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Kedves Tordasiak !

Telnek a napok, múlnak a hetek, alig kezdtük el, és
máris az év felénél járunk. A jó idő beköszöntével egyre
többet foglalkozunk közterületeinkkel, parkjainkkal.
Virágokkal ültettük tele ágyásainkat, sűrűn vágjuk
füveinket, kapáljuk, öntözzük a növényeket.
Befejeződött a tornaterem felújítása és az öltözők
kialakítása. Ennek során a tornateremből nyílóan egy új
kazánház-tároló került kialakításra, az előtér pedig alkalmas lett egy kisebb teakonyhának. A bejárati ajtó
után lévő szélfogóból nyílik a folyosó, ahonnan a férfinői wc-t, és a két új öltözőt (mosdóval, zuhanyzóval)
érhetjük el. A régi konyha az építkezés nyomainak
eltakarítása után alkalmas lesz arra, hogy ideiglenesen
a konditerem részeként használhassuk. Reményeink
szerint ősztől már újra tudja fogadni az érdeklődőket és
a sportolni vágyókat.

után elég erős ahhoz, hogy a gyermekek használják.
Helyükre kerültek a hinták, homok került a
homokozókba, így már semmi akadálya sincs, hogy
ezekkel játszanak. A jelenlegi pénzügyi helyzet miatt
későbbre tolódott a belső út burkolatának megépítése,
és a dombon a csúszdák kialakítása.
Több hónapja elkezdődött az iskola bővítésének az engedélyeztetése. A hosszú szárny végén lévő félköríves
pihenő helyett egy lépcsőház, majd mindhárom szinten
egy-egy tanterem épülne. A cserepek felének elnyeréséért indultunk a Várépítő pályázaton, de sajnos nem
nyertünk, így egyéb pályázatok hiányában nagy a
valószínűsége, hogy az óvodához hasonlóan magunknak kell megépítenünk a nem halasztható bővítést.
Továbbra is nagy figyelemmel kísérjük a pályázatokat,
melyek közül kettőn való indulásról döntött is a testület.

Mindeközben az óvodaudvart június elején birtokba
vették a gyermekek. Az öntözés és az esők hatására intenzív növekedésnek indult a fű, mely többszöri levágás

(folytatás a 2. oldalon)
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Június elseje a jövő nemzedékét nevelő, oktató pedagógusaink, és az őket segítők ünnepe. Köszönjük az
óvodáskortól végzett áldozatos és sokszor fáradságos
munkájukat, aminek gyümölcsét később jóleső érzéssel
többször megtapasztaltak. A jövőjük átalakítás előtt áll,
melyben sok a bizonytalanság, ennek ellenére teszik a
dolgukat, mert a gyermekek az elsők.
Július elsején pedig köszönjük a köztisztviselőknek az
ország, a település működése érdekében végzett, nem
mindig népszerű munkáját.
Látjuk és érezzük, hogy a tennivalóink nőnek, a nehézségeink nem csökkennek, mégis merítsünk erőt és
tegyünk a dolgunkat a településünk érdekében.

Az egyik egy korábban már előkészített egészségre
nevelő programsorozat, ahol a képviselők az
előfinanszírozás már megtapasztalt nehézségei miatt 1
millió Ft-ban maximalizálták a pályázandó összeget. A
másik egy jóval nagyobb léptékű, kerékpáros turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, melynek
keretében lehetőség van a Tordas-Gyúrói kerékpárút
megépítésére is. Ezekhez azonban jól meg kell írni a pályázatokat és meg is kell nyerni.
Terveink szerint július 7-től kezdi működését a tordasi
piac a posta mellett, a Sajnovics téren. Havonta egy alkalommal lesz, alkalmazkodva a gyúrói és a martonvásári piacokhoz, azokkal nem egy időben.
Így ha valaki szeretné, a közelben minden héten megtalálhatja az árusokat.

Juhász Csaba I polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
- rendeletet alkotott a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
- döntött az Agárdi Popstranddal való együttműködésről
tájékoztatást kért a Fejérvíz Zrt.-től az üzemeltetéssel
kapcsolatban
- döntött a "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek és a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" pályázatokon
való indulásról
- hozzájárult a Teremtőkert Egyesület által a Petőfi utcai
közterületi parkolóban 5 parkolóhely használatához
módosította a Kölcsey u. 24. szám alatti telek megvásárlásáról szóló ajánlatok beadási határidejét

Tordas Község önkormányzat képviselő-testülete 2012.
május 29-én tartott testületi ülésén az alábbi döntéseket
hozta
- elfogadta a 2011. évről szóló háziorvosi beszámolót
- elfogadta a 2011. évről szóló közbiztonsági beszámolót
- a 2011. évről szóló Szent László Völgye Segítő Szolgálat beszámolójának
- elfogadta a támogatott szervezetek beszámolóját ( református egyház, evangélikus egyház, katolikus egyház,
Tordasi Nyugdíjasklub, Értékmegőrző Tordasi Aszszonykórus, Tordasi Dalárda)
- elfogadta a 2011. évről szóló gyámügyi beszámolót

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Elkezdődött az adóellenőrzés
telezettségei miatt negatív bankszámla egyenlegre
kénytelenek vagyunk magas kamatot fizetni, ezért
fontos ellenőrizni az önbevallásokon alapuló adókat.
Persze a kérdés fel sem vetődne nálunk „szerencsésebb
történelmi fejlődésű országokban”, de sajnos a Magyarországon kialakult gyakorlat szerint az állampolgárok egy része nem érzi szükségesnek a közkiadásaihoz való hozzájárulást, még akkor sem, ha

A Pénzügyi Bizottság elnökeként évekkel ezelőtt vetettem fel az adók ellenőrzésének szükségességét, ami
sajnos különböző okok miatt aztán soha nem valósult
meg. Idén a költségvetés összeállítása, az első féléves
adókivetések és a zárszámadás feladatai után ismét
napirendre került ez a kérdés. Mivel igen fontos bevételi
forrás az önkormányzat szemszögéből a helyi adó, és
jelenleg a csatorna beruházás visszafizetendő kö2

a tordasi önkormányzat lapja

2012. Június

tordasi kisbíró

A telekadó ellenőrzése május hónapban megtörtént. Az
adózók nagy része teljesítette kötelezettségét, legalábbis
ami a bevallást illeti. Néhány esetben beépítésre alkalmatlan telket találtak az ellenőrzést végzők, aminek a
jogszabályi hátterét rendezni kell. Aránylag kisszámú
olyan esetre derült fény, ahol a tulajdonos nem vallotta
be adófizetési kötelezettségét. Ezen személyek felszólítást kapnak, és visszamenőlegesen is teljesíteniük
kell elmaradt adójuk befizetését, melynek mértéke viszont jelentős, akár az 5-6 millió forintot is elérheti
összességében. A következő adónem az építményadó
lesz. Az ellenőrök először szemrevételezéssel fogják
egyeztetni a valós és bevallott m2 értékeket. Ahol nem
látható, vagy nem egyértelmű az adat és a valós nagyság
egyezősége, ott építési engedély vagy használati engedély alapján fogják az egyeztetést elvégezni. Kérem,
mindenki nézze meg, teljesítette-e bevallási kötelezettségét. Tehát adóköteles minden építmény, ami nem
a lakáshoz tartozik, a garázs is (akkor is, ha nem
különálló építmény)! Főleg az új építésű házak esetén
előfordulhat, hogy az ideköltöző tulajdonos nincs
tisztában a helyi adókkal. Ezért a bevallások pótlására
július elejéig lehetőséget biztosít a hatóság. Így elkerülheti a jelentős mulasztási bírságot.
Amennyiben kérdésük merülne fel, vagy bizonytalanok
bevallásukat illetően, kérem keressék Kalocsainé
Balogh Hajnalkát, az adóügyi előadót, akinek ügyfélfogadási ideje csütörtök kivételével minden nap 8-12-ig,
valamint kedden 13-17-ig és szerdán 13-15:30-ig.
Telefonszáma: 22-668067
Köszönjük, hogy a többséghez tartozik, és bevallotta,
befizette helyi adóját!

egyébként a közszolgáltatásokat nagymértékben
igénybe veszi (ld. áprilisi Kisbíró). Ez véleményem szerint azért nem igazságos, mert a többség fizeti meg
ezeknek az embereknek nyújtott szolgáltatások árát is.
Tordason az adók mértéke nem túlzó és a többi
településhez képest nem magas.
- Kommunális adót az elmúlt két évben nem kellett
fizetni, így a 2012-re kivetett 8000 forintos évi adó a
három év távlatában napi 7 forint (!). Ez sokkal alacsonyabb, mint a környező településeken kivetett adó,
az adó maximális mértéke egyébként 17.000 forint.
Mentességet, kedvezményt élveznek az idősebb tulajdonosok.
- Építmény adó: minden nem lakás céljára szolgáló
épületre, épületrészre kell fizetni. Ebbe beletartozik pl.
a garázs, akkor is, ha a lakással egy épületben
helyezkedik el. Hogy ne terhelje túlzottan az egy autóval rendelkező családokat ez az adó, ezért engedményt
tettünk a mértékben: 20 m2-nél kisebb garázs esetén az
adó mértéke 100 Ft/m2, egyébként 300 Ft/m2. Az építményadó maximális mértéke a felsőbb szintű jogszabály (törvény) szerint 1100 Ft/m2, de az indexálás
miatt ez egyes helyeken lehet akár 1658 Ft/m2 is.
- Telekadó: az adót a beépítetlen belterületi telkek tulajdonosainak kell megfizetni. Annak idején a képviselő-testület úgy határozta meg az adót, hogy aki pl.
az adott építési telek helyett lekötött betétben tartaná
pénzét, akkor a megképződő hozamra kb. a telekadó
mértékének megfelelő kamatadót fizetne. 2 év kedvezményt kap, aki a normál méretű telken jogerős
építési engedély alapján megépítette házának alapját.
Időarányos kedvezményt kap, aki év közben szerezte
meg a használatba vételi engedélyt. Ehhez a vagyon
alapú adóhoz nem tartozik életkor miatti kedvezmény!

Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kezdődik a főút felújítása
főútra nyíló utcák bekötése is kiépül, ezért várhatóan
ezek is néhány napra le lesznek zárva úgy, hogy más
irányba terelik a forgalmat. Kérjük mindenkinek a
megértését és a türelmét, hiszen a néhány hónap
kellemetlenség értünk történik!

Június 11-én a munkaterület átadásával kezdődik a
településen átvezető főút felújítása, amely a tervek szerint szeptember első hetében fejeződik be. Az építkezés
szakaszosan történik, fél útpálya lezárással. 8 db
autóbusz beálló is épül a hozzá tartozó járdaszigettel,
melyeknek az építése min. 10-12 nap, vagyis ennyi
ideig nem lehet az érintett telkekre autóval behajtani. A

Juhász Csaba I polgármester
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Fontos tudnivalók a csatornával kapcsolatosan
olvasást, és az adatot nem küldte be, annak a fogyasztónak az órája a pótleolvasás alkalmával kerül rögzítésre,
és addig előlegszámlát kap becsült fogyasztással.
Indokolt esetben az előlegszámlán elszámolt átalánymennyiséget lehet módosíttatni.
A fogyasztó változást, vagy lakhely minden esetben be
kell jelenteni.
Tilos az esővizet a csatornahálózatba belevezetni, ezzel
indokolatlanul megnő a tisztítás és a szállítás díja (Jelenleg sokkal több szennyvíz érkezik a tisztítóba, mint
amennyi számlázásra kerül). Az esővíz vezetékek
bekötését nyáron füstgép segítségével fogja ellenőrizni
az üzemeltető kft. Aki rákötötte esővíz csatornáját a
hálózatra, az ellen szabálysértési eljárás indul.
Minden Víziközmű tag köteles rákötni a rendszerre. Aki
nem köt rá, annak eddig is talajterhelési díjat kellett
fizetni. A parlament döntése értelmében a talajterhelési
díj ez év január 1-től 1.800 forint/m3.
Aki még nem küldte vissza az aláírt közüzemi
szerződését, kérjük tegye meg!
Hajbin Tímea

Mivel több téves információ kering a településen, ezért
röviden összefoglalnám az aktuális kérdéseket a Kisbíró
hasábjain:
Évente lesz csatorna használati díj elszámoló számla kibocsátás az áramhoz és gázhoz hasonlóan, tavasszal.
A leolvasást Tordas településen május elején, a pótleolvasást június elején elvégezték az üzemeltető kft.
megbízottjai. Azért nem a Fejérvíztől kapott adatok
alapján történik a számlázás, mert túl magas árat határozott meg a Fejérvíz az adatszolgáltatásra (ami plusz terhet jelentett volna a díjban), és Martonvásáron
megbízhatatlannak bizonyult sok esetben az átadott
mérőállás.
Lehetőség volt az óraállás bediktálására és írásban
történő közlésére, de aki határidőn túl küldte be az adatot, az már nem kerülhetett feldolgozásra (ez így lesz a
jövőben is)
Két egymást követő évben nem lehetséges a bediktálás,
a leolvasónak kell igazolnia a tényleges óraállást
legalább kétévente
Aki az első leolvasás alkalmával nem biztosította a le-

Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatorna
Hálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tordasi kirendeltségének ügyfélfogadási ideje:

Ügyintéző: Cravero Teréz
Telefon: 22/467-502/1 mellék

Kedd: 8-12, 13-17-ig
Péntek: 8-12-ig

Hibabejelentés telefonszámai:
06/20/852-03-52, 06/20/852-03-53

Rovástábla avatás Tordason
2012. június 2-án szombaton ünnepélyes pillanatoknak
lehettek szemtanúi azok, akik kilátogattak a Petőfi Sándor út Gyúró felöli bevezető szakaszára, ekkor került
sor ugyanis a falu új, rovásírásos helységnévtáblájának
avatására. Az ünnepséget Flikinger Jenő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tordas-Gyúrói alapszervezetének elnöke nyitotta meg, majd meghallgathattuk
a meghívott vendégek közül Árgyelán Jánost, a Jobbik
fejér megyei elnökét, aki kiemelte a magyar székely
rovásírás rendkívüli kincsét, ami csak nekünk ma4
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gyaroknak van egyedül a világon, és nyelvileg a
rovásírás jelei adják vissza hűen a magyar nyelvben
képezett hangok egyediségét, amíg a latinban a magyar
hangzók utánzása igen bonyolult sok esetben. Ezután
Szabó Gábor Országgyűlési képviselő, pártigazgató
avató beszédében elmondta a rovásírás kezdeményezésének kiindulását, ösztönzését, valamint azt,
hol tart ma ez a folyamat. Tordas a 170.- ik a sorban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az ősök
és a hagyományok értékeinek megóvása, köztudatban
tartása, és szó esett arról is, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom milyen erőfeszítéseket tesz
ezek megőrzésére, fenntartására, segítésére. A beszédek
után aztán eljött a várva várt pillanat, és lekerült a lepel
a tábláról.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a meghívott vendégek

tordasi kisbíró

közül sokan tiszteletüket tették az eseményen, külön
köszönet a települések polgármestereinek valamint az
egyházak képviselőinek.

Tisztelt tordasi Lakosok, kedves Szülők!
alapján egyértelműen fiatalkorú elkövetőre illetve
elkövetőkre gyanakszik. Mivel az elkövetések
időpontjai is zömében a nyári szünidő, illetve egyéb
tanítási szünetek időszakára esnek, feltételezzük, hogy
az elkövetők unatkozó, „csellengő” fiatalok, „gyerekek”.

Az utóbbi időben több alkalommal „hívatlan” látogatók
jártak a Sajnovics téri Kastély épületben.
Az ilyen „látogatások” után csak az esztelen rongálás
és pusztítás nyomai maradnak, kitört ablakok, levert villanykapcsolók és konnektorok, kiürített porral oltó
készülékek. Az ilyen események után a javítási,

A szünidő közeledtével szeretnénk a szülők, esetleg
nagyszülők segítségét kérni a hasonló esetek
megelőzésében, az amúgy is nagyon rossz állapotban
lévő Kastélyépület megóvása érdekében.
Fontos tudni, hogy az épületben történő járkálás,
közlekedés életveszélyes, sok helyen a beázások
következtében leszakadó, sokszor több tízkilós vakolatdarabok, megbomlott épületszerkezetek miatt.
A Kastélyépület és a hozzá tartozó terület, „magánterület” ezért az oda történő illegális behatolás
büntetőjogi felelősségre vonást eredményez, mellyel a
tulajdonos élni kíván!!

helyreállítási költségek elérhetik az 50-60.000.-ft-ot is.
Tavaly nyáron ”csak” két alkalommal, de tavalyelőtt 8
alkalommal kellett a rendőrséget hívni helyszínelni. A
rendőrség a rögzített ujjlenyomatok és lábnyomok

Segítségüket megköszönjük:
az intézmény vezetősége

Új szelektív gyűjtő helyszín!
A fém üdítős és italos palackokat leadhatják Farkas Róbertnél a Szabadság út 1/N alatt.
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Tisztelt Tordasiak!
van, aki a Sajnovics János Általános Iskolába jár.
Tanulmányaimat az ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem, illetve a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola könyvtárostanár szakán végeztem. 13 évig
könyvtárostanárként dolgoztam egy kőbányai középiskolában, ott ismerkedtem meg a pályázatírás alapjaival.
Nagyon örülök, hogy Tordason sikerült elhelyezkednem, és mindent megteszek, hogy a pályázatírás sikeressége töretlen maradjon.
Laboranovits Petra
pályázati referens

Tordas életében jelentős szerepet játszanak
a pályázati források,
ezért 2011-től főállású
pályázati referens foglalkozik a pályázatírással. 2012. márciusáig
Veres Andrea töltötte be
ezt a pozíciót, távoztával
én kaptam lehetőséget a feladat ellátására.
Laboranovits Petrának hívnak, 2009-ben Budaörsről
költöztünk Tordasra kis családommal: egy kislányunk

Tisztelt Tordasiak!
talos levelek kihordása és a Községháza tisztán tartása.
Munkám során többször tapasztalom, hogy a kutyák
kinn kóborolnak az utcán, illetve a postaládák olyan
helyen vannak, ahol a kutyák könnyedén elérhetik.
Munkám megkönnyítése érdekében kérném a
postaládákat és a csengőket úgy szíveskedjenek elhelyezni, hogy kutyák azt ne érhessék el. Remélem
munkámat a lakosság és a hivatal megelégedésére
fogom végezni.

Bagdiné Tőzsér Mária
vagyok, 2012 márciusától
látom el a hivatalsegédi
feladatokat napi 6 órában
az Önkormányzatnál. Születésem óta Tordason élek.
Férjemmel 2 gyermek
szülei vagyunk. Fő feladataim a postázás, a hiva-

Közlemény
gyelmi büntetést kiszabó határozatot helyezte hatályon
kívül a bíróság, mivel a fegyelmi eljárás megindítása
határidőn túl történt. A perköltség megfizetése Márki
Ferencet terheli. Az ítélet nem jogerős.
Tordas Község Önkormányzata és
Gyúró-Tordas Körjegyzősége

A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság megismételt
eljárásban a Márki Ferenc korábbi jegyző által az Önkormányzattal és a Körjegyzőséggel szemben benyújtott kereseteket elutasította, így a hivatalvesztést
megállapító fegyelmi határozatot is megfelelőnek
találta. Csak a volt jegyzővel szembeni megrovás fe-

Ismét jön az adóslista
legkésőbb a hónap végéig mindenki rendezze! A
következő lapszámban ismételten élni kívánunk a
törvényben biztosított jogunkkal, s közzétesszük az adótartozással rendelkezők adatait.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy továbbra is
jelentős elmaradások mutatkoznak az adóbefizetéseknél. Ugyanez igaz a csatorna- és szemétszállítási
díjakra is. A kintlévőségek behajtása megkezdődött.
Ezúton is kérem, hogy az elmaradt adótartozásokat

Gyúró-Tordas Körjegyzőség
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A Tordas Községért Közalapítvány
pályázatot hirdet
IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) szakmai vezető
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
A munkaviszony 3 hónap próbaidővel kezdődik.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Szabadság út 55.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- ifjúsági közösségi programok szervezése
- közművelődési és egészségfejlesztő programok szervezése
- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
Pályázati feltételek:
legalább középfokú iskolai végzettség és érettségi
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Csaba nyújt, a
06-20-823-3346-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Tordas Községért Közalapítvány címére történő megküldésével (2463 Tordas,
Szabadság út 87.). Kérjük a borítékon feltüntetni:
” IKSZT szakmai vezető”
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 27.
A pályázatot elbírálja: Az alapítvány Kuratóriuma
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Tordas Község Önkormányzat hirdetőtáblája

Kedves Tordasiak!
panokat, lekvárokat, szörpöket, ékszereket és finom,
friss házi süteményeket.
Kérjük azokat az őstermelőket, akik szívesen árusítanák termékeiket , hogy egyeztetés céljából jelentkezzenek a 06-20-522-11-42-es telefonszámon, vagy
személyesen az önkormányzatnál!

Az Önkormányzat szervezésében 2012. második
félévétől kezdődően helyi piac indul, minden hónap
első szombatján reggel 7-11-óráig a falu központjában.
Terveink szerint a piacon vehetünk húst, füstölt árut,
zöldséget, gyümölcsöket, mézet, tojást, tejet és tejterméket illetve egyéb kézműves termékeket pl. : szap7
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Felhívás
A foglalkoztatás jogviszony a Munka Törvénykönyve alapján történik.
Érdeklődni lehet Juhász Csaba polgármesternél hivatali ügyfélfogadási időben.

Tordas Község Önkormányzata munkatársat keres a
Művelődési Ház épületénél gondnoki feladatok ellátására. A gondnok feladatkörébe tartozik az önkormányzati, iskolai és egyéb rendezvényeken a
hangtechnikusi feladatok elvégzése is.

Jelentkezési határidő:
2012. június 29. péntek, 12 óra.

I S K OL A I H Í R E K
szebb virágokat, majd búcsúzóul minden diákunk és az
osztályfőnökök is egy csodálatosan szép virággal térhettek haza. Nagy öröm volt ez a gyerekek számára.
Nagyon megköszönjük és hálásak vagyunk érte.
Rendben lezajlott a 4-6-8. osztályok Országos Kompetencia mérése.

Az újság utolsó számában ígéretet tettem arra, hogy
beszámolok az országos levelezős versenyek eredményeiről, valamint megyei szintű versenyekről.
A 4. osztályos tanulókból szerveződött 3 fős
Koronaőrzők csapata a megyei szintű HONISMERETI
VERSENY döntőjében V. helyezést ért el. A csapat tagjai: Benedek Panna, Csepeli Bálint, Takács Réka.
Felkészítő és őket segítő szülők: Benedekné Varga
Mónika(szülő), Brucknér Éva (nagyszülő) voltak.
Köszönjük az ő munkájukat is, a gyerekeknek pedig
gratulálunk.

A sok munka és feladat után az iskolai KI MIT TUDon nagyon jól éreztük magunkat. Sok kedves, értékes
produkciót láthattunk. Diákjaink újra – mint már annyiszor bebizonyították tehetségüket és rátermettségüket.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.

A TEKI-TOTÓ elnevezésű matematika levelezős
versenyben:
Erdélyi Csenge
2.a.
arany minősítést
Zaka Liza
2.a.
bronz minősítést
Hajbin Sára
1.o.
ezüst minősítést
Pók Zsófia
2.b.
ezüst minősítést
Erdélyi Ferenc
3.o. arany minősítést kapott.
Nekik is gratulálunk a szép eredményekhez.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja jegyében
filmvetítésen vettünk részt a Művelődési Házban.
Június 8-án valamennyi alsós osztály a Falumúzeumba
látogatott. Köszönjük szépen a lehetőséget, a vezetést
és a sok magyarázatot.

Szabó Imola 5. oszt. tanuló a „Jonatán” elnevezésű
Országos Könyvmolyképző levelezős verseny eredményeképpen a KÖNYVMOLYOK KÍVÁLÓ
MESTERE címet kapta jutalomképpen. Gratulálunk.

Június 12-én tartottuk meg az EGÉSZSÉGNAP-i rendezvényünket az iskolában. Szeretném megköszönni
Nagyné Schubert Rékának a védőnőnek a programban
való segítségét, szervezését. Köszönöm a szülőknek is
a segítséget, csak így közösen tudtuk sikeresen lebonyolítani a rendezvényt.

Sajnos a KVALITÁS és a BENDEGÚZ elnevezésű
szintén országos levelezős matematika és magyar
versenyek eredményét még nem kaptuk meg, így
azokról az eredményekről most nem tudok beszámolni.
Köszönetet szeretnénk mondani Feldhoffer Gergely
úrnak, aki az alsó tagozat valamennyi osztályát
végigkalauzolta a kertészetben. Láthattuk a szebbnél-

Június 15-én került sor a Sajnovics Nap, Madarak és
Fák Napja hagyományos ünnepség lebonyolítására. Már
évek óta sportprogramokat, játékos sorversenyeket és
akadályversenyeket szoktunk szervezni, így volt ez
ebben a tanévben is.
Június 16-án a 2011/2012-es tanév ünnepélyesen is
befejeződött.
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nak, a kedves szülőknek kívánok nagyon jó pihenést,
kellemes és szép nyarat, szép élményeket.

Iskolánk nevében szeretnék köszönetet mondani minden Kedves Szülőnek, aki a tanév folyamán bármilyen
támogatást és segítséget nyújtott intézményünknek.
Valamennyi diákunknak, az iskola minden dolgozójá-

Somfai Sándorné igazgató helyettes

Pedagógusnap
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

A pedagógusnap minden évben június első vasárnapjára
esik. Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június
első vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította.
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték
először ezt a napot. A következő verssel köszöntjük
falunk pedagógusait!
Reményik Sándor: Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

KÖNYVTÁR
Kedves Olvasók!
augusztus 22., szerda.
Szeretettel várok mindenkit, hogy a nyári olvasmányokat beszerezhesse!
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánok!

A könyvtár nyári szünetben a következő időpontokban
lesz nyitva: - júniusban a hónap végéig a megszokott
hétfői és szerdai napokon; július 2-án és 4-én (szintén
hétfő és szerda). Ezt követően a könyvtár zárva tart.
A szünet utáni első kölcsönzési nap:

Varga Szabolcsné

ÓVODAI HÍREK
Mesevár Hírek
A Mesevár lakói mozgalmas, élményekben, programokban bővelkedő hónapot hagytak maguk mögött.
A szép idő beköszöntével egyre több időt töltünk a
szabad levegőn, sétával, hosszabb kirándulással a

Lengő szélben levél mozog,
Erdőszélen patak csobog.
Trillázik a dalos madár:
- Végre, végre itt van a nyár!
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vendégeknek egy csokrot az év közben tanult versekből,
dalokból, játékokból, mesét adtunk elő, és elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat.
Mire ezt a lapot olvashatják, már túl leszünk az 1. Mesevár napon, amit az elkészült udvarunkon szervezünk
családi délutánként lebonyolítani, ahol a fiúk lovagi
tornán, a lányok a hercegnői cím eléréséért tehetnek
próbát különféle feladatokban, játékokban. Feladat várja
az apukákat is a Mesevár 1. királyapukája címért,
valamint megköszöntjük őket apák napja alkalmából. A
délután lezárásaként a Tordasi Szivárvány Együttes ad
koncertet.
A tagóvoda vezető tájékoztatója az óvodai beiratkozásról. A szülők 39 gyermek felvételét kérték óvodánkba.
Örömteli, hogy falunkban sok a kisgyermek, de sajnos
óvodánk befogadó képessége véges, így az idén is több
gyermek jelentkezett, mint amennyit fel lehet venni.
Felvételi bizottság döntött a gyermekek felvételéről,
tagjai: óvodavezető, tagóvoda vezető védőnő, gyermekvédelmi felelős, valamint a szülői közösségképviselője. A bizottság a következő szempontokat
vette figyelembe: a gyermek bejelentett tordasi lakose, fennáll- e a tankötelezettség, a gyámhatóság
kezdeményezte- e a gyermek felvételét, a gyermek napközbeni ellátása megoldott- e, a gyermek kora, illetve
az édesanya munkába állása. A jelentkező gyermekek
közül 26 nyert felvételt, 6 gyermek került várólistára.
Végezetül T. Horváth Imre versével kívánok kellemes,
élményekben gazdag nyarat minden olvasónak.

településen. Az udvar elkészültéig, - minden remény
megvan rá, hogy júniusban birtokba vesszük, lehetőséget kaptunk rá, hogy az evangélikus parókia udvarán, amely egy csoport számára is elegendő, biztonságos szabadtéri játékokkal felszerelt, töltsünk egy-egy
délelőttöt. Köszönjük Süller Zsoltnak, és Villőnek a
kellemes délelőttöket.
Május első hetében csoportonként saját készítésű
ajándékkal, süteménnyel, virággal, ünnepi műsorral, a
gyermekekről készült képek vetítésével köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat, és köszöntük meg a gondoskodást, szeretetet, odaadást.
Május 16.-án az óvoda mindhárom csoportja kirándulni
volt a Pákozdi Arborétumban, ahol izgalmakban,
élményekben gazdag napot töltöttünk.
Bátorság- próbát tettünk a kilátó megmászásával, amely
szó szerint komoly bátorságot igényelt, az erőteljes szél
süvöltése félelmetes volt a kilátó tetején. Jó hosszú sétát
tettünk az arborétum területén, felismertük, megnézegettük a fákat, bokrokat, virágokat, hallgattuk a
madarak trillázását, élveztük a virágzó fák, a virágok illatát. A játszótéren erő,- és ügyességpróbát tettünk a
különféle ügyességi játékokon, no és ettünk, és ittunk,
ettünk, és ittunk…
A gyermeknapon a három csoport három különféle úti
célt választott. A Csibe csoport hosszú túrát tett az
Öreghegyre, ahol a szülők paprikás krumplit főztek a
fáradt, éhes csapatnak. A Katica csoporttal a csárdához
kirándultunk, megnéztük a tájházat, ahol Cifka Julika
néni mesélt a régi berendezési tárgyakról, eszközökről,
egy- egy játékot kézbe is foghattak a gyermekek. Az ő
ellátásukról, - sütemény, és szörp,- is szülők gondoskodtak. A következő program a játszótér lett volna, ott azonban rengeteg gyerek, több csoport is volt, inkább
visz-szasétáltunk a Jókai utcai játszótérre. A Süni csoport a halastóhoz túrázott.
Az évzáró ünnepélyen csoportonként bemutattunk a

Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra? fát nagyot,
vakációt, száz napot!
Farkas Istvánné

A kézimunka szakkör nevében szeretném megköszönni az adományként átadott hímzésmintákat,
rámát és fonalakat Beck Rékának, valamint a Keresztszemes újság több példányát Illés Virágnak.
Sármásy Marika
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
Szűcs Béla tánctábor 2012. augusztus 28-szeptember 1.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a 10. alkalommal
megrendezendő tánc, zenei és kézműves táborunkra,
több szempontból.
A jubileum miatt, szeretnénk testvériskolánk táncaival
foglalkozni, ezért Gyimesből hívunk nemzetközi hírű
és színvonalú oktatókat Sára Ferencet és Varga Zsuzsát,
és a Zerkula emlékzenekart, kiket kicsi koruk óta ismerünk, szeretünk, sok közös élményünk van velük.
Sikereik koronája, hogy megjelent egy CD-jük és
legutóbb Kanadában turnéztak, ahol hatalmas sikerük
volt.
Mindezek mellett vendégül látjuk a tábor ideje alatt a
Hidegségi testvériskola küldöttségét, gyermekeket,
pedagógusokat is, akiket mi látunk vendégül. Ők többször fogadtak bennünket, akár 40-50 fővel is. Minden
alkalommal hatalmas élménnyel tértünk vissza Tordasra, vendégszeretetük utánozhatatlan! Most szük-

ségünk van az ellátásukhoz anyagi és természetbeni
segítségre, kb. 30 főre lehet számítani. Ez ügyben
várjuk jelzéseiket a művészetoktatás irodáján az ismert elérhetőségeken. A táborba nagy szeretettel elvárjuk iskolánk tanulóit, kiknek ingyenes a részvétel
(kivéve ha valaki étkezést igényel). A tábor eredeti célja
az volt, hogy a művészeti iskola indítását segítse, és a
tábor táncanyagának választása is harmonizáljon a
szeptemberben induló néptánc szak anyagával. A
három napos közös élmény ösztönzi, motiválja a gyerekeket, nagy kedvvel jönnek az első tanórákra. Kérjük,
a családokat, ha tudják, közvetlen iskola kezdés előtt,
rendezzék úgy nyári programjaikat, hogy lehetősége
legyen növendékeinknek részt venni a tábor foglalkozásain, programjain.
Köszönettel: a művészetoktatás

2012. június
2012. május 19.-én, Székesfehérváron Regionális
Gyermek Néptánc Fesztiválon vettünk részt a Pillikék
táncosaival és a Tüzifa együttessel, Németh IldikóSzabó Szilárd:”Ki vagy te?” c. koreográfiával.
Résztvevő táncosaink párjaikkal:
Simon Olivér-Takács Flóra
Boldizsár Kolos-Pap Anna Sára
Erdélyi Ferkó-Takács Anna
Cselikovics János-Schachay Viktória
Szigeti Bálint-Simon Kitti
Takács Szilárd-Takács Réka
Turú Andris-Násztor Eszter
Varga Csongor-Csizmarik Valéria
Varga Zsombor-Edélyi Csenge
Zoltai Tamás- Laboranovits Anita
Pók Zsófia- Banyár Szabina
Kárpáti Zóra -Falusi Csenge
Boldizsár Botond-Szabó Réka
Szilágyi Szabolcs-Takács Viki
Sebestyén Ákos-Antal Luca.
Az eseményt az Örökség Gyermek Népművészeti

Egyesület, melynek mi is tagjai vagyunk, rendezi minden évben felmenő rendszerben. Az elődöntők hét
régióban zajlottak, több ezer táncos részvételével.
Székesfehérváron 21 gyermek csoport 500 táncossal
képviselte szűkebb települését, iskoláját. Az
elődöntőkről a zsűri országos fesztiválra és antológiára
tehetett javaslatot. A Pillikék mindkettőt megkapta,
tehát országos fesztiválon vehet részt, ill. javasolták a
gyermek néptánc antológiára, erről az elődöntőről
összesen két csoportot Alba regia és Pillikék. A kíséret
is különleges volt, hiszen citerásaink: Sárossy Sarolta,
Pásztor Dóri, Pápai Áron, Kőszegi Balázs, Horváth
Kata és tanáruk Domak Anikó erőteljes játéka,
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fő (tanár Sasvári Bertalan), néptánc 10-15 fő (tanárok
Németh Ildikó, Szabó Szilárd).
Időpont: 2012. június 18-20. hétfőtől-szerdáig 9-13
óráig.
Helyszín: művészeti iskola irodája (tetőtér).
Növendékeink erő feletti munkával sikeresen végezték
el az évet.
Zenei szakon: 56 fő + 3 fő óvodás
Tánc szakon: 55 fő + 11 fő óvodás + két óvodás csoport
Köszönjük a szülők hozzáállását, anyagi áldozatát,
tanáraink kitartó minőségi teljesítményét, kiemelten
Cselikovics Herta áldozatos, naprakész munkáját!
Boldizsár József helyettesítette öt hétig Kovács Márton
hegedű tanárt, aki Amerikában turnézott a Magos
zenekarral. Köszönjük áldozatos, pontos munkáját,
amivel a zenei vizsgák sikeréhez hozzásegítette vonósainkat.

Szilárd bácsi dobolása a dél-alföldi táncokra jellemző
hangzásvilágot varázsolta a nézők elé.
Ismételtek köszönjük a szülők és pedagógusok segítségét!
Büszkék vagyunk az idei kitüntetettjeinkre, melyet a
művészeti iskola művésztanárai javaslatai alapján, a
legkiemelkedőbb tanuló kapja:
2011-12. tanévben
Sárossy Sarolta „Művészdiák”, Cselikovics János
„Kisművészdiák” díjban részesültek.

A művészetoktatás kíván tartalmas nyarat, sok szeretettel várjuk növendékeinket a 2102-13. tanévre!

Pótbeiratkozás a következő szakokra: népi furulya 4-5

Nyári táborok
időpont

helyszín

június 18-tól 6 héten Tordas, Kalandpark
át
Gyúró
június 25-29

tábor neve

szervező

Nyári Tábor

telefonszám
20/481-0541

Napközis kreatív
tábor

Domak Anikó

20/343-2119

június 25-29

Gyúró

Sport tábor

Fazekas Attila

30/361-2644

június 25-29

Tordas, Teremtőkert

Csipisz színjátszó
tábor

Borisz és Kinga

20/402-8690

július 2-6

Tordas, Teremtőkert

Kreatív tábor

Hegedűs Móni és
Sármásy Marika

20/9365-231

július 2-6

Tiszta forrás tábor

20/245-6734
20/386-8561

július 3-6

Tordas, iskola

napközis tábor

július 9-13

Tordas, Teremtőkert

Kreatív tábor

Kása Róza és Kovács
Erika

20/9365-231

július 9-13

Gyúró, iskola

református
hittantábor

Kádár Ferenc

20/445-6656

július 10-13

Tordas, iskola

napközis tábor

20/386-8561

július 24-27

Tordas, iskola

napközis tábor

20/386-8561

július 16-20

Tordas, iskola

kreatív napközis
tábor

Horváth Györgyi

20/386-8561

augusztus 13-17

Tordas, Parókia

Evangélikus tábor

Süller Villő

20/824-2250
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Ezen a vasárnapon nincs mise templomunkban.
Augusztus 14. kedd - Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony) (főünnep) – este 19 órakor előesti
szentmise
Augusztus 20. péntek - Szent István király (főünnep) –
10 órakor ünnepi szentmise, kenyérszentelés

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Minden pénteken zsolozsma 18.00 órakor.
Június 17.-10 órakor Tanév végi hálaadó szentmise,
utána közös ebéd
Június 23. szombat - este Szent Iván éj a közösségi ház
udvarán
Július 14-19. - Iszkaszentgyörgy nyári hittan- és családi
tábor
Július 28. szombat-19.00 - előesti mise
Július 29.- Szent Anna napi búcsú Martonvásáron 9
órakor. Reggel 7.15-kor találkozunk a tordasi templomnál és közösen zarándokolunk el az ünnepi szentmisére
Martonvásárra.

Egyházközségi nyári táborunk július 14-19-e között
kerül megrendezésre Iszkaszentgyörgyön. Jelentkezési
lap letölthető honlapunkról vagy elvihető a templomból.
Programjainkról részletes információ található honlapunkon.:www.tordasrk.hu

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Hittem, azért szóltam – pár gondolat a bizonyságtételről
köszönjük, amikor azokra emlékezünk, akik minket
neveltek, s tanítottak az Isten útjára.
Mindehhez hozzá kell tenni végül, hogy a bizonyságtétel sosem könnyű. Gyermekként nem könnyű kiállni
sok felnőtt elé énekelni, szavalni… felnőttként nem
könnyű úgy élni életünket, hogy azon látszódjon Isten
szeretete, de aki vállalja ezt, abban Isten Lelke kezd
munkálkodni. Tőle kapjuk meg ehhez a hitet és az erőt.
(Részlet a hittanévzárón elhangzott igehirdetésből.)

Pál apostol elmondja, hogy a bizonyságtétel mindig
belülről fakad. Nem külső elvárás eredménye. „Hittem,
azért szóltam.” Tehát ez a szó hitből fakad. Ismerem Istent, hiszem az ő szabadítását, ezért szólok róla a többieknek is. Ez a hit szólal meg sok gyermek szájából,
ez a hit szólal meg a felnőtt gyülekezeti tagok életében,
olyan szülők, családok életén keresztül, akik vállalják
hitüket.
Az apostol elmondja azt is, hogy nem mi vagyunk az
elsők ebben a sorban. Ő is az Ószövetségből idézi ezt a
részt, mutatva ezzel azt, hogy a régiek példája segíti
ebben a bizonyságtételben. Az Úr Isten kezében
láthatjuk a jövőnket, amikor hittanos gyermekeinkre
nézünk; a jelenünkben is ő segít, és a múltat is neki

Május 20-án vasárnap zajlott gyülekezetünkben az ünnepélyes konfirmáció. Ez alkalommal Sárossy Sarolta
8. osztályos tanuló tett vallást hitéről Isten és a
gyülekezet előtt.
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Bibliaóra: szerdán 18 órakor
Ifjúsági óra: megbeszélés szerint

Június 3-án, a hittanévzáró istentisztelet keretében több
mint 30 hittanos szájából szólt a bizonyságtétel.
Hálaadással zártuk ezt a tanévet a gyülekezet
közösségében.

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

A nyári gyermekhétre a napokban még lehet jelentkezni.
Időpontja: Július 9-13. Helyszín: Általános Iskola
épülete, Gyúró

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)

Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ünnepeinken

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
Nyári táboraink:
jelentkezőket!
Elérhetőségeink:
Süller Zsolt, 06-20-356-16-86,
suller.zsolt@evangelikus.hu
Süller Villő, 06-20-824-22-50, s.villo@freemail.hu

Családos tábor Szigetmonostoron június 16.-23.
Megyei Ifjúsági tábor Nagyvelegen július 29. – augusztus 4.
Napközis tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak a tordasi parókián augusztus 13.-17.
Mindegyik táborunkba szeretettel várjuk a

Ismét együtt voltunk a Bárkán
Május 12-én immár VI. alkalommal került megrendezésre a tordasi Bárka Zenei Fesztivál. Idén a
gyerekműsort az érdi Palánta bábcsoport szolgáltatatta,
akik tanulságos mesével és közös énekléssel örvendeztették meg a megjelenteket. Utánuk a tavaly nagy
sikerrel szerepelt ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió lakóinak zenés percei következtek, akik
15

tordasi kisbíró

2012. Június

a tordasi önkormányzat lapja

poration táncszínház táncosai gondoskodtak. Őket
követette a Juhász-Kövesárki-Vasvári trió, akik régi-új
szer-zeményeiket adták elő. Az egyház-könnyűzenei
napot a Reset? együttes fiataljai zárták, akik sajátos
stílusban énekeltek az Úrról. Köszönöm mindenkinek,
aki segített a szervezésben, rendezkedésben,
süteménysütésben. Köszönöm a Szent László Óvoda
dolgozóinak a kézműveskedést, és a részt vevőknek a
felajánlott fellépést. Köszönöm azoknak is, akik megjelenésükkel megtisztelték rendezvényünket, jövőre
ismét találkozunk!

megragadó módon énekeltek az Istenről és tettek
tanúságot a hitükről. Arról, hogy az együttesek között
más műsor is legyen, idén is az Awakening Dance Cor-

Juhász Csaba

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
“Versenyre fel!” Tordas Kupa
fogyatékos emberek szerveződtek egymással versenyző
csapatokká.
Hagyományteremtő, nagy létszámú sportprogramjaink
a már több éve megrendezésre kerülő TORDAS KUPA
asztalitenisz verseny, a Egészségnap labdajátékai és
nem utolsó sorban a „Májusi Matrózok” Integrált Kézilabda Kupa, ahol vendégünk és a torna aktív résztvevője
az EB győztes senior női kézilabda válogatott volt. Új
sportágként bemutattuk a rakétalabda- dobást, ami
Magyarországon még gyermekcipőben jár ugyan, de új
színfoltot jelent a labdajátékok palettáján. Az életkor
előrehaladtával egyre kevesebbet mozognak, sportolnak
az emberek. Minden sikeres, több embert megmozgató
rendezvény lassítja a teljesítőképesség romlási folyamatát, javítja az életminőséget. A közösségi színterű
sportrendezvények hagyományossá tétele tekintetében
nagy segített jelentett a 450.000 Ft, melyet a Fogyatékos
személyek és hátrányos helyzetű csoportok
szabadidősport tevékenységeinek támogatása sikeres
pályázata útján nyertünk el.

A „Jövőt Nekik is” Alapítvány az értelmileg akadályozott emberek sport és kulturális életét, értékeit, alkotásait bemutató rendezvények támogatásán, a kreatív
tevékenységeket motiváló eszközrendszer biztosításán
túl különös figyelmet fordít az Európai Uniós irányoknak megfelelő szemlélet terjesztésére, az értelmileg
akadályozott emberek foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítését célzó törekvések támogatására. Kiemelt figyelmet fordít az önkéntes segítők bevonására,
munkájuk felhasználására a támogatott populáció
életminőségének javítása érdekében.
A NEFMI által támogatott rendezvénysorozat célja melynek középpontjában a labdajátékok álltak- a
sportszerűség feltétlen érvényesítése mellett az
egészségesebb életmódra nevelés, a mozgásigény, a
játék és a sport szeretetének növelése volt. Az integrált
programok keretében kézilabda csapatok, tollaslabdát,
asztaliteniszt szerető emberek találkoztak, a környékbeli
iskolák, középiskolák diákjai és tanárai, helybéli baráti
társaságok és a Tordason működő Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában élő értelmi

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények
beváltása, vény nélkül kapható
gyógyszerek gyógynövények - gyógytermékek

Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig
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A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI
Pályázati Hírek
gáló helyiségek, valamint egy táboroztatásra alkalmas
hálóterem kapnak helyet. A régi és az új épületrészt
közös új tető és tornác kovácsolja egy egységbe.
A kertet a hagyományos vidéki életmódnak
megfelelően kívánjuk betelepíteni és művelni. Jelenleg
az alkotóház terveinek építési és szakhatósági engedélyeztetése, valamint a közbeszerzés alapját képező kiviteli
tervek elkészíttetése folyik.
Június első hétvégéjén egy lelkes kis csapattal, önkéntes
munkában lebontottuk az amúgy is düledező melléképületeket. Hálás köszönet Benkei Tamásnak,
Bikkes Györgynek, Kunsági Zolinak, Petz Ernőnek,
Szabó Attilának, Szabó Eriknek, Szalféter -Torcom
Borisznak, Téglás Lajosnak és Weinelt Lacinak. A
finom ételt-italt Hegedűs Móni, Takács Edina és Veres
Andrea készítették.
KÉZMŰVES NYÁRI TÁBORAINK július első két
hetében kerülnek megrendezésre. A résztvevőknek alkalmuk lesz kerámiázni, szőni, nemezelni, kézimunkázni, batikolni, bőrrel, vesszővel, gyönggyel
dolgozni. A támogatás lehetővé teszi, hogy a helybéli
gyerekek közül húszat ingyen tudjunk a Teremtőkertben
fogadni.
A későbbiekben induló HELYI TERMÉKFEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ TANFOLYAMAINK:
fazekasság-kerámia, szövés-textilművesség, ételkészítés falusi vendégasztal módra, borkészítés. A képzés
8 fős csoportokban, elsősorban a helyi illetőségű felnőtt
érdeklődők, nők és bortermelők számára nyújt képzési
lehetőséget. Célunk a hamarosan induló helyi piac és a
helyben foglalkoztatás ösztönzése.

Közhasznú egyesületünk, a TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület az elmúlt ősszel
3 pályázatot adott be a Völgyvidék Leader
Közösséghez, mely az MVH-n keresztül Európai Uniós
alapból nyújt támogatást vidékfejlesztő projektek megvalósításához. Nagy-nagy örömünkre mindhárom pályázatunk
nyert. A támogatások
100%-os
intenzitásúak,vissza nem térítendőek, utófinanszírozásban működnek.

Pályáztunk az önkormányzat tulajdonában lévő, az
egyesület által fenntartott Petőfi utcai alkotóház
bővítésére és felújítására, 2 hét nyári kézműves
alkotótábor megrendezésére, valamint helyi termékfejlesztést ösztönző, felnőtteknek szóló tanfolyamokra.
A TEREMTŐKERT ALKOTÓHÁZ jelenleg 85 m2. Az
új építésű épületrészlegben 136 m2 földszinti és 77 m2
tetőtéri beépítéssel, valamint egy fedett kiülővel bővül.
A műhelyszerűen kialakított kézműves foglalkoztató
helyiségek továbbra is a meglévő épületben lesznek, a
bővítményben egy nagy előadó-, és kiállító teremként
is funkcionáló közösségi tér, konyha, mosdók, kiszol17
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Az egyesület törekvése, hogy a támogatások által a falu,
az itt élő emberek javát szolgálja. Az általunk kialakított, mindig, mindenki számára nyitott teret olyan élettel, és programokkal igyekszünk megtölteni, ami
maradandó élményekkel és alkotásokkal gazdagítja
közösségünket, táplálja lelkünket.
Botta Veronika

VÉDŐNŐI

HÍREK

Védőnői tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott
tanácsadás. A tanácsadás előzetes bejelentkezés alapján
történik, hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.
Tel: 30/312-7672
e-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87.
(Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük
betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot
érinti: 1éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól évente egyszer
ajánlott!
Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás

Nagyné Schubert Réka, védőnő

Kedves babás - kisgyermekes szülők!
Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani,hogy idén is megrendezésre kerül augusztus 3-án
az ANYATEJES NAP . Idén is, mint ahogy tavaly 5település (Gyúró - Tordas - Martonvásár Baracska - Kajászó) védőnőinek szervezésében, de ezúttal a helyszín Kajászó lesz. Figyeljék a
hirdető táblákat, érdeklődjenek védőnőjüknél.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nagyné Schubert Réka, védőnő

JUDO
2012- első félév
Szakosztályunk ezen a versenyen az alábbi eredményeket érte el.
Kleman Noémi
I. hely
Landenberger Ábel
II. hely
Szilágyi Szabolcs
II. hely
Bagdi Réka
III. hely

Szakosztályunk idén is szép eredményekkel gazdagodott.
Az első félév eredményei:
A Közép-magyarországi Regionális Judo Szövetség
2012. február 19 –én, vasárnap rendezte meg első idei
versenyét Nagytarcsán.
18
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Judo Diákolimpia országos döntő:
Mosonszolnok, 2012.05.12.
Budapest, 2012. 05. 05
Cegléd, 2012. 06. 02.
Kalamár Botond
Kalamár Botond
Kleman Noémi
Bagdi Réka
Landenberger Ábel

Ifjúsági X. EB-MEX Kupa (nemzetközi)
Miskolc, 2012. február 25.
Kalamár Botond

V. hely

Kalamár Botond versenyzőnk, ebben az évben először
vett részt ifjúságiaknak kiírt Európa Kupa versenyeken
melyeket Teplice (Csehországi), Pitesti (Románia) és
Bielsko Biala (Lengyelország) városokban rendeztek
meg. Ezekre a versenyekre nem csak Európa legjobbjai,
hanem Európán kívüli országok, mint Japán, Brazília
versenyzői is neveztek. Komoly eredménynek tekintjük,
hogy kis csapat létünkre nagyon sok munkával, kitartással sikerült az országos élvonalba felküzdenünk magunkat melynek következtében Európa Kupa versenyeken képviselhettük és reméljük, hogy a jövőben is
képviselni tudjuk Tordas SE „színeit”.

Diákolimpia - Észak Dunántúli Régió
Veszprém, 2012. 03. 17.
Kalamár Botond
I. hely
Budapest-kupa (nemzetközi)
Budaörs, 2012.04.14.
Kleman Noémi

III. hely
V. hely
III. hely
V. hely
V. hely

II. hely

Tordas, 2012.06.05.
Kalamár Domokos testnevelő tanár

A sportegyesület hírei
Öregfiúk Tordas focieredmények
2012.05.19. Tordas-Csapdi 4:1
2012.06.02. Páty-Tordas 0:2

2012. tavaszi szezon
2012.05.12. Etyek-Tordas 2:1
19
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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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22/460-019
Defibrillátor: 06/30-249-99-99

ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS

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

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

Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532

Tel.: 06-30/365-7786, 06-30/369-1604

Óvoda: 06 22/467-502
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502

Eladó a Spotpálya bejáratától balra eső 150
m2-es ipari terület a
telekre tervezett épület
tervrajzával együtt.
Csatorna bevezetve, víz
és villany előkészítve.
Érdeklődni lehet a
70/466-8528-as és a
30/388-0927-es telefonszámon.

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

Csatorna üzemzavar bejelentés:
Nyitrai János 06 20/852-0352
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081

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

