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Nagy szeretettel köszöntök mindenkit
ezen a délutánon, melyen ismét egy
közös ünneplésre gyűltünk össze.
Ennek kezdetén énekeljük el Him-
nuszunkat.

Külön köszöntöm az Emberi Erő-for-
rások Minisztériumából Soltész Miklós
szociális és családügyért felelős ál-
lamtitkár urat, Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselőnket, Veres Andreát a
Tordas Községért Közalapítvány el-
nökét, a megjelent polgármester-, és
képviselőtársaimat!

1938-ban több százan voltak ugyanitt,
amikor ezt az épületet, a tordasi HAN-
GYA szövetkezet székházát ünnepélye-
sen átadták. Ebben kaptak helyet a
gazdakör, a kultúrház, a hitelszövet-
kezet és a vendégfogadó helyiségei.

Akkor még a falué volt az egész ház,
most pedig 75 év elmúltával már csak
a tulajdonunkban lévő fél épületrészt
tudtuk, a mai kor követelményeinek
megfelelően egy teljes felújítással In-
tegrált Közösségi és Szolgáltató Térré
alakítani. Mivel az intézmény jel-
legében, funkciójában nem sok vál-
tozás történt, és az elnevezés is
közelebb állhat hozzánk, javaslom,
hogy a továbbiakban HANGYA
Művelődési Házként hívjuk a
közösségünk kultúrájáért felelős in-
tézményünket.

A megvalósulás nem volt egy egyszerű
történet. 2009-ben került beadásra az
az elképzelés, mely az épületből Inte-
grált Közösségi Szolgáltató Teret alakít
ki. 

folytatás a 2. oldalon...

“Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok.” (Márai Sándor)

Március 30. Baptitea

Április 1. Családi program

a téren 

Április 5. Döbrentey Ildikó

és Levente Péter műsora

Április 6-7. Tenisz szezon-

nyitó háziverseny

Április 6. Termelői piac

Április 13. Falutakarítás
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Az akkor készült vázlattervek alapján kértük a tervezett
munkafolyamatokra a támogatást. A döntés azonban több
év után, 2011-ben született meg. Ezt követte az építési en-
gedély megszerzése, melyet 2012 januárjában kaptunk
meg, majd a kivitelezési közbeszerzés lebonyolítása. Ennek
eredményeképpen Tordas Község Önkormányzata, mint
kivitelező 2012. szeptember közepén kezdhette el a munkát.
Ahogy minden meglévő épület átalakításánál, itt is számos,
nem tervezett probléma merült fel, melyet a vállalkozókkal,
az itt dolgozókkal mindig sikerült az épület érdekét szem
előtt tartva jól, néha kisebb kompromisszumokkal
megoldani. 

Bár többek kérése volt, mégsem tudtunk változtatni a
nagyterem méretein, viszont egy teljesen új, kényelmes
vizesblokkot építettünk az előcsarnok végén. A régi kony-
harészt egy új kis előadóteremmé alakítottuk, a korábbi
iroda helyén kapott helyet az olvasó-információs tér, és egy
teakonyhát építettünk a régi takarítóhelyiségbe. A volt
kisteremből választottuk le az új irodát és a meglévő
előcsarnok meghosszabbítását. A vállalásnak megfelelően,
a raktárak mögött az udvar felé egy hangstúdió is épült,
melyet próbateremnek és hangfelvétel készítés céljára is
lehet majd használni. A ház fűtését az udvari épületben
kialakított apríték kazán biztosítja a hozzávaló tárolóval
együtt.

Példás volt az együttműködés az épületen végig itt dolgozó
alvállalkozókkal, akik az előzetesen vállalt feladatoknál
többször jóval többet teljesítettek, az önkormányzat fizikai
brigádjával, és az időközben alkalmazott közfoglalkozta-
tottakkal. Így köszönet illeti a Thonauer Kft dolgozóit, akik

a gépészeti munkákat végezték, Porcz Pétert és embereit,
akiknek a kőműves és burkolási feladatok jutottak, Papp
Sándort és testvérét, akik a villany és gyengeáram szerelését
végezték, Bobák Attilát és csapatát, akik kifestették az
épületet, az önkormányzati brigádot, akik a szakmunkákon
kívül a nehezebb, hálátlanabb feladatokból vették ki bőven
a részüket. Köszönet a bútorok és az informatikai hálózat
készítőinek, a Feldhoffer kertészetnek, a több hónapos ál-
lványkölcsönzésért és az egyéb anyagok mozgatásáért,
Rácz József alpolgármesternek a földmunkákért, Cse-
likovics Jánosnak a felajánlásaiért, a Hungarotrans Sped
Kft-nek áruszállításért, az intézmény dolgozóinak a ház
belső kialakításában végzett munkájáért, a cégeknek a ked-
vezményes anyagvásárlásért és mindenkinek, aki
tevékenységével hozzájárult az épület megújításához.
Végül köszönöm a feleségemnek, hogy elviselte, hogy az
utóbbi hónapokban a kelleténél egy kicsit többet beszéltem
a házban folyó építkezésről.

Habár az épület külseje és az udvar a folyamatosan
kedvezőtlen időjárás miatt még nincs teljesen készen, mégis
úgy gondoltuk, hogy az elkészült belsőt újra átadjuk a
településnek használatra, hiszen az elmúlt hónapokban már
erősen érzékelhető volt a hiánya.

Az óvoda, a tornaterem és az öltözők után egy újabb in-
tézményünk újult meg, ahol ismét sikerült az elnyert pá-
lyázati pénzt a legoptimálisabban felhasználni. Így
reményeink szerint egy olyan épületet vehetünk most
használatba, mely szolgáltatásait tekintve XXI. századi, de
hangulata, stílusa a HANGYA időket idézi.

Fogadják szeretettel!

tordasi kisbíró 2013. Március a tordasi önkormányzat lapja

régen és ma

nagyterem
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kisterem, régen konyha kisterem új

női wc új stúdió folyosó

olvasóterem, régen  iroda olvasóterem új

a tordasi önkormányzat lapja 2013. Március tordasi kisbíró
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Szinte hihetetlen, hogy ez a nap is
elérkezett! Végre elkészült a szép, új
művelődési házunk! Március 1-én
pénteken, a tavasz első napján, ün-
nepélyes keretek között átadásra is
került. Nem lehetek elég hálás azok-
nak az embereknek, akik mindezt
lehetővé tették számunkra! Köszö-
netemet szeretném kifejezni minden-
kinek, aki a beruházásban részt vett.
Elsőként Juhász Csaba polgármester
úr köszöntötte az egybegyűlteket,
majd Soltész Miklós az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Szo-
ciális és Családügyért Felelős Ál-
lamtitkára és Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő mondta el ün-
nepi beszédét. Végül, de nem utolsó
sorban Veres Andrea Tordas Köz-
ségért Közalapítványának elnöke is-
mertette röviden, amit a pályázatról
tudni kell és megköszönte az előző el-
nökök és a kuratórium munkáját.
A beszédek után az óvodások és az
iskolások ünnepi műsora következett,
majd a művelődési ház kitárta kapuit.
A nagyteremben kis fogadással és
koncertekkel váruk vendégeinket.

Elsőként a tordasi Szociális Otthon
Szivárvány Együttesének, majd rész-
ben szintén tordasi tagokból álló
Cow-air (volt Razzia) zenekar kon-
certjét nézhette és hallgathatta meg a
közönség.
Minden erőmmel és igyekezetemmel
azon leszek, hogy színes progra-
mokkal megtöltsük ezt a remek új és
komfortos házat. De ez a lakosság
segítsége és hozzájárulása nélkül nem
lehetséges! Ezért kérnék ismételten
mindenkit, hogy ötleteivel, javas-
lataival, terveivel keressenek bátran!
Beszéljük meg és közösen biztosan
találunk mindenre megoldást! Re-
mélem, sokáig fogjuk tudni élvezni az
intézmény adta lehetőségeket. Ehhez
azonban elengedhetetlen, hogy közös
erővel megőrizzük, óvjuk és védjük az
épületet és annak környezetét!

Simonné Bucsi Brigitta
Petőfi Sándor Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u. 55.

Tel: 06 20 245 6734

P r o g r a m o k :

Március 31. húsvét vasárnap
Locsolóbál a Tordasi Futball 
Szakosztály szervezésében

Április 1. húsvét hétfő 9:30-tól
a Baptista Egyház jóvoltából
játszó busz a művelődési házzal
szembeni parkolóban

Április 5. péntek 15:30 az
Evangélikus Gyülekezet
jóvoltából Döbrentey Ildikó
és Levente Péter műsora

Április 13. szombat Falutakarítás

tordasi kisbíró 2013. Március a tordasi önkormányzat lapja
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Szeretnénk a megújult művelődési házban életre hívni a valamikor kiválóan működő Ifjúsági

Klubot. Olyan 16. életévüket betöltött fiatalokat várunk, akik készek arra, hogy közösen hoz-

zunk létre programokat, akár helyben, akár kirándulások formájában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel várunk mindenkit

2013. április 13-án
(rossz idő esetén 20-án)

szombaton a
Tavaszi Falutakarításra!

Találkozunk reggel 8 órakor a Művelődési Ház előtt, ahol szétosztjuk a szeme-
teszsákokat és megbeszéljük, kik melyik területet takarítják.

Juhász Csaba polgármester
Tordas Község Önkormányzata

a tordasi önkormányzat lapja 2013. Március tordasi kisbíró
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A Tordas Községért Közalapítvány
Kuratóriuma, miután korábban el-
nyerte az IKSZT birtokosi címet,
2009-ben úgy döntött, hogy beadja a
Művelődési Ház átépítésre vonatkozó
pályázatát. 2011 tavaszán kapták a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-

vatal határozatát arról, hogy az
építésre közel 46 millió forintot, a
működtetésre 6,5 millió forintot
nyertek. Az eredmény ismeretében a
közbeszerzés értékhatárának meg-
határozása érdekében, kivitelezési ár-
ajánlatokat kértek be, amiből kiderült,
hogy az elnyert összegnél jóval többe
kerül az átalakítás. Ekkor merült fel az
a lehetőség, hogy ha az önkormányzat
bevállalja a generál kivitelezést, akkor
talán csak a pályázati pénzből is meg
lehetne valósítani. A kiviteli tervek és
a közbeszerzési kiírás elkészülte után
került sor a meghívásos közbeszer-
zésre. 5 cégnek lett elküldve az aján-
latkérés, melyből 2 ajánlat érkezett be.

A kuratórium hosszas mérlegelés után
úgy döntött, hogy a közbeszerzés
nyertesének az önkormányzatot
választja, mely a korábban beadott
munkákat az elnyert pályázati ösz-
szegből, az időközben kiderült többlet-
munkákat pedig 3,5 millióért vállalta.

Elkezdődtek a munkálatok, megkötöt-
tük a szerződéseket az alvállal-
kozókkal, kiválasztottuk, és az
ajánlatok alapján beszereztük a szük-
séges anyagokat. A szakemberek
elkezdték a munkálatokat, miközben
az önkormányzat fizikai brigádja

végezte a bontást és az aljzat
kiszedését. Már ekkor kiderült, hogy a
tervekhez képest eltérések vannak az
épület szerkezetében, a korábbi épí-
tések miatt több minden másképp van,
mint ahogy látszott, így módosításra
volt szükség. 
A belső munkák során ki lett cserélve
a teljes villamos és informatikai kábel-
hálózat, új kapcsolók, dugaljak, lám-
patestek kerültek beépítésre. A teljes
gépészeti rendszer is fel lett újítva:
nagy teljesítményű, korszerű apríték
kazán lett beüzemelve, teljesen új
fűtési rendszer lett kiépítve új radiá-
torokkal, új víz-és szennyvízhálózat
épült, új szerelvények, mosdók, wc-k,
csapok lettek felszerelve. Új aljzatbe-
tont, víz- és hőszigetelést, új pad-
lóburkolatot kapott az összes helyiség,
új mellékhelyiségek és teakonyha lett
kialakítva, korszerű elrendezésben tel-
jesen új berendezéssel, eszközökkel
felszerelve. 

Kisteremmé, olvasóteremmé, új irodá-
vá változtattuk a meglévő helyi-
ségeket.
Az egész épületet újrafestettük, a füg-
gönyöket felújítottuk, új burkolatot és
szegélyt kapott és újra lett festve a
színpad, megújítottuk a lépcsőket. A
nagytermen és a folyosón kívül az
összes helyiségben energiatakaré-
kossági megfontolásból álmennyezetet
raktunk fel 15 cm-es kőzetgyapot
szigeteléssel, hőtükrös fóliával. A be-
járati ajtók fölé hőlégfüggönyt szerel-
tünk be. A külső munkálatok során
kibővítettük a házat egy hangstúdió
helyiséggel, kicseréltük az összes
külső és belső nyílászárót: új ajtókat és
hőszigetelt ablakokat építettünk be. 
Az épület kívülről 10 cm kőzetgyapot
hőszigetelést kapott, a födém 20 cm-t.
A meglévő melléképületből egy kis
tároló épületet alakítottunk ki a kazán-
nak és az apríték tárolására. Ki-
cseréltük az utcai ereszcsatornákat,
újrabádogoztuk a kiugró részek orom-
falait. A régi bútorzat helyett – a
székek kivételével – teljesen új bú-
torokkal rendeztük be a házat, és új in-
formatikai és elektronikai eszközöket
szereztünk be.

Az önkormányzatnak sikerült a
beruházást a pályázati pénzből úgy
megvalósítani, hogy közben jelentős
többletmunkát is elvégeztünk, mely-
nek a költségei meghaladták a pá-
lyázható keretet, így nem szere-
pelhettek a pályázatban, de meg-
valósításuk szükséges volt az épület
működéséhez.

Reméljük, hogy az új HANGYA
Művelődési Ház elnyeri mindannyiuk
tetszését és bízunk benne, hogy minél
többet látogatják és vesznek részt pro-
gramjain!

Juhász Csaba polgármester

tordasi kisbíró 2013. Március a tordasi önkormányzat lapja

IKSZT - HANGYA Művelődési Ház történet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A 2013. évben teljesen
új alapokról indult a
helyi költségvetés ter-
vezése. Az eddigi nor-
matív finanszírozást

felváltotta a feladatfinanszírozás. Ezzel sajnos nem jártunk
jól, mert településünk 2006. óta igen szoros és takarékos
gazdálkodást folytat, így a beérkező adóbevételek egy jó
részét nem működésre költöttük sok más önkormányzattal
szemben, hanem igyekeztünk minél nagyobb részt
beruházásokra, felújításokra fordítani. Most ezeket a saját
bevételeket jórészt elvonta az állam (helyi iparűzési adó
25%-át, gépjárműadó 60%-át kell továbbítanunk a központi
költségvetés felé, és nem kapjuk már meg az SZJA eddig
helyben maradó részét sem), de a feladatokra viszont nem
minden esetben kapunk elegendő forrást. 

A járások megalapításával azt gondoltuk, az átadott egy ál-
láshellyel arányosan kerülnek átadásra a feladatok is, de ez
sajnos nem így történt, még januárban is folyamatos egyez-
tetésekkel próbálta mindenki kiderí-teni, hol milyen
ügyeket kell ellátni. Így a megszüntetett egy álláshely meg-
maradó feladatait a többi kolléganő vette át.
A legfőbb változás, hogy általános iskolánkat átvette a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, így a felmerülő
költségeket már nem a település fizeti, de továbbra is
felelősséget érzünk az épülettel kapcsolatos teendők tekin-
tetében, ezért   pályáztunk energetikai meg-újítására,
valamint továbbra is tervezzük a bővítését. 
Mivel Gyúrón nem működhetett volna önálló hivatal a
jogszabályok szerint, ezért 2013. január 1-jétől megalakult
a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal, Tordas központtal.
A tordasi létszámot illetően a 2006. előtti lét- számmal meg-
egyezik a dolgozók száma. A pályázatíró és a csatorna
ügyintéző nem a hivatali létszámhoz tartozik. A pályázatíró
munkabére eddig többszörösen megtérült a megnyert és el-
számolt pályázati összegekben, a csatorna ügyintéző bére
pedig átszámlázásra kerül az üzemeltető kft-hez. 

A saját bevételek nem változnak jelentősen, ugyanis a
képviselő-testület a 2013. évre vonatkozóan sem emelte
sem az étkezési díjakat, sem a bérleti díjak mértékét. A helyi
adók tekintetében sem történt emelés.

A művelődési ház felújítási munkálatainak befejezésén
kívül több kisebb beruházást szeretnénk megvalósítani,
például az egészségház kialakítását és az óvoda udvar
további fejlesztését. Várjuk a beadott pályázataink ered-
ményeit, és reméljük, pályázati pénz segítségével

kiépíthetjük a korábban megtervezett kerékpárutat, a
Sajnovics park is megújulhat, valamint az iskola homlokza-
tának felújítása, fűtési rendszerének korszerűsítése és
nyílás- záróinak cseréje is megtörténhet. Ezekre a szükséges
önrészt biztosítottuk a költségvetésben. 
A megvalósításhoz szükséges az adóbevételek ütemezett
beérkezése.

Megörökölt kötelezettségeink csak-nem nullára csökkentek
az előző évben, így nem kellett számolnunk további
jelentős kifizetésekkel a 2013-as évben. A csatorna
beruházással kapcsolatos 87 millió forint ÁFA-kölcsön és
kamataival kapcsolatban 2012 januárjában megegyezés
született, így az önkormányzat csupán 93 333 Ft-ot törleszt
havonta, 48 részletben. Szintén a korábbi csatorna-
beruházással kapcsolatos hitelt visszafizettük, az év végi
folyószámla-tartozást pedig átvállalta az állam.

Reméljük, hogy az újfajta finanszírozás és az államigaz-
gatás átszervezése nem okoz fennakadást a 2006. óta
töretlen falu-megújításban, és az új óvoda, felújított kis-
iskola, tornaterem, valamint művelődési ház után újabb
középületeket, közterületeket, utakat újíthatunk fel Torda-
son.

Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnöke

a tordasi önkormányzat lapja 2013. Március tordasi kisbíró

Költségvetés Önkormányzat

Bevétel ezer Ft

normatív állami hozzájárulás 43 535

normatív kötött felhasználású támogatások 0

központosított előírányzatok 0

szja kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére) 0

szja mormatív módon elosztott része 0

egyéb átengedett központi adók 8 800

fejlesztési támogatás 0

ÖNHIKI 0

eü. finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz) 3 941

intézményi működési bevételek 43 782

helyi adók 56 000

tárgyi eszköz értékesítés 0

önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 0

támogatási célú pénzeszköz átvétel 0

működési célra átvett pénzeszközök 7 644

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül 0

működési hitel 0

kamatbevétel 0

prémiumévek program 0

pénzmaradvány 25 000

bevétel összesen: 188 702
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Kiadás ezer Ft

személyi jutattások 34 147

munkaadót terhelő járulékok 6 818

dologi kiadások 80 229

önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek) 12 860

támogatás értékű működési kiadás 5 308

működési célú pénzeszközök átadás 30 029

felújtás 1 000

beruházás 6 312

vállakozási tevékenység 12 000

kiadás összesen: 188 702

Bevétel ezer Ft

normatív állami hozzájárulás 0

normatív kötött felhasználású támogatások 0

központosított előírányzatok 0

intézményi működési bevételek 0

tárgyi eszköz értékesítés 0

működési célra átvett pénzeszközök 46 323

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül 0

működési hitel 0

kamatbevétel 0

prémiumévek program 0

pénzmaradvány 0

bevétel összesen: 46 323

Kiadás ezer Ft
személyi jutattások 30 763
munkaadót terhelő járulékok 7 424
dologi kiadások 8 136
működési célú pénzeszközök átadás 0
felújtás 0
beruházás 0
kiadás összesen: 46 323

Költségvetés Közös Hivatal

Március 1-je, HANGYA Művelődési Ház ünnepé-
lyes megnyitó. Sokan voltunk. Az épületre szinte rá
sem ismerni; gyönyörű, tiszta, világos a mai kor
igényeinek mindenben eleget tesz. A megnyitón
méltatták és megköszönték a felújításban
résztvevők munkáját a tervezőtől a kivitelezőig, de
valaki kimaradt, pedig neki is nagyon sokat köszön-
hetünk. A munkáját természetesnek vesszük. Nem
látszik a közben végzett tevékenysége, csak a
végeredmény. Semmiségnek tűnhet az egész, pedig
nem az. Hónapok óta a napjai nagy részét a
Művelődési Házban és az építkezés szervezésével,
irányításával töltötte. A nem várt problémák nagy
része az ő közreműködésével oldódott meg.
Kitalálta a belső kialakítást, alvállalkozókkal tár-
gyalt, ha kellett, saját kocsijával szállította az
építőanyagot. Közben persze intézte a szokásos
ügyeket. Próbált segíteni az ügyes-bajos dolgokkal
hozzáforduló ügyfeleknek, kistérségi és csatorna
megbeszélésekre járt. Sokszor láttuk kimerültnek,
fáradtnak, nehéz volt mindenhol helytállnia. Ezúton
szeretnénk megköszönni, hogy hozzájárult a
faluközpont szebbé tételéhez.

KÖSZÖNJÜK POLGÁRMESTER ÚR!

A Hivatal dolgozói

Februárban vidám csapat kereste fel a
könyvtárat: a nagycsoportosok. Kö-
zülük többen nem először jártak itt,
szüleikkel, nagyobb testvérükkel már el-
látogattak ide. Vannak beiratkozott
olvasók(!) is köztük – az ő segítségükkel
néztünk körül a könyvtárban, beszélget-
tünk arról, hogyan lehet valaki
könyvtári tag, hogyan kölcsönözhetnek.
Megnéztük a legrégebbi könyvet, bele-

lapoztunk a legújabbakba. Betűz-
gettük az eligazító feliratokat, hol
találhatók a gyerekeknek szóló
könyvek, folyóiratok. 
Egy rövid mese meghallgatása után

dallal köszöntek el. Nagy öröm szá-
momra, hogy látogatásuk óta már van is
olyan óvodás, aki beiratkozott. Szeret-
ném is ebben  a kedves szülők, nagy-
szülők segítségét kérni: ha módjukban
áll, idejük engedi, jöjjenek el a gye-
rekekkel, remélhetőleg találnak ked-
vükre való könyveket!

Szeretettel várok mindenkit a
könyvtárban!

Varga Szabolcsné

Még egy köszönet…

KÖNYVTÁR
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Immár jó fél éve működik termelői piac
Tordason a Sajnovics téren havonta szom-
bat délelőttönként. Alapvetően az a
célunk ezzel a kezdeményezéssel, hogy a
tordasi termelők, kézművesek helyben
értékesíteni tudják termékeiket. Egyenlőre
csak néhány tordasi él ezzel a lehe-
tőséggel, de reményeim szerint egyre
többen kapnak az alkalmon, és hozzák pi-
acra a portékájukat. Legyen az tojás, hús,
zöldség, gyümölcs, palánta, virág, lekvár.
A felsorolást hosszasan lehetne folytatni,
ezt a kedves Olvasó gondolja tovább.
Szivesen segítek az ötletek megva-
lósításában, főleg a hivatalos részek elin-
tézésében. Sajnos, a jogaszabályok nagyon
szigorúak, és csak azok árulhatnak a pia-
con, akik rendelkeznek a szükséges hiva-
talos engedélyekkel. Szerencsére, ha valaki
tényleg komolyan gondolja a piaci meg-
jelenést, akkor ezek a lehetetlennek tűnő
feladatok megoldhatóak. 
Tordasi termelőként megjelenik minden
alkalommal Varga Attila finom és meg-
bízható mézeivel, Derecskei János zöld-
ségeivel, gyümölcseivel és savanyú-
ságaival, Blaskó Orsolya és Boglárka saját
készítésű szappanjaikkal és krémeikkel
kényeztetik a tordasi hölyeket, de lehet
vásárolni a Sármásy Marika gyönyörű
alkotásaiból is. Tombor Ágnes minden al-
kalommal hoz a finom kecskesajtjaiból,
Somfai András pedig a Botész által
készített gyümölcslevekkel és szörpökkel
látja el a vásárlókat. A tordasi almát is
megtalálhatta a vásárló az őszi-téli hó-
napok szombatjain. Egy-egy alkalommal
Kunsági Gabriella süteményeit is
megvásárolhattuk a piacon, és még
néhány kézműves is megjelent hogy ko-
szorúit, kovácsoltvas termékeit bemutassa
a közönségnek. 
Természetesen, hívok a környező
településekről is árusokat, hogy a
választék minél bővebb legyen. Főleg
Gyúróról jönnek, hogy tojással, kecske-
sajttal, befőttekkel, zöldségekkel lássanak
el minket. Megtalálhatóak még Sziget-
szentmiklósról a SzabóMalom Kft. lisztjei

és mostantól pedig savanyúságokkal és
frissen készített salátákkal jön onnan egy
hölgy. Óbarokról és Kajászóról pedig egy-
egy hústermelő jelentkezett be a piacra. 
Nemsokára itt lesz a palánta szezon és a
következő piaci alkalmak ennek bűv-
körében fognak telni. Sikerült megkérnem
a kajászói Vabrik Pince tulajdonosát, hogy
jelenjen meg boraival, ezzel is színesíteni
kívánom a piaci forgatagot. Örömmel lát-
nám az öreghegyi gazdák borait is, hiszen
kiváló minőségű italok kerülnek ki a
pincéikből, de talán nem túlzok, ha azt ál-
lítom, hogy a bor értékesítése a leginkább
gúzsba kötött. Adóraktári engedélyt kell
kérnie egy gazdának, be kell szigorúan
vizsgáltatnia a borát, és ez olyan bonyolult
adminisztrációs kötelezettség, és rengeteg
anyagi ráfordítás, hogy az esetleg eladott
bor ára hosszútávon sem egyenlíti ki a be-
fektetett pénzt és energiát. Ha köny-
nyítenek ezeken a terheken, akkor
mindenképpen azon leszek, hogy a tor-
dasi bor mihamarabb jelenjen meg a pia-
con. További terveimben szerepel, hogy
kiterjesszem az árukínálatot, és színes,
pörgő-forgó piacot tudjunk működtetni,
ahová nemcsak tordasiak, hanem
messziről jött emberek is betérnek
vásárolni. Szerencsére, már rendszeresen
járnak Budaőrsről, Budapestről is vásár-
lók, akik szivesen jönnek Tordasra.
A piac megvalósítása sok munkával is jár,
hiszen a pavilonok nem mennek maguk-
tól a helyükre, ezúton is szeretném
megköszönni az önkormányzat dolgozói-

nak az erre szánt időt és energiát, akik a
szombat délelőttjüket rááldozzák erre a
programra.
Az, hogy biztonságban és zökkenőmente-
sen telik minden piaci alkalom,
elsősorban Turda Sándor polgárőrnek
köszönhető. Köszönet érte!
Ha a kedves Olvasóban valamilyen ötlet,
kritika, vélemény felmerül a tordasi piac-
cal kapcsolatban, kérem, ossza meg azt
velem, mert igazán azt szeretném, ha ez
a kezdeményezés nem csak egy halvány
pislákoló lángocska lenne, hanem kitel-
jesedhetne a tordasi gazdák és vásárlók
nagy örömére. 
Jóleső érzés volt az, amikor az egyik nem
tordasi árus azt mondta nekem, amikor
az egyik piac végén beszélgettünk a
tapasztalatokról, hogy sok bevételt nem
jelent neki az, hogy itt jelen van, de
szivesen jön ennek ellenére, mert szeret
itt lenni. Sok piacon és vásáron megfor-
dul, de itt az emberek annyira kedvesek
és meleg szívvel fogadják, hogy ezt pénzre
nem lehet lefordítani. 
Remélem, egyre többen csatlakoznak hoz-
zánk emberek, akiknek ugyanúgy fontos,
hogy kitől és mit vásárolnak meg, milyen
élelmiszert adnak maguknak és családjuk-
nak, akik legalább szombaton nem sze-
retnének autóba ülni, hogy bevásá-
roljanak, akik szivesen csevegnek vásárlás
közben a kofákkal és az ismerőseikkel, és
akik egy szép, nyugodt délelőttöt
szeretnének eltölteni Tordas szívében.

Takács Edina

Piac Tordas szivében

a tordasi önkormányzat lapja 2013. Március tordasi kisbíró
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Olykor-olykor már érezni a tavasz illatát a levegőben, csicsergő
madarak hangját, fényt és napsütést az arcunkon, simogató
szellőt, amely a hajunkat borzolja. Erre vágyunk már mind-
annyian a hosszú, fagyos tél után. Sajnos lassan érkezik az igazi
tavasz, pedig a munka is jobban halad, újra erőre kapunk
mindannyian, mert a fény, a nap segít minket az aktív
munkavégzésben.
Az eltelt időszak ismét bővelkedett programokban, feladatok-
ban. Folyamatosan zajlanak az alsó tagozatban az országos
levelezős versenyek, szép számmal vesznek részt tanítványaink
ezekben a versenyekben, melynek eredményeit majd csak a
tanév végén tudhatjuk meg.
Elbúcsúztattuk a telet az iskolai farsangi karneválon. Első ízben
rendeztük meg külön az alsó, illetve a felső tagozat számára, s
a tapasztalatok azt igazolják, hogy mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat így is. Sőt a kedves szülők és nagyszülők
számára is látható és élvezhető volt a jelmezes felvonulás illetve
gyermekeink különféle produkciója.

A zsűri természetesen azonfelül, hogy mindenkit dicséretben
és valamilyen jutalomban részesített, helyezéseket és az ahhoz
tartozó jutalmakat is kiosztotta.
Alsó tagozatban: csoportos kategóriában

I. helyezett: a 3.a. osztály és a 2. osztály
II. helyezett: a 4. osztály és az 1.b. osztály
III. helyezett:  a 3.b. osztály és az 1.a. osztály lettek.

Felső tagozatban:
I. helyezést: a 8. osztály
II. helyezést: a 7. és 5. osztály
III. helyezést: a 6. osztály ért el.

Mindenki dicséretben részesült a produkcióért, az ötletes
jelmezekért. Nagyon köszönjük a kedves szülők, nagyszülők
segítségét, legyen az tortasütés, jelmezek készítése, varrása, pro-
dukció betanítása. Köszönjük a büfében való tevékenykedést
és segítséget is.

I S K OL A I H Í R E K

FELHÍVÁS

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS A 2013/2014-ES TANÉVRE

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a TAJ kártyáját

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Martonvásári Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Gózonyné Szekeres Ildikó
tankerületi igazgató

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések neve a Fejér Megyei Kormányhivatal
honlapján található!
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Szeretném kiemelni a Diákönkormányzat tagjainak segítő és
aktív munkáját, természetesen a vezető pedagógus irányításával
végezték munkájukat.
Lezajlott a „Szép magyar beszéd” területi versenye Bicskén.
Pápai Áron 7.osztályos tanuló a zsűri különdíját kapta.
Cselikovics János 5.osztályos tanuló pedig  4. helyezést ért el.
A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen is túl vagyunk. A
területi fordulón az elérhető 100 pontból évfolyamonként az
alábbi eredmények születtek:
Az 5.osztályból: Varga Csongor 96,  Kleman Noémi 90,5,
Zoltai Tamás 89,5,  Cselikovics János 88 pontot ért el.
A 6. osztályból: Boldizsár Botond 95, Kovács Nikol 93, Szabó
Réka 93, Weinelt Veronika 92,5 pontot,
A 7. osztályból: Májer Milán 96, és Horváth Fruzsina 91 pon-
tot értek el.
Március 1-jén átadásra került a gyönyörűen felújított
Művelődési ház. Az ünnepélyes átadáson iskolánkat 7. osztá-
lyos diákok képviselték. Talán egy versrészlet, egy idézet az el-
hangzottakból.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne
– ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megte-
lik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő
nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Las-
san felálltam és azt mondtam: Igaza van: késedelem nélkül
haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a vilá-
gon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben,
mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a
tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az
egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk,
amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon
lehetünk.” Tamási Áron.
Az ünnepélyes átadás után végigsétálhattunk és láthattuk a már
nagyon várt kulturált és esztétikus helyiségeket. Máris
elképzeltük, hogy egy-egy ünnepség megrendezése mennyire
másként zajlik majd. Köszönjük az iskola nevében is minda-
zoknak, akik bármilyen módon járultak hozzá a ház
felújításához. Külön köszönetet szeretnénk mondani Pol-
gármester Úrnak, aki nemcsak szervezői, irányítói
tevékenységével, hanem fizikai erejével is hozzájárult a sikeres
újjáépítéshez.
Megrendeztük a hagyományos Szép magyar beszéd versenyün-
ket a 3-4. osztályos tanítványaink számára.
Nagyon ügyesek, felkészültek voltak a diákok, dicséret illet
minden résztvevőt. A zsűri feladatát Ihász Róbertné (Erzsike
néni), Lövei Eszter (tanító néni) és Varga Szabolcsné (Gabi
néni) látták el. 

Általuk a következő döntés született:
3.a. osztály:
I. helyezett: Gladcsenkó Fanni
II. helyezett: Petz Ilona Sára
III. helyezett: Sugár Anna Lili
3.b. osztály:
I. helyezett: Gladcsenkó Liza
II. helyezett: Pók Zsófia
III. helyezett: Szalféter-Torcom Szófia Janka
4. osztály:
I. helyezett: Takács Anna
II. helyezett: Simon Olivér
III. helyezett: Szentandrássy Viktória Ildikó.
Gratulálunk az elért eredményekhez.
Iskolánk 2. osztályos csapatával bekerült a K&H Vigyázz,
Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő 2012/2013-as tanévben indí-
tott versenyének regionális középdöntőjébe. A csapatot
Horváth Györgyi kolléganő készítette fel, most pedig újabb
lendülettel készülnek a középdöntőbe, mely március 18 –
április 18. között kerül megrendezésre. Gratulálunk és ter-
mészetesen sok sikert kívánunk a továbbiakban is.
Iskolánk felső tagozatos diákjai részére kiállítás látogatását
szerveztük Budapestre.
Programok: Tutanhamon Museion: ahol az első „A fáraó
titkai” című programon belül minden gyermek és felnőtt
élményszerűen átélheti az ókori egyiptomi királyi élet leg-
fontosabb részeit, részt vehet a titokzatos mumifikáció szer-
tartásánál és több más egyiptológiai élménnyel gazdagodhat.
A program keretében a gyerekeket korhű kosztümökben 3
egyiptomi színhelyre vezetik el és nem mindennapi élményt
nyújtva segítenek megszilárdítani az iskolában tanultakat.
Ave Caesar kiállítás szintén a program része, és a
Babilon Center: Buborékfesztivál
Itt a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a tudomány
világával, kicsik és nagyok
óriási buborékokba bújhatnak bele.
Reméljük, hogy a nagyon érdekesnek ígérkező program során
mindenki jól érzi majd magát.
Pázmándi iskola által hirdetett területi versenyre készülünk.
Mezei futóversenyben, 
matematika versenyben szeretnénk képviselni iskolánkat.
Ismét szervezünk a 7-8. osztályos diákjaink számára angol alap-
fokú próbavizsgát.
Március 15-én 9 órai kezdettel ünnepélyes megemlékező
műsorunkra hívjuk Önöket szeretettel a Művelődési házba,
ahol méltó módon emlékezünk az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseire.
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Március 19 – 20-án NYÍLT TANÍTÁSI NAPON várjuk
a kedves szülőket, nagyszülőket, minden érdeklődőt, aki
szeretne bepillantani az iskola életébe Március 19-én
reggel 8 órai kezdettel Szülői Fórumot tartunk az
aulában, ahova elsősorban a leendő első osztályos kis-
gyermekek szüleit várjuk, mert itt szeretnénk bemutatni
iskolánkat, az itt zajló életet, információt nyújtani a
beiratkozással kapcsolatban, illetve beszélni szeretnénk a
hagyományokról, szokásokról, az iskola nyújtotta
lehetőségekről. A fórum után pedig lehetőség adódik egy-
egy tanítási óra látogatására.
Szeretettel várjuk Önöket.
A tavaszi szünet első napja március 28. lesz, a szünet után
április 4-én kell ismét iskolába jönni.
Szeretnék minden kedves olvasónak jó pihenést, valamint
kellemes ünnepeket kívánni.

Visszatérve a rövid pihenő után április 8-9.én zajlik
iskolánkban a leendő első osztályosok beiratkozása. Min-
den ezzel kapcsolatos információt elhelyeztünk az
óvodában, az önkormányzatnál s az iskolában, valamint
tájékozódhatnak az iskola honlapján is.
A Költészet Napja tiszteletére iskolai szavalóversenyt hir-
detünk meg.
Képviseljük iskolánkat a Váli Vajda Napok rendezvény
prog-ramban, melynek időpontja április 12.

Részt veszünk a Falutakarítási programban a szokásos
módon, majd az iskolai „KI MIT TUD?”-on
versenyezhetnek diákjaink. Feladat azt hiszem van bőven,
kívánok ehhez mindenkinek jó egészséget, kitartást és sok
erőt.

Somfai Sándorné

Februárban is sok izgalmas
dolog történt Mesevárban. A
tél folyamán sokat foglalkoz-
tunk az egészséges életmódra
neveléssel, egészséges táp-
lálkozással, az egészség meg-

őrzésével, a szülői értekezletek alkalmával is rendszeresen
foglalkoztunk a témával. Ellátogatott óvodánkba a fogor-
vos aki felmérte a gyermekek fogainak állapotát. A
Szülőknek szeretnénk megköszönni a rengeteg gyümöl-
csöt amit rendszeresen hoznak nekünk így a gyerekeknek
mindennap tudunk friss gyümölcsöt adni. Jó hangulatú
vidám mulatozással farsangolással űztük el a telet Mesevár
környékéről is. Köszönjük a szülőknek a rengeteg finom-
ságot amellyel Mesevár lakóit meglepték. A gyermekek
boldogan kóstolgatták sorra a finomabbnál-finomabb
süteményeket, üdítőket, szendvicseket.
Most először az egészség védelem nevében pályázott
óvodánk a Dohányzás mentes óvoda címére, melyet meg
is kaptunk, erről a szülői értekezleten tájékoztattuk a jelen
lévőket. Ez a project egy héten át tartott az óvodánkban.
Ennek célja a dohányzás megelőzés és a dohányzás káros
hatásai. A gyermekek megismerkedtek Csiszta mókus
négy életével erről mesekönyvet készítettünk, plakátot ra-
gasztottunk, vetítettünk, búzát vetettünk és nagyon sokat
beszélgettünk a gyermekek elmondták a témával kapcso-
latos tapasztalataikat ismereteiket. A tevékenységekkel

kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől
és a gyermekektől egyaránt.
Köszönjük Simonné Gabinak a sok dekorációt és kel-
lékeket amellyel támogatta óvodánkat!
Nagycsoportosaink részt vettek a Kultúrház átadásának
ünnepségén melyre verssel, énekkel készültek.
Már nagyon vártuk a tavaszt ahogy egyre szebb az idő
egyre többet tudunk a gyermekekkel kint lenni a friss
levegőn, sokat sétálunk ismerkedünk a közlekedési szabá-
lyokkal, ismerkedünk Tordassal.
A faliújságainkon is megjelentek a tavasz első hírnökei a
hóvirágok, kismadarak. Készülünk Nemzeti Ünnepünkre
Március 15.-re. 
Faliújságunkon munkáink rendszeresen megtekinthetők
valamint az óvoda honlapján is figyelemmel kísérhetik az
óvoda életét.
Ezzel a kis vers idézettel kívánunk vidám tavaszt, nap
sütést minden olvasónak

Drégely László: Tél végén (részlet)
Fenn az égen süt a nap
Ragyognak a sugarak.
Faágakon rügy fakad,

Nem fagy be a kispatak.
Lám, a tavasz köszönt rád,

Ébredj fel hát, hóvirág!                                          
Kocsis Mária
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Véget ért a Fejér Megyei Népzenei és
Népdaléneklési Verseny 2012/2013.
évi programsorozata. Mint ahogy
már az előző számban írtam, hat
előválogató után 2013. február 27-
én, Sárkeresztúr volt a befogadója a
közel 400 résztvevős záróese-
ménynek.
„Ugyanúgy zajlottak az előválogatók
és a döntő is, mint az a korábbi évek-
ben megszokott volt, de most mégis
más volt. Talán a szervezeti át-
rendeződések, talán a hely varázsa,
talán, hogy beérett a gyümölcse a
megyei művészeti versenyek szer-
vezése kapcsán a Fejér Megyei
Művelődési Központtal szoros kap-
csolatban álló műhelyek munkájá-
nak. Vagy azért, mert ennyi te-
hetséges pedagógus és diák dolgozik
a megyében, vagy, mert már nem
csak a szereplésekről szólnak ezek a
napok, hanem a találkozóról is.
Olyan jó volt látni, ahogy az
előtérben folytak a szakmai
megbeszélések a népzenét oktató
tanárok között.”- mondta Juhász
Zsófia, a Megyei Művelődési
Központ igazgatónője.
Színvonalas, nívós, kellemes, izgal-
mas volt a verseny és családias
hangulat jellemezte az egész napot,
azt a napot, melyen 30 évvel ezelőtt
elhunyt Pesovár Ferenc néprajzku-
tató.
Neki szívügye volt Fejér megye nép-
tánc kultúrájának és népzenei kin-
cseinek összegyűjtése. 
A hosszú nap, reggel 9 órakor a róla
szóló rövid megemlékezéssel
kezdődött. A zsűri tagjainak még
volt szerencséjük találkozni vele.

Juhász Zsófia igazgatónő pedig
kiemelte, hogy Pesovár Ferenc
munkájának köszönhetően van
ennyi népzenei csoport és szólista a
megyében, és az emléke köré szer-
veződött közösségek őrzik a Fejér
megye népművészeti kultúrát. 
A zsűriben, nekünk már az elő-
döntőről jól ismert Vakler Anna nép-
dalénekes, Varró János   népze-
nész,  valamint Németh Ist-
ván    népzenegyűjtő mellett most
Maczkó Mária  népdalénekes, nép-
zene-pedagógus, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanára és
Birinyi József  népzenekutató, a
KÓTA elnökségi tagja, a Hungari-
cum Szövetség elnöke  foglaltak
helyet.
Délelőtt és délután is színes kon-
certet nézhettek végig, így a nap
végén 84 produkciót kellett
minősíteniük oklevéllel, vagy arany,
ezüst, bronz és a legjobbakat kiemelt
arany fokozattal.
Hallhattunk és láthattunk kicsiket,
nagyokat, komoly fiatalembereket,
szólistákat, csoportokat, citerásokat,
vonós bandákat és egy klarinétost is.
Mi a műsorok közben az előtérben
különféle kézműves foglalkozásokon
vehettünk részt, melyet lányaink,
Viki és Eszter előszeretettel látogat-
tak. 
18.30 órakor lett vége a koncertnek
és utána a zsűri zártkörű szakmai
értékelést tartott. A várakozás perceit
kihasználva színes kívánságlampi-
onokat eresztettünk el a szélben,
melyek gyönyörűek voltak az esti
sötétségben.
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Majd Papp Ágnes tanárnő cite-
rakíséretem segítségével fejér megyei
népdalokat énekeltetett és megtaní-
tott a még ott maradt gyermekeknek,
és kísérőiknek egy tavaszváró dalt.
19.30 óra körül kezdődött az ered-
ményhirdetés, melyen közel 200-an
maradtunk ott. Izgalmas pillanatok
következtek, hiszen Birinyi József ál-
talános értékelése után elmondta,
hogy országos színvonalú volt a gyer-
mekek felkészültsége, éppen ezért
rengeteg kimagasló eredmény
született. Majd kiosztották az ok-
leveleket, minősítéseket.

Mi a következőket szereztük:
Schachay Viktória  –  Arany (citer-
akíséretes szólóének, felkészítő
Fazekasné Domak Anikó)
Násztor Eszter  -  Kiemelt Arany
(szólóének, felkészítő Fazekasné
Domak Anikó) 
Pápai Áron - Kiemelt Arany (szóló
citera, felkészítő Fazekasné Domak
Anikó) 
Sárossy Gyula - Kiemelt Arany (szóló
furulya, felkészítő Sasvári Bertalan)
Gatyamadzag Zenekar (tagjai: Szilá-
gyi Szabolcs, Turú András, Konczos
Vince, Kerényi Tamás, Kovács Már-
ton) - Kiemelt Arany (vonószenekar,
felkészítő Kovács Márton)

Ezután már csak a köszönet és a
búcsú maradt és néhány felkészítő

tanár számára felkínált különdíjak,
mellyel a több éves, évtizedes
munkájukat kívánta a tisztelt zsűri
megköszönni. Minden szerénység
nélkül nagy örömömre szolgált, és
igen jól esett (hiszen jól esik az em-
bernek, ha néha elismerik
munkáját), hogy elsőként a mi
iskolánkat, a nevemet mondták, és a
már évtizedes munkám alatt
felkészített, mindig kiemelkedően,
színvonalasan szereplő gyermekeket
emelték ki! Természetesen a
műhelyben dolgozó kollégáim
Sasvári Bertalan és Kovács Márton
tanár urakat továbbra is csak bíztatni
tudják a szép eredményekhez, s hogy
ne csak szavakkal köszönjék ezt meg
nekünk, így a gyermekekkel együtt

külön tárgyi ajándékokkal jutalma-
zott meg bennünket a zsűri.

Kollégáim nevében is szeretném
megköszönni énekes és zenész
„palántáinknak” a kitartást a sok
munkához, szüleiknek a rengeteg
segítséget és a felénk nyújtott bizal-
mukat, hiszen nélkülük mi sem
tudnánk rajtuk keresztül ilyen ered-
ményeket elérni!
Megköszönöm még tagintézmény-
vezetőnknek Németh Ildikónak,
hogy elkísért bennünket ezen a
napon, illetve minden szülőnek, aki
az utaztatásban segített bennünket.

Fazekasné Domak Anikó
ének-zene;népzene tanár
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Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló

törvény (2011. évi CXC. Tc.

35.§.) új lehetőséget nyújt

Önöknek és gyermekeiknek.

2013ban, a beiratkozáskor

minden állami általános isko

lában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek

szülei két tantárgy közül választhatnak: erkölcstan, vagy

felekezeti hit és erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlat

ban?

Kötelező lesz a hit és erkölcstan?
Kötelező hit és erkölcstan nem lesz, csak választható.

Két tantárgy közül valamelyiket kell választani: az

erkölcstan és a helyette választható alternatíva a

felekezeti (azaz egyházi szervezésű) hit és erkölcstan.

Miért jó, ha a gyermekemnek a hit és erkölcstan
órát választom?
Egyrészt, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete.

Másrészt a hit és erkölcstan órákon szentírási

történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és

kérdések, amelyek feldolgozása segíti gyermeke eliga

zodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egy

szerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai

történetekről, valamint a keresztyén értékrend alap

jaival is megismerkedhetnek. 

Továbbá hitünk és meggyőződésünk, hogy életünk leg

nagyobb kérdéseire csak Isten kijelentésében, a Bib

liában találhatunk helyes válaszokat.

Miért több a hit és erkölcstan a hagyományos
erkölcstan oktatásnál?
Az erkölcstan oktatása fontos, de önmagában nem elég.

A mai társadalom azért veszítette el erkölcsi tartását,

mert elhagyta Istent, és így minden erkölcsi igazság

Jézus Krisztus isteni tekintélye nélkül viszonylagossá

vált. A Krisztusban való hit, és azon keresztül Isten

megismerésével ezt a biztos erkölcsi alapot kaphatjuk

vissza.

Tanulnake erkölcstan órán előkerülő témákról a
hittanos gyerekek?
Igen, a hit és erkölcstannak része az erkölcsi nevelés.

Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kap

csolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például

család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség,

testilelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

Ki járhat hit és erkölcstan órára?
Bármely diák járhat hit és erkölcstan órára, akkor is, ha

nincs megkeresztelve.

Kik tartják a hit és erkölcstan órákat?
A helyi egyházközségek által megbízott személyek: a

lelkipásztorok, vagy hitoktatók.

Mit kell tennem, ha az elsős gyerekemnek a hit és
erkölcstant szeretném választani?
A beiratkozáskor nyilatkoznia kell az iskolában arról,

hogy a hit, és erkölcstant választja a gyermekének.

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?
Legkésőbb május 20ig nyilatkoznia kell az iskolában az

erkölcstan vagy a hittan választásáról.

Szeretettel várjuk gyermekeiket szeptemberben a

hit és erkölcstan órákon!

Tordas, 2013. február 28.

Varga Attila  Süller Zsolt Kádár Ferenc

rk. hitoktató sk.,  ev. lelkipásztor sk.,  ref. lelkipásztor sk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek,
akik szerettünket Márkus Pálnét utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Részvétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyílvánítás

Egyházi Hírek
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Húsvéti Szent három nap
(latinul: Sacrum Triduum Paschale)

Az egész liturgikus év csúcspontja,

eredetileg Jézus Krisztus föltá

madását, húsvétvasárnapot meg

előző három nap: nagycsütörtök,

nagypéntek, nagyszombat.

Később estétől estéig számolva a

napokat, „az Úr szenvedésének és

föltámadásának húsvéti szent

három napja a nagycsütörtök esti

szentmisével kezdődik, középpontja

a húsvéti virrasztás, befejezője

húsvétvasárnap esti dicsérete”

(vecsernyéje).

A húsvéti szent három nap húsvét

egyetlen eseményének hármas

napja; nem előkészület a húsvétra,

hanem maga a húsvéti ünneplés.

Tárgya: a) nagycsütörtök estétől

nagypéntek délutánig az Úr szent

vacsorájának emlékezete és szenve

désének kezdete; b) nagypéntek

estétől nagyszombat estéig Jézus

kínszenvedése és halála; c) nagy

szombat estéjétől húsvétvasárnap

estig Urunk föltámadása. Ez az ün

neplés tetőfoka, mely húsvét

vigíliájával kezdődik és magában

foglalja húsvétvasárnapnak mint az

„ünnepek ünnepének” liturgiáját is.

Újra nyári tábor
Augusztus 1015ig újra nyári tábor

Iszkaszentgyörgyön! Aki ott volt az

úgy is tudja, aki csak a legendát hal

lotta most személyesen is megta

pasztalhatja a közösségben levés

örömét! Részletek hamarosan…

Jókai Anna: Nagycsütörtök

...meg kell a mieink lábát mosni,

amíg bírja a térd és hajlik a derék,

mindig friss vizet vinni a tálban,

amíg a hús kihűl és a lélek felég.

Habfürdő és illóolaj.

Kis, puha talpak, eleven emlék.

Gyereklábak a tenyeremben:

régen volt ez a "nemrég".

Anyám kékeres bokája és a behajló

karom 

még minden este odamennék,

szivaccsal, szappannal elbajlódva

még mindig a szolgája lennék...

De már csak a világ maradt,

a világ egyre kérgesebb lába,

azt fürdetem, dörzsölgetem:

ne mondd, hogy hiába!

Lehet, hogy Te mész el 

lehet, hogy én;

a szürke zsírcsík megül

az edény peremén.

Az utolsó vacsorához

talán meg sem is hívnak,

de a kereszt alatt ott leszünk

azok közt, kik sírnak.

Rendszeres alkalmaink:

Minden vasárnap

10 órakor szentmise.

Péntekenként

18.00 órakor zsolozsma.

Március 24  Virágvasárnap –

a 10 órakor kezdődő szentmisében

a Máté passió hangzik fel, a szent

mise előtt barkaszentelés

Nagyheti Ünnepi Miserend:
Március 28.  Nagycsütörtök –

20.30kor az Utolsó vacsora miséje,

Lábmosás szertartása

Március 28.– Nagypéntek –

15.00 órakor keresztút

20.30 órakor igeliturgia, hódolat

a Szent kereszt előtt, szentáldozás

Március 30. – Nagyszombat –

17.00kor Húsvét vigíliája,

feltámadási körmenet

Március 31 Húsvétvasárnap –

10 órakor ünnepi szentmise 

Programjainkról részletes
információ található

honlapunkon:
www.tordasrk.hu
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Csodálatos látni azt, hogy keresz

tyén őseink milyen gondosan he

lyezték el az egyházi naptárban az

egyes ünnepeket, így a most köze

ledő, Jézus feltámadásáról szóló ün

nepnapokat is. Ebben a tavaszi

időben mi magunk és környezetünk

is megtelik élettel. Elkezdődnek a

kerti munkák, újra tapasztaljuk a

természet éledését – az élet ünnepe

zajlik körülöttünk. 

De miért is nevezhetjük a húsvétot

az élet ünnepének? Mi történt? Isten

„kihozta a halottak közül a mi

Urunkat, Jézust” (Zsid 13,20) – feltá

masztotta Fiát, legyőzte a halált:

igent mondott az életre. És nem csak

Krisztuséra, hanem rajta keresztül

az enyémre és a tiedre is. Hiszen ő

miattunk tette le életét a keresztfán,

és miattunk vette fel húsvét haj

nalán: hogy nekünk is életet adjon.

Az élet ünnepén nem csak földi

életünket ünnepeljük. Sokan talán

nem is szívesen tennék ezt. Sokszor

hallom a panaszt: Ilyen életet, ami

lyenben részem van, minek is ünne

pelnék? Éppen hogy csak elszen

vedem valahogy betegségeimmel,

csalódásaimmal, küzdelmeimmel:

ezt ünnepeljem? Nem erre hív min

ket húsvét. Ezt, a mi bűnnel terhelt,

nyomorúságos életünket vitte a

keresztfára a mi Megváltónk, hogy

helyette újat adjon.

Az élet megújulása környezetünk

ben reménységet és vágyat ébreszt

het bennünk arra, hogy mi is

megújuljunk. Ahogy az Úr Isten

megteszi ezt évről évre a teremtett

világgal, úgy kínál nekünk is újulást

most, az Élet ünnepén.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Lelkészi Hivatal:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468519

Mobil: 20/445 6656

Email:

gyuroi.ref.egyhaz@tonline.hu

Hivatali ügyelet: 

Hétfő: szabadnap

Kedden és Szerdán a délelőtti órák

ban (8.3012.00)

Pénteken és Szombaton a délutáni

órákban (14.3017.00)

Hivatali időn kívül is szeretnénk

készen állni minden lelki

szolgálatra.

Rendszeres alkalmaink:

Szerda 18 óra: Bibliakör 

Péntek 19 óra: Péntek esti

beszélgetések (kéthetente)

Szombat 16 óra:

Konfirmációs óra

Vasárnap 9 óra:

Gyermekistentisztelet

Vasárnap 10 óra:

Istentisztelet

Ünnepi alkalmaink:

Március 28.
18 óra Nagycsütörtöki

Úrvacsorás Istentisztelet

Március 29.
18 óra Nagypénteki

Istentisztelet

Március 30.
18 óra Nagyszombati passiós

Istentisztelet

Március 31.
10 óra Ünnepi Úrvacsorás

Istentisztelet

Április 1.
10 óra Ünnepi Úrvacsorás

Istentisztelet

Az ÉLET ünnepe
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2013. április 5én, pénteken 15:30 órától a tordasi

Művelődési Házban jótékonysági előadás keretében

Döbrentey Ildikó és Levente Péter műsorát tekinthetik

meg kicsik és nagyok. A rendezvény teljes bevételét a

tordasi templom felújítására fordítjuk. Részletes progra

majánlót jelen lapszámban és honlapunkon olvashat

nak: http://www.tordasgyuro.blogspot.hu/

Kokaveczné Árvai Erika
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JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
A TordasGyúrói Társult Evangélikus Egyházközség

adománygyűjtő előadást szervez 

a tordasi evangélikus templom felújítására.

DÖBRENTEY ILDIKÓ és LEVENTE PÉTER
ajándékműsora, melyre szeretettel várunk minden

érdeklődő felnőttet és gyermeket

2013. április 5én, pénteken 15:30 órától 

a tordasi Művelődési Házba

Belépőjegy: 500 Ft/fő,  Családi jegy: 2000 Ft

A művész házaspár a mesélés, a játék és a muzsika eszközeivel hozza el

közénk gyerekeknek is szóló műsorát

CSALÁDI SZÍNHÁZ, KACAGÓ KONCERT
társasjáték 4104 éveseknek címmel.

Ennek formája égbőlpottyant szerepjáték jelmezek és díszletek nélkül, ahol a szárnyaló képzelet és játékos kedv

mégis benépesíti a színpadot és a nézőteret egyaránt.

A műsor második része beszélgetés a szülőkkel, érdeklődő ifjakkal és felnőttekkel, 

PÁRMEGTARTÁS, PÁLYAMÓDOSÍTÁS 
A XXI. SZÁZADBAN

címmel

A beszélgetés ideje alatt a gyerekeknek kézműves foglalkozást szervezünk.

A délután íróolvasó találkozóval zárul: az érdeklődők megvásárolhatják és dedikál

tathatják Döbrentey Ildikó könyveit, és beszélgethetnek a szerzővel.

A művészek a gyülekezet érdekeit szem előtt tartva karitatív formában vállalták a fel

lépést, ezért az alkalom teljes bevételét a tordasi evangélikus templom felújítására

fordítjuk.

„Krisztus valóban nagyszerű örömöt ígér itt a

tanítványainak. „Ismét meglátlak majd titeket”, mondja.

Ez történt húsvét szent ünnepén, amikor a tanítványok

új, örök élet ábrázatában látták meg Urukat. Ugyanígy

lát meg minket is a Krisztus. Szívünk pedig örvend,

mikor feltámadását magunkra vesszük, s látjuk, hogyan

győzte le javunkra a bűnt, halált és ördögöt, hogy általa

mi is örökké éljünk. Ez az igazi, örökre megmaradó

öröm, amely minden szomorúságot örömre vált, és ame

lyet soha senki nem vehet el tőlünk.”

„Rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel felfogni soha,

hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus halott, és mégis

él. Úgy halott, hogy benne a halál hal meg minden

hatalmával egyetemben. 

Mindez pedig vigasztalásunkra szól, hogy higgyük és

megértsük: a halál elvesztette minden hatalmát.”

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó Jozsef forditasa)
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A BAPTISTA EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Gyülekezet ünnepi alkalmai
Nagypéntek

18 óra: Istentisztelet

Nagyszombat

18 óra: Baptitea 

Húsvét vasárnap

10 óra: Istentisztelet

Húsvét hétfő:

családi program a téren

Rendszeres alkalmaink:

Vasárnap:

9 óra Bibliakör óvódás és alsós

gyerekeknek

10 óra Istentisztelet

Hétfő:        

19.30. Kosársuli a

tornateremben

Csütörtök:

18 óra Barátkozók órája

(Isten igéjének tanulmányo

zása keresőknek)

Szombat:  

16.15 Bibliakör felsősöknek

17.15 Harangpróba

18.00 Ifjúsági alkalom 

Húsvét hétfőt töltse velünk gyerekeivel,
unokáival a Sajnovics téren!

Program:

10.0011.00 Bábelőadás, utána  kézműves foglalkozás és arcfestés

13.0015.00 Gyerekprogramok (arcfestés,kézműveskedés),

akadályverseny 

15.0015.30 Bábelőadás

15.3016.30 István koncertje

16.3017.30 Húsvéti talkshow a külföldi vendégekkel

(ti hogyan ünneplitek a húsvétot?)

18.30          Filmklub  Jézus élete film vetítése

a Baptista Imaház Dózsa Gy. u. 7. 

Eső esetén a művelődési házban tartjuk az   alkalmakat!  

Az alkalmakat szervezi :Baptista Gyülekezet és az Onézimusz Alapítvány

„ Neki Ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt fel a

halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk.” Róma 4: 25

„ Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen fiát adta, hogy aki

hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16

19

március 28.
Nagycsütörtök

17.00 Úrvacsorai Istentisztelet

a gyülekezeti teremben 

március 29. 
Nagypéntek 17.00

Passió olvasás a templomban

március 31.
Húsvét vasárnap 

11.00 Úrvacsorai Istentisztelet a templomban

április 01.
Húsvét hétfő 16.00 Családi Istentisztelet

a gyülekezeti teremben

Húsvéti istentiszteletek rendje Tordason:
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Tordasi Baptista
Gyülekezet Ifjúsága

Szeretettel meghív hangulatos
tea estjére, amelyet minden

hónap utolsó szombatján tar
tunk!

Március 30. szombat 18 óra

Vendégeink: Szilágyi család fagott,
hegedű,  zongora trió 

Az alkalmak programjai: 

Finom teák közül választhatsz 

Zsíros kenyér 

Élőzene

Érdekes vendégek 

Filmvetítés 

Beszélgetés

Társasjáték 

A következő alkalom vendégei:

Április  27:  BUBI Band

ifjúsági zenekar Budafokról 

Mindenkit szeretettel várunk!
Baptista Imaház: Tordas, Dózsa

György u. 7

Ruhaakció

Április 13án
szombaton 

0710

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk!

Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7. 
Tel: +3620/8863256 

Email:
tordasibaptista@freemil.hu 

www.tordas.baptista.hu 

Tájékoztatás

Figyelem! Európai Uniós jogszabály! ,(de nagyon sokan
nem tudnak róla!)

Minden közúti balesetben vétlenül megsérült személynek 
(vagy elhunyt hozzátartozójának) nagy összegű, NEM-
VAGYONI kártérítés jár a vétkes jármű KGFB-ja
alapján, öt évre visszamenőleg!
Ehhez a jogosultnak nem kell semmilyen biztosítással
rendelkeznie!!!

Az Európai Kártérítési Ügyintéző Központ minden ügyet
INGYENESEN felülvizsgál - még a lezártakat is - és a
jogosultak részére megszerzi a megfelelő EU-s szintű
kártérítéseket!

Ha Ön ismer olyan személyeket, akik az elmúlt öt évben
közúti balesetben megsérültek (elhunytak), a károsultak
érdekében kérjük mielőbb jelentkezzen!
SEGÍTSÜNK EGYÜTT A VÉTLENÜL SZENVEDŐK-
NEK!
Részletek és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken.

Munkalehetőség!Figyelem! Országosan keresünk
adatfelvevő munkatársakat!

Ha szeretne a nyolc éves, nemzetközileg elismert, EUCO
(európai érdekérvényesítő) csoport, legújabb, ma-
gyarországi leányvállalatánál EU-s szintű fizetésért dol-
gozni, karriert építeni, ahol azoknak nyújtunk
érdekérvényesítési segítséget, akik egy sajnálatos bale-
setben vétlenül megsérültek.
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Az idei Veszprém megyei diákolimpia keretében a
diák DE (20042005ben születettek) korcsoportnak
játékos vetélkedőt rendeztek. A vetélkedőre három
újonc versenyzővel neveztünk akik első ver
senyükön igen csak nagy küzdeni akarásról és bá
torságról tettek tanúbizonyságot. Derekasan
küzdöttek és mindhárman éremmel tértek haza.

Eredmények:
László Keve III. hely
Tóth Levente II. hely
Szabó Keve Csongor II. hely

Az ifi korcsoportban Szabó Gábor is derekasan
küzdött a nagyobb versenytapasztalattal ren
delkező ellenfeleivel és megosztott harmadik
helyezést ért el.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken.

/Milyen jogszabályok alapján dolgozunk:
/2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű
felelősségbiztosításról:
A törvény legfontosabb részei:

13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a
károsultak számától függetlenül  a biztosító dologi károk
esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig,
személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként
1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni, mely
összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bár-
milyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az
igényérvényesítés költségeit, valamint a teljesítés
időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat. 

(5) Ha a biztosító a figyelembe nem vett károsult kárát
az 
(1)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint megtérítette, a
biztosítási összeg újrafelosztása miatt jogosult a többi
érintett károsulttól a részükre korábban teljesített
kárkifizetésből az új kártérítési arányt meghaladó
kártérítési összeget visszakövetelni a kifizetést követő 5
éven belül. 
A biztosító az újrafelosztás lehetőségéről köteles a káro-
sultat a kárrendezés során, az első kárkifizetéssel
egyidejűleg írásban tájékoztatni./

Minden kérdéssel forduljanak hozzám bizalommal,
segítek:

Czifráné Pleszkán Eszter            Tel.: 06-20/557-10-65
ügyreferens                         pleszkan.eszter@gmail.com

Judo

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
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Jelentős Öt Elem részvétel a Harcosok Klubjában

Hétvégén, Budapesten ren
dezték a Harcosok Klubja
rendezvény immár 5. ál
lomását.

Az MMA Országos Szövetségbe tartozó Öt Elem
Wushu Egyesület nagy erőkkel, 6 versenyzővel
képviselte magát a jelentős, több mint 100
versenyzőt felsorakoztató mérkőzésen.
A versenyen Wágner Márk 70 kgban, Keresztesi
Ádám 90 kgban szerzett aranyérmet.
Ezüstérmesek: Tóth Krisztián (junior 30kg), Pusztai
Vendel (kadett 70 kg), Fehér Lóránt (82kg), Gödri
Koppány (+100kg)

A versenyzőknek ezúton gratulálunk!

Ebben az évben a következő versenyeket tervezzük
lebonyolítani:
Április 67. Szezonnyitó háziverseny
Május 2526. L12, F12 országos korosztályos (Mar
tonvásárral közösen )
Június 89. Menedzser Open Kupa, 
Tordas
Június 1516. Családi Tenisz & Veterán Autós
Felvonulás
Július 2021. L14, F14 országos korosztályos ( Mar
tonvásárral közösen )
Szeptember 2829. Családi Tenisznap
Október 56. XVI. Tordas Kupa
Október 2627. Szezonzáró háziverseny
Május hónapban a sorsolástól függően TORDAS
LÁGYMÁNYOS: csapatunk OB II. osztályú
mérkőzésein szurkolhatunk!

A magyar tenisz élet egykori és mai kiválóságait ter
vezzük meghívni bemutató mérkőzésekre, hogy
minél többen kedvet kapjanak e kiváló sporthoz!
Pályáink az időjárás függvényében április elején
nyitnak.

Addig is jó „sátorozást”!
Tóth Gábor

Körvonalazódik a 2013. évi versenynaptárunk
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Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények beváltása, vény nélkül kapható gyógyszerek gyógy-
növények - gyógytermékek. A Biopatika továbbra is  átveszi a lejárt gyógyszerkészítményeket, használt

fecskendőket a lakosságtól.
Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43

Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

Tenisz hírek
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Önkéntes Pont Tordason

A „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány  a TÁMOP-

5.5.2-11/2.-2012-0026. azonosító számú pályázati

támogatásnak köszönhetően 2012. október 15-től

kezdődően elindíthatta „Értelmi fogyatékossággal

élő emberek társadalmi integrációját segítő

önkéntes tevékenységek népszerűsítő projektje

Tordason” elnevezésű programját, melynek ered-

ményeként kaput nyithat az  Önkéntes Pont!

A tordasi emberek többször adták példáját

annak, hogyan lehet és kell közös célokért össze-

fogni, emberi odafordulással jó ügyet szolgálni.

Kövesse Ön is a hagyományokat!

Önkéntes munkával tegyen Ön is az értelmi fo-

gyatékossággal élő emberekért!

Tordason, a Sport utca 4/1. szám alatt

március 21-től kaput nyit  az 

ÖNKÉNTES PONT!

Segítünk, hogy segíthessen!

Mindent megtudhat a közérdekű önkéntes

tevékenységről!

Várjuk az önkéntes munkát felajánlókat a marton-

vásári gyermekotthonban tanuló, a tordasi otthon-

ban, a térségben családban fogyatékossággal   élő

gyermekek és felnőttek érdekében!

Várjuk önkéntesek jelentkezését  a „JÖVŐT

NEKIK IS”  Alapítvány már működő programjai-

hoz!

Várjuk azokat, akik sérült gyermeket nevelnek, il-

letve fogyatékossággal élő családtag ellátásáról

gondoskodnak azért, hogy segíthessünk!

Érdeklődjön személyesen nyitvatartási időben

(kedden 8-15, szerdán 15-19,csütörtökön 11-19,

pénteken 10-19, minden páros szombaton 8-12

óráig) Önkéntes Ponton, telefonon a  +36 30

4665694 számon, e-mailben  a

www.onkentes.jovotnekikis.hu címen!

Önkéntes segítséggel kitágul  a Világ!

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
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Éves Közgyűlés
A Tordasi Polgárőrség 2013. február 25-én megtartotta éves
Közgyűlését.
Andorfy Ottó elnök beszámolt a szervezet által elvégzett
munkájáról.

1991-ben alakult meg, és azóta végzi folyamatosan
munkáját. Még az alakulás évében a Fejér megyei
bíróságnál 655/1991. számon bírósági bejegyzés alá került,
és Bírósági bejegyzése az óta is folyamatosan érvényes.
1999 óta közhasznú besorolású. Alapszabálya a kezdetektől
érvényes, szinte változatlan tartalmú; a jogszabályi
előírások változásait követve,
működési területe és a működés módja szinte változatlan.
A kezdetektől szoros együttműködésben dolgozik a helyi
Önkormányzattal és a körzeti Rendőrőrssel; majd később
tagjai lettünk a Polgárőrség Megyei Szervezetének.
tevékenysége a falu közbiztonságának fenntartása. Ennek
két területe a rendszeres nappali és éjszakai figyelő szol-
gálat és egyes események lebonyolításában felkérésre
történő közreműködés. A kezdetektől végzi gépkocsival
éjszakánkénti figyelőszolgálatát folyamatos járőrözéssel.
A szolgálatokat alkalmanként 2-2 fő látja el. A szolgálatban
levő járőrök gyanús vagy rendkívüli esemény észlelésekor
telefonon tartják a kapcsolatot vezetőjükkel, illetve a
rendőrséggel. Szükség esetén orvost, mentőt intézmények
vezetőit riaszthatják, vagy a lakókat láthatják el fontos,
értékek védelmét, közbiztonságot védő információkkal.
Évente többször veszünk részt a község különböző ren-
dezvényein, a zavartalan lebonyolításban aktívan köz-
reműködve. Ilyenek a részben közúton bonyolított május
1.-i kerékpáros verseny, a Hangya napi futóverseny,
a szokásos falunapi események, és a szüreti, és az október
23.-i felvonulások. Sokszor közreműködtünk már olyan
eseményeknél, amelynél erre felkérést kaptunk, pl. a
parkolás szervezésében, irányításában. Évek óta minden
temetés alatt és a Halottak napja körüli időben folyama-
tosan felügyeljük a temető parkolóját. Nyugdíjfizetési
időszakban a postások biztonságára is fokozottan ügyelünk.
A szolgálatok döntő többsége járőr párosként zajlik, az ese-
mények biztosításánál szükség szerint 5-10 fővel, az
augusztus 20.-i falunapok egyszerre 20 fő körüli létszám-
mal veszünk részt. A szolgálat ellátása alatt a járőr a

település közigazgatási határát csak rendkívüli esemény,
külső felkérés vagy elkövető-üldözés esetén lépi át.
együttműködő és társ szervezetek: a vezetőség szükség
szerinti, akár napi kapcsolatban van a rendőrséggel, az
Önkormányzattal, illetve szükséges mértékű kapcsolat van
az egyes rendezvények szervezőivel, helyi intézmények –
köztük a Sajnovics János Általános Iskola - vezetőivel, il-
letve a vállalkozókkal. Legfontosabb a teljes lakossággal
való kapcsolat, a szolgálatok száma bizonyítja, hogy a
lakosság a szervezetet magáénak érzi.

A helybeliek vagy a hivatalos szervek észleléseiket, prob-
lémáikat a járőrautóba telepített mobiltelefonon közölhetik
a járőrökkel. A telefonszám a megfelelő körben köztudott,
évek óta meglevő, változatlan. Ha nincs szolgálatban járőr,
akkor a vezetőség tagjaihoz történő átirányítás révén a nap
24 órájában a szervezet elérhető. Ilyen, ügyeleti idő alatt
érkező bejelentésekkor, a probléma jellegétől, és a
lehetőségek függvényében igyekszünk reagálni. Informá-
ciót adunk, ha lehet, rendkívüli gyalogos, gépkocsis járőrt
indítunk, vagy értesítjük a megfelelő szerveket.

A járőrök a szintén több éve változatlan formátumú
naplóban rögzítik szolgálataikat. Ebben a szolgálatot ellátók
neve, a szolgálat megkezdésének és befejezésének ideje
szerepel. Ebben kell rögzíteni, hogy történt-e rendkívüli
esemény. Itt kerül bejegyzésre a járőr autó kezdő és záró
kilométer állása, illetve az esetleges saját autó fel-
használása. Mivel a járőr tipikusan csak a település bel-
területén mozog, és inkább éjszaka, ezért a pontos (utca,
házszám, óra-perc) szerinti napló vezetése nem megold-
ható, így az előírásunk hiányában nem is szerepel benne.
Ha a jármű a települést elhagyja, ami általában kivételes,
rendkívüli esemény, és inkább csak szervizelési céllal
történik, akkor az a naplóban bejegyzésre kerül. Néhány
szolgálat nem szerepel a naplóban, mert gyalogos vagy
saját autós szolgálat nem minden esetben kerül utólag
naplózásra.

Saját önálló rendezvényünk a Polgárőr sportnap, amelyet
2001 óta minden évben megtartunk szeptember első szom-
batján.

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI
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A szervezet saját tulajdonában olyan rádiótelefon van,
amelyen elérhető, illetve a járőr a megfelelő kapcsolatot
tarthatja fenn. Sokáig saját tulajdonban volt gépkocsink,
amellyel a járőrszolgálatot elláttuk. Az utóbbi néhány
évben a Fejér Megyei Szövetségnél nyilvántartott, hozzánk
üzemelésre kiadott GRZ 355 forgalmi rendszámú, „TOR-
DASI POLGÁRŐRSÉG” felirattal ellátott piros Opel
személyautót használtuk, melyet 2011 év közben vettük át
saját üzemeltetésünkbe. Közúton végzett szolgálat közben
a járőrök az Egyesület „Polgárőrség” feliratú láthatósági
mellényét viselik.

A szervezet forrásainak legnagyobb részét a helyi Önkor-
mányzattól kapjuk. Jelentős, évi több százezer forintos tá-
mogatást kapunk a Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől és
az APEH-tól az SZJA 1%-os felajánlásaiból. Ezen kívül
kisebb-nagyobb összegek érkeznek esetenként magán és
intézményi támogatóktól.

A szervezet minden tevékenységét önálló ingyenes fela-
jánlásként, társadalmi munkában látja el. Még soha nem
számolt el költségtérítést, még nem fizetett ki munkabért.
Ingyenesen látjuk el szolgálatainkat, a szervezést, kapcso-
lattartást, sőt a könyvelést is.

A szervezet az év során 876 fő által ellátott szolgálatot
dokumentált, általában esetenként két fővel. A szervezet
kizárólag támogatásokból gazdálkodik, bért és költ-
ségtérítést nem fizettünk.

A Közgyűlésen elhangzott, hogy mindenki elismerést
érdemel áldozatos munkájáért, a legkiválóbbak, Berhidai
Géza, Horváth Gábor, Király János, Kis Péter, Méri István,
Pál Sándor, Rozman Árpád, Szabó Imre, Szénási Zoltán és
Téglás Lajos tagtársak oklevelet is kaptak.

A vezetőség mandátuma lejárt, ezért azt újra kellett válasz-
tani újabb négy évre. Az elnök Andorfy Ottó, a vezetőség
többi tagja Cifka János, Csizmazia György, Gucsek László,
és László Endre.

Továbbra is várjuk a lakosság támogatását, amelyet
leginkább banki átutalással vagy csekken lehet eljuttatni
hozzánk. Köszönettel vesszük az 1%-ok felajánlását is,
hiszen erre is nagy szükségünk van. Bármiféle támogatást
továbbra is csak Andorfy Ottó elnök kérhet és vehet át.
Megújult lendülettel láttunk a tagság létszámának
növeléséhez, hogy a lehető legtöbben tudjunk a
faluközösség érdekében tevékenykedni.

Tordasi Polgárőrség
vezetőség

Nevünk: Tordasi Polgárőrség

Adószámunk: 19097439-1-07

Bankszámla számunk:

11670009-07856100-70000008.
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VÉDŐNŐI HÍREK
Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük

betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek

státuszvizsgálatra. A következő kor-csoportot érinti: 1éves,

2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves  gyerekek. A

szűrővizsgálat 1éves kortól évente egy-szer ajánlott! 

Tanácsadás időpontja: szerda

11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás.

13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott ta-

nácsadás. 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)

Nagyné Schubert Réka, védőnő

Gratulálunk
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfor-
dulója, március 15. alkalmából a Magyar Érdem-

rend Lovagkeresztje kitüntetést adta át Kása Béla
fotóművésznek, a paraszti életforma megis-

mertetését és megörökítését, továbbá a határon
túlra irányuló népművészeti érdeklődését ábrá-

zoló fényképeiért! Szívből gratulálunk Buci! 
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GYEREKOLDAL

Katica Kata a ribizli egyik levelén lakott. A felső ág negyedik levelét szerette a legjobban.
Napsütésben ─ ha nem volt semmi dolga ─ mindig ott napozott. Amikor esett az eső, a
levél aljára húzódott. Hárman voltak testvérek: Kata, Évi és Lali. Kata volt a legidősebb,
s nagyon büszke a négy pettyére. Évi egypettyes, Lali kétpettyes… Ne gondoljátok ám.
hogy a katicák mindjárt hét pettyel jönnek a világra! Úgy kapják a pettyeiket, akár a
katonák a csillagokat. Szorgalmasan dolgozni kell érte: el kell pusztítani a levelek
apró élősködőit, segíteni kell a gyümölcsösben, s ha egész évben becsülettel dolgoz-
tak, akkor kapnak egy-egy pettyet. Katica Kata tegnap, amikor elrepült a diófa mel-
lett, furcsa beszélgetést hallott. A füstifecske családot meglátogatta városi rokonuk,
a molnárfecske. Emeletes házakról, autókról, szökőkutakról, csodálatos fényekről,
nagy folyóvizekről mesélt a vendég. Kata elcsodálkozott, s elhatározta: elmegy a
városba. Korán reggel megszólalt a dongó-csengő-óra, ébresztőt zümmögött a lány-
nak. Mielőtt Kata elindul, gyorsan elmesélem, milyen különleges szerkezet ez a dongó-
csengő-óra.: mákgubó a külseje, rajta egy ajtó, benne a dongó, aki egy lassan forgó szélkeréken üldögél. A kerék alatti
lyukakon fúj be a szellő, s ahogy forog körbe, egyszer csak a csápjával hozzáér az időpálcikához, s akkor aztán dongani
és bongani kezd, amíg Kata fel nem ébred. Dongó Tóni csorgatott mézet kap cserébe a szolgálataiért, amit Katica a
méhektől vásárol, s Tóni legközelebb is szívesen jön ébresztőórának. Szavamat ne felejtsem: Katica Kata útra kelt. Repült,
repült, repült. Amikor elfáradt, megpihent az útszéli jegenyén. Rövid pihenő után haladt tovább. Mintha ködbe került
volna. Trüsszögni és prüsszögni kezdett. Majdnem nekiütközött egy toronynak, s ekkor vette észre, hogy valami furcsa
gyárkéményrengetegből száll felfelé az a ködfüst, akarom mondani: a füstköd. Örült, mikor távolabb kerülhetett. Az a
valami, amire letelepedett, hamarosan meglendült alatta. Azt hitte, megsüketül, s hozzá még le is zuhan. A harangozás ─
szerencsére ─ hamarosan abbamaradt. Szédelegve repült tovább. Később lepillantott:     – Micsoda fura áradat! Füstölnek,
zörögnek, morognak, tülkölnek. Levegőt is alig kapni tőlük. Autót a falu-ban is látott, de ennyit! Végre va-lami zöldet
pillantott meg. Odaszállt. Az erkélyládában virágok, s csodák csodája az egyik levélen egy katicát pillantott meg.
Csodálkozva pillantottak egymásra. Kata törte meg a csendet:     – Szia! Engem Katica Katának hívnak.     – Szia! Az én
nevem Katica Karcsi! Ne haragudj, de egy kicsit szédülök. A testvéreim is így haltak meg: elszédültek és lezuhantak.     –
Ezen egyáltalán nem csodálkozom. Azt mondom, gyere velem! Ahol én élek, ott mindig tiszta, friss a levegő, s táplálék
is van elég!     – Nem bánom, menjünk!     Óvatosan, magasabban repülve keltek útra. Hamarosan meg is érkeztek. Újabb
lakója lett a ribizlibokornak. S azóta biztosan boldog hétpettyes katicabogár Kata és Karcsi… 

Hová tűnik el a Tél,
Ha a Tavasztündér útrakél?

Bejárja a dombokat
És fákon rügyet bontogat?

Elbújik a hegyormokon,
Ha jön a meleg tovább oson.

Más vidékre szór havat
Ellep várost falvakat.

Azt kérdezed hol a Tél?
A tavasz előtt mendegél.

Nincs már jégcsap, förgeteg
Menekül a zord öreg.

Kíváncsi vagy hol a tél?
Év végére visszatér...

Devecsery László: Katica Kata 

Bohár Tamás: Ha kérdeznéd, hogy hol a Tél
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Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

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) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár:

Martonvásár: 06 22/460-019

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 

06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 

(42-es m.); 06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal: 

06 22/467-502

Csatorna üzemzavar bejelentés:

06 20/852-03-52, 06 20/852-03-

53.

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/424-242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80/203-895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

HIRDETÉSEK

VÁ R J A  Ö N Ö K E T  A  C I F R A P I N C E  É S  V E N D É G H Á Z  !
Szállás, céges, családi, baráti

rendezvények.
Borkóstoló, borértékesítés. 

A hét bármely napján nyitva állunk
előzetes bejelentkezés alapján.

Tel : +3630/5287485 , nagyilona@cifrapince.hu
2463  Tordas , Somogyi u. 21 

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

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.


