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Népköltés: ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
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KEDVES TORDASIAK !
lyázatok előkészítését, folytattuk a meglévőek elszámolásával kapcsolatos teendőket, és várjuk a beadott
pályázataink eredményeit. Meg kell keresnünk az
immár állami iskolánk fejlesztéseinek a módjait. Halaszthatatlan az iskola bővítésének a megépítése,az
épület energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje,
külső fal hőszigetelése, fűtési rendszer megújítása), és
az oktatási elvárásoknak megfelelően szükséges egy
nagyobb tornaterem megépítése.
Így a pár nap pihenő után, ugyanúgy nagy tempóban
folytatódik a munka, hogy ennek eredményeként, idén
is sok mindennel gazdagodjon településünk. Ehhez
továbbra is számítunk Önökre, a segítségükre, hiszen
Tordas a mi falunk, amit együtt építünk.

Pár héttel ezelőtt, az ünnepek elmúltával elkezdődött az
új év, amelyik a változások éve lesz. Megkezdődött a
tanítás a tordasi „állami” iskolában, elkezdődött a
munka, az ünnepek előtt, Gyúró községgel létrehozott
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatalban is. A
következő napokban, hetekben merülnek majd fel a változások tényleges problémái, amire meg kell keresnünk
a legjobb megoldásokat. Ismét számos törvény, rendelet
született az év utolsó napjaiban, amelyek megismerése
és végrehajtása, a mennyiségük miatt nem lesz egyszerű
feladat. Ezek is sok kis változást hoznak az életünkben,
melyek szintén már januártól lépnek életbe. Az átalakulások miatt tisztázni kell a feladatainkat és pár héten
belül el kell készítenünk az idei év költségvetését.
Közben folytatódik az élet az óvodánkban és az
építkezés a művelődési házban. Elkezdtük az újabb pá-

Juhász Csaba polgármester

A végéhez közeledik a művelődési ház átépítése
Elkezdődött a gépész és villanyszerelési szerelvények
felszerelése. A festés előkészítéseként, az egész házban
többször át lettek glettelve a falak és folyik a belső festés is. Eközben a Közalapítvány pontosította és
megkérte az ajánlatokat a belső bútorokra és a
számítástechnikai berendezésekre.

A kedvezőtlen időjárás ellenére január elején
beüzemelésre került az új faapríték kazán, így minden
helyiségben elindult a fűtés. Emiatt jelentősen felgyorsultak a belső munkálatok, gyorsabban szárad az épület.
Mindenütt elkészült az új padlóburkolat és az álmenynyezet. Kijavításra kerültek a gépész, és villanyszerelés
okozta vakolatbontások, a nyílászárók körüli falak.

Közmeghallgatás 2012.
gazdálkodással, stabil működés mellett sikerült jelentős
beruházásokat megvalósítanunk.
Idén is nagy hangsúlyt fektettünk az elmaradt befizetési
kötelezettségek behajtására és a költségvetés kiadásainak további ésszerű visszaszorítására. Elmondhatjuk,
hogy idén is sokan komolyan vették befizetési
kötelezettségeiket, de továbbra is sokan vannak, akik
ezt nem tudják, vagy nem akarják megtenni. Tőlük több
mint 3,5 millió Ft-ot hajtottunk be letiltással és
inkasszálással a település számára. Több cég ellen
kezdeményeztünk felszámolást és számos ingatlanra jegyeztünk be jelzálogjogot. Jól működött a kistérség társulás, kedvezőre alakítottuk számunkra a pénzügyi
elszámolásokat.

Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az
önkormányzat ilyenkor beszámol arról mit tett, hogyan
gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az
esztendőben.
Az idei év a beruházások éve volt. Január elején a Tornaterem felújításával kezdtük, a sportpályával, a főúttal
folytatódott és a művelődési ház átalakításának
munkálataival zárjuk az évet. Ha ezeknek a beruházásoknak az értékét összeadjuk, az derül ki, hogy Tordas
egy éves költségvetése összegének megfelelő érték
került 2012-ben a településre. Mindezek mellett kifizettünk a tavaly év végén felvett hitelünkből 26 millió
Ft-ot, a maradék 24 milliót az önkormányzatok
adósságkonszolidációja miatt elengedték. Egyszóval jó
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lyokban. Labdarúgó csapatainkra kihatott, hogy az év
közben elhunyt egyesületi elnök személyét, aki sokat
foglalkozott a labdarúgással, nehéz volt pótolni. A csapataink nem kezdték jól az őszi szezont, de az utolsó
mérkőzések már okot adhatnak a reménységre. Jól
üzemelnek az év közben elkészült fejlesztések: a
melegvízkészítő kazán és a hátsó edzőpálya világítása.

2012-ben az ivóvíz szolgáltatás díját az üzemeltető által
javasolt módon, az infláció mértékével emeltük, a
szemétdíj változatlan maradt, a csatornadíjat csak az inflációval emelhettük. Továbbra is megmaradtak a
szemétszállítási díjfizetés alóli mentességek és kedvezmények. A csatornaberuházás hiányának a viszszafizetésére az idei évre kénytelenek voltunk újra
kivetni a magánszemélyek kommunális adóját.

Most pedig lássuk mi történt az idei évben:
- ahogy már említettem a Belügyminisztérium iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúrális fejlesztésére kiírt
pályázaton elnyert 16,6 millió forint támogatással, 4,2
millió forint önrésszel felújítottuk a tornatermünket, új
korszerű öltözőket alakítottunk ki, kicseréltük a
nyílászárókat, a közmű vezetékeket és új napelemes
rendszert helyeztünk üzembe, mely fedezi az épületrész
éves áramfogyasztását
- idén már másodszor rendeztük meg „az év legrendezettebb utcája” versenyt, melyet a Kölcsey utca nyert
márciusban idén is megszerveztük a hagyományos
tavaszi falutakarítást
- a település honlapjának korszerűsítésével és a szolgáltató váltásával töredékébe kerül az üzemeltetés és
naprakészebb lett a weboldalunk
- az iskolában jelentős javításokat végeztünk a vizes
helyiségekben és a fűtési rendszeren
- a földszinten az osztályok szárnyán kicseréltük a tantermek és a szertár ajtóit
- szülői összefogással elkészült az iskola felső udvarának homlokzat- és ereszfestése
- idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand
szervezőjével így a tordasi lakosok most is fél áron látogathatták az agárdi koncerteket
- a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság segítségével folytattuk a Szent László patak két
partjának a kitisztítását, az önkormányzat karbantartó
brigádja és az alpolgármester úr segítségével pedig a
sportpálya melletti területek rendezését
- aktívan részt vettünk a település főútja felújításának
megvalósításában
- a közfoglalkoztatás keretében idén is több, mint 10
munkavállalóval egészítettük ki az önkormányzat karbantartó brigádjának csapatát
- elkezdtük a Művelődési Ház átalakítását, amely
várhatóan jövő év elejétől már Integrált Közösségi Szol

Intézményeink lassú létszámnövekedés mellett, továbbra is stabilan, kiegyensúlyozottan működtek.
Iskolánk továbbra is intézményfenntartó társulás formájában működik az év végéig Gyúró Községgel. A
művészetoktatást továbbra is saját szervezésben az
iskola keretein belül látjuk el. Mindezek fenntartását és
működtetését januártól az állam veszi át, így kicsit aggódva várjuk, mennyire marad tordasi az intézmény.
Néptáncosaink idén is több szép elismerést értek el, sokszor szerepeltek szerte az országban. A tiszakécskei
Országos Népzenei Minősítőn, az abai Fejér Megyei
Népdaléneklési Verseny döntőjén, a székesfehérvári Regionális Gyermek Néptánc Fesztiválon énekeseinkés
zenészeink egyéniben és csoportosan is kiváló
helyezéseket értek el. Külön öröm ért minket idén azzal,
hogy a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg
iskolánk igazgatóhelyettese, Németh Ildikó.
Óvodánk továbbra is kistérségi fenntartású. Az új épület
a napkollektoros kisegítéssel a funkciójának megfelelően továbbra is kiválóan üzemel. A hátsó bekerített
udvaron beépítésre kerültek a hinták, az előírások szerinti gumiburkolat aljzattal, új aszfaltos belső utat alakítottunk ki, és szülői segítséggel befüvesítettük,
használhatóvá tettük az óvoda udvarát.
A Művelődési Ház rendezvényei továbbra is széles
körűek voltak, több témában láthattunk, hallhattunk
érdekes előadást. Az önkormányzat kiemelt ünnepnapjait is sokan látogatták mind Tordasról, mind a környező
településekről. A rendezvények színvonalas programjai
idén is növelték községünk kulturális jó hírét is. Ősztől
hozzáfogtunk a ház átalakításához, amit év elején tervezünk átadni.
Sportegyesületünk közepesen sikeres évet zárt. Szép
eredmények születtek a lövész, a cselgáncs szakosztá3

tordasi kisbíró

2013. Január

a tordasi önkormányzat lapja

pályázatot adtunk be a napokban és még több megjelenése várható. Így jövőre a cél, hogy a stabil működés
mellett biztosítsuk az elnyert pályázatainkhoz az önrészt, így továbbra is nagyléptékben tudjuk fejleszteni
településünket.

gáltató Térként fog üzemelni
- kiszélesítettük és új aszfaltburkolatot kapott a fél falu
által használt Hangya sor felső teteje
- a látvány- és csapatsportok támogatási rendszerében a
tordasi labdarúgásra több mint 5,6 millió forint társasági
adó befogadására kaptunk lehetőséget
- a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk
növényeinket, bővítettük az egynyári virágos ágyásainkat, nagy hangsúlyt fektettünk településünk zöldfelületeinek folyamatos ápolására
Ezek után nézzük a korábbi évek csatorna beruházásából fakadó kötelezettségeink alakulását,
remélhetően utoljára.
A viziközmű társulat településünket érintő hiányát
tavaly visszafizettük. A 2006 tavaszán egységesen aláírt
ÁFA kölcsönnel kapcsolatos megállapodásban szereplő
kötelezettségvállalásról (melynek összege körülbelül 78
millió forint volt+ a kamatai) a bírósági tárgyalás
közben sikerült megállapodni így csak havi 93 000 Ftot kell fizetnünk még 4 évig. A felsorolt nehézségeken
kívül még további bizonytalanságokat rejt a jövő. Az
iskolánkat január 1-től az állam működteti. Óvodánk
egyelőre kistérségi fenntartásban működik tovább. Az
előző héten fogadta el az országgyűlés a jövő év
költségvetéséről szóló törvényét így a napokban tudjuk
meg, mivel számolhatunk jövőre. Mivel a
körjegyzőségeket a törvény megszünteti, tárgyalást
folytatunk Gyúróval egy közös hivatal felállításáról,
melyben a végleges döntés rövidesen várható. Mindezek ellenére, az elmúlt évek tapasztalatai alapján
bízunk, abban, hogy együtt, összefogással továbbra is
mindent meg tudunk oldani a település érdekében. Több

Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, a
bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek,
dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az
önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját,
anyagi és szellemi segítségét, akik ebben az évben is
hozzájárultak településünk működéséhez, fejlődéséhez.
Köszönöm a civil szervezetekben, egyesületekben és
csoportokban tevékenykedőknek, hogy munkájukkal
gazdagították mindennapjainkat és öregbítették
településünk hírnevét. Köszönöm a Tordas Községért
Közalapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és
felügyelő bizottsági tagoknak is a szabadidejük feláldozását. Köszönöm azoknak, akik segítik az önkormányzat, az óvoda és az iskola informatika rendszerét,
szerkesztik a település és az intézményeink honlapjait.
Köszönöm azoknak az önkénteseknek, akik hónapról
hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a településünk
újságját.
Bízom benne, hogy a ránk váró újabb nehézségeket
együtt továbbra is megoldjuk. Ehhez viszont továbbra
is kérem az Önök segítségét, előremutató tanácsaikat és
a nehézségekben a megértésüket. Köszönöm, hogy
meghallgattak.
Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt,
Kegyelmekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

és

Juhász Csaba polgármester

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Változások a közigazgatásban
2012. december 31-én megszüntetésre került a GyúróTordas Körjegyzőség, s helyette 2013. január 1-től
megkezdte működését a Tordasi Közös Önkormányzati
Hivatal. E hivatal székhelye Tordas, Szabadság út 87.
szám alatt, kirendeltsége Gyúró, Rákóczi út 49. szám
alatt található, feladata az önkormányzat működésével

2013. január 1-től jelentős változások történtek a
közigazgatási szervezetrendszerben, valamint a
közigazgatási feladatellátásban.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek eleget téve
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ellátja a városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó
gyámhatósági feladatok teljes körét,
ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
felvételét, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését,
védelembe vétellel kapcsolatos feladatokat, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos feladatokat.
Az építésügyi feladatokat a járásszékhely szerinti önkormányzat jegyzője – esetünkben Martonvásár Város
Jegyzője fogja ellátni. Általános elsőfokú építésügyi
hatóságként járnak el az építésügyi hivatalok, amelyek
megyénkben a székesfehérvári és a dunaújvárosi járásban kezdték meg január 1-től a működésüket. E hivatalok jogszabályban meghatározott esetekben járnak el,
pl. kiemelt jelentőségű ügyekben, szakhatósági ügyekben, a sajátos építményfajták tekintetében, az általános
elsőfokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben,
műemlékekkel és helyi építészeti értékvédelem alá vont
építményekkel kapcsolatos ügyekben.
2013. január 1-től a járási kormányhivatal látja el a szabálysértéssel összefüggő ügyeket is, amelyek eddig a
megyei kormányhivatal hatáskörébe tartoztak.

összefüggő, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítése és végrehajtása. A székhelytelepülés hivatalát az eddigi körjegyző,
Dr. Matota Kornél vezeti jegyzőként, míg a Gyúrói
Kirendeltség vezetésére aljegyzői pályázat került
kiírásra. 2013. január 1-én megalakult a Martonvásári
Járási Hivatal is, vezetője Dr. Koltai Gábor, Martonvásár Város eddigi jegyzője lett. E hivatal az alábbi
lényegesebb feladatokat fogja ellátni:
okmányirodai feladatokat,
a szociális ügyek közül az időskorúak járadékával, az
ápolási díjjal, az alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátással és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatokat,
a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátásának ellenőrzését és a temetkezési
tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezést,a
lakcímbejelentéssel, -nyilvántartással, -érvénytelenítéssel járó feladatokat. (E feladatokat a jegyző továbbra is
ellátja, amennyiben az ügyfél a helyi hivatalban
kezdeményezi az eljárást, a nyilvántartásból történő
adatszolgáltatást azonban csak a járási kormányhivatal
végezhet),
állatvédelmi intézkedések megtételét, ha az állatvédelmi
törvény megsértését észleli, vagy arról a bejelentés
hozzá érkezik. (E körben is megmarad a helyi jegyző
hatásköre),
tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabályban meghatározott feladatokat,
a közlekedési igazgatási ügyek közül a járdák, gyalogutak
és
azok
műtárgyai
építésének,
korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezését, illetve ezek nem közlekedési
célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatását,

A jegyző hatásköre kibővült három olyan feladattal,
amely eddig a kistérség székhelye szerinti jegyző
hatáskörébe tartozott:
telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárások;
környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos
eljárások;
vásárok, piacok, bevásárlóközpontok engedélyezésével
és felügyeletével kapcsolatos eljárások.

Dr. Matota Kornél jegyző

Igazság(?)szolgáltatás Magyarországon 2012
nélkül kötött életbiztosítási szerződések maga és az
akkori polgármester részére. Magyarul közpénz felhasználása saját célra anélkül, hogy lett volna törvényes
alapja. Az ítélet ellen a jegyző munkaügyi bírósághoz
fordult.
Az első számú első fokú tárgyalás elég érdekesen zaj-

Munkaügyi per négy felvonásban, négy különböző
ítélettel.
Mint az sokak előtt ismeretes, 2007-ben fegyelmi
eljárás eredményeként megszűnt a volt jegyző jogviszonya. A munkaviszonyt megszüntető fegyelmi eljárás
tárgya a jegyző által a képviselő-testület felhatalmazása
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csatorna beruházáshoz kapcsolódó állami támogatások
igénylése miatt. Hogy lehet az, hogy ma Magyarországon egy bíró azt mondja kvázi, hogy egy olyan személynek kellett volna közpénzből mindenféle vizsgálat
nélkül, békésen kifizetni „igényeit”, aki BTK-ba ütköző
cselekményeket követ el? Hozzáteszi azonban, hogy
attól, hogy fegyelmi eljárásokat indított a képviselőtestület, ez semmiképpen nem rendeltetésellenes joggyakorlás, hiszen „nem kitalált, kreált, hanem valós
vétségek miatt rendelték el”.
„A másodfokú bíróság alaptalannak találta a felperes
azon kifogását is, hogy a vizsgálóbiztos néhány
képviselőt csak azért hallgatott meg tanúként, hogy
kizárhassa a fegyelmi tanácsokból.” A volt jegyző szerint a lejáratása miatt indult a hét fegyelmi eljárás külön,
de ezt cáfolta a bíróság, véleménye szerint a munkáltatónak nem volt előnyös a külön eljárások indítása,
mert így nem tudta a vétségeket együttesen értékelni.
Nem volt jogsértő a fegyelmi határozat amiatt, hogy
megállapítható volt: az eljárás során a felperes bizonyos
iratokat későn kapott meg, illetve nem vehetett részt a
tanúmeghallgatáson.
Nem tartotta elfogultnak a bíróság Teszár Tamást amiatt, hogy kijelentette, nem tud dolgozni a továbbiakban
a jegyzővel. Elfogultnak tartotta azonban Dr. Rákosi
Miklóst amiatt, hogy később elmondta, „hogy a
határozathozatalnál a szavazatát befolyásolta, hogy a
felperessel nem kívánt együtt dolgozni, és figyelemmel
volt arra is, hogy más vétséget is elkövetett”. Hozzáteszi
azonban, hogy „az elnök elfogultsága nem jelent
kizárási okot”. A kijelentés azért érdekes, mert három
fő alkotta azt a fegyelmi tanácsot, amely kimondta a hivatalvesztést. Dr. Rákosi Miklósnak egy szavazata volt,
bármiként is szavazott, a másik két szavazat is elég lett
volna a döntéshez. A másik két tag elfogultságára azonban nem tér ki az indoklás. Maga az elfogultság kijelentése is elég nehezen fogható fel számomra, hiszen
aztán a fegyelmi határozatot úgy változtatja a bíróság
enyhébb büntetésre, hogy figyelembe veszi a volt
jegyző előző 40 éves „kifogástalan munkáját” úgy, hogy
nem szerzett arról semmilyen információt. Sőt, amikor
polgármester úr elkezdte sorolni, hogy hány ügyben van
problémája az önkormányzatnak a volt jegyző áldásos
tevékenysége miatt, akkor leállította mondanivalóját

lott, ezt jómagam is megtapasztalhattam tanúként. Az
eljáró bíró például meghallgatásom során egyenesen
rám kiabált, megpróbált megfélemlíteni, amikor azt
mondtam, ami valójában történt. Ezek után nem is
lepődtünk meg, amikor ezen eljárás eredménye az lett,
hogy a bíróság volt jegyző összes követelésének megfizetésére kötelezte az önkormányzatot, számszerűen 14
millió forintot kellett volna fizetni. A másodfokú ítélet
az egész első fokú eljárást jogsértőnek ítélte (a magyar
jogrend kicsúfolásának nevezte konkrétan egy jelenlévő
szerint), ezért elölről kellett kezdeni a folyamatot, ismét
első fokra került az ügy.
Az újabb első fokú tárgyalás során újabb iratokat kértek
be, de nem látták igazolva azokat a felvetéseket, amelyre a felperes épített (elévülés, elfogultság, eljárási hiba,
helytelen jogviszony megszüntetés, stb.), így elutasította a keresetét, és az önkormányzat perköltségeinek
megfizetésére kötelezte a volt jegyzőt.
A legérdekesebb azonban a második másodfokú
bíróság ítélete bizonyult. Azt már meg sem próbálom
megérteni, hogy ugyanabban az ügyben hogyan lehet
egyáltalán négy, egymással szöges ellentétben álló ítélet
ugyanabban a jogszabályi környezetben. Nem vagyok
jogász, de ennek az ítéletnek bizonyos elemei olyan
szinten sértik az igazságérzetet, hogy akkor sem lehet
szó nélkül hagyni, ha a megítélt összeget kicsit több,
mint 1 év alatt spóroltuk meg a körjegyzőségen, az
utána következő években pedig majdhogynem nullára
redukáltuk a pozíció költségét, ami egyébként a volt
jegyző fizetésével számolva kb. 6 millió forintba került
a falunak.
Az ítélet indoklásában a bíróság kijelenti, hogy „nem
vitás, hogy az lett volna a legemberségesebb megoldás,
ha a felperes hosszú ideje fennálló közszolgálati viszonyára tekintettel közös megegyezéssel, anyagi
igényei teljesítésével bocsátják el.” Ez azért érdekes kijelentés az igazságszolgáltatás részéről, mert pontosan
tudják, hogy amúgy egy másik ügyben (szintén a fegyelmi eljárás része volt) jogerős bírósági ítélet mondja
ki, hogy közokirat hamisítást követett el a volt jegyző a
gyúrói úti terület belterületbe vonása során. Ezen kívül
az Állami Számvevőszék feljelentése kapcsán is
megszületett az első fokú (nem jogerős) ítélet, ami információim szerint szintén vétkesnek mondja ki a
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zonytalanság, másrészt a köznyelvben az „önkormányzat” kifejezés inkább jelenti a polgármesteri hivatalt, mintsem a képviselő-testületet. A bíróság nem
tisztázta, mire gondolt Dr. Rákosi Miklós, de erre a bizonytalan kijelentésre is alapozza döntését. Másrészt az
is teljesen érthetetlen számomra, hogy Farkas János nyilatkozatát miért is vették figyelembe a perdöntő bizonyítékok sorában, akinek szintén köttetett ilyen
életbiztosítási szerződés a felperes közbenjárásával,
tehát véleményem szerint nála egyértelmű az elfogultság kérdése, csak másik irányban. Nélküle egyébként a
tíz fős testületből nem a többség, hanem csak négy
képviselő állítja határozottan, hogy tudott a biztosításról.
Így tehát a bíróság túlzottnak találta a hivatalvesztést,
helyette az előmeneteli rendszerben a várakozási idő két
évvel történő meghosszabbítása büntetés kiszabását tartotta volna arányosnak. Én személy szerint nem tudok
olyanról, hogy jegyzők esetén is van előmeneteli rendszer, de meg fogjuk kérdezni erről szakértők véleményét
is. A bíróság döntése alapján így a munkáltatónak meg
kell térítenie a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
követeléseit, mivel nem kérte e jogviszony helyreállítását.
Elmaradt munkabér-követelés: 438.421 forint, mivel
máshol vállalt munkát a táppénz lejárta után, ezt figyelembe vette a bíróság egészen nyugdíjba vonulásáig.
Nem fogadta el a bíróság azt az érvelést az alperes
részéről, hogy a jegyző munkaviszonya amúgy is
megszűnt volna a körjegyzőség alapításával (2007.
július 1), mivel a pályázatot a felperes is beadta, de
egyik képviselő-testület sem fogadta el.
Felmentési időre nem jár illetmény (bár kérte), hiszen
közben máshol helyezkedett el, nem munkanélküliként
töltötte ezt az időt.
Végkielégítés a bíróság szerint teljes mértékben
megilleti az alperest, vagyis 8+4 havi végkielégítés, ami
3.946.800 forint. Megjegyzem, hogy ezt akkor is ki kellett volna fizetnie az önkormányzatnak, ha úgy dönt,
hogy a kedvező finanszírozás miatt körjegyzőséget
alapít, de Gyúró nem fogadja el Márki Ferencet
körjegyzőnek. Ez esetben amúgy a felmondási időre
járó bért is ki kellett volna fizetni.
Nem fogadta el a bíróság a 13. havi bérigényt, illetve

azzal, hogy nem tartozik az ügyhöz. Egyébiránt engem
is elfogultnak ítélt a bíróság egy kijelentés teljes félremagyarázása miatt, de mivel ebben a fegyelmi eljárásban nem vettem részt, ezért jelentőséget nem
tulajdonított ennek.
Az elévülés tekintetében a felperes kifogásait nem tartotta elfogadhatónak a bíróság, ugyanis „az eltelt négy
év alatt a felperes semmilyen lépést nem tett annak
érdekében, hogy a képviselő-testület az életbiztosítási
díj fizetésének törvényes alapját megteremtse, a mulasztása tehát folyamatosan fennállt”.
Összességében a jegyzői kötelezettségszegés fennáll a
bíróság szerint, mert „a képviselő-testület a biztosítási
szerződés megkötéséről hivatalosan nem szavazott, a
szociális, kulturális juttatásokról szóló rendeletet nem
módosította. Az Ötv 36. §. (3) bekezdése értelmében
viszont a jegyzőnek a képviselő-testület, a bizottságok
és a polgármester felé jelzési kötelezettsége van, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel… Mindezek alapján
megállapítható, hogy a terhére rótt kötelezettségszegést
elkövette”. A költségvetési és zárszámadási rendeletekben nem látható a fizetendő összeg, míg jóval kisebb
összegek azonos kategóriában nevesítve voltak. „A biztosítási
díj
fizetési
kötelezettség
nyomon
követhetőségének a hiánya tehát megállapítható”.
A bíróság tehát megállapítja, hogy a felperes elkövette
a kötelezettségszegést. Úgy gondolta azonban, hogy a
hivatalvesztés nem arányos büntetés. Ezt arra alapozta,
hogy néhány volt képviselő határozottan ugyanazt állította (esetenként szó szerint), hogy tudott a biztosításról,
noha nyoma sincs egyik jegyzőkönyvben sem. „Cifka
János, Kunsági László, Fábián Jánosné, Farkas János és
Farkas Jenő vallomásának összevetéséből egyértelműen
az a következtetés vonható le, hogy a képviselő-testület
többségének akaratával egybeesett, hogy a felperes
javára életbiztosítási szerződést kössenek, és tudtak
arról is, hogy a polgármesteri hivatal a biztosítási díjat
rendszeresen fizeti, ez ellen 2003-2006. között egyetlen
képviselő sem tiltakozott.” Valamint perdöntőnek gondolja azt is, hogy Dr. Rákosi Miklós kijelentett, hogy
„benne az a meggyőződés alakult ki, hogy az önkormányzatnál tudtak a biztosításról”. Meglepő, hogy egy
ilyen kijelentés miért perdöntő egy bírósági eljárásban.
Egyrészt a fogalmazásból látszik egyértelműen a bi7

tordasi kisbíró

2013. Január

a tordasi önkormányzat lapja

több szabálysértést az eljárások lefolytatásában, ami
nem is csodálható annak tükrében, hogy jegyzők fegyelmi eljárásában nincsenek egyértelmű iránymutatások a magyar jogrendben, és természetesen az
önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve
(konkrétan csődközeli állapotban vettük át az irányítást)
nem alkalmaztunk az eljárásban több százezer forint ellenében hivatalos munkajogászt. Figyelembe vette a
bíróság, hogy az egyik ügyben egy másik bíróság
jogerősen elítélte közokirat-hamisítás miatt a volt
jegyzőt, illetve azokban az ügyekben sem gondolta a
nem vagyoni kártérítés megfizetését, ahol felmentő
határozat született. Így ezt a jogcímet 500.000 forinttal
„megúszhattuk” a 1.200.000 forintos követeléssel szemben.
Összességében így több mint 8 millió forint fizetési
kötelezettség terheli az önkormányzatot, ennek egy
részével egyet is lehet érteni. A sérelmi díj, a nem vagyoni kártérítés összege, valamint az indoklások azonban nem érthetők teljesen a fentiekben leírtak alapján.
A határozat jogerős, de lehetőség szerint tovább fogunk
menni, és kérni fogjuk az ügy felülvizsgálatát a kérdéses
megjegyzések tisztázása végett, és az igazságszolgáltatásba vetett hitünk megőrzése érdekében.

kereset-kiegészítési igényt sem, mert az beszámításra
került az átlagilletményébe.
A sérelmi díj kifizetését azonban nagy meglepetésre
elfogadta a bíróság, de a felperes 12 havi igényét „eltúlzottnak tartotta, mert megállapítható volt, hogy a terhére
rótt fegyelmi vétséget elkövette”. Hihetetlen, de a
következő mondatában a körülményeket mérlegelve
azonban úgy gondolja, hogy hat havi átlagilletményt
azért ki lehet fizetni annak, aki közpénzekből fizette
saját életbiztosítását. Így szintén közpénzből (vagyis a
tisztelt olvasó adóbefizetéséből) 2.150.604 forintot kell
kifizetni Márki Ferencnek sérelmi díjként ahelyett, hogy
az iskola vizesblokkját újítanánk fel pl. az összegből. A
felperes kártérítés címen szerette volna megkapni a táppénzen töltött időben az átlagkeresete és a táppénz
közötti összeget, amit a bíróság elutasított.Útiköltségét
Márki Ferenc jubileumi jutalmát az új munkáltatója
fizette meg 2010. július 1-jén 1.644.500 forint összegben, ezt egyébként 2007. július 1-jén kellett volna Tordas költségvetéséből kifizetni, így „csak” a késedelmi
kamat hárul a tordasi lakosságra 320.677 forint összegben.
Nem vagyoni kártérítést kért a volt jegyző mind a hét
fegyelmi határozattal kapcsolatosan, azokkal kapcsolatosan is, amelyekben megszüntetésre került az eljárás,
és amelyekben felmentették. Itt a bíróság megállapít

Hajbin Tímea

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
térítési díjairól
- döntött az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról
- döntött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodás módosításáról
- döntött a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló
5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tordas Község képviselő-testülete 2012. december 11én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta az Önkormányzat 2013. évi rendezvénytervét
- elfogadta a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét
- döntött a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény átadásáról szóló megállapodás elfogadásáról
- döntött a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
9/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
- döntött a személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Tordas Község képviselő-testülete 2012. december 20án tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- döntött a Gyúró-Tordas Körjegyzőség megszüntetéséről
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- döntött az elsőfokú építéshatósági feladatok ellátására
létrejött társulás megszüntetéséről

- döntött a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
- döntött a Tordas-Gyúró Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről

SZOBRAINK NYOMÁBAN
Önellenőrzést végeztem július végén
Sajnovics portré 1:1 agyagmodelljének bírálatát 1958.
szeptember 10.-én, szerdán du. ½ 4 órakor tartjuk Hajdu
Sándor műtermében. /Bp. VII. Damjanich u. 12./
Jegyzőkönyv. Felvéve 1958. október 9.-én Hajdu Sándor műtermében a Tordasra készülő Sajnovics portré
gipszmodelljének elbírálásakor. Bizottság tagjai :
Képzőművészeti Alap részéről: Ujvári Béla szaklektor.
Rozványi Márta. A Bizottság a portrét átvette. 1959
nyarán bronzba öntötték. Ezek után mi akadályozta a
szobor felavatását ? A posztamens meg van, ugyanis az
előző szobor helyére szánták. Hajdu Sándor szobrász,
a Farkas János féle szobrát vette mintául. Az első szobor félalakos, a második pedig a fej hossz kétszerese.
Téglalap alakú mértani testnek kell, elképzelni, ami az
első szoborból lett kivágva, ez lett az új formája. Nem
ismerem a méretarányát. Az a véleményem, hogy az új
szobor tömege fele akkora, mint az első. Nem illik a
szobor fülkébe.
Mi a közös a Petőfi és a Sajnovics szobor között? Azon
kívül, hogy Tordasra készült mind a kettő 1959-től1961 –ig .
Fejér Megyei Hírlap.1961. február. 14- számában Petőfi
és Sajnovics szobrot avatnak Tordason. Művészet.
1961. áprilisi számában, Tordason felavatták Tar István
Petőfi Sándor mellszobrát, ősszel pedig Hajdu Sándor
szobrász Sajnovics János portré szobrát. A Művelésügyi
Minisztérium ajándéka Tordasnak.
Van aki hisz a lélekvándorlásban én a szoborvándorlásban.
Nagy Miklós

Álló vagy ülö, szoborról van-e szó? Petőfi szobor egyik
iratát nem olvastam el végig. Ebben szerepel, Hajdu
Sándor szobrász Sajnovics János szobrot készített Tordasra 1958-ban. Technikai segítséget kértem Juhász
Csaba polgármester úrtól. A gép két oldalt jelentett meg
, az egyik oldalon fotók, másikon pedig szöveg volt.
Sajnovics János szobor Tordasra 1959-ben került. 1961
-ben pedig Karcagra.
Kérdések kérdése ki lehetett a megrendelő ? Ez a szobor az a szobor e ?
Ezt egy fotóval el lehetne dönteni, erre történt egy kísérlet. A szobor megtalálható Karcagon, Györffy Sándor
szobrász készséges volt. Telt múlt az idő és a szobrász
megtiltotta a szobor lefotózását. Fejér Megyei Levéltár
Sajnovics János szoborról sajnos nem őriz iratot.
Varga Sanyi bácsi hívta fel a figyelmemet Csupor
Zoltán Mihály: Emlékeim című írására. Többszöri
egyeztetés után engedélyt kaptam Gödöllő Városi
Múzeum igazgatóasszonyától a kutatásra. Két rövidke
írat volt, amit 1987-ben utólag írtak. Az én Sajnovics
János szobromat említi meg. Irány Székesfehérvári
Püspöki és Székeskáptalani Levéltár. A szoborról nincs
említés. Egy másik, 280 /1958.számú aktánk szerint
Sajnovics János születésének 225., a templom
építésének 200. évfordulója van.
A következő lépés Magyar Országos Levéltár. Nagyon
segítő levéltárossal hozott össze a sors. Sok dokumentumot néztem át. Kevéske volt a találat.
Lektorátustól : Értesítem, hogy a Tordasra kerülő
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Termelői Piac
2013-ban a következő időpontokban lesz megtartva a
Tordasi Termelői Vásár:
február 9.
március 9.
április 6.
május 4.
június 8.
július 6.

szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat

7-12 óráig
7-12 óráig
7-12 óráig
7-12 óráig
7-12 óráig
7-12 óráig

augusztus 9.

szombat

7-12 óráig

szeptember 7.

szombat

7-12 óráig

október 5.

szombat

7-12 óráig

november 9.

szombat

7-12 óráig

december 7.

szombat

7-12 óráig

Tisztelt Lakosság!
2013-ban SZERDÁNKÉNT lesz a szemétszállítás.
Kérjük, hogy a hulladékát a szállítási napokon reggel 7:00-ig szíveskedjen az ingatlan elé kihelyezni.
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag és papír hulladék ingatlan elől történő elszállítása):
JANUÁR 25.
FEBRUÁR 22.

I S K OL A I H Í R E K
A félév zárásaként a Művészeti iskola zenei és néptánc
vizsgáin is bizonyítottak diákjaink.
Január 22-én emlékezünk a Magyar Kultúra Napjára.
Január 28 – 29-én tartjuk a félévi szülői értekezleteket.
Január végére tervezzük a 3-4. osztályosok Szépkiejtési
versenyének lebonyolítását.
Február hónapban felsős diákjaink a „Szép magyar
beszéd” megyei szintű, valamint a Simonyi Zsigmond
megyei helyesírási versenyen képviselik iskolánkat.
Február 9-re tervezzük a télbúcsúztató iskolai Farsangi
karnevál megrendezését. A szülők kérését figyelembe
véve ismét szombati napon farsangolunk, mégpedig
külön az alsó, külön a felső tagozat.

Az új év új feladatokat is hoz magával az iskola életében
is.
Visszatérve a téli szünetről nagyon komoly feladat előtt
állunk, hiszen jan.11-vel befejeződik az I. félév, s január
18-án tanítványaink megkapják az I. félévben végzett
munkájuk eredményeként bizonyítványaikat. Ugyanakkor 8. osztályos tanítványaink felvételi vizsgákra
készülnek, reméljük, hogy mindenkinek sikerül úgy
produkálnia, hogy felvételt nyerjen az általa megjelölt
intézménybe.
Január 16-án zajlik iskolánkban a már évek óta hagyományos Területi Népdaléneklési verseny.
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helyezettek területi versenyen képviselik iskolánkat.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Cifka János és
Farkas István uraknak a decemberi programért, amikor
is jóvoltukból több mint 30 diákunkat a Testnevelési
Egyetem Sportcsarnokában láttak vendégül. Különböző
játékos csapat- és egyéni versenyekben vettek részt, jól
érezték magukat. Ajándékként az iskola 10 db.
bőrlabdát kapott. Köszönjük a lehetőséget.
Mindenkinek további jó munkát és sikereket kívánok.

Ennek színhelye az iskola aulája lesz. Délelőtt 9 – 12
óráig az alsó, délután 14 – 18 óráig a felső tagozat produkcióit láthatjuk, majd a jelmezes felvonulást a vidám
mulatozás követi.
Tervezzük még a szokásos „Mesemondó verseny
lebonyolítását, melyre évek óta a gyúrói tagiskola diákjait is meghívjuk.
Március elején fogadóórákon várjuk a szülőket.
Március 15-én méltó módon emlékezünk a forradalom
és szabadságharc eseményeire.
Tervezzük továbbá az alsó és felső tagozatban is osztálykeretben matematika versenyek lebonyolítását. A

Somfai Sándorné

KÖNYVTÁR
Kedves Olvasók!
szánt példányok egy része velük utazik egy teherhajón.
A hajó azonban egy éjszaka valahol a Csendes-óceán
kellős közepén elsüllyed. Az egyetlen túlélő Pi Patel,
valamint egy mentőcsónak-rakományra való állat: egy
zebra, egy orangután, egy hiéna és egy bengáli tigris.
Kezdetét veszi a jámbor, vallásos és vegetáriánus Pi
több mint kétszáz napos hányódása a végtelen vizeken.
Vajon mennyi és miféle leleményességre van szükség
ahhoz, hogy egy kamasz gyerek meg egy két és fél
mázsás tigris kialakítson valamiféle békés egymás mellett élést? S ha ez sikerül is, honnan és hogyan szereznek
ételt-italt ilyen hosszú időn át? Egyáltalán: mivel telhet
ilyen hosszú idő a végtelen, de korántsem kihalt tengeren? Milyen kalandok, milyen élmények várnak
rájuk? Meg lehet-e úszni ép ésszel az ilyesmit?
Az ajánlás apropóját az adja, hogy a megfilmesíthetetlennek tartott regényből készült film most látható
a mozikban.
További új könyvek: Schäffer Erzsébet: Káprázat az
élet!, Illés György: Hősök és árulók, Vass Virág:
Ringass, Amadeus!, Berg Judit: Maszat és a csőtörés

Engedjék meg, hogy az idei első könyvajánlóban
boldog új évet kívánjak, és elegendő időt – kedvet
kikapcsolódásként az olvasáshoz.
Remélhetőleg találnak kedvükre valót az új könyvek
között, vagy jut idő a régebben tervezettek elolvasására
is. Az a regény, amit ajánlok, több mint tíz éve jelent meg, a könyvtárba
nemrég sikerült beszerezni
– egy kedves olvasó hívta
fel rá a figyelmemet: Yann
Martel könyvéről, a Pi
életéről van szó.
Főszereplője Pi Patel különös fiú. Egyesek szerint
(közéjük tartoznak a szülei
is) bogaras. Tizenhat
évesen elhatározza, hogy nemcsak hindu akar lenni
(születésénél fogva az), hanem keresztény és moszlim
is. Az is furcsa, hogy egy állatkertben lakik Pondicherry
városában, amelynek apja a tulajdonosa és vezetője. És
éppen itt kezdődnek a bajok: az állatkert nem
jövedelmező, a család úgy dönt, hogy eladja az állományt, s átköltöznek Kanadába. Az Észak-Amerikába

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné
11

tordasi kisbíró

2013. Január

a tordasi önkormányzat lapja

Szeretettel köszöntjük a 2012. évben

Bokros Noé Barnabás
( 01. 01.) Bokros László,
Bokros Anna

Parrag Bendegúz Noel
(02.16.) Parrag Krisztián,
Parrag Krisztina

Kertész Veronika Mária
( 02.22.) Dr.Kertész Tamás,
Dr. Harbula Ildikó

Dénes Kartal ( 02.25.)
Dénes Zoltán,
Borka Mária

Kiss Regina ( 03.02.)
Kiss Sándor,
Kutalik Katalin

Stier Milán Pál ( 03.02.)
Stier Pál Roland,
Szabó Katalin

Czuppon-Takács Máté
( 03.06.) C. Róbert István,
C-T. Katalin

Sörös Luca és Kamilla
( 04. 30.) Sörös Tibor,
Sörös Tiborné

Albert Vince ( 05.07.)
Dr. Sassi Lilla,
Albert Balázs

Csicsics Réka Csenge
( 05.11.) Csicsics Attila,
Újvári Tímea

Völgyi Regő ( 05.14.)
Völgyi Zoltán,
Völgyi Boglárka

Bobák Hunor ( 05.15)
Bobák Attila,
Kovács Katalin

Kusz Balázs ( 05.21.)
Kusz József,
Kuszné Szücs Katalin
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született tordasi babákat!

Csohány Diána ( 06.04.)
Csohány Tibor,
Szeghalmi M. Erika

Hidvégi Anna ( 08.01.)
Hidvégi Flórián,
dr. Kállai Hédi

Rácz Anna és Luca (06.26.)
Rácz Csaba,
Blaskó Ágnes

Boldizsár Hunor ( 08. 08.) Landauer Róbert Erik ( 08.10.)
Landauer Rudolf Tibor,
Boldizsár József,
Molnár Erika
Földvári Erzsébet

Sterck Lili Sarah ( 08.17.)
Peter Sterck,
dr. Viszmeg Györgyi

Puskás Anna Sára ( 08.21.)
Puskás Géza,
Lukács Szilvia

Ragány Vanessza Adrienn
( 08.21.) Ragány Gyula,
Simon Orsolya

Farkas Keán ( 09.06.)
Farkas Zsolt,
Varga Kitti

Rabby Alex ( 09.23.)
Rabby Nandor,
Szukola Henriett

Markója Réka Laura
( 09.24.) Markója Richárd
Oláh Ildikó

Kitzinger Luca ( 11.19.)
Kitzinger István,
Kitzingerné Libricz Anna

Szilassy Flórián ( 12.30.)
Szilassy László
Szilassyné Müller Anikó
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Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Tordas – Gyúró, 2013. január 20-27.
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
(Mikeás próféta könyve 6. fejezet 8. vers)
Január 20. vasárnap - 17.00
Helyszín: Gyúró,
Református templom
igehirdető:
dr. Hankovszky Béla római
katolikus
kiemelt tábori lelkész

Január 21. hétfő

Január 22. kedd
18.00
Helyszín: Tordas, Evangélikus
gyülekezeti terem
igehirdető:
Mihálffy László
római katolikus lelkipásztori
munkatárs

Január 23. szerda

Január 24. csütörtök 18.00
Helyszín: Gyúró,
Római katolikus templom
igehirdető:
Süller Zsolt, evangélikus
lelkész

Január 25. péntek 18.00
Helyszín: Tordas,
Evangélikus gyülekezeti
terem
igehirdető:
Balog Eszter, evangélikus
lelkész

Január 26. szombat 18.00
Helyszín: Gyúró,
Evangélikus templom

Január 27. vasárnap
17.00
Helyszín: Tordas,
Római katolikus templom
igehirdető:
Victorné Erdős Eszter, református lelkipásztor

igehirdető:
Kádár Ferenc, református
lelkipásztor

A vasárnapi kezdő és befejező alkalom 17.00 órakor kezdődik, a hétközi alkalmaink 18.00 órakor kezdődnek a
fenti rend szerint. Január 23-án szerdán 18.00 órakor Martonvásáron az általános iskola aulájában lesz
imaest, amelyen Bödő Sándor baptista presbiter testvérünk hirdeti Isten igéjét.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt imaheti alkalmainkra.
Süller Zsolt

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek
meg,
Hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
Mikor megbocsátunk, nyerünk bocsánatot,
Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre.
Ámen
(Assisi Szent Ferenc)

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Péntekenként 18.00 órakor zsolozsma.
Január 18-án (pénteken) - Árpádházi Szent Margit ünnepén este 18.00-kor ünnepi zsolozsma a templombanJanuár 25-én (pénteken) - Pál apostol megtérésének
ünnepén este 18.00-kor zsolozsma a templombanFebruár 1-én (pénteken) - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén szentmise 19.00 órakorFebruár 13-án - Hamvazószerda mise és hamvazkodás
20.00 órakor
Február 22-én (pénteken) - Szent Péter székfoglalása
ünnepi zsolozsma 18.00 órakor
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem van, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,

Programjainkról részletes információ található honlapunkon: www.tordasrk.hu
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Krisztusban
ezért volna szükség arra, hogy megerősödjünk Krisztusban, és mindabban, amit rajta keresztül megkaphatunk? Keressük őt!
Erre az évre ennek bíztatásával induljunk el, melyet
áldásként a templomban megjelenő gyülekezet gyakran
hall és magával vihet, hogy „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7)

- az ő nevében, az ő személyében sok minden összpontosul, szinte minden, ami meghatároz minket, keresztyéneket. Már pusztán ez az elnevezésünk is
(Cselekedetek 11,26), közel kétezer éve ennyit jelent:
krisztusi, Krisztushoz tartozó. Ezt valljuk, hozzá tartozunk. Ő a mi Urunk. Az Úr 2013. évébe lépve is ez a
hitvallásunk. Ezen – a lényegen – nem változtat semmi.
Könnyen megtörténhet azonban, hogy csak egy név
marad, melyet sokszor ismételgetünk, de közben üressé
válik, jelentése megfakul. Amikor hiába mondjuk, már
nem érezzük jelenlétének erejét, nincs jelen életünk sodrásában, mindennapi, ügyes-bajos dolgainkban. Amikor
Krisztust bezárjuk a négy fal közé – legyen az templomunk, vagy éppen magánéletünk legbelső zárkája.
Amikor nem hiszünk abban, hogy ő valósággal hatással
lehet ránk, vagy éppen környezetünkre.
Ezért van szükség arra, hogy időről időre megerősödjön
hitünk Krisztusban. Ezt az esztendőt gyülekezetünk
közösségében ezzel kezdtük, és mint folyamatos célt
tűzhetjük ki magunk elé személyes életünkben is:
megkeresni és meglátni, milyen csodálatos ajándékokat
kaptunk Istentől Krisztusban.
Csak megkezdem a sort, mely nyomán ki-ki magában
folytathatja a kutatást. Mi mindent kaptunk: bűneink
feletti győzelmet (Róma 8,1), örök életet (1 Korintus
15,19), erőt (Filippi 4,13), békességet (2 Korintus 5,19),
reménységet (Róma 5,1-2), közösséget mindazokkal,
akik Krisztusban testvéreink (Róma 12,4-5). Telve van
az újszövetségi leírás ezekkel és még ezekhez hasonló
áldott ajándékokkal.
Milyen szép elmélet! De hol van mindez a mindennapi
életünkből?! Éppen az itt felsoroltakból van a legnagyobb hiányunk – panaszoljuk sokszor. Nem éppen

Kádár Ferenc, lelkipásztor
Rendszeres alkalmaink:
Szerda 18 óra: Bibliakör (téma: Jézus „Én vagyok…
mondásai”)
Csütörtök 18 óra: Házi istentisztelet
Péntek 19 óra: Péntek esti beszélgetések (kéthetente)
Szombat 16 óra: Konfi-Ifi
Vasárnap 9 óra: Gyermek-istentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu
Hivatali ügyelet:
Hétfő: szabadnap
Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)
Csütörtök: látogatási nap
Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.3017.00)
Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni minden
lelki szolgálatra.
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
„Mert nincsen itt maradandó városunk,
hanem az eljövendőt keressük.” Zsid. 13,14
A 2013. év igéje
Sokszor nem tudunk dolgokat elengedni. Görcsösen ragaszkodunk tárgyakhoz, egymáshoz, tekintélyükhöz,
vágyaikhoz, álmaikhoz, és ha mégis le kell mondaniuk
valamiről, belebetegszünk. Mire irányítja figyelmünket
az év igéje? Egyrészt, hogy számoljunk józanul azzal,
hogy ezen a világon minden ideiglenes és mulandó. Másodszor: készüljünk tudatosan arra, hogy bármikor, bármit el tudjunk engedni. Harmadszor: ez csak annak
sikerül, aki nem a maradandót akarja, hanem az
eljövendőt. Akinek az életében van örökkévaló, soha
el nem múló cél. Célunk nem itt van. Sok mindent el
kell végeznünk ebben a világban, de ne ragaszkodjunk
ehhez a világhoz. Ne az utolsó helyre kerüljön újra és
újra az örökkévalókkal való foglalkozás, „hanem az
eljövendőt keressük”.

„Nincsen itt maradandó városunk” – jól tudjuk ezt. Akik
több évtizede Tordason élnek tudják mennyi minden
változott a faluban gyermekkoruk óta: arcok, épületek,
a falut övező táj arculata. Akik pedig néhány éve
költöztünk ide még élénken magunk elé tudjuk idézni
egykori lakóhelyünk utcáit, a hátrahagyott lakást, barátokat - akikkel egyre ritkább már a találkozás.
Ezen a világon semmi nem marad változatlanul. Vagyonunk, anyagi helyzetünk, szeretteinkkel való kapcsolatunk, egészségünk – egyik sem maradandó. Igénk az
élet egyedüli maradandó értékére mutat rá, az egyetlen
olyan pontra, ami örök és változatlan, mert nem a mulandó világban van, és ez az eljövendő Isten országa.
Jézus Krisztus az eljövendő, aki egyszer már eljött, a
véges és változékony világba érkezett, hogy – amit Ő
mondta – biztos sziklává legyen a lábunk alatt. Őrá
bízhatjuk magunkat, és minden mást elengedhetünk.

Süller Zsolt

Adventi vásár
vásár sikerét. Horgolt díszeket, terítőket készítettek,
részt vettek az alapanyagok beszerzésében, művészi
tűzzománc képekkel leptek meg minket, keresztet faragtak, amibe beilleszthettük az elkészült képet, angyalokat
varrtak, egyedi szalmadíszeket fontak, rengeteg finom
ünnepi aprósüteményt sütöttek, amivel megtölthettük a
mézeskalács tálakat, vagy szép tárgyakat ajánlottak fel
a vásár javára. Nagyon sokan voltak. Az egyik legnehezebb feladat persze azokra maradt, akik a négy
fagyos, szeles, esős, havas vasárnap órákon át helytálltak, és árusították az elkészült tárgyakat. Mindenkinek,
aki bármilyen módon segített abban, hogy ez a vásár
ilyen sikeresen zárult, köszönjük a befektetett időt,
munkát, energiát! A vásárlóknak pedig köszönjük az
anyagi áldozatot!

Az újév igéje szerint ebben a világban nincs maradandó
városunk. Nincsenek maradandó épületeink sem. A
templom felújítás finanszírozásának problémája sokakat
foglalkoztatott tavaly év végén. A szükséges anyagi
javak egy szeletét sikerült előteremteni az adventi
vásáron értékesített portékákból. Egyházközségünk
először vett részt jótékonysági vásáron. Nem voltunk
benne gyakorlottak, de volt köztünk, aki máshol, más
célokért már megtapasztalta ennek a munkának minden
oldalát. Volt, aki kézben tartotta a dolgokat, szervezett,
lelkesített és mindenre tudta a megoldást. Lelkesedése
inspiráló volt. Hozzá csatlakoztunk mi, lelkes amatőrök.
Fúrtunk, faragtunk, fűrészeltünk, ragasztottunk, vágtunk, sütöttünk, csomagoltunk. Reggel vagy este, de
mindig csoportban, mert úgy könnyebb volt a munka.
Voltak olyanok, akik otthoni munkájukkal segítették a
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A RENDŐRSÉG HÍREI
FELHÍVÁS
Állampolgári bejelentés érkezett arról, miszerint a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén található
óvodák és iskolák környékén a gyermeküket a foglalkozásokra gépjárművel szállító egyes szülők folyamatos szabálytalanságokat követnek el. Gépjárműveikkel rendszeresen a megállni, illetve várakozni tilos táblák felölelte
zónán belül parkolnak, továbbá gyermeküket nem az idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
utaztatják a gépkocsijukban. Nem gondoskodnak arról, hogy a 150 cm-t meg nem haladó magasságú gyermekeket
a megfelelő, erre rendszeresített gyermekülésben szállítsák, illetve az itt írt magassághatárt meghaladó gyermekek
biztonsági öv használatát sem ellenőrzik.
Fentiek nemcsak a jogszabályokba ütköznek, hanem már önmagukban is akadályozzák a szabályosan közlekedő
gépjárművek haladását, és legfőképp veszélyeztetik gyermekeik testi épségét. A szülők által tanúsított mulasztások
elszaporodottságára tekintettel a Gárdonyi Rendőrkapitányság ezúton
felhívja
a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az óvodák és iskolák környékén a rendőrség részéről fokozott ellenőrzésre kell
számítani.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szabálysértések elkövetőit – az elkövetett cselekmény faját és súlyát
tekintetbe véve - az alábbi tételeknek megfelelő büntetéssel lehet, illetve kell súlytani:
A 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet alapján kiszabásra kerülő közigazgatási bírságok:
biztonsági öv használatának elmulasztása (KRESZ 48.§. (4) bek.) 10.000,-Ft (gyermekülés (gyermekbiztonsági
rendszer) használatára vonatkozóan : KRESZ 48. § (7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél
alacsonyabb gyermek - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.
(8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét
már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető).
A 63/2012.(IV.2.) Korm. rendelet alapján kiszabásra kerülő kötelező mértékű helyszíni bírság és szabálysértési
bírság összege:
megállni tilos/várakozni tilos helyszíni bírság: 10.000,-Ft, szabálysértési pénzbírság: 20.000,-Ft (KRESZ 15.§ (1)
bek. a)b) )
Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival 5 méter távolságon belül helyszíni bírság: 25.000,-Ft, szabálysértési pénzbírság: 50.000,-Ft (KRESZ 40.§ (5) bek.e) )
Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására fokozott figyelmet fordítsanak!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

OTTHONI SEGÍTSÉG IDŐSEKNEK
gondozási, ápolási feladatokat látnak el.
A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a
gondozott egészségi állapota, szociális helyzete,
valamint egyéni szükségletei alapján kell meghatározni.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás ellátásának szociális gondozói, lakásukon
keresik fel a gondozásra szoruló idős embereket,
pszichiátriai, valamint szenvedélybetegeket, és
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összegétől.
A szolgáltatásra az igényt a hét minden napján lehet
jelezni, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, Martonvásáron a Szent László u. 24. szám alatt, a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat épületében.

A szociális gondozó a házi segítségnyújtás keretében
elvégez a gondozottal kapcsolatban minden szükséges
teendőt, különösen:
- Testi, személyi higiénia biztosítása
- Környezet tisztántartásának biztosítása
- Orvosi előírás szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, gyógyszerek felíratása, kiváltása
- Étkezésben történő segítségnyújtás (ebédszállítás
kivételével)
- Hivatalos ügyek intézése
- Bevásárlás
- Lelki gondozás
- Külső kapcsolattartás elősegítése

Telefonszám:

06 22 460-023
06 30 486-6498

Az ellátás kiterjed az alábbi települések lakosaira:
Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó , Tordas, Ráckeresztúr
Önnek is lehetősége van arra, hogy igénybe vegye
ezt a szolgáltatásunkat, forduljon hozzánk
bizalommal.

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni,
melynek összege függ az igénybevevő nyugdíjának

Szabóné Pályi Judit, SZLVSSZ igazgató

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Kedves tordasiak!
2012.10.13. Baracska-TORDAS 0:2
2012.10.20. TORDAS-Etyek 7:0
2012.10.27. Tárnok-TORDAS 3:0
2012.11.03. TORDAS-Sóskút 1:5
2012.11.10. Herceghalom-TORDAS 2:2
2012.11.17. TORDAS-Perbál 0:8
2012.11.25. Százhalombatta-TORDAS 6:0

Véget ért az őszi fociszezon a tordasi Öregfiúk csapatának is. Hol több, hol kevesebb sikerrel szerepeltünk. A
vereségek után sem szomorodtunk el, mert tudtuk, hogy
többre is képesek vagyunk. Ezt az bizonyítja, hogy
egymás után négy meccs zárult győzelemmel.
Köszönhető ez a hétről hétre jelen lévő játékosoknak,
akik túlnyomórészt
tordasiak, vagy Tordasról
elköltözött, falujukba visszajáró játékosok. A szezon
végére a sérülések miatt megfogyatkozott a csapatlétszám, ami tükröződött az eredményekben is. Jókor jött
a téli pihenő. Reméljük a sérült játékosok tavaszra
felépülnek, és ismét teljes létszámmal tudjuk kezdeni a
tavaszi szezont.
Íme az eredmények:

A cikk a decemberi számból kimaradt. Elnézést kérünk.
2012. december 30-án Tordas Öregfiúk csapata részt
vett az Ercsiben megrendezett teremlabdarúgó tornán,
ahonnan ezüstkupával tért haza! Gratulálunk!

2012.09.01. TORDAS-Páty 0:1
2012.09.08. Csapdi-TORDAS 1:1
2012.09.15. TORDAS-Zsámbék 0:3
2012.09.22. Viadukt-TORDAS 4:1
2012.09.29. TORDAS-Komárom 3:2
2012.10.06. TORDAS-Gyúró 4:2
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A labdarúgó szakosztály támogatási lehetőségei
Támogatás típusa

Összege (Ft)

Támogató jegy

1 000

Nyugdíjas támogató jegy

500

Féléves Bérlet

3 000

Nyugdíjas Féléves Bérlet

2 000

Éves Bérlet + Oklevél

5 000

Éves Bérlet + Bronzfokozatú Támogató Oklevél

10 000

Éves Bérlet + Ezüstfokozatú Támogató Oklevél + Záró bankett meghívás

20 000

Éves Bérlet + Aranyfokozatú Támogató Oklevél + Záró bankett meghívás + Labda, mez
játékosok aláírásával

50 000

A támogatásokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Csillag Szilveszternél a 30/576 9887-es telefonszámon.

Tordasi harcosok a gyermekekért
Minden versenyzőnknek ezúton is gratulálok!

December 8-án, Pécsett rendezték meg a „Küzdelmek
a Kórházért” jótékonysági küzdősport gálát. A verseny
teljes bevételét a POTE leukémiás gyermekeinek
gyógykezelésére költötték.
Megtisztelő felkérést kapott az Öt Elem Wushu
Egyesület, hogy harcosaival képviselhesse magát az
MMA szabályrendszerben megtartott mérkőzéseken. Az
egyesület szigethalmi terméből 7, a tordasi
edzőteremből 3 versenyző vonult ketrecbe. Mind a 10
versenyzőnk kitűnően szerepelt, külön kiemelném a
három tordasi harcost, Récsi Tamást, Fehér Lórántot és
Sajti Istvánt, akik csupán szeptember óta ismerkednek
az embert próbáló ketrecharc küzdelemmel.
Récsi Tamás 76 kg-ban első helyezést,
Fehér Lóránt 82 kg-ban második helyezést,
Sajti István 70 kg-ban második helyezést ért el.
Az Egyesület edzései csütörtökönként az Általános
Iskola tornatermében látogathatók 19.00- 21.00 óra
között.

(A képen Sajti István, László Károly- edző, Récsi
Tamás, Fehér Lóránt)

László Károly
Öt Elem Wushu Egyesületi Elnök
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

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

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

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)

HIRDETÉSEK

06 25/492-021
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22/460-019

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények beváltása, vény
nélkül kapható gyógyszerek gyógynövények - gyógytermékek.
A Biopatika továbbra is átveszi a lejárt gyógyszerkészítményeket, használt fecskendőket a lakosságtól.

Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

Fülakupunktúrás Addiktológus,
Természetgyógyász,
Masszázs terapeuta

Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532

Tóth Gáborné Tordas, Somogyi B u.16
Időpont egyeztetés Tel :06-30-268-58-43,
06-22-467-650
Rendelési idő:
Hétfő, Kedd 9-11-ig Szerda, Csütörtök,
Péntek 17-19-ig

Óvoda: 06 22/467-502
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 20/852-0352, 06-20-852-0352

Hulladékok szelektív gyűjtése Tordason
hulladék

EON (áram) műszaki hiba-

leadási hely

Papír
PET palack
Sütőolaj
Szárazelem
Lejárt gyógyszer
Üveg
Műanyag kupak

bejelentés: 06 80/533-533

Papír – Írószer – Ajándék Bolt Szabadság út 26.
Értelmi Fogyatékosok Otthona
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló
Községháza, Iskola, Értelmi Fogyatékosok Otthona
Gyógyszertár, Biopatika ( Somogyi B. u. 16. )
Óvoda - tároló
Az iskolában az osztályfőnököknél

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081

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

