
teszi! Építsük továbbra is együtt Tordast!
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Juhász Csaba polgármester

JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ
EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE
A válaszfalak után elkészültek az udvari bejárat melletti
külső falak és a belső falpótlások is. Új áthidalók elhelyezésével és föléfalazással szélesítésre került néhány
meglévő nyílás. Falfűrészeléssel és műanyag lemezek
behelyezésével szigetelve lettek a régi falazatok. Március
közepén elkészült a szigetelés alatti szerelőbetonozás is.
A villanyszerelés után tervezzük a belső vakolás elkészítését a meglévő vakolatok javítását.


Juhász Csaba polgármester

A tervek szerint
folyik a ráckeresztúri
szennyvíztelep
rekonstrukciója
A Ráckeresztúri szennyvíztisztító telepen az újonnan tavaly év végén épült denitrifikáló és utóülepítő
medencék körül megtörtént a föld visszatöltése és
tömörítése, munkagödröt megtámasztó szád-lemezek kihúzása. Elkészült a fertőtlenítő medence
munkagödrének kiemelése, dúcolása, a kitermelt föld
ideiglenes depóniára szállítása. Majd elkészült a fertőtlenítő medence és a szippantott szennyvízfogadó
akna építése, valamint az előre gyártott osztóakna és
kormányzóakna beépítése és szerelvényezése. Beszerelésre kerültek az iszaptároló levegővezetékei is. Ha
az időjárás megengedi az eredeti terveknek megfelelően május végén, június elején megkezdődhet a
próbaüzem.
 Juhász Csaba polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A 2018.
ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOKHOZ
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az
országgyűlési választások időpontját.
Azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatta szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőt a választópolgárnak legkésőbb 2018. február 19. napjáig meg kellett kapnia. Aki az
értesítőt nem kapta meg, vagy elveszítette, a helyi választási irodától legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig új
értesítőt igényelhet. Az értesítő megléte egyébként nem
feltétele a választópolgár választójoga gyakorlásának.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy
főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben,
ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A
helyi választási irodán a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig
lehet kérni személyesen, levélben a www.valasztas.hu
honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.
magyarorszag.hu honlapon. Kérelem nyomtatvány a
helyi választási irodánál is igényelhető.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétől
távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti
választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a
lakcíme szerinti névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon
településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján
szavazhat.
A választópolgár legkésőbb 2018. április 6-án (péntek)
16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét
a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Az átjelentkezést személyesen, levélben a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén
a www.magyarorszag.hu honlapon kérhetik. Kérelem
nyomtatvány a helyi választási irodánál is igényelhető.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet
2018. március 6-án (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodánál lehet benyújtani, személyesen, levélben a
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www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül. Kérelem nyomtatvány a helyi választási irodánál is
igényelhető.
A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól, 15.00 óráig lehet kérni.
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig,
kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint
kijelölt szavazókörben lehet (kivéve átjelentkezés esetén).
A szavazás menete
A Tordas községben kijelölt szavazókör:
Hangya Művelődési Ház, 2463 Tordas, Szabadság út 55.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
• lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély.
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon
az országos listát állító jelölő szervezetek, a másokon az
adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő
jelöltek szerepelnek.
Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel
lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerint országgyűlési
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Az a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetve testi fogyatékossága vágy más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt,
ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a
lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe
tollal írt, két egymást metsző vonallal (+ vagy X).
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy személyes
adataikat tartalmazó dokumentumaikat mindenképpen
nézzék át, hogy azok a szavazás napján érvényesek legyenek, ellenkező esetben a szavazatszámláló bizottság nem
engedélyezi a szavazást.
A Tordasi Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Tordasi Polgármesteri Hivatal
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel.: 22/467-502
e-mail: jegyzo@tordas.hu
A választási iroda vezetője: Szűcs Márta
A választási iroda vezető helyettese: Kalocsai-Balogh
Hajnalka
Tordas, 2018. március 12.


Szűcs Márta, HVI vezető
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Tordas Község Önkormányzata

PARKFENNTARTÓKARBANTARTÓGÉPKEZELŐ

munkatársat keres

A munkavégzés helye:
Tordas Község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közterületek, önkormányzati épületek karbantartása,
gondozása
• gépkezelői feladatok (nagy traktor és a hozzátartozó
eszközök kezelése)
• napi 8 órás munkaidő
Munkabér:
megállapodás szerint (MT) + egyéb juttatás (cafeteria)
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• 8 általános iskolai végzettség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Az önéletrajzot személyesen vagy postán kérjük eljuttatni Juhász Csaba polgármester részére (2463 Tordas,
Szabadság út 87.)
Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgármestertől telefonon a 22/467-502 telefonszámon munkaidőben.

TÁMOGASSA CIVIL SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
 „Tordas

Községért” Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07
 Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165-1-07
 Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07
 Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07
 Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-2-07
 „Százlábú Gyermektámogató Alapítvány”
adószám: 18618736-1-07
 Tordasi Gyermekekért Alapítvány
adószám: 18759716-1-07
 Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószám: 18486582-2-07
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A Tordasi Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2463 Tordas, Szabadság út 87.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt
pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok
ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.
A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok
ellátása, ebnyilvántartás vezetése, iktatás, iratkezelés,
ügyfelekkel történő kapcsolattartás.
A pályázat benyújtási határideje: április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szűcs Márta jegyző nyújt, a 22/467-502-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozigallas.hu, www.tordas.hu

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság!
2018. április 3-án, kedden 14 órától 15 óráig
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást
tart a hivatalban.

FOTÓPÁLYÁZAT
Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi naptárához fotópályázatot hirdet tordasi állatos fotók
készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő, vadon
élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval
nem. A pályázat beadási határideje 2018. október 30. A
képeket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni. Az
email tárgya: Állatos képek pályázat, aláírás pedig a
jelige. A levélhez csatoltan egy word dokumentumban
kérjük leírni a kép készítőjének nevét és telefonos elérhetőségét. A dokumentum címe a jelige legyen.
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04.01. (Vasárnap) 22:00-03:00 – Tordasi Locsolóbál – Élőben zenél a LA-NO Live. Belépő 500 ft/fő.
04.07. (Szombat) 07:00-11:00 – Garázsvásár – Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy
a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.
04.10. (Kedd) – Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár
minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub a HANGYA
Művelődési Házban.
04.30. (Hétfő) 16:00 – Májusfaállítás – Helyszín:
Sajnovics János Általános Iskola alatti rét.
05.01. (Kedd) 8:00-17:00 – MAJÁLIS – Sok szeretettel várjuk baráti társaságok, civil szervezetek, intézmények, egy utcában élők közösségeit a reggel 8 órakor
kezdődő főzőversenyen. A sportolni vágyókról idén sem
feledkeztünk el, hiszen 10 órától indul a DUATLON,
majd 14 órától kezdődik a strandröplabda bajnokság. A
rendezvény ideje alatt szörf szimulátorral, ugrálóvárral, vattacukorral, felfújható mászótoronnyal, mobil
kalandparkkal, arcfestéssel várjuk a kicsiket és nagyokat. További részletek a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon.
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04. 09./16./ 23./ 30. (Hétfő) 8:30-9:30 – Gerinctorna
időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben.
04. 09./16./ 23./ 30. (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek a
kisteremben.
04. 09./16./ 23./ 30. (Hétfő) 17:00-18:00 – Tordasi
Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden
régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatlakozás
folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai Sándorné
Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelődési Házban.
04. 11./ 25. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász
ügyfélfogadás a kisteremben.
04. 05./ 12./ 19./ 26. (Csütörtök) 15:00-17:00 – Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében a
kisteremben.
04. 05./ 12./ 19./ 26. (Csütörtök) 18:15-19:15 –
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a
kisteremben.
04. 06./ 13./ 16./ 20./ 27. (Péntek) 19 órától – HANGYA
Mozi Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit. Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel
kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
Vásár időpontok:
04.05. (Csütörtök) 9:00-11:00 – Kriszti & Gábor vásár
04.09. (Hétfő) 9:00-11:00 – Vegyes vásár
04.19. (Csütörtök) 13:00-15:00 – Vegyes vásár
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

PROGRAMAJÁNLÓ ÁPRILIS ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

ISKOL A

ISKOLAI HÍREK
Már nagyon várjuk mindannyian a tavaszt, a meleget és
a napsütést. Reméljük, hogy lassan már megérkezik.
A tavaszi ünnepek sorában elsőként méltó módon emlékeztünk a Forradalom és Szabadságharc hőseiről. A
műsor szervezője Fazekasné Domak Anikó tanárnő volt,
köszönjük szervező munkáját, a gyerekeknek és a Dalárdának a szereplést.
Március 24-én zajlott le elsősorban iskolai rendezvényként a” Jótékonysági Futás”, amely már több megyét is
érintő rendezvénnyé nőtte ki magát. Eredményeiről, sikeréről a későbbiekben fogunk beszámolni.
Zajlanak a különböző területi versenyek, ahol ebben az
évben is megjelenik iskolánk, bár az eredményeket még
nem tudjuk.
Reméljük a tavaszi szünetben mindenkinek adódik lehetősége egy kis pihenésre, feltöltődésre, s azután újult
erővel folytathatjuk a munkát a tanév végéig. Április
28. Igazgatói szünet, majd 29-től április 3-ig tart a
szünet. Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést
kívánok.
Az iskolai beiratkozás időpontja: ÁPRILS 12-13.
8:00-19:00 óráig. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel
6

iskolánk honlapját, ahol a beiratkozással kapcsolatos
minden információt közölni fogunk.
Mint minden évben, most is megelőzi a beiratkozást a SZÜLŐI FÓRUM, illetve a NYÍLT TANÍTÁSI
NAPOK az iskolában.
Április 10-én reggel 8:00 órára fórumra várjuk a kedves Szülőket. Legfőképpen a leendő első osztályos szülők
számára hangzanak el fontos információk, várjuk Önöket szeretettel. Ezután lesz lehetőség arra, hogy az Önök
által kiválasztott tanítási órát, osztályt meglátogassák, a
tanórán részt vegyenek
Ismét az iskolai honlapra, illetve az óvodai Hirdetményre hívom fel mindenki figyelmét. Itt ugyanis
olvasható, hogy mikor melyik tanóra látogatható. Megköszönjük, ha megtisztelnek bennünket.
Április 16-17-én fogadóórán várjuk a kedves Szülőket.
Április 20-ra tervezzük a tavaszi papír- és vasgyűjtést, melynek bevétele az iskolai diákönkormányzat
pénztárát gyarapítja. Ehhez kérnénk szépen majd szülői
segítséget, amit előre is köszönünk.
Mindenkinek kitartást kívánok a hátralévő pár napban.
Kívánom a tavasz eljöttét, szép időt, s ezzel szép ünnepet
minden kedves Olvasónknak, tanítványainknak s a kedves Szülőknek szeretettel.
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MŰ VÉ SZE TI ISKOL A

HAVAS CSILLOGÁS…
Azon kedves olvasók, akik mindig figyelemmel kísérik a
művészeti iskolások versenyeit, minden évben hallanak
a Pesovár Ferenc Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési és
Népzenei Verseny Fejér megyei döntőjéről. Az idén az
eseménynek a lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, AMI és Óvoda adott otthont 2018.
március 2-án.

Erdélyi Csenge

Frey Dávid

A hat területi válogatóról (ebből egynek ismét mi adtunk
otthont) végül 96 műsorszám jutott a döntőbe; hangszeres, énekes szólista és csoport mutatkozott be a szakmai
zsűri előtt, melynek tagjai voltak: Vakler Anna népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára,
Szabó Ágnes népdalénekes, a Villő Énekegyüttes tagja,
Varró János népzenész, a Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium tanára és Németh István népzenegyűjtő.
Az időjárás nem volt túl kegyes, szakadó hóesés nehezítette a közlekedést aznap, izgultunk, hogy is érünk
oda, de ennek ellenére mindenki lelkesen készült és vett
részt a megmérettetésen. Reggel 9.30-tól egészen 17.30ig tartott a produkciók megtekintése, ezt követte a zsűri
tanácskozása, majd az értékelés és az oklevelek átadása.

Péter Szabolcs

A zsűri 10 ezüst, 31 arany és 55 kiemelt arany minősítést
ítélt oda, ami minden eddigi, a megyében megrendezett
versenyt felülmúlt. Erről a napról mi is nagy fényáradatban értünk haza, hiszen a
Tordasi Boróka énekegyüttes (Turú Gergely, Mihályfi
Barnabás, Diósi Csenge, Láng Eszter, Feldhoffer Boglárka,
Tóth Boglárka) Ezüst
Erdélyi Csenge - ének
Arany
Simon Kitti - citera
Kiemelt Arany
Péter Szabolcs - hegedű
Kiemelt Arany
Péter Szabolcs - furulya
Kiemelt Arany
Frey Dávid - furulya
Kiemelt Arany
Tóth Zsófia - hegedű
Kiemelt Arany
Tóth Levente - hegedű
Kiemelt Arany
minősítéseket érdemelték ki tanítványaink.
Az elismeréseken kívül a támogatók jóvoltából számos
tárgyjutalom, szakmai kiadvány, CD, könyv és játék
talált gazdára az eredményhirdetéskor. Ezekből az iskolán kívül még Kitti, Szabi, Zsófi, Levente is részesült, sőt
Dávid egy roller tulajdonosa lett!

Simon Kitti

Tóth Levente

Vakler Anna zsűrielnök a versenyszámok és produkciók
méltatása mellett a felkészítő tanárok lenyűgöző munkájáról is szót ejtett.
Felkészítők voltak: Fazekasné Domak Anikó, Fersch
Andrea, Hegedűs István, Kovács Márton Bence
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Tóth Zsófia
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„ELMÚLT FARSANG,
ITT HAGYOTT…”

ÓVODA

A művészeti iskola szervezésében idén ellátogattunk
Mohácsra, a Busójárásra. Ötödik osztályban hon-és népismeret órán tananyag a farsang témakörnél. Miközben
a busó maszkjainkat készítettük a gyerekekkel, akkor
merült fel bennem az ötlet, hogy mi miért is ne mehetnénk el!? Így aztán meghirdettük, jelentkeztek is a
gyermekek szüleikkel (bár számomra azért kis csalódás
volt, hogy nem volt egy ekkora iskolából 22 gyerek, 22
kísérő szülővel, hogy a nagy buszt megtölthessük…).
De akik elindultunk azon a vasárnap reggelen, izgatottan szálltunk fel a buszra, hogy milyen időjárásunk
lesz, mennyien lesznek, és vártuk már a busókkal való
találkozás pillanatát! Az időjárás kegyes volt hozzánk,
a napsütésben minden programra igyekeztünk időben
odaérni, a felvonulás kavalkádjába ki-ki bekerült, majd

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a szülőket, hogy Tordas Község Önkormányzata képviselő-testületének a 19./2018.(02.27.) önkormányzati határozata alapján az
ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:
2018. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig
2018. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig
2018. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig
Helye: Tordasi Mesevár Óvoda
/Tordas, Szabadság út 134./
1. Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.
2. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében
a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.
 kitöltött jelentkezési lap, mely letölthető a www.
tordas.hu Óvoda
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a nap zárásaként a főtéren lévő hatalmas máglyarakásnál elbúcsúztattuk a telet… (ma már tudjuk, nagyobb
máglyát kellett volna raknunk ) Azt hiszem, büszkék
lehetünk, hogy egy ilyen hatalmas, fantasztikus esemény a mi országunkban zajlik… Akinek még nem volt
szerencséje ehhez az élményhez, kívánom a jövő évin
tapasztalja meg! Megéri!


Fazekasné Domak Anikó, ének-zene, népzene tanár

3. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Felvehető az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Azon gyermek, aki ezen felül a 2018/2019 nevelési év
során tölti be a 3. életévét előjegyzésbe kerül.
4. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A
szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.
5. A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező. A napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő
vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
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6. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanapig.

kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tordas község
jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket!

MESEVÁR HÍREK
Farsang végén elbúcsúztunk a téltől, kiszebábunkba beletettünk minden rosszat. Nagy tüzet raktunk és hangos
kurjongatások, csörömpölések mellett elégettük szalmabábunkat. Valamit azonban „rosszul csináltunk”, mert a
hamu helyén másnap friss havat találtunk.
Nőnap alkalmából a fiúk a maguk által készített kis
virágokkal köszöntötték az ifjú hölgyeket és a családjuk
nőtagjait. Nemzeti ünnepünket, mint minden évben méltóképpen ünnepeltük. Huszárjaink megnyargalták zokni
lovaikat és sok dallal, verssel köszöntötték az ünnepet. A
víz világnapján vízzel kapcsolatos kísérleteket végeztünk,
s szereztünk ezáltal újabb ismereteket környező világunkról. Az egyik legkedvesebb időszakunk is előttünk
áll. Izgatottan várjuk a tavasz közeledtével a nyuszik
érkezését. A húsvéti játszóház keretében tojásokat festünk, márványozunk és különböző figurákat készítünk.
A napokban kapcsolódtunk ismételten az Ovizsaru programhoz, melynek köszönhetően 6 alkalommal interaktív foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek a rendőrség
képviselőinek közreműködésével. Nagycsoportosainknál
tett látogatást az iskolánk igazgatója és helyettese, hogy
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Milichovszkiné Szalai Ilona, óvodavezető

bemutatkozzanak és kölcsönösen megismerhessék egymást a leendő elsősökkel.
Óvodapedagógus kollégáink számos megyei és megyén
túli továbbképzésen vesznek részt, így gazdagítva módszertani kultúrájukat, pedagógiai és pszichológiai ismereteiket. Áprilisban óvodai beiratkozás lesz! A kis apróságok,
kik nemrég még a babakocsikból integettek, jelentkezési
lappal kezükben jönnek az oviba, hogy felvételüket kérjék
a Mesevár lakói közé.
Rohanó világunkban, a mindennapok számos tennivalója mellett, nehéz az egymásra figyelés, egymás
hangjának meghallása. Én mégis szeretnék kiemelni és
példaként állítani egy maroknyi kis közösséget, kik szavak nélkül is önzetlenül tudnak segíteni, partnerek lenni
a dolgos hétköznapokban. Ők a nyuszi csoportos szülők!
Hiszek abban, hogy e jól működő szülő-pedagógus kapcsolat eredménye az, hogy gyermekeik mosolygós, derűs
arccal, felszabadultan jönnek az óvodába és töltik el tartalmas mindennapjaikat. Ezúton is hálásan köszönöm a
segítséget!
Nem utolsó sorban köszönet minden támogatónknak
és segítőnknek, kik adományaikkal szebbé teszik óvodánk kis lakóinak életét.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
„Az ima: belecsimpaszkodni Istenbe”
Szent Paisios (1924–1994)

VISSZATEKINTŐ
MÁRCIUSRA

szereteteddel” jelentéssel bír. Nem véletlen hát, hogy
náluk az irgalom és az anyaméh ugyan az a szó. Ezzel
Isten anyai, óvó, feltételek nélkül elfogadó tulajdonságát
ismerjük fel és el imánkban.
A jó hír, hogy két év múlva lesz újra konferencia. Menjünk együtt!

Jézus-ima konferencia a Sapientia Hittudományi Főiskolán

Nők, anyák, nagymamák, családok Keresztútja

A még havas, különösen hideg szombaton egyházköz- Borka Mária hittantanárnő az egyik nagyböjt pénteki
ségünkből páran részt vettünk a Jézus-imát körüljáró
keresztútra egyházközségünk nő tagjait hívta, hogy együtt
előadássorozaton, de a teológusok tüzes lelkülete máris
imádkozzuk, elmélkedjük át lányként, anyaként, feleelfeledtette velünk a kinti zimankót. Várnai Jakab atya az ségként, nagymamaként, özvegy édesanyaként Krisztus
egyetem rektora ferences derűjével nyitotta meg a napot, Keresztútját elítélésétől sírboltba helyezéséig. Hogy érinha a Jézus-imáról meg akarunk tudni valamit, akkor ne itt tik a keresztút momentumai életünket, képesek, bátrak
üljünk, hanem menjünk haza és gyakoroljuk, de hozzá tette, vagyunk-e felismerni és tudunk-e erőt meríteni Krisztus
a Jézus-imáról beszélni mégiscsak az egyik legjobb hely egy szenvedése és családunkkal közös életünk együtt szemléilyen konferencia. Kiragadtunk pár gondolatot az előadók- léséből? Hol vagyunk mi, hol vagyok én a családomban, a
tól. Kocsis Fülöp érsek atya bibliai szakaszok,
mi történetünkben, a mi passiónkban, a mi
különösen Pál apostol teológiájának megvilágíutunkon Istenhez. Elítélek – vagy felemelek;
tásában arra mutatott rá, hogy az imádságnak
növelem – vagy enyhítem a bajt, fájdalmat;
átalakító ereje van, általa lépünk be az isteni
elmegyek a másik baja mellett – vagy erőmhöz
életbe. És ez az átalakulás az, ami a többi kaptelhetően
segítek vinni a keresztjét? Nehéz kér„KRISZTUS
FELTÁMADT!
csolatunkra is kihat, tehát akkor imádkozunk
dések, őszinte szembenézést igényelnek. Ebben
VALÓBAN
jól, ha egyébként türelmesebbek, kedvesebbek,
segítségünkre volt a templom és közösségünk
FELTÁMADT!”
megbocsátóak, irgalmasak leszünk. Az imádszent tere. Részlet a keresztútból.
ÁLDOTT
HÚSVÉTOT
kozó ember az a lelki ember, aki az imában
II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
KÍVÁNUNK
egyesül az Úrral. A helyes ima átemel a földi
Minden családnak van saját keresztje. MinMINDENKINEK!
életből az örök valóságba, oda-vissza segít,
den családtagnak is van saját keresztje. Merhogy gondolkodásunkban és ebből kifolyólag
jük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram,
tetteinkben is mindig ott legyen, hogy nincs maradandó
sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása,
helyünk a földön. A szíriai Paisios Larentzakis érseki viká- rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkeriustól egy XX. századi ortodox szent tanító, Szent Paisios
désének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent száéletébe és tanításába nyertünk bepillantást, akihez nagyon momra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla
sokan jártak tanácsért lelki életük vezetéséhez és imádsá- tudomást. Elmenekülni előle. De hát nem azért helyezguk végzéséhez. Volt, akinek azt mondta: „Gyermekként tél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam
beszélj Istenhez, mint apukához. Csimpaszkodj bele, ahogy mindentől, ami számomra kellemetlen, sőt azt akarod,
a gyermek csimpaszkodik apjára!” Önzés, elbizakodottság, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Száhiúság, szenvedélyek, megnehezítik az imádságot, a lelki momra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még
életben rövidzárlatot okoznak, elzárják Isten kegyelmét, ha sokszor keresztet is jelent.
mert Ő a szeretet-alázat „hullámhosszán” működik. Baán
Izsák benedek rendi szerzetes atya megosztotta velünk Szír
ÁPRILISI LITURGIKUS NAPTÁR
Szent Izsák gondolatait az ima 3 szintjéről. A 3. szinten, a
 Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
„nem-imának” szintjén az imádkozónak már nincs aktív
szombati előesti szentmise 18 óra)
szerepe, ezért van ikonjaira festve az a mondat, hogy „Min Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)
dennél jobban kell szeretni a csendet”.
 Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte
Sajnos itt nem tudunk több morzsát átadni ebből a szép
17.45-től gyóntatás
napból, befejezésül Jeges Mirjam karmelita nővér előadá Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
sából emeljük ki, amit elmesélt, hogy Ő Oroszországban
tanulta meg a Jézus-imát „Uram Jézus Krisztus, élő Isten
Ápr. 6.
P
Elsőpéntek
Fia, könyörülj rajtam bűnösön!”. A szövegben a könyörülj
szó oroszul „pomiluj” mindamellett, hogy könyörületet
Templombúcsú
Ápr. 15.
V
jelent, a kedvesség, gyengédség, „ölelj körül”, „végy körül
A Szentmise 11 órakor kezdődik.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EVANGÉLIKUS HÍREK
Februárban megtartottuk hagyományos családos farsangolásunkat. Idén mottónk a „mese” volt; minden család
egy ismert rajzfilm különböző szereplőinek öltözött be.
Így együtt játszott és táncolt Masa a Medvével, nálunk
járt a 101 kiskutya, az Angry birds-család, a Százholdas
Pagony lakói, Rumini és barátai, a Ninjagok, Shrek és csapata, és a Só c. magyar népmese szereplői.
A böjti időszak során minden évben egy teológushallgató
szolgál nálunk. Idén Garai Szilvi látogatott el hozzánk;
tartalmas, vidám napot töltöttünk vele együtt.
Február utolsó hétvégéjén az egyházmegye fiataljai Súron
gyűltek össze énekléssel, beszélgetéssel, kirándulással
gazdagított kapcsolatépítésre-ápolásra.
Minden gyülekezetünket érintő alkalomról képes és
részletesebb beszámolót honlapunkon olvashatnak: tordas-gyuro.blogspot.hu

EVANGÉLIKUS
GYEREKTÁBOR
2018. július 16.-20.
Helyszín:

Gyúró, evangélikus parókia
Szeretettel várjuk az óvodás
és az alsós iskolás
gyermekeket!
Jelentkezési határidő: április 15.
További információ és jelentkezés:

UDVAROS DÓRA
udvaros.dora@freemail.hu
0630 820 56 26

Nyári megyei és országos ifjúsági táborok:
APRÓHIRDETÉSEK
Tordasi
magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi
magányszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további
szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a
további szavak 50 Ft/szó.

KERETES HIRDETÉSEK
Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt
adunk.Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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Egyházmegyei if júsági tábor:
2018. 07.29.-08.04. Nagyveleg

Fóti kántorképző tanfolyamai:
kantorkepzo.lutheran.hu

Országos táborok:
Bonyhádi Evangélikus Ifjúsági Tábor:
2018. június 25-30. – Bonyhád
GYÜMI Családos Tábor:
2018. június 25-július 2. – Balatonszárszó
Országos Evangélikus Ifjúsági Tábor:
2018. július 2-8. – Bánk
Evangélikus Foci Tábor:
2018. július 11-16. – Révfülöp
Szélrózsa:
2018. július 25-29. – Bük
Országos Evangélikus Zenei Tábor:
2018. augusztus 6-12.
Országos Evangélikus Biciklis Tábor:
2018. augusztus 6-12.
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

„ENNEK ÍGY KELL
TÖRTÉNNIE...”
Jézus szavai ezek (Máté ev. 26,54). Nagycsütörtökön,
az elfogatása előtti pillanatokban teszi helyre a Mester
harcias tanítványát. Valami olyasmire mutat rá, amiről
gyakran mi is hajlamosak vagyunk elfeledkezni: hogy
Istennek van egy terve.
Ez a terv vezette végig Jézust a mennyei dicsőségből Betlehemig, Názárettől Jeruzsálemig, a virágvasárnapi királyi bevonulástól a golgotai keresztig, a feltámadástól a
mennyei dicsőségig. Ez a terv, amelyben Isten célul tűzte
ki, hogy megment minket Fia szenvedése, halála és feltá-

madása által. Isten terve, ami legyőzötté tette az ellene
lázadó sátáni erőket, minket pedig új életre hívott.
Jézus – látjuk – engedelmesen mindent megtesz azért,
hogy ez a terv elérje célját. S látjuk azt is, hogy ez a terv
nem áll meg a bibliai történetnél: Isten terve velünk szeretne folytatódni! Minket hív meg a vele való közösségre,
minket hív ki az Isten nélküli állapotunkból: a tervének
célja mi magunk vagyunk, mert irántunk való szeretete
kimeríthetetlen.
Ezért kellett így történnie… ott, amikor Jézussal megtörtént mindaz, amire a nagyhéten és a feltámadás ünnepén emlékezünk; s ezért kell így történnie ma is, velünk,
hogy az ő szavára hallgatva követjük Őt: mert ez van
benne Isten megváltó tervében.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2.
hét), Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

ISTENTISZTELETI ALKALMAINK
A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉN
„Mondjátok meg tanítványainak,
hogy feltámadt a halottak közül...” Máté 28,7
Március 25.

Virágvasárnap 10 óra

(TEMPLOM)

Ünnepi Istentisztelet

Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Március 29. Nagycsütörtök 18 óra (GYÜLEKEZETI HÁZ)

RENDSZERES ALKALMAINK

Úrvacsorás Istentisztelet
Március 30.

Nagypéntek

10 óra

(TEMPLOM)

Ünnepi Istentisztelet

Hétfő

19:30

Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

kéthetente (hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek

17:30

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat

18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom :
hirdetés szerinti időpontokban)

09:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

Március 31. Nagyszombat 18 óra (GYÜLEKEZETI HÁZ)

Passióolvasásos Istentisztelet
Április 1.

Húsvétvasárnap 10 óra

(TEMPLOM)

Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Április 2.

Húsvéthétfő 10 óra

(TEMPLOM)

Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Legátusunk: Olesiák Hajnalka IV. évf. teológus

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk
szeretteivel együtt!
12

Vasárnap

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

április

A Tordasi Polgárőrség 2018. február 20-án megtartotta
éves Közgyűlését. A vezetőség tagjai beszámoltak a szervezet elmúlt évi munkájáról, gazdálkodásáról és a teljesített szolgálatok statisztikai összesítéséről, valamint az ez
évi terveiről. Andorfy Ottó az egész éves folyamatos, szokásos munkavégzések között a nappali és éjszakai járőrözést, reggel az iskola melletti gyalogátkelőhelyen a gyerekek átkelését segítő jelenlétet, a halottak napja, illetve
a Mindenszentek körül és temetések alatt a temetőnél a
parkoló felügyeletét, a falunapon mintegy 300 autó parkolását, egyes kulturális vagy a Jótékonysági futáshoz
hasonló sportesemények biztosításában való közreműködést sorolta fel. A rendkívüli szolgálatok közül a NÉBIH
által rendezett fajtabemutatón és a Csárdában tartott
nagy rendezvénynél való részvételt emelte ki. Minden
tagunk és a segítők önkéntes társadalmi munkában tevékenykednek, fennállásunk alatt bért, költségtérítést még
soha nem fizettünk. A tagság munkája jelentősen hozzájárul a jó közbiztonsághoz, és ezt meg is kell tartanunk.
A szervezetünk az év közben jelentős megtakarítást ért el.
A szolgálatok számában látszik, hogy a tagság átlag életkora nő, több új, fiatal tag csatlakozására lenne szükség.
Idén szeretnénk egy polgárőr baráti találkozót tartani,
ahol ötleteket, javaslatokat várunk a jobb munkavégzés
érdekében. A Felügyelő bizottság beszámolójában a szervezet munkavégzését megfelelőnek találta.
A közgyűlés a beszámolókat egyhangúan elfogadta.
Az összejövetel végül egy hosszabb, szabad beszélgetéssel folytatódott, immár kötetlen formában.
Továbbra is várjuk a lakosság támogatását, amelyet
leginkább banki átutalással vagy csekken lehet eljuttatni
hozzánk. Köszönettel vesszük az 1%-ok felajánlását is,
hiszen erre is nagy szükségünk van. Bármiféle támogatást továbbra is csak Andorfy Ottó elnök kérhet és vehet
át. Folyamatos célunk a tagság létszámának növelése,
hogy a lehető legtöbben tudjunk a faluközösség érdekében tevékenykedni.
Kérjük, hogy aki jobban meg szeretne ismerkedni munkánkkal, esetleg úgy érzi, hogy – akár csak esetenként,
vagy csak bizonyos részfeladatoknál – szeretne önkéntes
közösségi munkával a falu érdekében minket segíteni, az
keressen bennünket.
Kérjük, hogy akinek a falu közbiztonságával kapcsolatosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van, hívja
a polgárőrséget a közismert telefonszámon. Bűncselekmény esetén először mindenesetben a rendőrséget kell
értesíteni.
Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Járőrautó telefonszáma: 06-30/63-08-777
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk:
11670009-07856100-70000008.
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A Tordasi Polgárőrség
2017-es működésével
kapcsolatos fontosabb
számadatok:

POLGÁRŐRSÉG

POLGÁRŐR HÍREK

BEVÉTELEK:
 Önkormányzati támogatás: 700 000. Fejér Megyei Polg. Szöv. támogatás: 200 000. Országos Polg. Szöv. támogatás: 105 600.- (Cégautó
adóra)
 Egyéb támogatás: 24 000. NAV 1 %: 204 382. Tagdíj (60 fő * 5 Ft): 300.Összesen: 1 234 282.- Ft.
KIADÁSOK:
 Üzemanyag: 354 417. Tagdíj (Polgárőr Szövetség): 5 600. Cégautó adó: 105 600. Pályázati regisztrációs díj: 2 000. Posta, írószer, nyomtatvány: 25 444. Gépkocsi szerviz, javítás: 180 158. Biztosítások (Casco, KGFB, baleset): 133 899. Bankköltség: 34 469. Telefon (3 készülékre): 43 400. Vendéglátás stb.: 59 921.Összesen: 973 908.- Ft.
A SZOLGÁLATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK:
 Tagkönyvvel rendelkező tagok száma: 60 fő
 Szolgálatot adók száma: 72 fő (rendszeres vagy 1-1 alkalommal)
 Szolgálatok száma (nappal és éjszaka): 680 fő
 Nappali szolgálatok száma: 256 (1, 2, vagy esetenként
több fővel)
 Éjszakai szolgálatok száma: 140 (1, 2 fővel)
 A járőr autó futás-teljesítménye: 11 840 km (ez szolgálatonként 30,2 km)


Tordasi Polgárőrség, vezetőség

TURDA SÁNDORT

2018 március 7-én Székesfehérvár lakosai és a város
vezetése a 2017. évi Mindennapok Hősévé választotta civil kategóriában. Gratulálunk!

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.
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VIGYÁZAT! BESURRANÓ
TOLVAJOK!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével nemcsak a növények kelnek új életre, sajnos a bűnözők is megjelenhetnek a kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál, annak reményében, hogy oda
beosonva értéket találnak. A hosszú téli napok után
örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést
a szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal,
barátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne
rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogadják meg az alábbi
bűnmegelőzési tanácsokat.
Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj
csendben magával viheti a bejárat közelében található
értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor
az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket
kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót,
akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva
földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a

függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy
a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú
látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk,
vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun,
ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba
és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl. az
optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező
személy kilétéről. Ha idegenek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás
ürügyével keresik Önt, ne engedje be őket lakásába. A
magukat „hivatalos személyeknek,” kiadó emberektől is
kérje el az igazolványát.
Amennyiben a hívatlan vendég már az Ön akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem
felügyelet nélkül és hívjon segítséget.
Érdemes házi leltárt készíteni az értékesebb vagyontárgyakról, feltüntetve azok egyei jellemzőit, azonosító
számát.
Lehetőség szerint nagyobb összegű készpénzt ne tartson
otthon, ha mégis pénzt tart lakásában, azt ne hagyja látható helyen, lemez, vagy pénzkazettában tárolja.
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre is. Ha gyanúsan mozgó idegeneket látnak,
jegyezzék meg személyleírásukat, az általuk használt
jármű típusát, színét, rendszámát és hívják bizalommal a
112-es telefonszámot.
 Gárdonyi Rendőrkapitányság

SPORT

FUTBALL

U-9-ES TEREMTORNÁK
Az elmúlt időszakban rangos teremtornákon vett részt
U-9-es csapatunk. Csepelen 4., Törökbálinton a 2. helyet
sikerült megszereznünk.
Már megszokták az U-9-es tornák szervezői, ha valahol
a Hangyák megjelennek, ott komolyan számolni kell velük.
Csepelen sem volt ez másképp. Az igencsak gyors pályán
csoportmásodikként lépett tovább a csapatunk. A döntőbejutásért vívott küzdelemben csak a szerencse segítette a
későbbi tornagyőztes Mészöly Focisulit, hiszen büntetőpárbaj döntötte el, a Hangyák a bronzmérkőzésen folytatják
a tornát. Végül 4. lett a HFT, mely kivívta az ellenfelek és
szurkolóinak tiszteletét. Az, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mekkora „csarnokunk” van, és mennyi labdarúgónk,
sokakat érdekelt az elmúlt időszakban, hiszen minden
utánpótlás tornán meggyőző teljesítménnyel rukkolnak ki
gyermekeink. Nem volt ez másképp a törökbálinti Arénában megrendezett 14 csapatos tornán sem. Finoman szólva
sem kedvező előjelekkel vágtunk neki a tornának, hiszen az
14

indulás előtt kiderült, különböző betegségek miatt mindös�sze 5 labdarúgónk áll rendelkezésünkre. Csere nélkül, olyan
csoportban, ahol a Kőbánya, a Mészöly Focisuli, valamint
a Kispest is szerepel… nem lesz sétagalopp! Ám a mi öt
hősünk produkált egy 4-1, 2-1, 5-0-ás győzelmi sorozatot,
mellyel csoportelsőként léptünk tovább. Az elődöntőben
aztán jött a Dömsöd legyőzése (3-2). A hármas döntőben
már biztos volt az érem! Ám a srácok ereje – így, 75 perc
játék után – megfogyatkozott. S bár a Rubeolát még sikerült felülmúlni ( 1-0 ), a döntők döntőjében 0-0-s döntetlent
játszottunk a csoportban egyszer már legyőzött Mészöllyel,
akiknek ez az eredmény kedvező volt az aranyéremhez.
Ezüstös fiaink hatalmas tapsot kaptak a szépszámú közönségtől (talán nagyobbat, mint a győztesek). És, ahogy az itt
lenni szokott: csapatunk egyik kiválósága, Kovács Dániel
lett a torna gólkirálya. Az ezüstös csapat tagjai: Feldhoffer
Mátyás, BoroczkiMárk, Albert András, Albert Nimród. A
betegek hamar felépülnek, a következő megmérettetésre
már biztosan többen megyünk. A szülőknek köszönjük
a mindvégig lelkes, bátorító szurkolást! Csak így tovább!
Hajrá Hangyák!
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DIÁKOLIMPIA

JUDO - CSELGÁNCS

Iskolánk labdarúgói sikeresen szerepeltek a
körzeti diákolimpiákon. Az 1., valamint a 3.
korcsoportban mi képviselhetjük a körzetet a
megyei döntőben.
Pázmánd adott otthont a labdarúgó körzeti
döntőknek. Iskolánk csapatai minden évben
megmérettetnek a diákolimpián, sokszor
jártunk már megyei döntőkben. Két csapatunknak idén is lehetősége lesz arra, hogy a
körzetet képviselvén minél előkelőbb helyen
végezzen a megyei rangsorban. Az eredményekről a júniusi számban fogunk beszámolni.

Országos serdülő
diákolimpia
Cegléd 2018.03.03.
A még diák korosztályos Tóth Boglárka a serdülők között is megállva
a helyét, az előkelő V. helyen végzett
az országos diák olimpián. Szakosztályunk nevében gratulálunk a szép
eredményhez.
 Kalamár Domokos
testnevelő tanár/judo edző

TENISZ

SZEZON ELŐTT
A téli szezon sátras edzései lassan végéhez érnek. Galgóczy
Lajos edző irányításával egy lelkes junior csapat a százhalombattai sátorban edzett minden vasárnap. Felnőtt játékosaink között a budai és székesfehérvári pályák voltak
népszerűek. Két utánpótlás korú versenyzőnk részt vett
az MTSZ januári országos bajnokságán. A két fiatal újoncként került a 14 éves korosztályba, tapasztaltabb, idősebb
játékosok közé. Csepeli Tibor a selejtezőből feljutott a
főtáblára, Tóth Kata bíztató játékkal a főtábla első körében
búcsúzott. Sok sikert kívánunk a szabadtéri versenyekhez!
A pályafelújítások várhatóan március végén indulnak
és reményeink szerint április elején már játékra alkalmas
lesz mind a négy pálya. A kivitelező az időjárás függvényében kezdi el a munkálatokat a martonvásári pályákkal együtt. Néhány padot, vonalat is pótolnunk kell.
Az éves tagdíjak kismértékben változnak. A továbbra
is váltható családi éves bérlet 35 000,- Ft, míg az egyéni
éves bérlet 25 000,- Ft. A gyerekek regisztrációja 2 500,Ft családonként, amely alapján felügyelettel látogathatják
pályáinkat és részt vehetnek szervezett edzéseken.
Az elmúlt év során többször előfordult, hogy a szomszédos műfüves focipályáról átlőtt labdáért stoplis cipőben, a pályákon keresztül futva – két pályán is komoly
károkat okozva – jöttek át focisták. Kérünk, mindenkit,
hogy vigyázzanak a salakos pályákra, és stoplis cipőben
ne lépjenek a teniszpályákra! Kérjük a szülőket, edzőket,
hogy erre hívják fel gyermekeik figyelmét is! Tudjuk,
hogy elkerülhetetlen időnként a labda átrúgása, de kérjük,
hogy ne stoplis cipőben gyertek át…!
Idén ismét indulunk Fejér Megye bajnokságában. A
tavalyi évben harmadik helyet szerezte meg Tordas
csapata, a díjkiosztó áprilisban lesz a megyei tenisz közgyűlésen. Várhatóan 15 fős kerettel indulunk a 2018. évi
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bajnokságban. Ezúton is kérünk minden tordasi kötődésű
teniszezőt, hogy jelentkezzen, ha kedvet érez a csapatbajnoki szerepléshez akár egyéniben, akár párosban.
Találkozunk április elején a teniszpályákon!
Elérhetőségeink: teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek: Galgóczy Lajos +36 30 414 4975
pályafoglalás, rendezvény info +36 30 939 5017


Tóth Gábor, szakosztályvezető

VERSENYNAPTÁR
Szezon nyitó háziverseny

2018.04.14.

Tordas-Martonvásár Bajnoka,
verseny a vándorserlegért

2018.04.28.

XIV. Menedzser Open páros
verseny, tordasi selejtező

2018.06.02.

Tenisztábor kicsiknek és
nagyobbaknak

2018.06.18-22.

Martonvásár-Tordas nyári
kupa, Marton Open keretében

2018.07.21.

Martonvásár-Tordas Bajnoka,
verseny a vándorserlegért

2018.09.15.

XXI. Tordas Kupa szezonzáró

2018.09.29.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szakácsot, konyhai kisegítőt és pultosokat
keres a Tordasi Csárda. Bejelentett munka, ingyenes
étkezés! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az
info@tordasielmenyfalu.hu e-mail címen.
Tel: 06307464444.
15

MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)
Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-12

K

16-18

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

06 22/579-185

H

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

06 30/337-87-37

Sz

8-11

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

13-17

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Ápr. 27. P

H

13-17

Sz

8-12

Cs

8-12

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)
H-P 8-17:30

tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT
Ápr. 17. K
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

