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SZABÓ LŐRINC: IMA A GYERMEKEKÉRT
Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.

XXIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

PROGRAMAJÁNLÓ
Május 28. szombat
Szent Orbán Nap a tordasi Öreghegyen
Május 29. vasárnap
Gyermeknap a
Művelődési házban
Június 2. csütörtök
18:00 órától
Életmód Klub
Vendég: Gyürüsi József
Június 3. péntek
Kertbarátok Klubja:
Takács Edina borász
előadása 18:00-tól
Június 11. szombat
9 órai kezdettel
Tanévzáró ünnepély és
Ballagás
Június 18. szombat
Kulturális Nap
Június 20-24.
Tiszta Forrás Ifjúsági
Tábor, Tordas
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a tordasi önkormányzat lapja

Kedves Tordasiak !
Köszönöm a karbantartók és mindazok munkáját, akik
tesznek azért, hogy ilyen szép, ápolt, gondozott a
településünk.
A külső feladatok mellett a hivatalban is folyik a hétköznapi munka, melyet több kollégánál kiegészít az elmaradt befizetések behajtása. Ez nem a leghálásabb
feladat, főleg, ha az érintett felháborodva bejön és szóvá
teszi, hogy mertük a több éves adósságát behajtani.
Ilyenkor nehéz megértetni vele, hogy az itt élők érdekei
az elsők, és nem szép másokkal megfizettetni a tartozását. Sajnálatos, hogy eljutottunk idáig, de már nem
lehetett tovább várni. Nincs könnyű helyzetben az
ország, a lakosság, az előző évek gazdaságpolitikájának
isszuk a levét. Éppen ezért nem szeretnénk itt, Tordason
feleslegesen - mások tartozása miatt - emelni a lakosság
terheit. Ezért nem emeltünk az idei évre adót, ezért
nincs továbbra sem kommunális adó. Igyekszünk jó
gazdái lenni a településünknek és beosztani azt, amink
van, úgy hogy közben gyarapodjunk. Ehhez kérjük
továbbra is a segítségüket és megértésüket!

Jeles ünnepeivel, bódító illataival május az év egyik
legkedvesebb hónapja. A tavasz elmúltával egyre több
virág nyílik, a fákon megjelennek a termések, megérnek
az év első gyümölcsei, az ízletes eper és a ropogós
cseresznye. Betakaríthatjuk az első terményeket, a
retket, az újhagymát, salátát, sóskát. Az esőt is aranynak
tekintjük, habár ebben a formájában nem szerencsés, ha
túl sokat kapunk. Az édesanyák után a ballagóknak is
jut az illatos orgonából, a gyermekek pedig a hónap
végén izgatottan várják, mivel lepik meg őket a
felnőttek a Gyermeknap alkalmából. Egyre többet
foglalkozunk a kertünkkel is, hiszen hetente nyírjuk a
füvet, gondozzuk sövényeinket.
Az önkormányzat karbantartó brigádjának életében is
ez az egyik legnehezebb időszak. Ilyenkor szükséges
időt szakítani a fák, bokrok nagyobb alakításaira, a
virágültetésre, a közterületen lévő hiányosságok,
(rongálások) pótlására, javítására. Azonban az általános
feladatok (szemétszedés, karbantartás, rendezvények
kiszolgálása) mellett a folyamatos fűnyírás jelenti a legnagyobb próbatételt, amit befejezni sohasem lehet, mert
máris van újabb terület, amit nyírni lehetne.

Juhász Csaba I polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2010.

ÉVI

kb. ugyanannyi vagyonértékesítésből fedezték ezen kiadásokat.
A legjelentősebb beruházás az új óvoda, étkező, konyha
felépítése volt az elmúlt évben, de folytattuk az iskola
tetőtéri bővítését, és pályázati pénzből sikerült felújítani
a kis iskolát is, valamint megújult a teniszház fűtése, a
teniszpálya, és bővült a polgármesteri hivatal.
A sikeres évhez hozzájárult minden adófizető, a tordasi
közalapítvány támogatói, és minden önkéntes, aki részt
vett az óvoda építésében. Köszönjük mindenkinek a
segítséget!
Sokan vannak azonban olyanok, akik nem teljesítik
kötelezettségeiket, így év végére jelentőssé vált az
önkormányzat követelés-állománya (ld mérleg). A szigorú gazdálkodás és a dologi kiadások további csökkentése mellett év végére ugyan nem maradt kifizetetlen

ZÁRSZÁMADÁS – SIKERES

ÉVET ZÁRTUNK
Tordas község Képviselő-testülete április 26-i ülésén fogadta el a 2010. évi zárszámadást. Az összesítő táblázatból jól látszik, hogy egy jól megtervezett, sikeres évet
hagytunk a hátunk mögött, a tervezettnél nagyobb, 9 és
fél millió forintos pozitív egyenleggel (pénzmaradvány). A falu életében soha még ennyi beruházás nem
valósult meg, több mint 120 millió forintot költöttünk
beruházásra, felújításra úgy, hogy nem adtunk el semmit
a falu vagyonából. Az önkormányzati rendszer fennállása óta utoljára 2000-ben volt a legjelentősebb mértékű
a felhalmozási kiadás, de mai áron akkor sem érte el a
múlt évinek még a 70%-át sem (kb 75 millió forint volt
mai áron a KSH árindexeivel számolva), ugyanakkor
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beruházásokat (óvoda udvar, lábazat, bútorok, útfelújítások, járdalapok, urnafal).
Hangsúlyozom, az idei beruházásokat már rég elkezdhettük volna, ha nem küzdenénk a 20 millió feletti tartozással. Aki nem fizeti be csatorna-, szemétdíját,
adóját, az a fejlesztési forrásainkat veszi el. Az elmúlt
hetekben több esetben kezdeményezett a hivatal munkabér- és TB juttatás-letiltást a notórius nem-fizetőkkel
szemben, és a behajtás folytatódik, mert néhány ember
nemtörődömsége nem okozhat hátrányt a másik, közel
2000 lakosnak.

számla, de a 2011-es év ezek miatt az elmaradt befizetések miatt nehezebben indult. Ki kellett fizetni a
tánctáborra nyert pályázati pénzt az alapítványnak, a bicikliút tervezésének számláit, valamint a napkollektor
felszerelésének költségeit is. Ezekre a kiadásokra pályázaton nyertünk támogatást, de egyelőre csak a kiadási oldal teljesült. Bár már benyújtottuk a kifizetési
igényeket (összesen 15 millió forint) január végén illetve április végén, a papírok és a teljesítés ellenőrzése
még mindig tart, sajnos ésszerűtlenül hosszúra nyúlt a
kifizetés, amely csak azért nem okozott cash-flow problémát, mert így nem kezdtük el az idei évre tervezett

Hajbin Tímea I a Pénzügyi Bizottság elnöke

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Összesítő tábla
megnevezés
BEVÉTELEK
működési költségvetés
bevételei
felhalmozási bevételek
költségvetési támogatás

195 426 212 007
890
105 856 105 856

108
100

költségvetési bevételek
összesen

301 282 318 753

105

finanszírozás bevételei
függő bevételek
pénzforgalom nélküli
bevételek
bevételek összesen:
KIADÁSOK
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
működési célú támogatás
működési pénzeszköz átadás
szociális juttatások
működési költségvetés
felhalmozási kiadások
pénzforgalom nélküli kiad.
költségvetési kiad.
összesen:
kölcsöntörlesztés
függő kiadások
kiadások összesen:

Egyszerűsített mérleg

(adatok ezer Ft-ban)

módosított
%-os
teljesítés
előirányzat
arány

-

1071

-

102 086 102 086
403 368 421 910

100
104

115 802 117 861
27 076 30 501
121 837 107 606
3 975
4 098
20 635 19 901
9 927
9 787
299 252 289 754

101
112
88
103
96
98
96

97 651 120 866

123

6 465

-

-

6 465
500
924
403 368 412 044

102

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz. ESZKÖZÖK
1.A.) Befektetett eszközök összesen
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök
6.B.) Forgóeszközök összesen:
'7.I. Készletek
'8.II. Követelések
'9.III. Értékpapírok
'10.IV. Pénzeszközök
'11.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
'2.I.
'3.II.
'4.III.
'5.IV.

'12. Eszközök összesen:
FORRÁSOK
13.D.) Saját tőke összesen:
'14.1, Induló tőke
'15.2, Tőke változások
'16.3, Értékelési tartalék
17.E.) Tartalékok összesen:
'18.I. Költségvetési tartalékok
'19.II. Vállalkozási tartalékok
20.F.) Kötelezettségek összesen:
'21.I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
'22.II. Rövidlejáratú kötelezettségek
'23.III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
Források
összesen:
'24.

3

2010. 12. 31.
2 093 605
3675
2086453
3477
38 427
478
25 722
7 192
5 035
2 132 032
2 118 515
1 642 274
476 241
9 718
9 718
3 799
1 290
2 509
2 132 032
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T ESTÜLETI Ö SSZEFOGLALÓ
ellenőrzési jelentéseket 2010 –től minden esetben
kapják meg az önkormányzatok;
elfogadta az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló rendeletet;
elfogadta a 2011. évi Közbeszerzési Tervet;
újra kiírta a védőnői pályázatot és felkérte a körjegyzőt
ennek közzétételére és a pályázatok fogadására;
kiírta a szakács pályázatot és felkérte a körjegyzőt
ennek közzétételére és a pályázatok fogadására;
úgy döntött, hogy Windisch Józseftől elvi építési engedély beszerzését kéri a sportpálya parkolójánál lévő
területre a tervezett cukrászda épületére, a kért önkormányzati terület szükségességének igazolásával;
módosította, majd elfogadta a csatornaüzemeltető társaság Társasági Szerződéstervezét;
módosította, majd egységes szerkezetben elfogadta az
Építéshatósági Megállapodást.

Együttes Testületi Ülés, 2011. április 26.
Gyúró és Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testületei
- egyetértettek a Gyúró-Tordas Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésének előterjesztett módosításával;
az előirányzat módosítással elfogadták a Gyúró-Tordas
Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót;
- elfogadták a Sajnovics János Egyesített Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2010. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót;
- a következő ülésig elhalasztották a Tordas-Gyúró
Horgász Egyesület haszonkölcsön szerződéséről szóló
döntést.
Tordasi Testületi Ülés, 2011. április 26.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány 2010. évi
beszámolóját;
elfogadta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
szóló rendeletet;
elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót azzal a feltétellel, hogy a kistérséget érintő belső

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a Tordas, Kölcsey utca 18. szám alatti ingatlanra adott vételi ajánlatokról: Dr. Harbula Ildikó vételi ajánlatát fogadta el.
Juhász Csaba I polgármester

Felhívás
A Ráckeresztúr-Tordas Víziközmű Társulat által kiküldött fizetési felszólítás tévedésből került postázásra. Az eljárásról egyeztettem a Társulat
elnökével.
Hajbin Tímea

Kérünk mindenkit, akinek még tartozása van a
csatorna bekötés miatt (havi ezer forintos fizetési
kötelezettség), azt az önkormányzat csekkjén fizesse
be, a körjegyzőségtől kapott felszólítás alapján.

AZ ÉTKEZTETÉS FELMÉRÉSÉNEK
EREDMÉNYE
ségében elég negatív hangvételt ütött meg, de ezt a
kiértékelésnél figyelmen kívül hagytam, ugyanis nevét
nem vállalta az illető.
Az első három kérdésnél óvodás-iskolás visszajelzéseket együttesen kiértékelve az alábbi átlagokat
kaptuk:

Az óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatosan összesen 42 adatlap érkezett vissza a megadott határidőig.
Nagyon sok konkrét visszajelzés és javaslat érkezett.
Köszönjük, hogy őszintén megosztották velünk problémáikat, lehetővé téve ezzel a szolgáltatás fejlesztését.
Egy olyan visszajelzés érkezett csak, amely összes4
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gyasztják el az ebédet. Persze ez a hozzáállás legyen
kölcsönös, vagyis a gyerekeknek is tisztelettudóan,
illedelmesen kell viselkedniük az ebédlőben akkor is,
ha nem felügyelő tanárral érkeznek, ennek a kérésnek a
tolmácsolásában kérjük a szülők segítségét.

Ételek minősége: 3,2
Változatosság: 3,6
Egészséges ételek aránya: 3
A negyedik kérdésnél a segítőkészségről az óvoda tekintetében csupa pozitív visszajelzés érkezett, az iskolai
étkeztetésnél viszont átlag alatti az eredmény: 2,3. Az
étkezés körülményeivel mindkét helyen elégedettek a
szülők, 4,2 az átlagos értékelés. Az utolsó kérdés pedig
a rendelkezésre álló időre kérdezett rá, amely az
óvodában megfelelő (4,1), az iskolásoknál viszont itt is
problémák vetődtek fel, az értékelés 2,8 lett.A konkrét
javaslatok/ észrevételek tükrözték a fenti eredményeket.
Több olyan probléma merült fel, amelyet nemcsak egykét, de akár tíz-húsz szülő is jelzett. A problémákat/
javaslatokat polgármester úrral és Homoki Andreával
(élelmezés-vezető) megbeszéltük. Vannak olyan javaslatok, amelyet ÁNTSZ előírások miatt nem lehet
bevezetni, de a kérések nagy része vagy azonnal, vagy
a szeptemberi új tanévtől kezdve teljesíthető. Andreát
arra kértük, hogy tolmácsolja az összegyűjtött és
megbeszélt kéréseket a konyha többi dolgozója felé is,
és tartsa kontroll alatt azok teljesítését.

=

6. óra után nincs elegendő idő az ebédre
Ezt a problémát már az iskola is jelezte, Andrea elmondta, hogy az egyeztetések alapján a gyerekeknek
13:50-ig kell megérkezniük az ebédlőbe (ami testnevelés után is lehetséges). Mivel a visszajelzések
között a sürgetés is szerepelt problémaként (szintén a 6.
óra után érkezőknél), kértük, hogy adjanak időt a gyerekeknek nyugodtan elfogyasztani az ebédet.
=

Túl forró a leves, nem eszik meg a gyerekek
Első lépésként Andrea szerint elegendő, ha az ÁNTSZszel egyeztetve lejjebb veszik a melegítő hőfokát. Ha ez
nem elegendő, javasoltam, hogy tegyék ki az asztalra
tálban a levest, így egyrészt valamennyire lehűl, másrészt annyit szed magának mindenkit, amennyit akar.
Andrea megígérte, hogy egyeztet az ÁNTSZ-szel, mert
nem biztos, hogy megengedik ezt a jogszabályok.
Sajnos elég bosszantó szabályokat kell betartani, de
remélem ebben nem állítanak korlátokat, hiszen az ovisok is így kapják az ételt, és más menzákon is ez a
bevált gyakorlat a mai napig.

Három csoportra választottam a felmerült problémákat/
javaslatokat. Az elsőben azok szerepelnek, amelyeket a
legtöbben jeleztek, a másodikban azok, amelyeket
néhányan (2-4), és a harmadikban felsorolásszerűen ismertetem azokat, amelyeket csak egy szülő jelzett. A
hasonló kéréseket egyként kezeltem, így lehetséges,
hogy nem szóról szóra idézem az anyukákat.

=

Egészségesebb ételek legyenek, több zöldség, gyümölcs, gabona, ne legyen mirelit áru, félkész étel, porleves, stb.
A szezonon kívül a friss zöldség sokkal drágább, mint
a fagyasztott, ráadásul tele van vegyszerekkel, így azt
beszéltük meg, hogy télen a leves/főzelék zöldség
továbbra is mirelitből készül. Az ÁNTSZ szerint nincs
jelentős különbség a beszállító által biztosított ún.
gyorsfagyasztással (blansírozás nélkül) készül mirelit
és friss zöldség között,de kértük Andreát hogy amikor
már van az országban termelt friss zöldség, akkor abból
főzzenek.
Sajnos a mai gyerekek többsége inkább megeszi a porból készült egynemű krémleveseket, mint a valódi zöldséglevest, de kértük ezek teljes mellőzését, hiszen nem
egészséges. A valódi zöldségből készült turmixolt leves
készítésének jelenleg eszközhiány az akadálya, de
megvizsgáljuk a lehetőségeket a konyha fejlesztésére.

I. Legtöbbször jelzett problémák:
= Iskolai étkezőben a személyzet hangvétele
Összesen 19-en jelezték, hogy a személyzet hangvétele
sok esetben elfogadhatatlan, a gyerekek tartanak a
„konyhás néniktől”. Több példát soroltak fel, mikor
emelkedik meg a hangnem, és elhangoznak időnként
trágár szavak is. A visszajelzésekben több esetben
konkrét név is megjelent. Bár a nevezett dolgozó a
következő tanévtől már a nyugdíjas éveit fogja tölteni,
de megbeszéltük Andreával, hogy sem a helyébe lépő
új munkatárs, sem a többi dolgozó nem engedhet meg
magának ilyen stílust egy közintézményben. Szeretnénk, ha sikerülne barátságos légkört kialakítani, ahová
szívesen járnak a gyerekek, és akkor szívesebben is fo5
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Andrea szintén megígérte a friss saláták és zöldköretek
gyakoriságának növelését, sajnos ez jelenleg kiadásnövekedéssel és térítési díj növekedéssel járhat, hiszen
jelentősen drágultak a zöldségfélék beszerzési árai.
Gyümölcsöt (főleg almát) most is kapnak az ebéd mellé
a gyerekek, amelynek sokszor az a sorsa, hogy egy
harapás után szerteszét dobálják az út mellett.
Véleményem szerint ennek elkerüléséért leginkább a
szülők tehetnek azzal, hogy elmagyarázzák gyermeküknek, hogy a drága gyümölcsöt inkább tegyék
félre uzsonnára, ha egyébként már nem tudják megenni
ebéd után, de semmiképpen ne dobálják el.

III. Egy-egy szülő által jelzett problémák:
= Legyen kirakva az asztalra só, bors, fogpiszkáló –
sajnos a korábbi években rossz volt a tapasztalat ezzel
kapcsolatosan, kiborogatják a gyerekek, egymást
szurkálják a fogpiszkálóval, így nem kerül az asztalokra
a só, bors, fogpiszkáló-tartó.
= A kenyér száraz és kevés – már néhányszor jelezni
kellett a szállítónak, hogy friss árut hozzon, sajnos a
környéken egy helyen lehet szeletelt kenyeret rendelni,
egész kenyérnél pedig sok a szeletelésből adódó
veszteség. Ha nem változik a minőség, beszállítót váltunk. A gyerekek annyi kenyeret vehetnek, amennyit
akarnak.

II. Néhány szülő által jelzett problémák/javaslatok
= Nincs minden esetben a kés kitéve – ezentúl kinn lesz
a kés is, ha az étel szükségessé teszi.
= Feltétet külön adják a főzelékhez – ez tulajdonképpen
a fasírtra vonatkozik, ezt külön kistányéron fogják kapni
a gyerekek (tányért még szükséges beszerezni).
= A tésztára azt lehessen kérni, amit szeret a gyerek (pl.
káposztás tésztára nem kér cukrot, szalonnát nem kér,
stb.)– nem lesz belekeverve szalonna a túrós tésztába,
és meghallgatják a gyerek kérését a kiszolgáló dolgozók
= Helyi termelőktől vásároljon a konyha – egyes termékeket sajnos nem lehet vásárolni helyben az ÁNTSZ
előírások miatt (pl. tojás), de zöldségeket, gyümölcsöket
helyi termelőktől is át fog venni a konyha, ennek részleteit még kidolgozzuk (szükséges őstermelői igazolvány, permetezési napló).

=

Megvárakoztatják a gyerekeket – általában nem kell
várniuk a gyerekeknek, pont azért, hogy ne torlódjon fel
a sor, de nagyobb figyelmet fognak fordítani a dolgozók
ezentúl az egyesével érkező gyerekek fogadására is.
Kézzel szedik a húst, savanyúságot, a pultra esett ételt
visszateszik a tálba – Andrea nem tud róla, hogy ilyen
előfordult, de jelzi a munkatársaknak, hogy a szabályok
szerint, csipesszel szedjék, és a leesett ételt ne tegyék
vissza a tálba.
=

A délben hazamenő gyerekek uzsonnájába ne nyomjanak mustárt, piros aranyat, alig kenik meg a közepét
– ezentúl mellőzik a mustárt és piros aranyat az uzsonnánál, és figyelnek az elkészítésre. Azt azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy aki délben elviszi gyermekét,
azt már saját elhatározásból teszi és nem helyhiány
miatt (mint az előző években). Nincs olyan, hogy fél
napos ellátás, így nem lenne kötelező az uzsonnát elcsomagolni a távozóknak, hiszen helyi, azonnali fogyasztásra készülnek, és akár veszélyes lehet, ha csak
3-4 óra múlva eszi meg a gyermek. Ezt a kockázatot
ilyen esetekben a szülők vállalják, de az nem várható el
a konyhai személyzettől, ogy a legnagyobb forgalom
közepette gondosan elkészített és gondosan becsomagolt uzsonnát készítsenek a távozó (esetenként) 2030-40 óvodásnak.

=

Ha nem tudják lemondani 9 óráig az ebédet, lehessen
elvinni éthordóban – sajnos egyrészt az ÁNTSZ nem
engedélyezte még az éthordós elvitelt, mert a beadástkiadást külön helyiségben kellene megoldani, nem szabad ott, ahol kiszolgálják a gyerekeket, másrészt nehéz
nyilvántartani, ki jelenik meg személyesen, és kinek az
ebédjét viszik el éthordóval. Folyamatban van egyébként az éthordós elvitel lehetőségének engedélyeztetése,
szeptemberben újra megvizsgáljuk a kérdést.
= Spenótot, sóskát, szószokat ne a krumplira öntsék –
ezentúl megpróbálják a krumpli mellé önteni a szószokat, hogy aki nem szereti a szószt, legalább a köretet
megegye.

=

Azokon a napokon, amikor néptáncra megy néhány
ovis, ne legyen krémtúró – megpróbálnak odafigyelni a
tervezésnél, hogy ne azokra a napokra essenek a tejtermékek..
=

Ne legyenek szörpök, magas cukortartalmú innivalók
az oviban – az innivaló nem a konyhából érkezik a
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akasztót a ruhadarabokra, hogy ne a földön végezzék és
ne a kapucnit kelljen ráakasztani a fogasra.
Köszönjük Andreának és a többi konyhai dolgozónak a
pozitív hozzáállást, és reméljük hamarosan a gyerekek,
és rajtuk keresztül a szülők is érezhetik a változások
hatásait. Szeretnénk a felmérést a jövő évben is megismételni, hogy lássuk az elégedettség növekedését.

csoportszobákba, így ezt a kérést a tagintézményvezetőhöz továbbítjuk. Az ebédeltető tanárok kérése
volt még a fogasok számának bővítése, amelyet a
következő tanévtől meg fog oldani az önkormányzat.
A helyhiány egyik forrása az, hogy a kabátokon, mellényeken, pulóvereken nincs megfelelő akasztó, így
nem lehet egy fogasra többet elhelyezni. Kérjük ezzel
kapcsolatosan a szülőket, hogy varrjanak megfelelő

Hajbin Tímea

TORDAS - GYÚRÓ KERÉKPÁRÚT
kezdete Tordason a Köztársaság út – Sajnovics János
Iskola melletti szakasza. Az iskola mellett min. 20
férőhelyes fedett biciklitároló építését tervezzük. A
Hangya híd a kerékpárút sportpálya felőli kapcsolatát is
biztosítja.
A tervezett út Gyúrón a Kossuth L. utca leágazásába
torkollik.
A törzsúthoz 2 db., egyenként mintegy 200 méter
hosszú szakasz csatlakozik: az egyik Tordason a Petőfi
Sándor u. végétől a Rákóczi u. – tordasi lakópark
bekötése céljából egy tervezett gyalogos és kerékpáros
hídon keresztül a patak felett, a másik Gyúron a Petőfi
Sándor utcától nyugatra és délre eső településrész
bekötésére a meglévő (felújítandó) fahídon keresztül.
Az útvonal a gyúrói halastó mellett halad el, ahol szép
természeti környezetben egy kerékpáros és gyalogos
pihenőhely kialakítását terveztük kerékpártámaszokkal,
padokkal, asztallal és tájékoztató táblákkal.
A tervek 2011. januárjában elkészültek, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, pályázati kifizetési
kérelmünket benyújtottuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Bizakodunk abban, hogy rövidesen pályázati lehetőség
nyílik Önkormányzatunk előtt a kerékpárút kivitelezésének támogatására is, így a gyalog- és kerékpárút
talán a következő években megvalósulhat.

Tordas Község Önkormányzata 2009. év végén pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás – tervek, tanulmányok készítése célterületre egy
Tordast Gyúróval összekötő kerékpárút útépítési terveinek elkészítése céljából.
Ezen kerékpárút létesítése már régen terveink között
szerepel, hiszen a két település több szálon kötődik
egymáshoz, ilyen az egyesített általános iskola, az alapfokú művészetoktatási intézmény, a körjegyzőség, és az
egymást időben kiegészítő orvosi ellátás. A két település
között jelentős forgalom bonyolódik, ám az összeköttetést szilárd burkolaton csak a 81108. sz. 6.0 – 6.5
méter széles aszfalt burkolatú főközlekedési út biztosítja, a főút biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésre nem alkalmas.
A két település között húzódó Szent László patak menti
terület kiváló adottsággal bír egy biztonságos, gyermekek és idősek számára is könnyen használható gyalog- és kerékpárút kialakításához.
A 100%-ban támogatott tervezési pályázatot önkormányzatunk megnyerte, így a kerékpárút tervezőjének
kiválasztását követően megkezdődhetett a munka egy
megfelelő nyomvonal variáció kiválasztásával, majd a
kijelölt terület geodéziai felmérésével.
A tervezett nyomvonal törzsútja ~3 km hosszan köti
össze a két települést a patak keleti oldalán. Az út

Juhász Csaba I polgármester
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A Községháza ügyfélfogadási rendje:
Hivatal
Hétfő

Körjegyző

8-12

-

Kedd

8-12 13-17

Szerda

8-12 13-15

30

13-17
-

Tel.: 06-22-467-502

Polgármester
-

13-15

8-12 13-17
8-12 13-15

Anyakönyv
-

30

30

Pénztár

Víziközmű Intézmény

-

-

8-12 13-16

30

8-12 13-16

-

13-15

13-15

Csütörtök

-

-

-

-

-

-

Péntek

8-12

8-12

-

-

8-12

8-12

30

AZ ÓVODAUDVAR
óvónővel és Veres Andreával egyeztettem, Bottáné
Böröczffy Erzsébet készítette el felajánlásként. Köszönjük a munkáját! Ez alapján elkészült a tereprendezés,
mely a napokban lesz végleges. Ez után készül a kerítés

A jó idő beköszöntével ovisainknak egyre nagyobb az
igénye, hogy elhagyják a szép, új épületet és a szabadban töltsék az idejük nagyobbik részét. Ezért nézzük,
hogyan áll az óvodaudvar. A levezető lépcső a korláttal
együtt még tavaly ősszel elkészült, a hozzávaló
deszkázat lefestve a felszerelésre vár. Az udvar szilárd
burkolatos részének az aljzata kész, rövidesen elkészül
a burkolat is. Az udvar tervét, melyet Milichovszkiné
Szalai Ilona tagintézmény vezetővel, Farkas Erika

és a pincébe vezető köves út. A játszóeszközökre ajánlatokat kértünk, melyekből látszik, hogy az önkormányzat jelenleg nem tudja a berendezéseket
együttesen megfinanszírozni. Tovább keressük a megvalósítás lehetőségeit, akár pályázattal, akár támogatással és a már megtapasztalt összefogással.
Juhász Csaba I polgármester

ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi
gyakorlásához, valamint ezek szervezeti, személyi,
anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. A
helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg a törvény
által kötelezően előírt helyi közügyek megoldását, szolgáltatások biztosítását kell, hogy jelentse a lakosság
részére! "

OLVASÓI LEVÉL
Tények
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény szerint, a helyi önkormányzat a feladat és
hatáskörébe tartozó helyi közügyekben önállóan jár el.
A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való
8
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Közmeghallgatás Tordason 2010.12.07.-én
Kérdés: Mi az Önkormányzat ciklusprogramja?
Válasz:......a testületnek 6 hónapja van arra, hogy elfogadja gazdasági programját...
Időpont: 2011.03.29.-én Tordas Község Önkormányzata
megszavazta a 2010-2014 évi Gazdasági Ciklusprogramját. A Tordasi Önkormányzat miért nem közli ezt a
Kisbíróban? Vagy a honlapon.

tordasi kisbíró

T ORDAS K ÖZSÉGÉRT K ÖZALAPÍTVÁNY
2010. ÉVI KÖZHASZNÚ

BESZÁMOLÓJA A

TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(adatok ezer Ft-ban)

2010. évben kapott támogatások
Állami ünnepek
Árvizi segély
Háztartási gépcsere
Új óvoda építése
Vörös iszap károsultak
Több célra is felhasználható
támogatások +SZJA 1%
7 Szociális juttatás
Összesen:
1
2
3
4
5
6

Tordas 2011.05. 03
Tisztelettel: Derecskei János

Tisztelt Derecskei Úr!

60
360
8 427
3 750
225
700
1 318
14 840

2010. évi felhasználás

A „közügyek megoldásáról és a szolgáltatások biztosításáról” folyamatos a tájékoztatás a Kisbíróban és a
Honlapon. A Gazdasági Programot terjedelme miatt
nem közöltük le az újságban, de az önkormányzat Hivatalában bármikor hozzáférhető és elkérhető.
Ugyanígy tájékoztatás kérhető ezzel kapcsolatban a
választott képviselőktől is, akiknél szintén megtalálható
az anyag, és szívesen álltak volna rendelkezésre, hiszen
ezért lettek megválasztva. De kérésének eleget téve feltettük a honlapra a kért Gazdasági Programot, valamint
az általunk fellelt korábbiakat is.

Állami ünnepek
Árvizi segély
Művészeti iskola
Települési testvérkapcsolat
Új óvoda építése
Több célra is felhasználható
támogatások +SZJA 1%
7 Szociális juttatás
8 Aura Musicale Alapítvány
Összesen:
1
2
3
4
5
6

Juhász Csaba I polgármester

60
540
150
100
6 500
40
1 318
100
8 808

Veres Andrea I a Közalapítvány elnöke

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
az autót, amit hozott. Reggel miközben elkezdtünk haladni a Művelődési Ház irányába izgatott telefonok jöttek, ki mikor érkezik. Volt, aki elaludt, mert éjjel még a
terepasztalon dolgozott. Mint utólag megtudtuk, még
csillagokat festett az égboltra a LEGO űrhajók fölé. A
sok telefon után már kezdtem elhinni, hogy sokan
leszünk.
Nagyjából 11 óra volt, mire mindent kipakolt a csapat.
Beállítgattuk a rablót, ahogy zsákkal a hátán mászik le
a teraszról, a lámpaszerelő épp cserélte az izzót a kandeláberen, a két szürke és két sárga vár katonái már
harcban álltak, a rendőrségen pedig már benn ült

LEGO kiállítás - 12 kiállító, ~200
készlet, 3 kvíz, 6 nyertes, jó volt :)
Nagy érdeklődés mellett lezajlott az I. Tordasi LEGO
kiállítás, azt kell mondjam, épp ilyennek álmodtam
meg, amikor kitaláltam. Az utolsó hetekben már lázas
készülődés folyt, reggelente kialvatlan apukák szédelegtek az ovi és a suli felé, végül 12 családot sikerült
feltüzelni, ez elsőre szerintem nem rossz eredmény. :)
Jövőre próbálunk duplázni!
Mi nagyjából 2 hetet töltöttünk az összes készlet
felépítésével, de volt olyan, aki 3 hónapja építette azt
9
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előzetesben egy rabló. Voltak, akik 10-kor csalódottan
néztek körbe, hogy nincs még semmi készen, jó volt
látni, hogy délután aztán visszajöttek. Így már látták
a kosárpályákat, a hokisokat, a két kék-fehér Creator helikoptert és a tűzoltóállomást is.
A legkreatívabb díjat egyértelműen az űrbázis kompozíció kapta volna, ha adunk ilyet, talán majd jövőre. A
göncölszekeres égbolttól elkezdve az igazi kőzetmintáig
ott minden volt, gratulálunk hozzá! Egy martonvásári
kolléga is bekeveredett a csapatba, hozott egy limitált
kiadású vonatot eladni. Kiállítani nem akarta szegény,
csak pénzzé tenni, de végül ők is maradtak, így pár órát
gyönyörködhettünk benne. Nagyon érdekes volt a Star
Wars gyűjtemény is, meg a sok berendezett épület, a 78as korhű lakástól kezdve a gerendaházon keresztül a
Creator palotákig.
Persze sokaknak az autók tetszettek jobban, LEGO
Lamborghini-ből egész komoly gyűjtemény volt, és
akkor még nem beszéltünk a hatalmas Ferráriról és
a fekete saját tervezésű 25kg-os csodáról. Ne feledkez-

a tordasi önkormányzat lapja

zünk meg a sok gyári készlet mellett a saját építésekről
sem. Nekem nagyon tetszett a labirintus is mellette a fogadóval, és a felüljáróval megbolondított utcarészlet is.
Ilyen volt az I. Tordasi LEGO kiállítás! Köszönjük a
Művelődési Háznak a helyet és a segítséget, az ovinak
a játszó asztalokat, és mindenkinek, aki kiállított vagy
eljött körülnézni.
Úgy tervezzük, jövőre is megszervezzük, akkor is
várunk mindenkit szeretettel!
További fényképek a rendezvényről a tordasi LEGO blo
gon: http://legotordas.blog.hu
Szabó Erik
erik_szabo@hotmail.com
országos népszerűségüket, előadásuk most is
kiemelkedő felkészülésről, szakmai munkáról tanúskodott! A leghatékonyabb hagyományápolás a hagyomány művelése, leginkább ilyen művészi fokon!
10 órakor kezdetét vette a Duatlon verseny, ami ismét
sok résztvevőt vonzott, kicsik, nagyok, gyermekek és
idősebbek egyaránt szép számban választották ezt a
sportos délelőtti időtöltést!
Gönczi János és csapata által felállított és üzemeltetett
Mini Kalandpark is sok érdeklődőt vonzott, sokan
próbálták ki ügyességüket, bátorságukat.
Délben a Főzőverseny zsűrije, Farkas Örs, Szollár László és Vasvári Pál végigkóstolta az elkészült ételeket,
értékelte azokat és meghozta döntését. Első helyezett
lett és az ezzel járó díjat, melyet Szollár László ajánlott
fel, a Barkács bolt csapata nyerte meg. A Tordas Község
Önkormányzata ajándékait a második helyezett Általános Iskola, és a harmadik helyezést elért Önkormányzat dolgozói érdemelték ki.
14 órakor lépett fel Éles István humorista, parodista,
akit most élőben is hallhattunk, megadatott a személyes
találkozás élménye. Poénjai nem koptak, még most is a
humor egyik legnagyobb előadóművésze!

Majális - Duatlon
Idén a sors úgy hozta, hogy a Munka Ünnepe és az
Anyák Napja egy napra esett, mindkettő május első
vasárnapjára. A képviselő-testület döntése megoldotta
a gordiuszi csomót, szombaton „Majális”, vasárnap
Anyák Napja, amikor is mindenki méltóképpen köszöntheti, ünnepelheti az Édesanyákat! (A skandináv államokban a második vasárnap ünneplik az édesanyákat,
pont azért, nehogy átfedés legyen az ünnepeknél.)
Az időjárás kegyeibe fogadta a majálisozókat, hétágra
sütött a nap. A legfrissebbek már hajnalban elfoglalták
a főzőhelyeiket, reggel már nagy volt a sürgés-forgás a
bográcsok körül.
9 órakor lépett fel Tordas egyik büszkesége, a Tordasi
Pillikék Táncegyüttes. Nem érdemtelenül vívták ki
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mekműsor keretében Vass Árpi hangszerbemutatót tartott és népszerű gyermekdalokat adott elő. Este a
Húsvéti bálon Jodes és Vass Árpi húzta a talpalávalót
hajnalig.

Húsvét a Művelődési Házban
A hagyományos Húsvéti Bált idén sem rendezte meg a
Sportegyesület. Az Önkormányzat eddig ennek a rendezvénynek a bevételével is támogatta a helyi
sportéletet, de a rendezők szerint a rendezéssel járó feladat, a rendezvény biztosítása nem áll arányban a nyereséggel.
Április 23-án a Művelődési Ház Húsvétváró Családi
Napot szervezett. Délelőtt kézműves foglalkozásokon
vártuk az érdeklődőket. Külön köszönet az önkéntes
segítőknek: Bucsi Briginek, Bucsi Istvánnak és az óvónéniknek, Erikának és Boginak! A délutáni gyer-

egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb füvesembere,
személyes tanácsadással is szolgált, amit nagyon sokan
igénybe vettek. Előadásában ismertette korunk népbetegségeit, megismertette az érdeklődőkkel a betegségek okait, tüneteit, és gyógynövényeket ajánlott a
megelőzésre, a kialakult betegségek természetes, vegyszermentes kezelésére.

Életmód Klub
Április 28-án újra vendégünk lehetett Gyuri bácsi, a
bükki füvesember! Népszerűségét nem bizonyíthatja
jobban, hogy előadására megtelt a nagyterem! Sokan
érkeztek a környező településekről, de jöttek
Budapestről és Székesfehérvárról is! Magyarország

Programajánló
varda felajánlásával, ugrálóvár, kézműves foglalkozások, gyermekműsor, arcfestés, csocsóverseny, „Légy jó
mindhalálig” musical a Petőfi Teátrum, a Ráckeresztúri
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak előadásában.
A részletes, végleges programokról plakátokon, szórólapokon keresztül tájékoztatjuk Önöket!

Gyermeknap
2011. május 29. vasárnap
Ismét megrendezzük Gyermeknapi rendezvényünket a
Művelődési házban és környékén!
A programokból egy kis ízelítő: lovaglás a Bosnyák Lo-

Ma már nagyon sok publikáció jelenik meg ilyen-olyan
formában az elektroszmog okozta problémákról, de még
mindig nem megfelelő súllyal, ahhoz mérten, mint
amennyire valóban szükséges lenne mindenki számára,
hogy komolyan is vegyék az emberek. Ugyanis, amíg
az ember nincs szembesítve a saját környezetén belül,
hogy milyen hatások érik a szervezetét vagy a gyermekeiét, addig nem nagyon vesz tudomást róla senki!
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel hívunk és
várunk az ingyenes rendezvényünkre!

Életmód Klub
2011. június 2. csütörtök 18:00
Az Életmód Klub legközelebbi vendége június 2-án 18
órától Gyürüsi József lesz, aki a sugárzásterhelésekről
fog egy nagyon érdekes, látványos előadást tartani számunkra. Megismerhetjük a földsugárzást, az elektromos
berendezések, vezetékek sugárzását, a mobiltelefonok,
mikrohullámú sütők ránk, környezetünkre gyakorolt
hatásait.
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Gyümölcsborok készítése
Előadó: Takács Edina borász
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves
érdeklődőt!
Az előadás ingyenesen látogatható!

Kertbarátok Klubja
2011. június 3. péntek 18.
„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, és védd a természetet!”

mutassák, milyen alkotói, művészi értékkel bírnak!
Jelentkezni a Művelődési Házban, vagy az alábbi elérhetőségein lehet: Telefon: 467-530, 20-359-77-36 és a
mhtordas@indamail.hu e-mail címen!
A részletes programot keressék a plakátokon, szórólapokon!

Tordasi Kulturális Nap
2011. június 18.
Felhívás
Várjuk azon tordasi, illetve Tordashoz kötődő személyek, alkotói csoportok, előadók, fellépők jelentkezését,
akik fontosnak érzik, hogy szűkebb hazájukban is meg-

Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor, Tordas
Várható időpont: 2011. június 20-24.
Jelentkezni, érdeklődni a Művelődési Házban lehet!
Németi László I kulturális szervező

Szent Orbán Nap Tordas - Öreghegy
2011. május 28.
10:00

11:00 Ifjúsági Klub színielőadása
12:00 A tordasi Asszonykórus énekel

Ünnepélyes megnyitó, Beszámoló –
Pénzügyi
beszámoló: Vasvári Pál, Cifka János

12:00- től Ebéd folyamatosan
13:00 Hegybíró választás

10:00 – 11:00 Borverseny - Borok nevezése
10:30

14:00 Borverseny értékelés, díjkiosztás

Tűz Lángja Zenekar + Éri Péter
hegedűművész zenél

Mindenkit szeretettel várunk!

WEBRE FEL! INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ
Megint LEGO, bringa és gyereksziget is a nyár eleji
linkajánlóban.

oldalon versenyeznek a felhasználók szavazataiért.
A győztest aztán tényleg lefestik.

1.http://kockagyar.blog.hu - A legnépszerűbb hazai
LEGO blog, igazi csemegékkel. Még a mi kis tordasi blogunkról is írtak.

4.http://bringapont.mol.hu – A MOL már nem csak
az autósoknak akar kedveskedni, 100 bringapont indult Magyarországon, ahol napi 24 órában várják a
bringásokat.

2.www.azevszuleszete.hu – A Kismama magazin és
a Babaszoba közös játéka. Szavazzon Ön is július
31-ig az év Szülészetére!
3.http://letscolour.hu – A Let's Colour Településszépítő Egyesület pályázatot ír ki környezetünk
színesítésére. A pályázaton induló közösségek,
önkormányzatok, vagy magánszemélyek ezen az

5.www.sziget.hu/gyereksziget - Június 4-26. között
4 hétvégén át Telekom Gyereksziget lesz megint,
kézműves programokkal, koncertekkel, KRESZ
parkkal, állatsimogatóval. Ajánljuk! A facebookon
is: www.facebook.com/GyerekSziget
Jó böngészést!
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com
12
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ISKOLAI HÍREK
Napok” keretében meghirdetett területi szavalóversenyen.
Lassan a tanév végéhez közeledünk és ismét elrepült
egy esztendő. A kicsi első osztályosok megtanultak írni,
olvasni, számolni, az iskola aktív tagjai lettek.
A 8. osztályosok számára pedig nemcsak a tanév
fejeződik be, hanem azt hiszem az önfeledt, boldog
gyermekkor is véget ér. Utatokra engedünk hát benneteket, kívánom, hogy váljanak valóra álmaitok, sok
sikert kívánok nektek új iskolátokban és új életetekben.
A leendő első osztályosok június első hetében az
iskolába látogatnak, hogy bepillantást nyerjenek az
iskola életébe.
Sok szeretettel várjuk őket szeptemberben.
Megkezdődnek az osztálykirándulások a tanév végén.
A két 1. osztály együtt tervezi a kirándulást:
június 1-én, az úticél Alcsútdoboz – Arborétum Tabajd
– Mezítlábas Park
2. osztály:
június 8-án
Tordas, Kalandpark
3. osztály:
május 20-án
Visegrád
4. osztály:
június 9-én
Mátrafüred-Sós tó
5. osztály:
május 20-21. Ópusztaszer
6. osztály:
június 2-3.
Esztergom
7. osztály:
május 23-24. Szilvásvárad-Eger
8. osztály:
május 26-28. Győrújbarát

Az újság legutóbbi számában örömmel számoltunk be
a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére rendezett iskolai
szavalóverseny eredményeiről, valamint a ráckeresztúri
területi versenyre kapott meghívásunkról. Méltó módon
képviselték diákjaink iskolánkat a területi versenyen,
szép eredményekről számolhatunk be.
Zoltai Liza
8. o. tanuló
III. helyezést,
Koczkás Eszter 8. o. tanuló
II. helyezést,
Májer Milán
5. o. tanuló
I. helyezést ért el.
Lezajlott a megyei helyesírási verseny döntője is:
Májer Milán
5. o. tanuló 8. helyezést
Koczkás Eszter 8. o.tanuló
5. helyezést ért el.
Weinelt Veronika 4. osztályos tanuló természetismeret
tantárgyból a BENDEGÚZ GYERMEK- és IFJÚSÁGI
AKADÉMIA 2010-2011. évi levelezős tanulmányi
versenyének országos döntőjén 14. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik, és büszkék vagyunk rájuk.
Május első napjaiban ünnepeltük az édesanyákat és a
nagymamákat. Valamennyi osztály ünnepi műsorral,
virággal és ajándékkal kedveskedett ezen a szép ünnepen.
Május 10-én a Madarak és Fák ünnepének tiszteletére
köszöntő verssel, 12-én pedig iskolánk névadójának
emléknapján köszöntő szöveggel és koszorúzással emlékeztünk méltó módon.
Természetesen nem maradnak el a már hagyományos
sportvetélkedők, akadályversenyek, sorversenyek, tanár
-diák mérkőzések sem, de ezeket az eseményeket június
utolsó hetében (június 6-án) fogjuk lebonyolítani,
amikor már túl leszünk az év végi felméréseken és dolgozatokon.
Május 13-án 2 csapat a 3. osztályból Székesfehérváron
képviselte iskolánkat a megyei honismereti versenyen.
Köszönjük a szülők felkészítésben és a szállításban
nyújtott segítségét.
Május 25-én zajlik iskolánkban az ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS, amely a 4., 6. és 8. évfolyamokat
érinti.
Május 27-én részt veszünk a váli iskola által, a „Vajda

Hosszú és küzdelmes, programokban bővelkedő tanévet
tudhatunk magunk mögött.
A lezajlott versenyek – legyen ez házi, iskolai, illetve
területi, kistérségi versenyeken való részvétel – szerencsére mindig azt bizonyítják, hogy diákjaink méltóképpen képviselik iskolánkat a falakon kívül is.
Az újság következő számában szeretnénk még beszámolni a tanév során folyamatosan zajló országos
levelezős versenyek eredményéről. Szűkös anyagi
helyzetünk miatt ebben az évben is szülői közreműködéssel tudjuk kimeszelni az iskolát, ezért kérjük
a kedves szülőket, hogy ha tudnak június 14, 15, és 16án reggel 8 órától segítsenek a munkákban, és köszönjük minden eddigi támogatásukat.
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Ne kérdezd, honnan fúj a szél
Figyeld meg jól, miről beszél
S ha érted már az összegyűjtött hangokat
Találd meg köztük önmagad
Találd meg köztük önmagad

Tanévzáró ünnepély és ballagás 2011. június 11-én 9
órai kezdettel lesz az iskola udvarán.
Szeretnék most elköszönni, hiszen a következő szám
megjelenésekor már mindenki a jól megérdemelt nyári
pihenését tölti. Kívánom minden kedves diákunknak a
tanév sikeres befejezését, a nyári szünetre jó pihenést,
sok és szép élményt.
A búcsúzó 8. osztályosoknak ajánlom Bródy: Légy hű
magadhoz című versét. Fogadjátok szeretettel.
Somfai Sándorné I igazgató helyettes

Ne kérdezd, hol kel fel a Nap
Gondold, hogy ott, ahol te vagy
És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég
A szíved őrizze a fényt
A szíved őrizze a fényt
Ne kérdezd, hány napod van még
Nyugodj meg, lesz még épp elég
De addig is, míg egyszer minden véget ér
Magadhoz hűséges legyél
Magadhoz hűséges legyél

Bródy János:
Légy hű magadhoz
Ne kérdezd, merre visz az út
A válasz biztonságot úgy sem nyújt
Nem tudja senki, hogy hová érkezel
Magadtól indulj egyszer el
Magadtól indulj egyszer el.

kirándulni a Csodák palotájába. Az izgatott gyerekeket
nagyon érdekes játékok várták. Nekem a kedvenc
érdekességeim: az üveglabirintus, a vicces forgó szoba
és a kockakerekű autó volt. Összesen három emeleten
játszhattunk.
Az első helységben volt egy emlékbolt, nagyon sok
játékkal telipakolva. A kisgyerekeknek volt rengeteg,
különleges építőkocka. Kint az udvaron egy nagyon
szép tó volt, benne rengeteg nagy aranyhal. Az osztálytársaim mindig őket csalogatták magukhoz.
Jó lenne gyakrabban elmenni erre a különleges helyre.
Márhoffer Dániel 4.o.

Diákok a Csodák palotájáról
Budapesten a Millenáris park mögött bementünk a
“
Csodák palotájába. Közben elhaladtunk egy tó mellett.
Csak karszalaggal lehetett bemenni a játékokhoz. A jobb
kezünkre kellett rátenni a szalagot. Ami nagyon tetszett,
az a terepasztal, az autós és a repülős játék. Kipróbáltam
egy holdsétás játékot is. A tónál megálltunk enni, és még
halakat is láttunk benne. Jól éreztem magam.”
Varga Zsombor 3.o.
Április 28-án a negyedik és a harmadik osztály elment
“

ÓVODAI HÍREK
csoportban, az őszi után immár a másodikat. A tervezés
és értékelés során szívet melengető volt szembesülni a
kicsik fejlődésével, csoporttá kovácsolódásával.
A húsvétra való készülődést színesebbé és meghittebbé
tette a Palánta Misszió kedves bábelőadása, - A szeretetre vágyó süni címmel. Tőlük minden gyermek CD-t, és
foglalkoztató füzetet is kapott. Köszönjük.
Gyorsan eltelt a tavaszi szünet is, alig maradt idő

Mintha csak az imént lett volna, amikor először nyitotta
meg kapuit az új óvodánk, a Mesevár, és izgalmakkal,
nehézségekkel küzdve vártuk régi, és új óvodásainkat,
s immár közeledik a szorgalmi idő vége. A tavasz
mindig a programok sokaságát jelenti az óvodások
számára is.
Április 13-án Diósiné Bessenyei Bogi és én bemutató
foglalkozást tartottunk a kistérség óvónőinek a Katica
14
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nyíló kaput a gyermekek könnyedén kinyitják. Annak
ellenére, hogy igyekezünk a levegőzést tartalmasabbá
tenni, lehetőleg valamilyen célt kitűzve (lovarda, halastó, kertészet, baromfiudvar látogatás, virágüzlet, nyúl
simogatás, Sajnovics téri park) a gyermekek játszani
szeretnének. Ezt abból is leszűrtük, amikor eltölthettünk
egy délelőttöt Kunsági Marciéknál, mindhárom csoport
kecskenézőbe volt hivatalos. A folyamatos kecske etetés
és simogatás közben ugyanis a gyerekeink a szó szoros
értelmében megtámadták a hintát, homokozót, kisházat,
autót.
Tervezünk még egy buszos kirándulást május 18-án
Szentendrére.
A gyermeknapot a szülők segítőkész együttműködésével a halastóhoz való kirándulással, főzéssel, játszótéri, illetve versenyjátékokkal szeretnénk tölteni.
Mindamellett bízunk benne, hogy minél hamarabb
elkészül az óvoda zárt udvara, játszótere, és a forró
nyári délelőttöket víz és mosdó közelben tudjuk tölteni.
A gyermeknap közeledtével Arvid Lydecker: Gyermekek dala című verséből idézek befejezésül.

felkészülni az egyik legszebb ünnepünk, az Anyák
Napja megünneplésére. Minden csoport saját kezűleg
készített ajándékkal, dallal, verssel készült. A kicsik az
óvó néni segítségével egyénileg köszöntötték az
anyukájukat, míg a középsősök, és a nagyok közös
műsorral, vendégül látva az anyukákat, nagymamákat.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
a Feldhoffer Kertészetnek a virágért, melyet kaptunk
tőlük, az anyukák köszöntésére.
Eközben nem felejtettük el felállítani a májusfát sem. A
hagyományoknak megfelelően a nagycsoportos fiúk az
óvó nénivel és Gyuszi bácsival (nagy segítségünkre
volt) fűrésszel felszerelkezve a patak partra vonultak
fagyöngy ágat vágni, majd felcipelvén, színes papírszalagokkal díszítve a kapura erősítették. Ezt követően a
csoportok közösen tánccal köszöntötték a májusfát, a
májust.
Május 2-től 5-ig megtörtént a 2011-2012-es tanévre
szóló beiratkozás. 26 gyermek jelentkezett, ők a
felvételi bizottság döntése után kapnak értesítést a
felvételről.
Nemcsak ősszel küzdöttünk nehézségekkel, mint ahogy
a bevezetőben is írtam, hanem most is. Egyre jobban
érezzük ugyanis (úgy a gyermekek, mint az óvónők) a
zárt udvar, és a játszótér hiányát. A térkövezett udvarrész hátrafelé nyitott, még egy csoportnak is kicsi, az
ablakok, falak, növények közelsége miatt szinte semmilyen mozgásos játékra nem alkalmas, az utca felé

„Olvass nekünk, édesanya,
Míg nem növünk nagyra.
Örömet így mi is szerzünk
Esténként, ha összejövünk,
Majd neked felolvasva.”
Farkas Istvánné

A Szent László Regionális Óvoda pályázatot hirdet a Mesevár Tagóvoda
Óvodapedagógus munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 22. napjától
tölthető be.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
Tordas, Szabadság út 134.
Pályázati feltételek:
- Főiskola
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, erkölcsi
bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Milichovszkiné Szalai Ilona nyújt, a 30/486-6984-os
telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje:
2011. július 15.
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Tordas Község Önkormányzata pályázatot hirdet
szakács munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2463 Tordas,
Szabadság út 134. (Óvoda)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Pályázati feltételek: Szakács szakképesítés Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló oklevél másolata
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Juhász Csaba nyújt, a 06-22-467-502-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

KÖNYVTÁR
A tüsszentés és az egészségére kívánás egy másik
könyvnek is témája. Görög Ibolya: Protokoll – az
életem c. könyvében azzal kapcsolatban, hogy most
kívánjunk, vagy ne kívánjunk, azt írja: „…e kérdésben
kettészakadt a civilizált emberiség. Én magam azt mondom, nem illik észrevenni. De mivel a helyi szokások
mindig elsőséget élveznek a nemzetközileg elfogadott
viselkedési szabályokkal szemben, javaslom, hogy vegyük figyelembe, hogyan viselkednek idegen helyen a
többiek, és azt kövessük.”
A szerző 1992-től mint protokollfőnök irányította a kormány hivatalos rendezvényeit. A könyv alcíme szerint:
tanácsok üzletembereknek, kézikönyv szakembereknek,
illemtan mindenkinek. Bár a remek stílusban megírt
kötetben a viselkedési szabályok, a száraz tények is
könnyen emészthetők, frissítőnek Szörbet gyanánt
különleges sztorikat is felszolgál hírességekről, közéleti
személyiségekről.
Szeretettel ajánlom a könyveket, és várok mindenkit a
könyvtárban!

Kedves Olvasók!
Amikor a májusi ajánlót írom (május 10., leadási
határidő), még előttünk van péntek 13., ami statisztikailag nem balszerencsésebb nap, mint a többi, de
azért nem árt, ha találkozunk egy kéményseprővel.
Manapság azonban egyre kevesebb kéményseprőt látni,
igaz, az emberek is sokkal kevésbé babonásak, mint a
régi időkben voltak. A hiedelmek mégis annyira beágyazódtak gondolkodásunkba, hogy szinte nem is lehet
elkerülni őket, függetlenül attól, hogy hiszünk-e bennük
vagy sem. Deborah Murrell: Babonák könyve című
munkája 1013 különös mítosz, mese és bolondos
hiedelem eredetét kutatja. Visszatérve a kéményseprőre:
Angliában rendkívül szerencsésnek tartják, ha a
menyasszony vagy a vőlegény az esküvő napján meglát
egyet. Ma már Angliában sincs sok kéményseprő, ezért
megjelenésük az esküvőn nem a véletlen műve, hanem
kiváló kereset-kiegészítés.
Miért kell a kimondott mondatot lekopogni? Az ujjakat
keresztezni? Miért balszerencsés átmenni a létra alatt?
Miért mondjuk tüsszentés után: Egészségedre! – ezekről
és még sok érdekességről olvashatunk a könyvben.

Varga Szabolcsné
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firkálják, festékszóróval fújják le az asztalokat padokat,
és állandóan a játékok tetején ugrálnak a magasban. Egy
alkalommal éjszaka kitették a mérleghintát az út
közepére. Azt nem tudom, hogyan számoltak volna el
lelkiismeretükkel, ha valaki halálos balesetet szenved,
mert későn veszi észre az akadályt, mindenesetre nem
sok észre vall a tett.
Persze a tetteseket elkapni és felelősségre vonni nehéz
(de nem lehetetlen). Az mindenesetre érdekes, hogy
mindig ugyanazokat a srácokat látják a lakosok az érintett területeken, elmondásaik szerint. Bizonyára nagyon
szomorúak lennének a szüleik, nagyszüleik, ha bebizonyosodna, hogy ők az elkövetők. Meg aztán a kártérítést is meg kellene valakinek fizetni....Azt mondják,
hogy a gyereket csak kicsi korában lehet nevelni. Hát
próbáljuk meg gyermekeinket úgy nevelni, hogy ne
kelljen a következő generációnak is a „bezzeg az én
időmben” frázist ismételgetni. A mai kamaszok szülei
helyében pedig biztosan utánanéznék, mit csinál éjjelenként a gyermek....
Hajbin Tímea

VANDÁLOK TORDASON
Sose hittem volna, hogy egyszer én is elérkezem abba
a korba, amikor az ember először kiejti a száján:
„bezzeg a mi időnkben....”. Sajnos olyan jelenség ütötte
fel fejét településünkön, amely nemhogy a „mi
időnkben”, de ahogy én tudom, még soha nem fordult
elő Tordason. Megjelent a vandalizmus. Az hagyján,
hogy a mai fiataloknak hiába is telepítettek az önkormányzat karbantartói még tizenvalahány szemetest az
út mellett, ők akkor is az árokba hajítják az üdítős-,
sörös dobozt, a csokis papírt, hogy aztán jóérzésű
önkéntesek felszedjék a falutakarítási napon, vagy
amikor már nem tudják elviselni a látványt. Ennél
sokkal-sokkal szomorúbb, hogy a mai tizenéves fiúk
közül páran attól érzik magukat jól, ha rombolnak.
Rombolják azt, amit mások építenek, rombolják falunk
szépségeit, rombolják köztereinket, közintézményeinket, közös értékeinket. Kezdődött a sportpályán a kábelek szétszedésével, de annak talán még más indítékai
voltak, a gyűlölet. Aztán egyik nap láthattuk tavaly
ősszel, hogy az önkormányzat karbantartói által szépen
helyrehozott iskolai kerítést ripityára rugdosták valakik.
Majd kitaposták a frissen ültetett virágokat a
köztereken, betörték a nagybolt előtti hirdetőtáblát.
A Jókai utcai játszótéren idén nem tudják elvagdosni a
köteleket a hintákon (mint tavaly), mert karbantartóink
láncra cserélték, így most azzal szórakoznak a fiatalok,
hogy kiborogatják a kukát, lerúgják a mérleghinták kapaszkodóját, leégetik a hirdetéseket, plakátokat, össze-

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Egyházközségi nyári tábor Zalaváron július 26-30a között.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit többgenerációs
családi táborunkba Zalavárra, az egykori bencés lakhely
épületébe, melyet táborozásra alakítottak át.
A szállásdíj 850 Ft/éj felnőttek részére, 750 Ft/éj gyerekek részére. Útiköltség és az (ön)ellátás díja még
kalkuláció alatt.
A térség, a Kis-Balaton, Európa-hírű vizes élőhely, számtalan kirándulás lehetőségét rejti.
Ízelítő a környék nevezetességeiből: Kányavári-sziget,
balatonszentgyörgyi Csillagvár, amely végvári vitézek

Állandó alkalmaink:
Minden vasárnap 10 órakor szentmise
Szombatonként 18 órakor előesti igeliturgia
Május 27-én délután gyermeknapi szalonnasütés, nemcsak gyerekeknek.
Május 28-án 18 órakor jótékonysági koncert lesz a
gyúrói katolikus templomban, az orgona felújításáért.
A koncerten egyházközségünk kórusa és több művésze
is fellép. Szeretettel várunk mindenkit!
Június 12-én Pünkösdvasárnap 10 órakor Elsőáldozás
és Te Deum (tanév végi hálaadó szentmise)
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Jelentkezés az iskolában Varga Attila hittantanárnál,
telefonon a 06-30-383-29-03 számon vagy a tordasrk@googlegroups.com e-mail címen.

életét idézi, kápolnapusztai Bivalyrezervátum, vörsi
tájház és tűzoltó múzeum, apátsági templom és monostor Zalaapátiban és nem utolsó sorban közel a
selymesvízű Balaton. A táborhely izgalmas csocsó,
pingpong és társasjáték csaták, focimeccs színtere
lesz. Lelki feltöltődést a hajnali zsolozsma, szentmisék,
közös imádság, éneklés nyújt majd.
Szülők részvétele nélkül is várjuk jelenlegi vagy volt
hittanos gyerekek, fiatalok jelentkezését!

Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek
“
tisztán és szépen élni, és fussanak a bűntől! Legyenek a
föld sója és a világ világossága, amit Krisztus Jézus
nem csak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre,
de követőinek is.”
(Kapisztrán Szent János)

BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
arcfesték segítségével pillangóvá, bohóccá vagy valami
más kedvenccé alakuljanak át.
Esténként különböző szolgálókon keresztül pedig hallhattunk Istenről, aki a kegyelem Istene. Nem
bosszúálló, nem kegyetlen és nem kárörvendő. Isten
annyira szeret mindannyiunkat, hogy amikor mi még
nem is tudtunk róla, már akkor elkészítette a
megmenekülés lehetőségét. Jézus Krisztus azért jött a
földre, hogy helyettünk meghaljon, a keresztfára vigye
a bűneinket és feltámadásával győzzön a halál felett. Ma
is lehetőség van bűnbánattal Isten felé fordulni imádságban, mint egy szerető Atyához, Ő vár téged is.

A tér mindenkié!
Az idei Húsvét másképp alakult, mint azt előre terveztük és szerveztük, hiszen meglepetésként kaptuk azt
a lehetőséget, hogy az OM nemzetközi misszió Magyarországon lévő csoportja és az itthoni szervezetük,
az Onezimus Alapítvány együtt eljöttek és három napon
keresztül alkalmat adtak gyerekeknek, fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt, hogy hallhassák Isten igéjét.
Jó volt látni, hogy a 15 fős csapat együttműködve a
Baptista gyülekezettel a Sajnovics téri parkolóban
számtalan programmal hívogatta az érdeklődőket. Itt
szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a parkoló
használatának lehetőségét, és Turda Sándor lelkes segítségét a hely biztosításában.
A nemzetközi csapat öt különböző országból – Anglia,
Finnország, Németország, Franciaország és Magyarország – teljes egységben, jó hangulatban tudott
együtt szolgálni, annak ellenére, hogy sokan akkor látták egymást először, és némi nyelvi akadály is felmerült.
Különleges volt az a Finnországból érkezett busz, a fiatal és nagyon ügyes sofőrrel együtt, ami Európát járva
segíti ezeknek a programoknak a megrendezését, biztosítva a háttérmunkának, eszközöknek és a könyvesboltnak a helyet.
Lehetőség volt bábelőadásban megnézni a szeretetre
vágyó süni példáján keresztül, hogy Isten szeretete, mely Jézus Krisztusban, az Ő életében, halálában és
feltámadásában lett kézzelfogható, - ma is vár mindenkit. Sok kézműves foglalkozás és ügyességi játékon
mutathatták meg apróbbak, nagyobbak a tehetségüket,
kitartásukat. Anyukák beszélgethettek tea és keksz me
lett, gyerekek és felnőttek is vállalkoztak, hogy némi

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
(1 János 1:9)
Baptista Gyülekezet állandó alkalmai:
Csütörtök 18 óra barátkozók órája
Szombat 18 óra ifjúsági alkalom
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk az imaházban a Dózsa
György u. 7. szám alatt.
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AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
Az evangélikus egyház nyári
programajánlata

Július 31- augusztus 6. Ifjúsági tábor Nagyvelegen
középiskolás és egyetemista korúak részére.

Hátrahagyva az iskolapadot, Pünkösd ünnepéhez és
a nyári szünethez érve ünnepi alkalmak, táborozási
lehetőségek tárháza nyílik előttünk. Ezekből ajánlunk itt jónéhányat, remélve, hogy sokan találnak
majd kedvükre való programot, meghallják a hívást
és hitük épülésére részesei lesznek egy-egy alkalomnak.

Országos szervezésű táborok
A Gyermek és Ifjúsági Osztály (www.gyio.hu) egész
nyarat átfogó programkínálatában szerepel gyermek, konfirmandus-, ifjúsági-, hagyományőrző kézműves és gitártábor.
Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE,
http://eke.lutheran.hu/) táborai közül a családos
(július 18-23.) és felnőtt hitmélyítő (augusztus 2227.) hetek felnőtteknek kínálnak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget.

Június 12. (Pünkösdvasárnap) 17.00 – Ezen az
estén a zenéé lesz a főszerep. A templomban gyermekek és felnőttek, a gyülekezeti énekkar és kamara-együttes közreműködésével zenés áhitatot
tartunk.

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(MEVISZ, http://mevisz.hu/) örömmel vár mozgássérült fiataloknak szervezett táboraiba segítőket,
jelentkezőket.

Június 13. Pünkösdhétfő – Idén Bokodon kerül sor
egyházmegyénk gyülekezeteinek találkozójára.
Hosszú évek óta hagyomány már, hogy ezen a napon
tartalmas programot szervez az egyházmegye miszsziói felelőse. Két éve mi voltunk a házigazdák, most
megbecsült vendégként várnak minket.

Kántorképző (http://kantorkepzo.lutheran.hu/)
Komoly két hetes képzéseket nyújt az egyházzene
iránt érdeklődőknek, és mindazoknak, akik szívesen
tanulnának orgonálni.

Püspökbúcsúztatás – püspökiktatás
Amint már régebben írtunk róla, egyházkerületünk
vezetője Ittzés János püspök úr nyugdíjba vonul.
Püspöki szolgálatára visszatekintő, hálaadó istentiszteletet tartanak június 18-án Győrben az Öreg
templomban. Ugyanott egy héttel később június 25én délután lesz a megválasztott új püspök, Szemerei
János, beiktatása. Terveink szerint erre az alkalomra
gyülekezetünk buszt bérel. Mindazok, akik velünk
tartanának, kérjük legkésőbb június 19-ig jelezzék
részvételi szándékukat.

A
Keresztyén
Ifjúsági
Egyesület
(KIE,
http://www.kie.hu) sokszínű programkínálatát ismerhetik meg honlapjukon.
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó
(http://csillag.reformatus.hu/) Tata, július 19-23.
A kétévente megrendezett Szélrózsa
Evangélikus Ifjúsági Találkozó református testvére.
Nagyszabású, fesztivál jellegű alkalom, nagyon
gazdag programmal, egészen közel hozzánk...

Nyári táborok

Jó szívvel ajánljuk ezeket az alkalmakat. Elindulni
nem mindig könnyű, de a találkozások igazi
ajándékká válhatnak életünkben. Erős vár a mi Istenünk! Várva a személyes találkozást:
Süller Zsolt lelkész (Tel.: 0620-3561686)
Honlapunk címe: http://tordas.lutheran.hu-

Augusztus 8-12. között tartjuk napközis táborunkat.
Óvodás és alsós gyermekeknek szervezünk egész
héten át reggeltől késő délutánig tartó programot.
Július 17-23. Zengő tábor Csákváron – Zenei tábor
általános iskolások részére, sokféle hangszertanulási
lehetőséggel.
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MÉG ÚGYIS HOZ VALAMIT AZ ÉLET.”
többfajtát is tehetünk bele, ártani nem fog. Ezek után
fűszerezzük, só, fokhagyma. A töltelék ezzel kész.
Egy csomag leveles vajas tésztát (nézzék el nekem,
boltit használok) kettévágunk. Szögletes, vagy torta esetében kerek, viszonylag magas falú sütőformát kivajazunk, és a tésztával úgy béleljük ki, hogy az oldalára
is kerüljön. Villával az alját megszurkáljuk, majd
beleöntjük a spenótkrémet. Kanállal mélyedéseket
csinálunk - négyet, hatot tetszés szerint - és kisebb tojásokat ütünk bele.
Ha nem idegenkednek a fürjtojástól, az is lehet, igazán
jól mutat a felszeletelt tortában. Végül beborítjuk a
tészta másik felével. A széleket villával összenyomkodjuk, majd egy felvert tojással megkenjük. Ha marad
még a tésztából, díszíthetjük vele a torta tetejét, de
külön is megsüthetjük, és tálaláskor díszíthetjük a tortát
vele. Végül megszórjuk fenyőmaggal vagy napraforgómaggal. 200 °C-on szép pirosra sütjük.

Szinte nem múlik el hónap úgy, hogy nem akkor akarok
egy ételreceptről írni, amikor az aktuális.
Leérett a gyümölcs, lőrinces a dinnye, vagy elvénült,
magba szökött a saláta, de az is lehet, hogy már dugig
ettük magunkat belőle. Most megpróbálok aktuális
maradni, de ha már éppen elfogyott a kertben, és a zöldségesnél sincs friss belőle, és mindenképpen meg szeretnénk csinálni, akkor akad a tücskös változatból a
közértben.
Tücskösnek hívjuk a boltit, de igazából szöcskés. Mert
ugye bizonyosan kimossák és alaposan megtisztítják
aratás után a spenótot, sóskát, de biztos akad egy-két
szöcske, amely belekerül a darálóba.
Egyszóval spenót. Amiről két ételrecept is az eszembe
jutott. Spenót az az utálatos zöld pép, ami a legjobban
mutat a ruhánkon, amikor a párhónapos kisbabánk fujjogva, berregve és még számtalan praktikával megpróbálja a szájából eltüntetni. Mi lehet az oka ennek az
ellenállásnak a gyerekek körében, nem tudom, de számtalan történetet lehetne végighallgatni a játszótéren,
kinek-kinek hogy sikerült megbirkóznia a megszerettetésével.
A következő ételek remélem segítségére lesznek azoknak az anyukáknak, akik még a feladat előtt állnak,
hogy biztosak lehessünk benne, nem lesz gond a menzán a főzelékkel sem. Akik már túl vannak ezen, és a
medvehagyma főzelék sem idegen a tányérjukban
(Emma már olyan hévvel lapátolta ezt az újabb zöld finomságot, hogy félő volt, este viszontlátom. De hála
érte, bent, illetve lent maradt.), azoknak egy újabb ötlet,
hogy más formában is (mint főzelék) elkészíthessék ezt
a zöldséget.

Spenótos tészta
Annyiban különbözik a tortától, hogy a spenót
masszában 25 dkg túrót is keverünk, meg egy tubus sajtot (camping). Ezt a masszát ½ kg kifőtt pennetésztával
összekeverjük, a tészta főzővizéből 2-3 evőkanállal a
spenótba tehetünk. Kivajazott tepsit morzsával meghintünk, majd beleigazítjuk a spenótos tésztát. Tetejére
reszelt sajt, fenyő- vagy napraforgómag kerül, és a
sütőben kb. 20-25 perc alatt megsütjük.
Ha valaki ezek után sem szereti meg a spenótot...
Jó étvágyat!
Kunsági Gabi

Spenót torta
½ kg konyhakész spenótot (A tücsköset elég kiolvasztani, a kertit a vastag erezetétől megszabadítjuk, majd
kevés zsiradékon megfonnyasztjuk. Én ezek után
pépesíteni szoktam, de ha apróra tépve dobják a zsiradékra, ez akár el is maradhat.) összekeverünk 4 db
felvert tojással és 10 dkg tetszés szerinti félkemény
reszelt sajttal. Most éppen olyan szerencsém volt, hogy
Erdélyből hozott fokhagymás juhsajtot reszelhettem a
spenótba. A sajttal lehet kísérletezni, akár többet és
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POLGÁRŐRSÉG HÍREI
végezzük. Legfontosabb feladatunk a falu bővebben
vett területének felügyelete, szemmel tartása. Célunk a
megfigyelés, elijesztés, gyanús események, személyek
észlelésekor a rendőrség értesítése. Tevékenységünk
kezdete óta végezzük az éjszakai járőrszolgálatokat. A
nappali polgárőrök főként a nyugdíjak fizetésekor a
postások és a nyugdíjaikat kézhez kapó idősek
védelmében járják az utcákat. Másik rendszeres
tevékenységünk a szervezők segítése a falu különböző
rendezvényeinek baleset- és eseménymentes lebonyolításban.

Friss hírek
A polgárőrség elszámolt a Képviselő Testületnek az
Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Az
ülésen Andorfy Ottó elnök beszélt az elmúlt év
együttműködési tapasztalatairól, javaslatokkal, kérésekkel fordult az Önkormányzathoz, a kapcsolatok
további javításának érdekében. A Testület nevében Hajbin Tímea köszönte meg a Polgárőrök odaadó
munkáját.
Ahhoz, hogy az immár húsz éve végzett tevékenységünket tovább, és a jelenleginél még hatékonyabban tudjuk
folytatni, két dolog szükséges. Olyan emberek, akik
munkájukat áldozzák a faluközösségért, és olyan eszközök, amelyek ezen a tevékenység eredményes folytatását lehetővé teszik. A vezetőség tagjainak véleménye
szerint a technika, az autó és a mobiltelefon rendelkezésre áll, csak az üzemben tartására kell pénzt biztosítani. Az áldozatkész jelentkezőket folyamatosan
keressük, hogy a tagság létszámát tartani, emelni tudjuk.

Keressük azokat, akik ehhez kedvet éreznek. Jelentkezhetnek nappali szolgálatra, rendezvények segítésére
akár kismamák, és nyugdíjasok is. Várjuk azok jelentkezését is, akik éjszakai szolgálatot tudnak vállalni.
Nagyon várjuk az olyan fiatalokat, akik a falu közbiztonságáért tenni akarnak, akár a nyári szünetre is. Jelentkezni lehet az elnöknél (06 30/93 47 816,
andorfy@citromail.hu), vagy bármely másik vezetőségi
tagnál.A vezetőség nevében:
Andorfy Ottó I elnök

Tevékenységünket két fő területen, önkéntes alapon

Kábeles szolgáltatások
A kábeles szolgáltatásokat Martonvásárban, Tordason, Kajászón, Gyúrón és Baracskán április 1jétől a UPC Magyarország biztosítja.

A szolgáltató-váltással összefüggő kérdésekről a
www.upc.hu/fibernet weboldalon található részletes tájékoztatás. A UPC telefonos ügyfélszolgálata pedig a 1221-es telefonon érhető el.

Sportegyesület Hírei
Az ifjúsági csapatba a 83-as korosztálytól várjuk a
fiúkat.

Labdarúgó szakosztály
Elkezdődött az utánpótlás rendszeres edzése.
Szombatonként 10:00 órától várunk a sportpályán minden focizni szerető fiatalt.

Mocsonoki Károly SE elnök
Labdarúgó szakosztály vezető

Lövész szakosztály hírei
Április 30-án 4 sportklub részvételével meghívásos
minősítő lövészversenyt tartottunk.

I. Barátki László
II. Ispán László
III. Farkas István

Eredmények:
022. Nyilt irányzékú kispuska (30 lövés, fekvő)
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Központi gyújtású pisztoly
I. Pálfi László
ALBA VOLÁN
II. Hegedűs Csaba
PONTLÖVÉSZ SK.
III. Csősz Csaba
ÉRD VLK

Zárt irányzékú standart puska 022. (30 lövés, fekvő)
I. Farkas István
TORDAS SE
II. Barátki László
TORDAS SE
III. Kovács Ferenc
TORDAS SE
022. Sport pisztoly (20 lövés)
I. Pálfi László
ALBA VOLÁN
II. Ispán László
TORDAS SE
III. Barátki László
TORDAS SE

Farkas István I szakosztályvezető

DUATLON
2011. április 30-án ötödik alkalommal rendeztük meg a
Tordas Duatlon versenyt.
Eredmények:
Ifjonc A (6-10 év):
Férfiak: I. hely
II. hely
III. hely
Nők: I.hely
II.hely
III. hely
Ifjonc B (11-14 év):
I. hely
II. hely
III. hely
Suhanc (15-30 év):
Férfiak: I. hely
Nők:
I.hely
Felnőtt (31–50 év):
Férfiak:
I.hely
II.hely
III.hely
Nők:

I. hely
II. hely
III. hely
Éltes ( 50 - ?)
I. hely

Csapat
I. hely:
H&H csapata (Halenár Kriszti,
Halenár Henriett, Halenár Gergely)
I. hely:
Ananász Expresz (Szabó Péter, Fülöp Attila, Kalamár Botond)
II. hely:
Fábiánék (Fábiánné G. Andrea, Fábián Dóra, Fábián Tibor - Martonvásár)

Sebestyén Ákos
Turú András
Halenár Gergely
Kleman Noémi
Takács Réka
Kárpáti Zóra

Ezúton szeretném megköszönni a versenyzőknek és
mindazoknak a segítségét akik közreműködtek, hogy
hozzájárultak a verseny színvonalának, jó hangulatának
és biztonságban való lebonyolításának megvalósításához:
= Tordas Község Önkormányzata
= Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
= Mentőállomás - Martonvásár
= Polgárőrség – Tordas
= Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrs
= Családi bolt
= Hangya Művelődési Ház - Tordas
= Weinelt László
= diák segítőtársaim (Zoltai Liza,Koczkás Eszter, Kiss
Vivienn Könyves Szabolcs, Györke István Varga Ádám,
Varga Balázs)
= a verseny technikai részét levezető hölgyek : Tomai
Zita, Kalamár Márta, Kalamár Kinga.

Szabó Péter
Fülöp Attila
Kalamár Botond
Pántya Bertalan
Fábián Dóra (Martonvásár)

Vogle Péter
Balogh Csaba
Szilágyi Csongor
(Martonvásár)
Halenár Krisztina
Illés Virág
Fábián Andrea
Téglás Lajos

Egy év múlva újra Tordas Duatlon!!!
Kalamár Domokos I testnevelő-edző
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LABDARÚGÁS
Felnőtt:
23.
04. 24.
24.
05. 01.
25.
05. 08.
26.
05. 15.

Iszkaszentgyörgy – Tordas
Tordas – Söréd
Tordas – Sárszentmihály
Tordas – Gárdony-A. Gyógyf.

4–0
3–0
3–0
1–3

(10.)
(8.)
(6.)
(8.)

Ifi:
23
24.

04. 24. Iszkaszentgyörgy – Tordas
05. 01. Tordas – Söréd

4–0
4–1

(9.)
(8.)

25.

05. 08. Tordas – Sárszentmihály

6–2

(8.)

26.
05. 15. Tordas – Gárdony – A. Gyógyf. 1 – 0 (8.)
Az eredmények utáni zárójelben az aktuális helyezés látható.

Góllövő: Farkas Zsolt (2), Kupi János
Góllövő: Farkas Zsolt

Góllövő: Farkas Zsolt, Varga Péter, Varga
Gergely, Tóth Károly
Góllövő: Varga Gergely (3), Tóth Barnabás,
Varga Attila, (Mohácsi Gábor öngól)
Góllövő: Varga Gergely

Hátralévő mérkőzések:
27.
05. 22. Vál – Tordas
28.
05. 29. Tordas – Gyúró
29.
06. 05. Tordas – Szár
30.
06. 12. Lovasberény – Tordas
Álló sor balról jobbra: Farkas Tibor
(edző), Megyesi Márk Richárd, Varga
Gergely, Farkas Ádám, Puskás Balázs,
Papp Gergő, Tóth Barnabás, Mészáros
Tamás, Márkus Pál (edző)
Ülő sor balról jobbra: Kocsis Krisztián, Süke Viktor, Báhidszki Máté, Varga Péter, Tombor Márton, Müller Máté
fényképről hiányzik: Varga Attila

JUDO
2011. április 23-án Erdélyben a csíkszeredai sportcsarnokban rendezték meg a már hagyományos Tánczos
Gaál József Emlékversenyt.
Az U15-ös korcsoportban 13 csapat versenyzői
neveztek.
A korcsoport 50 kg-os súlycsoportjában az első helyen
Kalamár Botond végzett, miután minden ellenfelét ipponnal (10 p.) győzte le.
Kalamár Domokos
testnevelő-edző
23

tordasi kisbíró

2011. Május

a tordasi önkormányzat lapja

ÜRÖMI KŐ ELADÓ
Érdeklődni lehet a 30/482-8052 számon.

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

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

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

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

