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Piaci hírek

Polgárőr Hírek

A kecskék is ilyenek, de mind egy
szálig. Nevük van, egyéniségük van,
hierarchiájuk van, szokásaik és
rossz napjaik is vannak. Minden
nap ugyanaz a munka van velük, és
mégis minden nap más. Hol az
egyik bújik oda hozzám egy kis
simogatásért, hol a másik.

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Ezúton is kérünk mindenkit, vegye
komolyan egészsége megőrzését,
és igyon naponta 2-2,5 l tiszta
vizet” – volt a tanácsadás fő jelmondata. Központi problémaként
a dehidráltság jelent meg az
érdeklődők 90%-nál, ami azt jelenti, nem isznak elég vizet az emberek
(Folytatás a 15. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

XXV. évfolyam 9. szám

Márhoﬀerné
Veller Krisztina :
Lombhullás
Susogva sírnak ma reggel a fák
le kell venniük a szép őszi
ruhát.
Leveleiken a dér,
mit éjjel a fagytól kaptak,
most a gyengén
simogató Naptól könnycseppé
váltak.
Könnyé….’s lassan folydogálva
a gyenge kis levelet is magával
rántja.
Lassan, táncolva szállnak
lefelé:
a levél és a könny
az őt szerető fának e tánccal
mindent megköszön.
Végig gondolva életét,
rügytől lombhullásig…..
Vigasz csak az,
lesz még tavasz!
Csendesen dalolva köszönik a
madarak,
hogy nyáron ők adták óvó
otthonukat,
csendesen köszöni egyegy
ember,
hogy árnyat adtak a nyári
melegben.
És csendesen köszöni meg a
fázó föld,
hogy mint meleg takaró, most
ráömöl.
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A munkában eddig ők jártak az élen, de már át kellett
adniuk a stafétabotot.
Köszönjük ezt a bizalmat és igyekezzünk, hogy mi is
méltó utódokká válhassunk.
Juhász Csaba polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2013. szeptember
17-én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
• elfogadta Tordas Község Önkormányzatának a 2013.
évi költségvetés I. félévi beszámolóját
• döntött az önkormányzati tulajdonban álló
közterületek filmforgatási célú használatról
• döntött a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-nyeiről
• döntött a köztisztaságról és környezetvédelemről
szóló rendelet módosításáról
• elnapolta a köztéri műalkotás megvalósítására szolgáló pályázat jóváhagyását
• megválasztotta Sármay Bencét a Tordas Községért
Közalapítvány Kuratóriumának elnökének
• megválasztotta Takács Edinát és Tódor Dénest a Tordas Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak
• döntött Bíró Richárd lakástámogatási kérelméről
• döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról
• döntött Németh József telephely kialakítási
kérelméről
• döntött az új összekötő vízvezeték kiépítéséről
• döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal
megkereséséről
• döntött a Tordas SE részére a sportpálya térítésmentes használatáról
• döntött a működőképesség megőrző pályázat
benyújtásáról
• döntött a 89/2013. (VII. 26.) számon elfogadott
Leader pályázat összegének módosításáról

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Kedves Tordasiak!
Ahogy közeledik az év vége úgy nőnek az elvégzendő feladatok is. Az idei évre tervezett beruházásainknál ki kell
használni a jó időt, és amit az anyagi és az egyéb
lehetőségek megengednek, meg kell valósítanunk. Ezért
kezdjük el a Sajnovics téren a park fejlesztését, melynek
során új járdák, egy ivókút, több pergola, padok, új fák
és bokrok kerülnek a posta melletti füves területre. A
tervek szerint elkezdjük a sportpálya körüli munkálatokat is, melyekre a TAO-s pályázaton keresztül nyert támogatást az egyesület. Az őszi-téli időszakban
szeretnénk folytatni, és ha az anyagiak megengedik, befejezni a védőnői helyiségek kialakítását az
Egészségházban. Szintén az idei évben szeretnénk bevakolni az óvoda lábazatát, és új csúszdákat telepíteni
az udvari domb oldalára. Mindezek mellett október 31ig el kell fogadnunk a jövő évi költségvetést megelőző
koncepciót, mely alapján a 2014. évi gazdálkodásunk
egyensúlyához kell év végéig meghoznunk a szükséges
döntéseket. Ezekhez viszont szükségünk van arra, hogy
mindenki időben teljesítse a kötelességét, tegyen eleget
a közösség elvárásainak. Példát vehetnénk elődeinktől,
akikről így ír Wünscher Frigyes a Tordas könyvben: „A
lelkiismeretes adófizetés jellemvonásuk maradt mindvégig. A község lakóinak ¾ része augusztus végéig ki
szokta fizetni adóját. Körülbelül ¼ része kamatot térít,
esetleg adóbehajtási illetéket is, de év végéig minden
adó maradéktalanul befolyik.”
Az ősz az emlékezések ideje. Ilyenkor gondolunk 48-as
és 56-as hőseinkre, elhunyt szeretteinkre, elődeinkre.
Ilyenkor köszönjük meg a közöttünk élő idősebbek
munkáját, életét. Mivel az idei év jubileumi a település
életében, emlékezzünk azokra is, akik egykor újra
kezdték a földeken a gazdálkodást, újra művelték a
szőlőt és élettel töltötték meg a település házait, utcáit.
Nekik és még sokaknak köszönjük, hogy így néz ki a
településünk, hogy itt lakhatunk. Vannak templomaink,
intézményeink, szép utcáink, parkjaink, boltjaink.

Új Falugazdász
2013. augusztus 1-től Tordason a falugazdász Kutasiné Széles Zsaklin. Az ügyfélfogadás helye és
ideje: HANGYA Művelődési Ház, szerda 8.00 – 12.00.
Az ügyfélfogadási időn kívül elérhető a 06 70/3677988-as telefonszámon.
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Új rendelet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól

tordasi kisbíró

Futópálya átadás
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ennek az újabb
sportlétesítménynek az átadásán!
Külön köszöntöm Gózonyné Szekeres Ildikót a KLIK
Martonvásári Tankerületének az igazgatóját, Kosaras
Péter Ákost a tordasi iskola igazgatóját, és a megjelent
képviselőtársaimat!
Nagy öröm ez a mai nap, hiszen egy új, háromsávos 100
m-es futó- és egy távolugró pályát adunk át az iskolásainknak és a településünkön ezt a sportot űzőknek.
Az elképzelés nem mostani, hiszen a testület már 2009ben és 2010-ben is forrásokat tervezett futópálya
létesítésére, azonban az akkori pénzügyi helyzetünk
nem tette lehetővé a megvalósítást. Az önkormányzat
gazdálkodásának és a tankerület segítségének
köszönhetően elérkezett ez a pillanat. Külön Öröm számomra a jelenlegi fenntartó közel 30 %-os támogatása,
hiszen ez azt jelenti, hogy immár nem csak az önkormányzatnak, hanem, másvalakinek, az államnak is
fontos az iskolában tanulók sorsa. Ez a létesítmény és
összefogás jó példa lehet a jövőre nézve, ahol nagyobb
dolgokat: az iskola bővítését és energetikai
korszerűsítését kell majd megoldanunk.
Mindezek mellett köszönjük mindenkinek, aki a megvalósításban részt vett. Németh Józsefnek a tükör
kiszedését, Vida Lászlónak a szegélyezést, az önkormányzat brigádjának a pálya és környékének az
elkészítését, a hivatal dolgozóinak az anyagok beszerzését, Cifka Jánosnak a hengerezést, a Salakfeldolgozó
Kft-nek a kedvezményes salakot, a Gradex Kft-nek a felajánlott geotextiliát és Rácz József alpolgármester úrnak
az anyagok mozgatását és a terep rendezését.
Elmondhatjuk, hogy ismét alkottunk valamit, ami a
település javát növeli és segíti a gyermekek és a lakosság
sportolási lehetőségeit, segít az egészség javításában.
Reméljük, hogy a rendezvényeken, a versenyeken és az
iskolai tornaórákon is minél több emberrel találkozunk
ezeken a pályákon.
Ennek reményében vágjuk át a szalagot és pár percen
belül indulhatnak is az első futók.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptemberi ülésén megalkotta a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendeletét.
Erre azért volt szükség, mert a 2012-ben elfogadott, a
tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül kellett helyezni,
mivel az Alkotmánybíróság alkotmánysértőnek találta
és megsemmisítette az önkormányzati törvény azon
rendelkezését, amely felhatalmazást adott az önkormányzatoknak az ilyen tárgyú jogalkotásra.
Az új rendelet értelmében a közösségi együttélés szabályait sértik meg azok, akik a község belterületén
megszegik a köztisztaságra, a környezet védelmére, a
temetők rendjére, az állatok tartására, és a közterületek
használatára vonatkozó szabályokat.
Szintén a közösségi együttélés szabályait szegi meg az,
aki hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt
fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes
anyagot fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget, az
avart és kerti hulladékot a március 1. – május 31.
valamint szeptember 1. – november 30. közötti
időszakon kívül égetni el és az égetést 8-18 óra közötti
időszakon kívül vagy nem szélcsendes időben végzi el,
21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap 11 és 15 óra
között motoros kerti- és barkácsgéppel, közlekedési
eszközzel vagy más módon a csendet vagy köznyugalmat megzavarja, közúton kereskedelmi tevékenységet
végez.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak
megsértője 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
A hatósági eljárás lefolytatását a település jegyzője
végzi.
A temetőben sajnos ismételten sokszor fordul elő, hogy
a szemetet nem a megfelelő helyen rakják le, ezért kérjük, hogy a hulladék elhelyezésére a szeméttárolókat
használják.
Kérünk mindenkit a szabályok betartására.
dr. Matota Kornél jegyző
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ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(2 tanulmányi félévre pályázható):
lakóhly Tordas Község önkormányzat területén
hátrányos szociális helyzet
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati
kiírásbanrészletezett
feltételeknek
megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(6 tanulmányi félévre pályázható):
lakóhely Tordas község önkormányzat területén
hátrányos szociális helyzet
korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
Községházán (2463 Tordas, Szabadság út 87. tel.:
22/467-502), illetve a www.tordas.hu honlapon!

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Tordas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a 2013/2014. tanév
második és a 2014/2015. tanév első félévére
vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési,
mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelyek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica

Cravero Teréz

A váratlan elgondolás alapját az az információ adta,
hogy akkoriban kezdték rebesgetni az energiaválságról
szóló híreket. Kicsit utánajárva a dolognak rádöbbentem, hogy a termelő munka, méghozzá a hagyományos
vagy megújuló energiaforrásokat alkalmazó termelő
munka az, ami segíthet túlélni egy ilyen problémát.
Ennek következtében elkezdtem bújni a szakirodalmat,
beszélgetni idős emberekkel - megkeresni az
átmenthető ötleteket, lehetőségeket, tapasztalatokat.
Nagyon érdekes dolgokat találtam, bár alkalmazni nem
mindig tudtam a háztartásomban és a gazdaságomban,
mert a családom értelemszerűen idegenkedett azoktól
a megoldásoktól, amelyek a megszokott életmódunkat
megváltoztatják. De sok dolgot kipróbáltam, és szükség
esetén elő tudom venni a lehetőségeket. És hogy miért
éppen kecske? A mai napig nem tudom a választ. De a
tény az, hogy beleszerettem a kecskékbe! Értelmes, ragaszkodó állatok, amellett igazi egyéniségek. Korábban
fejlesztő pedagógusi végzettséget is szereztem többek
között, és a tanításban is mindig azok a gyerekek voltak
a legkedvesebbek számomra, akik a legzsiványabbak
voltak. Nem a másokat szándékosan bántókra gondolok, hanem azokra, akikkel mindig történik valami. A
kecskék is ilyenek, de mind egy szálig. Nevük van,
egyéniségük van, hierarchiájuk van, szokásaik és rossz
napjaik is vannak. Minden nap ugyanaz a munka van
velük, és mégis minden nap más. Hol az egyik bújik oda
hozzám egy kis simogatásért, hol a másik. Látom, ha
rosszkedvűek és láttam már a bőrükből kiugorva
szökdécselni őket az udvarukban.

PIACI
H
Í
R
E
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Kecskesajt
2010-ben a kék mobiltelefonos cégnél dolgoztam,
amikor is egy olyan dologra akartak rákényszeríteni,
ami nem volt összeegyeztethető sem a becsületemmel,
sem az emberségemmel, sem a magyarságommal - így
hát felmondtam. Akkorra már volt némi fogalmam az állattartásról - ami azért lényeges, mert Budapesten, egy
lakótelep 4. emeletén nőttem fel - így egy váratlan elgondolás nyomán vásároltam pár kecskét, és megtanultam
sajtot készíteni. Később kecsketejes szappant is. Ez így
borzasztó egyszerűnek tűnik, de nem volt az. Az első
kecskeállományomon ma már hasamat fogva kacagnék,
olyan szánalmasak voltak némely egyedek, és hát a
sajtkészítés sem ment egyik pillanatról a másikra
zökkenőmentesen .
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És hát a kisgidák - maga a csoda! Tetszik, hogy mindig
túl akarnak járni az eszemen, és tetszik, hogy kénytelen
vagyok előre gondolkozni. És az is tetszik, amikor nagy
néha ők az okosabbak. Ilyenkor megjutalmazom őket
valami finomsággal, mert a győztesnek jár a jutalom.
Ugyanakkor pontosan tudják, hogy én vagyok a gazda.
Sőt, a Gazda. Vannak szabályok, és a szabályokat be kell
tartatni. Ez mindannyiunk érdeke. Ezt ők megtanulták
és méltányolják is. Jó fejek.
Tyúkok, baromfiak már a korábbi években is
előfordultak a kertünkben, sőt apai nagyapám révén
nyulak is kerültek hozzánk. Tavaly előtt viszont egy
váratlan fordulat állt be az állattartási gyakorlatunkban:
egy fejős kecskét elcseréltem egy pici, rózsaszínű
kismalacra, aztán megvettem hozzá az egyik tesóját. Hát,
nem aratott osztatlan sikert - akkor még. A két Dani - így
neveztük el őket, mert nem tudtuk megkülönböztetni
(ja, és amúgy lányok voltak ) - fel s alá töfögött a
kertjében, két nap alatt hibátlanul felásva az egészet, és
néha pár pillanatra "lefagytak" - ilyenkor megdermedtek úgy, ahogy épp voltak, akár felemelt lábbal is majd betöltött a rendszer, és mentek tovább boldogan
töfögve. Mint egy film, amit a számítógép akadozva játszik le. Elbámulva figyeltem őket, akár órákig is tudtam
volna nézni! Olyan tökéletesek voltak! Tavaly novemberre tökéletesedtek a legjobban, amikor is végre
megértek a fazékra! Akkorra már egy ideje csorgó nyállal figyeltük őket - milyen finom sonka lesz belőlük! És
az is lett.
Nálunk a haszonállat haszonállat, nem házi kedvenc.
Azért van, hogy hasznukat vegyük. Hogy ne a bolti,
agyongyógyszerezett, agyontápozott, gyorsérlelt és ízfokozott gyíkfarkakat kelljen megennünk, hanem azt,
amit mi gondoztunk és mi etettünk, mert arról tudjuk,
hogy mi van benne.
Idén nyár közepén aztán még ennél is nagyobb állat
került be hozzánk egy ló személyében. Rómeó már
nyugdíjas éveit tölti, de pont ugyanaz a fantasztikus
egyéniség, mint a kecskék. Egy alkalommal pl. beállt a
kapuja elé, és nem engedte ki a lányaimat a kertből.
Amikor segítséget kértek tőlem, és kimentem "kiszabadítani " őket rabságukból, azt láttam, hogy ott áll a ló
az ajtóban, feléjük csíp, ha próbálják eltolni, és mindeközben abszolút jól szórakozva röhög a saját játékán.
Ekkor lopta be magát végérvényesen a szívembe. Azóta
is nagyon jóban vagyunk, tudja, hogy én vagyok az
erősebb, nekem szót kell fogadjon - még ha ő ötszáz kiló
is, én meg...nos, annyi azért nem vagyok. És Rómeó nem
haszonállat, ő valódi kedvenc. Mindannyiunké. Ha a
munkámról írok, meg kell hogy jelenjen benne a családom is - annak ellenére, hogy egyrészt nem szeretnek
megjelenni, másrészt én sem szeretek a magánéletemmel nyilvánosságra kerülni, mert ez olyan területe az
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életemnek - életünknek - amire féltve, óvva vigyázunk.
Férjemmel több, mint 23 éve vagyunk házasok, öt gyermekünk van, három fiú és két nagylány. A fiúk
egyetemre járnak, idéntől már egyikük sem lakik itthon
- kollégium, albérlet, nagyszülők… A lányok felső
tagozatosok, és nagyon nagy segítségek a gazdaságban.
Nagyon büszke vagyok rájuk, mert szombaton, amikor
mi, szülők piacon vagyunk kora reggeltől, ők teljesen ellátják az állatokat, etetnek, itatnak, csutakolnak, almoznak, és nem mellesleg úgy megfejik a tíz kecskét kézzel,
mint én! Nagy örömmel látom, hogy ráadásul mindezt
élvezettel és szívesen csinálják, és egyre hozzáértőbbek
lesznek. Megnyugtató, hogy biztonságban tudhatom az
állatokat akkor is, ha nekem el kell mennem otthonról.
A férjem pedig a legnagyobb segítség. Eleinte még nem
értette, hogy mit akarok és miért, de mára mellettem ő
is beleszeretett ebbe a munkába, ami nagy szó!
Tavalytól
elkezdtem
egy
blogot
is
írni
(www.gyuroikecske. blogspot.hu), hogy megoszthassam
azokat az örömöket és mulatságos dolgokat, de a
bosszúságokat is, amelyek velem történnek. Ennek
következtében már számos idegen ember is megkeresett írásban, szóban, akik gazdálkodáson törték a fejüket, de még nem volt tapasztalatuk, hogy segítsek
nekik elindulni. Persze vannak komolytalan esetek is,
ezeken néha én is bosszankodom. De a legtöbben
élvezik és értékelik a munkámat, és saját maguk is erőt
merítenek belőle, ami nekem is öröm. Remélem, hogy
mind többen kapnak kedvet és erőt a gazdálkodáshoz,
és látják meg benne azt a csodálatos Teremtői elgondolást, ami mindig lenyűgözi az embert, ha mer és tud rácsodálkozni a természetre, a világra, a rendre és az
Életre!
Baranyi Noémi
kistermelő

HÍREI
November 16-án 19 órai kezdettel
tartjuk hagyományos Alapítványi Bálunkat.
Helyszín a tordasi Szociális Otthon.
Szeretnénk, ha minél többen eljönnének
és emelnék az est hangulatát!
Vacsora- és támogatójegyet az iskola titkárságán, az
alapítványi kuratóriumi, valamint az SZMK
tagjainál lehet vásárolni.
Az alapítvány a tordasi Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulóit támogatja
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A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
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A Teremtőkert
hírei
Kedves Olvasó!
Október végén, mikor ezeket a sorokat
olvasod, 4 hónapja lesz, hogy megkezdtük a Petőfi úti
Teremtőkert alkotóház bővítését és felújítását. Több ízben
felmerült a kérdés, hogy a beruházást ki finanszírozza, ezért
ezúton is tisztázni szeretnénk, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdona, a beruházást viszont a Teremtőkert
Egyesület végzi egyenlőre a saját, illetve pályázat útján elnyert
forrásból, a maga erejéből.
Mindannyiunk részéről hatalmas vállalkozás, bizalom és bátorság volt ebbe az építési beruházásba a mostani gazdasági
körülmények között belevágni. Ám hittel, kitartással és összefogással képesek vagyunk legyőzni a világunkhoz tartozó nehéz
időket, képesek vagyunk lépni, fejlődni. És lám a sors kegyes
hozzánk, mert úton útfélen támogatja az elképzeléseink megvalósulását. Számunkra ez egy visszaigazolása annak, hogy a
célunk jó, időszerű és helyénvaló.
Az építkezés tervszerűen, rendben, gyors ütemben halad. Most,
hogy ezeket a sorokat írom, a bádogozás, a tető cserepezése, a
külső szigetelés, valamint a nyílászárók beépítése van folyamatban.
A munkálatokban folyamatos jelenlétünkkel, és olykor a kétkezi
munkánkkal is kivesszük a részünket. Emlékezetes alkalmak
ezek, melyekben még lesz is részünk bőven az építkezés befejezéséig, és szívesen veszünk mindennemű további segítséget
is.
A megújuló, az egész
faluközösség számára
nyitott épület egy
helyi civil szervezet
példa értékű munkájának eredményét tükrözi.

Kerekítő Mondókás Móka Tordason!
Foglalkozás 03 éves korig
Hogy mi a Kerekítő Mondókás
Móka?
Félóra höcögés, göcögés, kacagás
népi mondókák, ölbeli játékok és
népdalok nyomán!
Lógázás, hintáztatás, cirókázás, lovagoltatás élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve.
Mi a Kerekítő?
A foglalkozás azért kapta ezt a nevet, mert úgy gondoljuk, hogy a kisgyermek számára a világ anyukája ölében
és a közös játékban kerekedik ki első ízben. Ez az
élmény, útravaló egy életre szól.
Az első évek játékai az érzelmi, zenei és művészeti
nevelés alapkövei.
Ez az első és egyedüli olyan foglalkozás hálózat, ahol
csak magyar népi ölbeli játékok, mondókák, népdalok,
népi gyermekdalok hangzanak el. A tapasztalatok azt
mutatják, a heti foglalkozás épp arra elég, hogy a szülők
a saját hagyományainkból merített kincseinket leporolják, és maradandóan elsajátítsák. Az ölbeli játékokat
itt úgy játsszuk, ahogy azt régen nagymamáink, kellő
időt, ismétlést szánunk a játékoknak, igazodva az
életkori sajátosságokhoz, és ezzel az igazi játékélmény
is jobban megszületik.
Sok a mozgásos játék lendületes hintáztatóinknak,
pörgetőinknek, reptetőinknek köszönhetően.

Botta Veronika

Szeretettel várom a családokat szerdánként 9.30-10.00
óráig a művelődési ház kistermébe, hogy együtt kerekítsük jókedvre gyermekeinket (és magunkat)!
Borka Mária, Kerekítő foglalkozásvezető
további információ: www.kerekito.hu (bemutatkozó oldalam
a baloldali menüből a helyszín kiválasztásával érhető el)
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Az ENSZ 1991ben hirdette meg az Idősek Világnapját,
s az óta a Föld szinte minden országában megemlékeznek
október elsején a szép korúakról.
A két éve bevezetett hagyomány szerint október első hetében köszöntöttük
külön azokat is, akik betöltötték a 90 évet. Továbbra is Hétváriné Irénke
néni a településünk legidősebb lakója. Sajnos Igariné Ilona néni eltávozott
közülünk, de további négyen csatlakoztak a 90 év felettiekhez. Így Csanádiné
Emma, Kalocsainé Juliska, Farkasné Erzsike néni és
Gáti Rudi bácsin kívül Kissné Bözsi, Dallosné Juli, Mé
nesiné Ilona és Veszeliné Juli néninek is jó egészséget
kívánunk!

Molnár Endre :
Nagymamámnak

Szalai Borbála:
Indulhat a vonatunk
Rajzoltam egy vonatot,
a vonatra ablakot, ablakba
egy nagypapát, ölébe egy
unokát.
Én vagyok az unoka,
nagyapám a nagyapa,
az ablakban mi vagyunk, indulhat a vonatunk.

Nagymamához menni
nagyon szeretek
Habos kávé vár ott,
s tortaszelet.
Kalács is van nála, benne
mazsola
Legédesebb mégis,
az ő mosolya.
Nagymamánál lenni,
mindig csodaszép
ó uzsonna után,
vár a hintaszék.
Amíg ringatózva
beszélek vele,
Megsimogat mindig
lágyan a keze.
Én a nagymamámat
nagyon szeretem.
Mert csak szépet
és jót ad, mindig énnekem.
S úgy köszöntöm este,
ha megyek haza,
A viszont látásra drága
nagymama.
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3.
I. hely: Pap Judit
II. hely: Keleti Krisztián
III. hely: Falusi Boróka
4.a
I. hely: Gladcsenkó Fanni
II. hely: Zaka Liza
III. hely: Botta Benedek
4.b
I. hely: Csillag Zsanett
II. hely: Gladcsenkó Liza
III. hely: Khaut Judit
Demeter Richárd
5.a
I. hely: Simon Olivér
II. hely: Takács Anna
Schachay Viktória
III. hely: Márhoffer Áron
5.b
I. hely: Kesztler Dorottya
Tóth Viola
II. hely: Zaka Gergő
III. hely: Molnár Viktória

I SKOLAI H ÍREK

Magyar népmesék szárnyán…
Iskolánk diákönkormányzata 2013. szeptember 30-án,
hétfőn a Magyar Népmese Napja alkalmából a szünetekben programokkal kedveskedett a tanulóknak.
A z első órában minden osztály meghallgatott egy magyar népmesét.
A szünetekben kicsik és nagyok egyaránt leültek egy-egy
magyar népmesét megnézni, s forgatták a különböző
szebbnél-szebb illusztrációkkal ellátott mesekönyveket.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. –
Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

6.
I. hely: Sztyéhlik Dorka
II. hely: Kunsági Kinga
Halenár Gergely
III. hely: Szigeti Bálint
Turú András
7.
I. hely: Khaut Viktória
Csapó Dalma
II. hely: Kovács Nikol
Szabó Réka
III. hely: Horváth Kata
Milichovszky Zita
8.
I. hely: Könyves Kata
Benedek Kata
Horváth Fruzsina
Bokros Blanka

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az
óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé.
A Magyar Népmese Napjához kapcsolódó rajzpályázat
eredményhirdetését is ezen a napon tartottuk.
A díjazottak:
1.a
I. hely: Könyves Zoltán
II. hely: Szabó Levente
III. hely: Feldhoffer Anna

1.b
I. hely: Tóth Boglárka
II. hely:Feldhoffer Boglárka

2.a
I. hely: Botta Sára
II. hely: Báder Kata
III. hely: Benkő Gréta
Bobák Lili

2.b
I. hely: Tóth Kata
II. hely: Kleman Abigél
III. hely: Bikkes Eszter
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Különdíj:
Csapó Dalma
Khaut Viktória
Diósi Csenge Zsuzsanna
Kleman Abigél
8

2013. október hónaptól az
iskolai étkezési díjak be
ﬁzetése a következőképpen
módosul:
Beﬁzetés minden hónap ele
jén az iskolában történik.
Ettől eltérő időben az ön
kormányzat pénztárában
pénztári órában. Pénztári
órák: kedd 812, 1316.30;
szerda 1315; péntek 812.
2013. október 7től az
ebédlemondás és
újrakérés az óvoda
élelmezésvezetőjénél
(Kenéz Enikő) történik
reggel 6 és 9 óra között.
Telefonszám:
06 22 467502/42, illetve
06 20 248 2409
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

KOVÁCS MÁRTON a népi vonós növendékeink tanára, hegedűművészként szeptember 20-án elnyerte a
Junior Príma díjat! Sok sikert kívánva gratulálunk, büszkék vagyunk „Marci bácsira”, kinek növendékei
többször elkápráztatták már a fesztiválok zsűri tagjait és a nézőket.
Köszönettel: a művészeti iskolatanárai és titkára
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M E S E VÁ R
HÍREK

"Elmúlt a nyár, itt az ősz
Kampósbottal jár a csősz.
A présházban must csorog,
Forrnak már az új borok."
Szeptemberben sem tétlenkedtünk,
sok dolog történt Mesevár falai
között. Beszoktattuk a Katica illetve
a Nyuszi csoportba újonnan érkező
óvodásainkat. Szeretnénk megköszönni Kalamár Zuárd munkáját,
mely a Nyuszi csoport falát díszíti, a
gyerekek legnagyobb örömére.
A Katica csoportba, személyemben,

K ÖNYVTÁRI

új óvó néni érkezett. Völgyi Boglárkának hívnak, Martonvásáron
nőttem fel. 2008. óta élek Tordason
férjemmel és három gyermekemmel.
Szeptember második felében zöldséghetet tartottunk, melyre minden
csoport egyénileg készült. Remek
dolgok készültek: csalamádé, gyümölcssaláta, sárgarépakrém, zöldségsaláta, zöldségekből állatfigurás
szendvicsek. A gyerekek élvezettel
fogyasztották el a közösen elkészített csemegéket.
A szokásos Hangyanap keretein belül Aranyhabverő versenyt rendeztünk, melyre finomabbnálfinomabb süteményeket árusíthattunk, melyből 35240 forintnyi
bevételünk származott. Köszönjük a
szülőknek a sok süteményt, az
adományokat, valamint az árusításban való részvételt.
Szeptember utolsó hetében szüretelni mentünk az Öreg-hegyre

a tordasi önkormányzat lapja

Derecskei János bácsihoz, aki
rengeteg előkészülettel és még több
szeretettel fogadta óvodás csoportjainkat. Minden csoport vödörbe
gyüjtött szőlőfürtöket, melyet János
bácsi segítségével lepréseltünk és
megkóstolhattuk a finom mustot is!
Köszönjük a szívélyes fogadtatást és
sok finom szőlőt, mogyorót, diót,
amit elhozhattunk!
Szeptember utolsó napján Népmese
napot tartunk óvodánkban, melyen
a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
című mesét báboztuk el óvodásainknak, az óvónők közreműködésével.
Október 4-én szüreti mulatságot
rendezünk, október első hétvégéjén
pedig papírgyűjtést, melynek bevételét óvodánk fejlesztésére fordítjuk.
Szívesen fogadunk bármilyen támogatást, mellyel gyerekein életét
gazdagíthatjuk!
Tisztelettel: Völgyi Boglárka óvónő

Megtalálható a könyvtárban már A Szent Johanna gimi
kalauz, illetve a felnőtt olvasók körében kedvelt Wilbur
Smith Afrika mélye c. kötete is.
További új könyvekkel várok szeretettel mindenkit a
könyvtárban!
Varga Szabolcsné

HÍREK

Kedves Olvasók!
A novemberi ajánlóban olyan kiadványokat szeretnék
bemutatni, amelyeket remélhetőleg sokan kikölcsönöznek majd.
Először a legkisebbeknek szólóval, Fésűs Éva Széllel
bélelt mesekönyvével kezdeném: tizenegy történetet
tartalmaz, melyeknek főhőse a hulló levelek sóhajából
született Szélfiúcska. A nagyobbak számára bizonyára
érdekes lesz majd a 100 rendkívüli ember világra
szóló tette c. könyv, amely fantasztikus felfedezőkről, fifikás feltalálókról, nagy vezetőkről és kreatív
koponyákról szól.
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink:
Minden vasárnap
10 órakor szentmise.
Péntekenként
18.00 órakor zsolozsma.
Programjainkról részletes
információ található
honlapunkon:
www.tordasrk.hu
November 1én pénteken Mindenszentek ünnepén szentmise 19
órától. Mindenszentek ünnepe, ami
eddig csak tanácsolt ünnep volt, az
idei évtől bekerült a kötelező ünnepek közé

November 17én vasárnap 10.30kor ünnepi szentmise keretében a
bérmálkozás szentségét szolgáltatja
ki Spányi Antal egyházmegyénk
püspöke
November 19én kedden Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén 17
órakor szentmise
A szentmise után a Katolikus Karitász tordasi csoportja Erzsébetkenyér szeretetvendégségre hívja
támogatottjait és a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Otthonának tordasi lakóit.

November 30án szombaton jótékonysági ruhavásár a Katolikus
Karitász tordasi csoportjának
szervezésében.

November 24én vasárnap Krisztus, a Mindenség Királya ünnepén
10 órakor szentmise

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink
Szerda 18 óra: Bibliakör
Szombat 18 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 9 óra:
Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

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

További információk honlapunkon: www.parokia.hu/lap/gyuro

Örömteli reménységünk – a gyülekezeti ház
felavatásának margójára
“Örömet szerzek nekik abban a
házban, ahol hozzám imádkoznak” –
olvasható Ézsaiás könyvében a ház
avatójának vezérigéje. Miben áll ez
az örömünk?
Öröm számunkra, hogy elkészült a
ház és az udvar. Jó a végét látni. A
több éves előkészület, pályázat, tervezés, mely még Ócsai Tibor
lelkipásztor idején, a templom

felújítását követően kezdődött, majd
a megvalósítás folyamata, az utóbbi
két év történései... küzdelmes
munka volt. Örömteli érzés azzal
letenni ezeket a feladatokat, hogy
elkészültünk vele.
Öröm volt számunkra, hogy sokan
mellénk álltak, ahogy folyamatosan
érkeztek a támogatások, felajánlások. Pénzben közel 24 millió forint
11

érkezett erre a célra, ezen felül
munkában szintén ehhez mérhető
segítséget kapott gyülekezetünk
saját tagjainktól és másoktól is.
Köszönet mindezért! Öröm volt számunkra, hogy igen sokakkal együtt
ünnepelhettünk e mostani hálaadás
alkalmával. Mindazokkal akik
segítettek, vagy éppen figyelemmel
kísérték az itt folyó munkát.
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Sok mindennek örülhettünk eddig,
mégis örömünk igazán reménységről szól! Arról, hogy azok, akik
eljönnek a templomba, belépnek az
udvarra, bejönnek a házba, nem
csak az épület szépségének örömét
találják majd itt, hanem az igazit:
Isten szabadításának örömét. Ezért
épült, ezért lett szebb külsőleg
házunk tája, hogy megkönnyítse az
otthonra találást minden Istent
kereső lélek számára. Ezért hívunk
mindenkit Isten jelenlétébe, a
gyülekezet közösségébe. Ezért épült
az új ház, hogy ott meghallva Isten
szavát, rátalálhassunk arra az
örömre, amit Isten jelenléte adhat
meg életünkben. Ez a mi örömteli
reménységünk az új gyülekezeti ház
felavatásakor.
Kádár Ferenc, lelkipásztor

Ruhaszerviz Gyúrón! Rövid határidővel vállaljuk ruhák átalakítását,
javítását, függöny varrását és szegését, derékszűkítést és bővítést,
nadrágszár felhajtását, foltozást és stoppolást, méretre igazítást,
cipzárak cseréjét, jelmezvarrást, gombozást, zsebcserét, béléscserét.
20/313-6979 • Gyúró, Thököly utca 10.
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SZOBRAINK
NYOMÁBAN

Tordas két barokk szobrának
címerei
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Judo  Cselgáncs
Megkezdődött az őszi versenyidőszak és máris igen szép eredményeink születtek.
Szeptember 7.- Oroszlány
Bányász kupa:
Tóth Levente
I. hely
Kleman Noémi
II. hely
Landenerger Ábel
II. hely

1. kép: Sajnovics család címere
2. kép: Horányi család címere

tordasi kisbíró

-

Szeptember 14.- Tatabánya Faragó Benjamin-emlékverseny

ifjúsági 66 Kg-os súlycsoportban
Kalamár Botond
I. hely
Szeptember utolsó hétvégéjén a 32.
Atom-kupát rendezték Pakson.
Diák A (2001) korcsoportban
Kleman Noémi III. helyezést ért el.
Kalamár Domokos
testnevelő/edző

3. kép: Sajnovics címer ilyen volt
4. kép: Sajnovics címer ilyen lett (Nepomuki Szent
János szobor talapzatán, 1725.)

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség OSZCAR
Megyei II. osztály Felnőtt 2013/2014
Bajnoki tabella

5. kép: Nepomuki Szent János szobra,1725
6. kép: Szent Anna a kis Máriával, 1759

7. kép: Horányi címer ilyen volt
8. kép: Horányi címer ilyen lett (Szent Anna a
kis Máriával szobor talapzatán, 1759.)
Tordas, 2013.08.31. Nagy Miklós

13

tordasi kisbíró

Tordas SE –
pályázati információk
Az MLSZ TAO előminősítéses pályázatán elnyert 3 312 411,- Ft támogatás megérkezett az egyesület
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számlájára. A pályázati összeget,
amelyet az önkormányzat a 30%-os
kötelező önrésszel kiegészít, a
következő tárgyi eszköz beruházásokra fordítjuk: edzőpálya mögötti
labdafogó háló megépítése, pálya-

karbantartó gépek beszerzése,
nagypályára önjáró öntöző beszerzése, edzőpálya öntözőrendszer-ének kiépítése.

Első Sajnovics házi
labdarúgó bajnokság
Három korcsoportra bontottuk az osztályokat
1. korcsoport (az elsősök és a másodikosok)
eredményeik: 1. Labdazsonglőrök ( 2/a )
2. Gólkirályok I. ( 2/b )
3. Nankatshu ( Gyúrói vegyes )
- Legjobb lány játékos: Kunsági Emma
- Legjobb kapus: László Keve
- Gólkirály: Szilika Benedek
- Legjobb játékos: Rácz Dániel
2. korcsoport ( a harmadikosok és a negyedikesek )
eredményeik: 1. Gólkirályok II. ( 4/a )
2. Brancos ( Gyúrói vegyes )
3. Harmadik Tornádó ( 3.osztály )
- Legjobb lány játékos:Dömsödi Réka
- Legjobb kapus: Lezsák Botond
- Gólkirály: Kenyér István
- Legjobb játékos: Vad Flórián
3. korcsoport ( 5-8 osztály )
eredményeik: 1. El Classico ( 6. osztály )
2. Vad nyulak ( 8.osztály )
3. Cool ( 7. osztály )
- Legjobb lány játékos: Áldott Aida
- Legjobb kapus: Takács Szilárd
- Gólkirály: Halenár Gergely
- Legjobb játékos: Márhoffer Szilveszter
Részt vett a tornán két lánycsapat is, egy tordasi vegyes
és egy gyúrói vegyes csapat.
Kb. 130 gyerek vett részt a tornán + a tanárok + szülők
/ szurkolók.

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
OSZ-CAR Megyei II. osztály Felnőtt
2013/2014

"Vállalok angol nyelvből és történelemből kor
repetálást, érettségire való felkészítést,
nyelvvizsgára való előkészítést. Érdeklődni:
06308682216 számon."
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POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Polgárőr Sportnap
Idén is megtartottuk a sportnapot, a
focipályán, szeptember első hétvégéjén.
Kellemes időben 8 csapat játszott a
kispályás focitorna keretében. A nap
a kellemes kikapcsolódásról, egészségről, pihenésről, kötetlen beszélgetésekről szólt. Főleg rólunk,
polgárőrökről, illetve az egész
faluról. Az egészség megőrzését persze nem a Polgárőr nap hagyományainak megfelelően fogyasztott sör és a zsíros kenyér, hanem az
aktív sport és egy egészségügyi
tanácsadás jelentette.
A torna eredményhirdetésekor minden csapat oklevelet és tárgyjutalmat, a győztes ezen kívül egy

vándorkupát vehetett át. A mozgás,
a foci mellett szakmai cél is volt.
Több település polgárőreinek és a
rendőrség dolgozóinak szokásos és
kölcsönös megismerése is célja
ennek a napnak. A jó hangulatot az
estig folytatódó beszélgetések bizonyítják, amelyen tagjainkon kívül
sok odalátogató néző is részt vett.
Az idei tanácsadáson folyamatos
volt az érdeklődés. „Öntsünk tiszta
vizet a pohárba! Ezúton is kérünk
mindenkit,
vegye
komolyan
egészsége megőrzését, és igyon
naponta 2-2,5 l tiszta vizet” – volt a
tanácsadás fő jelmondata. Központi
problémaként a dehidráltság jelent
meg az érdeklődők 90%-nál, ami azt
jelenti, nem isznak elég vizet az emberek!

A tordasi fogyatékosok otthonának
munkatársa tartotta a felvilágosítást, aki ebben az évben különleges súlymérést is tartott a
tanácsadáson kívül. A súlyból, egy
speciális mérleg a megadott
paraméterek alapján kiszámolta a
súlyra eső, testzsír, testvíz és testizom arányát. A méréseket a testtömeg-index
kalkulátor
is
színesítette, ami a Nemzeti
Népegészségügyi Program támogatásaként állt rendelkezésünkre.
Ezúton is köszönjük neki, és mindazoknak, akik bármilyen módon
segítették a sportnap sikeres
megrendezését.

Tordasi Polgárőrség
Andorfy Ottó

Germanisztika szakos tanuló német korrepetálást, érettségi és nyelvvizsga felkészítést vállal kezdőtől B2es
szintig. Érdeklődni az alábbi email címen: dareszter@gmail.com,
vagy telefonszámon: 06303566021 lehet.
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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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

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

Ercsi központi háziorvosi
ügyelet:
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel: 25/492-021
Hétköznap 16:00 – 8:00 között,
valamint hétvégéken és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat

06-22/ 467-324

Fogorvos:
Dr. Boér Judit
Martonvásár, Budai út 27.
Tel: 22/460-334
Hétfő: 7 – 13 óra
Kedd: 13 - 19 óra
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13 – 19 óra
Péntek: 7 – 13 óra

Bok ros Ve ndégház
Bokros Vendégház 8 férőhellyel,
három szobájával,
nappalijával, két
fürdőszobájával, felszerelt
amerikai konyhájával kiváló
helyszín: családi kikapcsolódásra, hétvégi pihenésre,
nyaralásra, családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre, gyülekezeti és
ifjúsági
programok lebonyolítására.
Szívesen állunk rendelkezésükre.
Akadálymentes és SZÉP kártya elfogadóhely!
Érdeklődni lehet: Bokros Anna +3620/8863257
Cím: Tordas, Vajda János u.2. www.tordasivendeghaz.hu
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

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 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
Szemétszállítás: 22/579-185

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 10-ig.

