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Kányádi Sándor

Csendes pohárköszöntő
újév reggelén

Az ünnep illata és ízei segítettek megalapítani a
Mesevár Óvoda Alapítványát

Miközben a kivilágított és feldíszített Művelődési Ház előtt
lelkes óvodásaink karácsonyi versei és dalai szóltak, az asztaloknál illatoztak a fűszeres forraltboros és citromos- mézes
tea fazékak, hivogattak az ünnepi édes és sós sütemények,
házi zsírral megkent kenyérszeletek; érkeztek a vásárlók,
gyűlt az adomány.
(Folytatás a 6. oldalon)

Kedves Tordasiak!

Az idei évben több olyan pályázatunk nyert, melynek
megvalósítása a következő
év feladata. Ezek közül a legfontosabb az iskola energetikai korszerűsítése, melynek
során új nyílászárókat, külső
hőszigetelést kap az iskola és
megújul, korszerűsödik a fűtési rendszere is.
(Folytatás a 2. oldalon)

MIKULÁS KUPA

Mikulás ünnep jegyében zajlott több napon keresztül a
hagyományos „MIKULÁS
KUPA” az iskolában amelyre
21 csapat nevezett be.
(Folytatás a 14. oldalon)

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Programok

Január 2.-án
nagyszabású operett
gálaműsor a Maya Trió
előadásában.

Január 11-én
pedig házi asztalitenisz
bajnokság
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csúszda és egy játszóvár lett telepítve az udvarra.
Általános iskolánk és a művészeti oktatás január 1-től állami fenntartásba került, de jó kapcsolatot alakítottunk ki
az új üzemeltetővel, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerületével. A településünk gyermekei érdekében végzett közös munka első gyümölcse a
sportpályán épített futópálya, melyet az új fenntartó anyagilag is támogatott.
Néptáncosaink idén is több szép elismerést értek el, sokszor szerepeltek szerte az országban. Énekeseink és zenészeink kiváló helyezéseket értek el a sárkeresztúri Fejér
Megyei Népzenei és Népdaléneklési Verseny döntőjén.
A budapesti V. Országos Csoportos Néptáncversenyen a
Tordasi Pillikék néptánccsoport Békéscsaba és Székesfehérvár mögött az előkelő III. helyet szerezte meg.
Az immár HANGYA Művelődési Ház márciustól Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként működik. Így ad helyet továbbra is civil közösségeinknek, szervezi és biztosítja a
településen élők kulturális szórakozását, ünnepeit. E programok és rendezvények idén is tovább növelték községünk
kulturális jó hírét.
Sportegyesületünk kiemelkedően sikeres évet zárt. Szép
eredmények születtek a labdarúgó és a cselgáncs szakosztályokban. Ez utóbbiban megszületett a szakosztály első
bajnoki aranyérme. Felnőtt focicsapatunk a bravúros tavaszi kezdés után az őszi szezon végén veretlenül áll az első
helyen. A nyár folyamán megújultak a pályát körülvevő korlátok és a kispadok. Elkezdődött az edzőpálya és az új, gyermekpályaként használható füves területek végleges
kialakítása.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kedves Tordasiak!
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az önkormányzat ilyenkor beszámol arról mit tett, hogyan gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az esztendőben.
Az idei év a fejlesztések éve volt. Az év elején folytatódott a
tavaly elkezdett művelődési ház átalakítása, felújítása,
melynek elkészültét március 1-én ünnepeltük. Ennek során,
a leendő használatot segítő új helyiségek lettek kialakítva,
megújult a vizesblokk, új hangstúdió épült és teljesen kicseréltük a villany-, víz-, csatorna-, és fűtéshálózatot. Nyáron új, háromsávos 100 m-es futópályát építettünk a
futballpálya mellé, ősszel pedig a sportpálya környékének
rendezése mellett a Sajnovics téri park felújítását kezdtük
meg.
Annak ellenére, hogy a kultúrház építése kapcsán közel fél
évig több tízmillió Ft-ot voltunk kénytelenek nélkülözni, a
település működése stabil maradt. Sajnos egy nagy adózónk
nem fizetése miatt az adókintlévőségünk az idei évben jelentősen emelkedett, így a rendelkezésre álló tavalyi pénzmaradvány egy részét ennek pótlására kellett fordítani.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az elmaradt befizetési kötelezettségek behajtására és az ésszerű, takarékos
pénzügyi gazdálkodásra. Elmondhatjuk, hogy idén is sokan
komolyan vették befizetési kötelezettségeiket, de továbbra
is vannak, akik ezt nem tudják, vagy nem akarják megtenni.
Tőlük több mint 12 millió Ft-ot hajtottunk be letiltással és
inkasszálással a település számára. Idén is több cég ellen
kezdeményeztünk felszámolást és számos ingatlanra jegyeztünk be jelzálogjogot.
2013-tól az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatás és a szemétszállítás díját nem az önkormányzat állapítja meg, sőt ezek
mértékére még ráhatásunk sem lett. Továbbra is magmaradtak a szemétszállítási díjfizetés alóli mentességek és
kedvezmények, melyet az önkormányzat fizet ki a szolgáltatónak. Idén októbertől a vízszolgáltatáson kívül a csatornaszolgáltatást is a Fejérvíz Zrt. végzi.

Most pedig lássuk mi történt még az idei évben:
• a művelődési ház udvarán új utat és füves területet alakítottunk ki, megépítettük a hátsó teraszt és bejáratot
• a barkácsbolt mellett kivágtuk a belátást akadályozó tujákat és helyette levendula parcellákat alakítottunk ki
• a bolttal szemben lévő parkolónál rendeztük a nyomós kút
környékét
• több helyen akácfa oszlopokat állítottunk a gépjármű közlekedés korlátozására
• új utat alakítottunk ki az iskola alatti téren az óvoda gazdasági bejáratának megközelítésére
• folytattuk a növényzet karbantartását a temető belső részén és kitisztítottuk a kertészet felőli fasort
• alpolgármester úr segítségével tovább rendeztük a patakpart növényzetét, a Vízügyi Igazgatóság támogatásával
pedig úgy alakítottuk ki a mederfalakat, hogy könnyebben
lehessen gondozni
• új, belső parkolót alakítottunk ki a hivatal udvarán
• idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand szervezőjével így a tordasi lakosok most is fél áron látogathatták az agárdi koncerteket
• a közfoglalkoztatás keretében idén több mint 10 munkavállalóval egészítettük ki az önkormányzat karbantartó
brigádjának csapatát
• idén már harmadszor rendeztük meg „az év legrendezettebb utcája” versenyt, melyet az Arany János utca nyert

Óvodánk továbbra is kistérségi fenntartású. Az év végén a
megmaradó normatíva többletet az udvari eszközök fejlesztésére, kisebb eszközbeszerzésekre és az épület lábazatának végső kialakítására fordítottuk. Ennek során három új
2
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• a látvány- és csapatsportok támogatási rendszerében a
2013-14-es időszakra, a tordasi labdarúgásra több mint
8,4 millió forint társasági adó befogadására kaptunk lehetőséget
• a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk növényeinket, bővítettük az egynyári virágos ágyásainkat, nagy
hangsúlyt fektettünk településünk zöldfelületeinek folyamatos ápolására

Az idei évben több olyan pályázatunk nyert, melynek megvalósítása a következő év feladata. Ezek közül a legfontosabb az iskola energetikai korszerűsítése, melynek során új
nyílászárókat, külső hőszigetelést kap az iskola és megújul,
korszerűsödik a fűtési rendszere is. De ezen kívül még több
olyan beadott pályázatunk van, melyeknek eredményét
még nem ismerjük. Így jövőre továbbra is az a célunk, hogy
a stabil működés mellett biztosítsuk az elnyert pályázatainkhoz az önrészt, hogy továbbra is nagyléptékben tudjuk
fejleszteni településünket.
Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek, dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az önkéntes
munkát vállalóknak és mindazok munkáját, anyagi és szellemi segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak településünk működéséhez, fejlődéséhez. Köszönöm a civil
szervezetekben, egyesületekben és csoportokban tevékenykedőknek, hogy munkájukkal gazdagították mindennapjainkat, településünk értékeit és öregbítették Tordas hírnevét.
Köszönöm a Tordas Községért Közalapítványban feladatot
vállaló kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagoknak is a
szabadidejük feláldozását. Köszönöm azok munkáját is,
akik szerkesztik a település, az intézményeink, és a civil közösségeink honlapjait, akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a településünk újságját.
Hiszem, hogy a ránk váró újabb feladatokat együtt a jövőben is megoldjuk. Ehhez viszont továbbra is kérem az Önök
segítségét, előremutató tanácsaikat és a nehézségekben a
megértésüket. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt,
és Kegyelmekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

Tisztújítás a Tordas Községért
Közalapítványban
Veres Andrea, a közalapítvány eddigi elnöke új munkája miatt nem tudja tovább ellátni az alapítványban
betöltött tisztségét. Köszönettel tartozunk neki a sok
fáradozásért, amit a faluért tett. Szabadidejében intézte a közalapítvány ügyes-bajos dolgait: a kifizetéseket, bírósági ügyeket, szerződéseket, a művelődési
ház felújításával kapcsolatos képviselői teendőket.
Az új kuratóriumi elnök Sármay Bence lett, aki 8 éve
lakik családjával Tordason, négy leánygyermek édesapja. Két gyermeke a helyi intézményekbe jár, kettő
pedig még otthon van. Pénzügyi területen dolgozik.
A Felügyelő Bizottságba is két új tag került: Takács
Edina és Tódor Dénes. Mindnyájuknak kitartást kívánunk feladatuk elvégzéséhez!

Juhász Csaba polgármester

Megszépül a Sajnovics tér!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján nyert támogatásból elkezdődött a Sajnovics tér felújítása.
Kialakítottuk a járdákat, leraktuk a térköveket, beépítettük a földbe a közvilágítás vezetékeit, felépültek a melléképület falai és lebetonoztuk a
kandeláberek talpait. A park végső kialakítása tavasszal fejeződik be, hangulatos faluközponttá varázsolva a teret.
3
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Vége a pernek, nem kell fizetnünk
a volt jegyzőnek

Végre elkezdődhet az iskola felújítása
pályázatot nyertünk!

Majdnem egy évvel ezelőtt kaptuk meg volt jegyzőnk munkaügyi perében a jogerős ítéletet. Mint azt a 2013. januári Kisbíróban részletesen leírtam, 2007 tavasza óta zajlik a per, 4
bírósági ítélet született 6 év alatt. Az első teljes egészében
megítélte a 14 millió forintos kérvényt, a második ítélet szerint
az első a magyar jogrend lábbal tiprása volt. A második körben
az első fokú bíróság újabb dokumentumok és tanúmeghallgatások után elutasította a jegyző keresetét. Végül a másodfok
azt mondta ki, hogy igaz, hogy elkövette a jegyző a jogsértéseket, de nem kellett volna kirúgni, sőt még pénzt is kellett volna
neki adni (több mint 8 millió forintot). Mivel nem értettük,
hogy egyazon ügyben hogy születhet 3 teljesen különböző ítélet, és hittük, hogy igazunk volt a fegyelmi eljárásban, ezért a
Kúriánál felülvizsgálatot kértünk.
A Kúria ítélete megszületett: a másodfokú bíróság a tényállást
helyesen állapította meg (magyarul a volt jegyző valóban jogsértő módon fizettette saját életbiztosítását közpénzből éveken át), de a bizonyítékokat helytelenül mérlegelte, és kellő
alap nélkül jutott arra a következtetésre, hogy a hivatalvesztés
aránytalan büntetés volt. A Kúria szerint tehát a képviselő-testület helyesen járt el 2007 tavaszán.
Mi, akik részesei voltunk annak idején az egész eljárásnak,
örülünk, hogy lezárult végül a történet. A hosszú idő alatt a fegyelmi eljárással kapcsolatosan sajnos időről-időre különböző
hírek keringtek. Többször is azt hallottuk vissza, hogy ártatlanul meghurcoltuk a volt jegyzőt, Márki Ferencet, hibákat vétettünk az eljárás során, és ez a falunak sok pénzbe kerül. Az
igazság az, hogy 2007-ben laikusként kellett lefolytatnunk egy
fegyelmi eljárást (igen, kellett, nem volt a törvény szerint választási lehetőségünk), de legjobb tudásunk szerint igyekeztünk körültekintően eljárni, noha sem drága jogász, sem
országos gyakorlat, vagy részletesen kidolgozott eljárási rend
nem segítette munkánkat. Az is az igazsághoz tartozik, hogy
2006 őszén úgy láttunk neki a képviselői munkának, hogy a
volt jegyzővel együtt fogunk dolgozni, de sajnos pár hónap
alatt kiderült, hogy ez a hozzáállás nem kölcsönös. Örülök,
hogy a végső ítélet megerősítette meggyőződésünket, hogy helyesen jártunk el, amikor a közpénz jogsértő felhasználása
miatt elbocsátottuk hivatalából a volt jegyzőt. A falu pénzéből
kifizetett kb. 1 millió forintos perköltséget Márki Ferencnek
meg kell térítenie az ítélet alapján.
A Kúria ítélete számomra visszaadta a magyar igazságszolgáltatásba vetett hitemet. Jó lenne, ha az országban mindenki elnyerné méltó büntetését, aki saját céljaira használja a közösség
pénzét.

A 2007-es iskolatűz óta tervezzük az iskola homlokzatának
felújítását. A csúnya füstnyomok festéssel történő eltüntetése csak félmegoldás lett volna, ugyanis a rendkívül magas
gázszámlák arról tanúskodtak, hogy a falakon, ablakokon
és a tetőn folyamatosan szökik a meleg. Az építéskor elmaradt szigetelést a tetőtér beépítésének befejezésekor pár
éve pótoltuk, de a nyílászárókon és falakon keresztül továbbra is befújt a szél. Ezért vártunk éveken át a teljes körű
energetikai korszerűsítésre kiírt pályázatra (no meg azért
is, mert a saját forrásainkat majd’ 3 éven keresztül az új
óvoda felépítésére, majd a korábban felvett csatorna hitel
kifizetésére fordítottuk).
Mivel 2012 tavaszán nem került kiírásra a régóta várt KEOP
pályázat, így csak idén márciusban tudtuk beadni kérelmünket. Az várható volt, hogy rengeteg „versenytársunk”
lesz, hiszen az EU-s pályázati források elosztásának utolsó
szakaszában beruházási források már nemigen maradtak,
de az önkormányzatok tulajdonában lévő épületek többsége viszont tragikus állapotban van.
Az önkormányzat dolgozói és polgármester úr ezért minden erőfeszítést megtett, hogy a kiírás után a legrövidebb
idő alatt benyújtásra kerüljenek a szükséges adatok, bonyolult számítások és dokumentumok. Juhász Csaba polgármester úr mérte fel az ablakokat és a homlokzatot, bekérte
az ajánlatokat, összehasonlította az árakat. Pályázatírónk,
Laboranovits Petra a hétvégéjét is a szöveges részek megírásával és a dokumentáció átbogarászásával töltötte, nehogy hibásan kerüljön beadásra a kérelem. Cravero Teréz
és Pásztorné Takács Zsuzsanna gyűjtötte a szükséges fogyasztási adatokat a számításokhoz. Az energetikus napokig dolgozott a tervezésen és persze a tanulmányon, mely
bizonyította, hogy a beruházással jelentősen csökken az
épület energia felhasználása.
A pályázati konstrukcióra 12 igény érkezett megyénkből, az
igényelt támogatás 963 millió forint volt. A 12 pályázóból a
szerencsés 3 nyertes között volt Tordas,
a megítélt támogatások összértéke 185,5 millió forint.
Ebből is látszik, hogy rendelkezésre álló kerethez képest
milyen sok igény érkezett, noha egy-két héten belül le is
zárták a rendszert.
A pályázatra benyújtható költségek a homlokzati hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését fedezik (valamint egyéb kötelező tervezési,
nyilvánosságra hozatali költségeket). A tervezett összköltség 46.761.353 forint, amelynek maximum 85%-a, vagyis
39.747.150 forint számolható el pályázati forrásból, 7 millió forintot az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Korábbi adománygyűjtéseink során az iskolára
céltámogatásként a közalapítvány számláján összegyűlt
pénz az önerő nagy részét fedezheti.
A közbeszerzési eljárás a támogatási szerződés aláírása
után azonnal elkezdődik, hogy tavasszal, a jó idő beálltával

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Germanisztika szakos tanuló német korrepetálást,
érettségi- és nyelv- vizsga felkészítést vállal
kezdőtől B2-es szintig.
Érdeklődni az alábbi e-mail címen: dareszter@gmail.com,
vagy a 06-30-356-6021 telefonszámon lehet.
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indulhasson a munka, és jövő ősszel a megszépült, megújult
iskolaépületben kezdhessék a tanévet gyermekeink.
Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek a pályázat
elkészítésében, és azoknak is, akik a kivitelezésben nyújtanak segítséget, valamint a pályázati elszámolás nehéz feladatát elvégzik. Köszönjük továbbá Tessely Zoltán
parlamenti képviselőnknek, hogy mindig fontosnak érezte
Tordas támogatását, és többször hangsúlyozta iskolánk állami támogatással történő fejlesztésének szükségességét.
Mi pedig tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az
előfinanszírozás zökkenőmentes legyen, vagyis mindenki
időben teljesítse helyi adófizetési kötelezettségét, és minél
előbb egyenlítse ki esetleges hátralékát.

tordasi kisbíró

A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ
HÍREI

2013. december 1.-én hagyományosan megrendezésre
került az adventi gyertyagyújtással egybekötött vásár.
Karácsonyig kis településünk minden kézművese
képviseltette magát és munkáit. Az első hetekben csak
kevesen látogatták az árusokat, ám a karácsony közeledtével egyre több embert
fogott el az ünnep hangulata. Sokan érkeztek, hogy válogatott süteményeket, ízletes forralt borokat kóstolhassanak
miközben a szebbnél szebb karácsonyi kézműves munkákat csodálták.
December hatodikán a művelődési ház vendégül látta
az óvodásokat és az alsós iskolásokat is. Egy szórakoztató műsor keretében kicsik
és nagyok is együtt hívogatták a Mikulást. Krampuszai
társaságában, sok ajándékkal puttonyában érkezett,
minden apróság nagy örömére.
Az aktuális ünnepi programok mellett továbbra is helyt
adunk szerdánként reggel a Kerekítő gyerekfoglalkozásnak,
melyre nagy szeretettel hívunk minden kicsi és nagy érdeklődőt. Továbbra is várjuk az idősebb korosztályt a nyugdíjas
klubba. Angol nyelvi tanfolyamaink folytatódnak a szokott
időben és az új tanfolyamba is van lehetőség bekapcsolódni.
Könyvtártermünk nyitva áll az olvasni vágyók számára.
Január 2.-án nagyszabású operett gálaműsort tekinthetünk
meg a Maya Trió előadásában. Szertetettel várjuk a kíváncsi
zenerajongókat. Január 11-én pedig házi asztalitenisz bajnokságot rendezünk a nagy teremben. Mindenkit várunk,
akiben elég nagy a versenyszellem a részvételhez és a győzelemhez. A nevezés, természetesen korhatártól független,
lényeg hogy minél többen legyünk!

Hajbin Tímea

a Pénzügyi Bizottság elnöke

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Tordas Község képviselő-testülete 2013. december 3-án
tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
• nem járult hozzá az újonnan megalakuló óvodai alapítvány, alapító vagyonához,
• döntött, a 2014. évi rendezvényterv elfogadásáról,
• elfogadta Horváth Mária Katalin lakástámogatási
kérelmét,
• nem támogatta Takácsné Fekete Judit lakástámogatási kérelmét,
• nem támogatta a defibrillátoros csapat támogatási
kérelmét,
• döntött a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról,
• elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzési tervet,
• elfogadta a 2014. évi munkatervet,

Tordas Község képviselő-testülete 2013. december
3-án tartott zárt ülésén a következő döntést hozta:
• elbírálta a Bursa Hungarica pályázatra benyújtott
igényeket

Mindenkinek boldog új évet kívánnak
a Művelődési Ház dolgozói!
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Fejlesztések az óvodában

a tordasi önkormányzat lapja

MESEVÁR ÓVODA
ALAPÍTVÁNY HÍREI

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
szeptember 27-i ülésén úgy módosította a költségvetését, hogy a tordasi tagintézmény felhasználhatja a normatíva maradványát a költségvetési
törvény szerinti kötelező eszközök beszerzésére és
az épület karbantartására. Így kerülhetett sor az elmúlt hetekben az óvoda lábazatának végső kialakítására, 3 különböző hosszúságú dombcsúszda és
egy kéttornyú játszóvár építésére. Mivel az eséscsillapító burkolat beszerzését és kialakítását az önkormányzat magára vállalta, sikerült több mint
félmillió forintot megtakarítani. Ebből a pénzből 2
új számítógép, egy multifunkcionális nyomtató, és
az óvodai csoportokba új eszközök kerültek megvásárlásra.
Juhász Csaba polgármester

Az ünnep illata és ízei segítettek
megalapítani
a Mesevár Óvoda Alapítványát
Az első adventi gyertya meggyújtására idén (is) a nagycsoportosok készültek ünnepi műsorral. A gyerekek és
az óvó nénik lázas készülődése mellett, az SZMK tagjai
is karácsonyi készülődésbe fogtak.
Nem kisebb fába vágtuk fejszénket, minthogy a Mesevár Óvoda Alapítványának alaptőkéjét gyűjtjük össze.
Ehhez a terv is megszületett: igazi ünnepi, karácsonyi
vásárt szervezünk: finom ünnepi csemegékkel, illatos,
fűszeres forróitalokkal, házi finomságokkal és hagymás
zsíros kenyérrel vendégelünk meg minden kedves műsorra érkező érdeklődőt és résztvevőt. Az árakat nem
szabjuk meg, így ki - ki saját pénztárcájához igazíthatja
a felajánlott összeget, melyet teljes egészében a megalapításhoz szükséges alaptőkébe ajánlunk fel. A tervet
tett követte, az óvoda dolgozói segítettek megszervezni,
beszerezni és összegyűjteni minden szükséges hozzávalót, a művelődési ház fiatal munkatársai előkészítették és biztosították a helyszínt, a szülők kenték a zsíros
kenyereket, sütötték a fenséges és szemet gyönyörködtető csemegéket, hozták és előkészítették a hozzávalókat, vigyázták az illatosan gözölgő italok fazekait, és
készültek a vendégvárásra.
Miközben a kivilágított és feldíszített Művelődési Ház
előtt lelkes óvodásaink karácsonyi versei és dalai szóltak, az asztaloknál illatoztak a fűszeres forraltboros és
citromos- mézes tea fazékak, hivogattak az ünnepi édes
és sós sütemények, házi zsírral megkent kenyérszeletek; érkeztek a vásárlók, gyűlt az adomány. Ezúttal is
köszönjük kedves vevőink támogatását, és örömmel értesíthetünk mindenkit: a célt elértük. A befolyt nagylelkű adományoknak köszönhetően a szükséges
alaptőke közel egész összegét sikerült összegyűjtenünk!
Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat és célunk elérését segítették.

Ezúton kívánunk minden támogatónak,
segítőnek és kedves olvasónak
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!
A Mesevár Óvoda Szülői Munkaközössége

6

kisbiro_14januar_Layout 1 2013.12.16. 0:27 Page 7

a tordasi önkormányzat lapja

2014. Január

tordasi kisbíró

Az összegyűjtött kupakokból 33.150 Ft került a DÖK pénztárába.
Ugyanakkor köszönetet szeretnénk mondani Kovács Péternek (Hobónak), akinek jóvoltából a TESCO több százezer
forint értékű tanszereket és irodaszereket adományozott
iskolánknak. Köszönjük az adományt, hasznos ajándék diákjaink számára.
December 7-én a tagintézmény alsó tagozatosait vendégszereplőként vártuk az iskolai szintű „MESEMONDÓ” versenyünkre. Az bizonyos, hogy meghatározó élmény a
gyermekek életében a könyvekkel, mesékkel való találkozás. Nem készen kapott élmény a számukra, hanem olyan,
melyet ők maguk színezhetnek ki, az általuk elképzelt emberekkel játszhatnak végig. Megismerik a jót, aki a mesében
törvényszerűen elnyeri jutalmát. A mese világában minden
lehetséges, az emberek vágyai, álmai valóra válhatnak. Ma
különösen fontosak azok az alkalmak, amikor mesét mondanak gyermekeink mindannyiunk örömére. Örvendetes
volt, hogy sokan vállalkoztak arra, hogy szép és kellemes
délelőttöt okozzanak egymásnak, a hallgatóságnak. Ennek
megfelelően négy helyszínen zajlott a verseny. A zsűri – aki
munkájával arra ösztökélte a gyerekeket, hogy tudásuk legjavát nyújtsák – az értékelés után a következő döntést
hozta:
1.a. osztályban:
I. helyezett:
Diósi Csenge Zsuzsanna
II. helyezett:
Dénes Koppány
Turu Gergely
III. helyezett:
Gáspár Lara
Különdíjat:
Feldhoffer Anna kapott
1.b. osztályban:
I. helyezett:
Cifra Csanád
II. helyezett:
Tóth Boglárka
III. helyezett:
Halász-Velner Hanga
Különdíjat:
Tóth Betti Anna
és Czirok Olivér kapott
Ugyancsak különdíjban részesült
Szucsán László Koppány
gyúrói tanuló.
2. osztályban:
I. helyezett:
Kása Panna
2.a.
II. helyezett:
Szilassy Levente
2.a.
III. helyezett:
Szalféter-Torcom Nadin
2.b.
Ulrich Marcell (Gyúró)
Különdíjat:
Benkő Gréta
2.a.
Tóth Levente
2.a.
Farkas Fanni (Gyúró) tanulók kaptak.
3. osztály
I. helyezett:
Keleti Krisztián
Vadas Tibor (Gyúró)
II. helyezett:
Pap Judit
III. helyezett:
Szabó Kinga
4. a. osztály:
I. helyezett:
Botta Borbála
II. helyezett:
Ulrich Bence(Gyúró)
III. helyezett:
Sugár Anna Lili
Gladcsenkó Fanni

ISKOLAI HÍREK

Több említésre méltó rendezvény is lezajlott november és
december hónapban.
November 29-én került megrendezésre a felső tagozatosok
„Szép magyar beszéd” elnevezésű irodalmi versenye. Az
I. helyezést elért diákjaink a megyei versenyen képviselik
majd iskolánkat. Dicséretes volt a diákok felkészültsége, a
verseny színvonala. Két korcsoportban zajlott a verseny.
Az 5-6. osztályos versenyzők eredményei:
I. helyezett:
Takács Anna
5.a.
II. helyezett:
Áldott Nóra
6.o.
Kleman Noémi
6.o.
III. helyezett:
Gál Anna Mária
5.a.
Cselikovics János
6.o.
Különdíjat kapott teljesítményéért:
Simon Olivér
5.o.
Zoltai Tamás
6.o.
Kesztler Dorottya
5.b.
A 7-8. osztályos korcsoportban:
I. helyezett:
Szpisják Doroti
8.o.
Pápai Áron
8.o.
II. helyezett:
Falusi Csenge
8.o.
III. helyezett:
Takács Viktória
7.o.
A zsűri dicséretét kapta és ezzel különdíjat érdemelt:
Szilágyi Szabolcs
7.o.
Weinelt Veronika
7.o.
Kovács Nikol
7.o.
Benedek Kata
8.o.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
December 6-án megérkezett a MIKULÁS. A kicsiket a Művelődési Házban műsorral és ajándékkal köszöntötte, míg
a nagyobbakat az iskolában ajándékcsomaggal lepte meg.
Köszönjük az iskola nevében Polgármester Úr Mikulásának
az ajándékokat, a műsort, a meglepetést.
A DÖK szervezésében kicsik és nagyok egyaránt a „Mikulás
nap” jegyében „SULI-BULIN” szórakozhattak december 6án délután. Érdekes játékokban, kedves feladatokban volt
részük, volt sütemény, szendvics, zene. Mindenki jól érezte
magát.
Egy korábbi eseményt is szeretnék közölni a DÖK-kel kapcsolatban. Folyamatosan zajlott a kupakgyűjtő verseny a
tanév folyamán. Két lelkes anyuka: Kleman Király Krisztina
és Cifka Orsolya vállalkoztak arra, hogy az összegyűjtött kupakokat az átvevőhelyre szállítják. A szállítóeszközt Cifka
János képviselő úr biztosította, ezúton is köszönettel tartozunk érte, ugyanígy az anyukáknak is, akik eljuttatták a
megfelelő helyre.
7
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4. b. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Különdíjat kapott:

2014. Január

Pók Zsófia
Kenyér István
Takács Flóra
Szabó Keve Csongor
Gladcsenkó Liza
Lezsák Botond (Gyúró)
Kiglics Barnabás
Simon Kitti

a tordasi önkormányzat lapja

A TEREMTŐKERT HÍREI

Kedves Olvasó!

Gratulálunk a szép eredményekhez, a zsűri munkáját
külön megköszönjük. (Cselikovics Herta, Ihász Róbertné,
Sármásy Zoltánné, Bencze Józsefné, Szilágyi Melinda, Fehér
Lajosné, Petra Óvó néni, Mária Óvó néni).

Szeretem az évnek minden időszakát, de a decembert különösen is szeretem. Úgy érzem, hogy ez a hónap az év esszenciája.
Ilyenkor összegezzük, hogy mi is történt egész évben, számot
vetünk a dolgaink eredményessége felől. Mintha egy időprésbe
helyeztek volna minket, próbáljuk minden szinten az utolsó
pillanatig befejezni, tökéletesíteni az év
során megkezdett dolgainkat,
próbálunk
még kihozni mindent
magunkból, hogy méltók lehessünk a Szenteste igazi ajándékára.
December ugyanakkor
a várakozás ideje is. A
befejezett dolgok, megtanult leckék helyére új feladatok, új tanulnivalók jönnek, régi álmok és új vágyak kerülhetnek. Ez a
magvas kettősség számomra a december igazi szépsége.
Az Egyesület az alkotóház felújításával és bővítésével hatalmas
feladatot vállalt az idei évre. Az építkezés a terveknek megfelelően szépen haladt. Kívül elkészült a színezés és a lábazat is. Jelenleg a tornác és a terasz kövezése zajlik. Belül eljutottunk a
burkolásig. Januárban festünk, szerelvényezünk.

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület az idei évben is értékelte a „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” cím elnyerésére beküldött pályázatokat. Az elismerő címet
Kleman Noémi 6. osztályos tanuló kapta meg, Kalamár Domokos testnevelő tanár felterjesztése alapján. A díját december 17-én veheti át Noémi a Fejér Megyei
Kormányhivatal dísztermében Székesfehérváron. Gratulálunk az elnyert kitüntetéshez.
A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága „Hogyan takarékoskodjunk?” címmel rajzpályázatot hirdetett
meg. Tóth Szilvia 5.a. és Györke Nóra 5.b. osztályos tanulók
a díjazottak között szerepelnek, így meghívást kaptak az
őket felkészítő rajztanár (Horváth Györgyi) és szüleik kíséretében a díjátadó ünnepségre. Gratulálunk és örülünk a
szép eredményeknek.
December 13-án ünnepi gálaműsorral jeleskednek a Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai a 15 éves évforduló tiszteletére.
December 14-én a Sportszakosztály szervezésében ismét
lehetőséget kap iskolánk 35-40 diákja arra, hogy a „MOSOLYT AZ ARCOKRA, MELEGSÉGET A SZÍVEKBE” jótékonysági gyermekrendezvényen részt vegyen. Köszönjük a
lehetőséget.
A szünet után január 6-án lesz az első tanítási nap.
Januárban tervezzük az alsó tagozatosok helyesírási versenyének megszervezését.
A Magyar Kultúra Napjára emlékezünk. Félévi vizsgákra, illetve osztályozásra kerül sor. Ennek kapcsán január 27-28án tartjuk majd a félévi szülői értekezleteket.
A felnőtt SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT ismét megkezdte munkáját. Ha valaki kedvet érez közénk állni, szívesen látjuk és
örömmel fogadjuk szerdánként a művelődési házban.
Tartalmas és programokban bővelkedő évet tudhatunk magunk mögött.
Új év, új tennivalók várnak ránk.
Így hát az iskola vezetősége és dolgozói nevében
szeretettel kívánok minden kedves olvasónknak,
szülőknek, nagyszülőknek és diákjainknak
egészségben, boldogságban eltelő nagyon boldog,
sikeres új esztendőt.

A pályázati keret mellett az év végén támogatást kaptunk az önkormányzattól, a közalapítványtól, és számos magánszemély is
támogatja az elképzeléseink megvalósítását. Az anyagi támogatás, és természetbeni felajánlások mellett folyamatosan van részünk kétkezi segítségben is önkéntesek által. Ezúton is
szeretnénk mindezet hálásan megköszönni.
Most, decemberben, jóleső fáradtsággal, egy örömteli, termékeny
időszakra tekinthetünk vissza, ugyanakkor előre is. Nagy feladatunk az elkövetkezendő évre, hogy az udvart széppé tegyük, az új
épületet berendezzük, majd programok által élettel megtöltsük.
Reméljük, hogy legközelebb téged is, kedves olvasó, a Teremtőkertben viszontláthatunk!
Addig is minden jót kívánunk!
Botta Veronika

Somfai Sándorné
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HÁZSZENTELÉS

RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A házszentelés szertartása Isten jelenlétének tudatosítása
életünkben, otthonunkban. Fontos jele annak, hogy a liturgia és hatásai nem korlátozódnak a templomra, hanem átjárják a mindennapok tereit is: emberközeliek tudnak lenni,
ugyanakkor céljuk, hogy az ember is közelítsen hozzájuk. A
szentelés könyörgés Istenhez. Ő ad erőt ahhoz, amire meghív minket. A házszentelés egyben jó alkalom a lelkipásztori
látogatásra, egyházközségünk egységének megerősítésére.
Idén is szeretnénk közösségünkben a házszentelés régi hagyományát folytatni, ezért kérjük, hogy aki szeretné, hogy
lakását Jácint atya megszentelje, az jelezze Salamon Sarolta
kántornál a 06 30 383 29 03 telefonszámon. A házszentelésre január 6-a és 10-e között van lehetőség délután 17.00
óra után.

Vasárnaponként 10 órakor
szentmise

Péntekenként 18 órakor zsolozsma

December 31-én kedden 17 órakor Év végi hálaadó
szentmise.
2014. január 1-én szerdán Szűz Mária Isten Anyja
ünnepén szentmise 10 órakor.
2014. január 6-án hétfőn Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe szentmise este 8-kor. Vízkereszt ünnepe
az idei évtől január 6-ra a napjára került vissza és kötelező ünnep.

Programjainkról és közösségünkről
részletes információ található honlapunkon:
www.tordasrk.hu

munk felújítására ajánlották fel. Májusban a Pünkösdi Zenés
Áhítat szolgált zenei élménnyel, melyen a katolikus és az evangélikus kórus szerepelt, és ahol a finálét a két énekkar közös
előadásában Halmos László darabja szolgáltatta. Nyár elején
gyülekezetünk gyermekeket nevelő családjai (16 felnőtt és 24
gyerek) töltött el együtt 4 napsütéses, vidám és imádságos
napot Szigetmonostoron a családos táborban. Ugyanezen hét
második felében a gyülekezet fiataljai vették birtokukba a szálláshelyet.Táborozással telt az augusztus is: 60 fő vett részt a
tordasi parókia udvarán tartott napközis gyerektáborban.
Nagyszerű zenei élményben volt részük mindazoknak, akik augusztus végén ellátogattak az Aura Musicale kamarazenekar
jótékonysági hangversenyére.A hallgatóság adományi ezen a
rendezvényen is a templom felújítását
szolgálták. Szeptemberben lelkészünk
és családja beszámolt a németországi
négy hetes helyettesítő szolgálatról.
Októberben hálaadó családos istentiszteleten mondtunk köszönetet az
idei termésért és mindazon jóért, amit
Isten ajándékai jelentettek számunkra
ebben az évben. Novemberben az adventi vásárra készült gyülekezetünk
lelkes kreatív csapata, és mindenki, aki
kézműves termékével hozzájárult a
vásár sikeréhez. Az így befolyt összeg szintén a templomfelújítás költségeinek fedezésére szolgál. Mindenkinek köszönjük,
akik imádságukkal, munkájukkal ebben az évben is hozzájárultak gyülekezetünk fennmaradásához és épüléséhez!

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Januári ünnepi alkalmaink:
December 31. 18.00 Óévi esti istentisztelet
Január 1. 11.00 Úrvacsorai újévi istentisztelet
Január 6. 18.00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet
2014-ben január 19-26. között ünneplik az egyházak az ökumenikus imahetet, melynek szervezéséhez-rendezéséhez
gyülekezetünk is csatlakozik. Az imahét témája ebben az
évben Pál apostol Korinthusba írt első levele alapján arra buzdít minket, hogy gondolkodjunk el az Egyházról, az összetartozásról és az ökumenéről: „Hát
részekre szakítható-e Krisztus?”
(1Kor 1,1-17 alapján). Szeretettel hívunk és várunk mindenkit gyúrói,
tordasi, martonvásári alkalmainkra.
Visszatekintés
Az újév elején, Istennek hálás szívvel
mondunk köszönetet és tekintünk
vissza azokra az eseményekre, melyek gyülekezetünk életében fontos
szerepet töltöttek be 2013-ban.
Januárban immár második alkalommal vettünk részt az ökumenikus
imahét szervezésében. A február a vidámság jegyében telt, a
gyerekeknek farsangi mulatságot rendeztünk, a felnőttek
pedig disznóvágásra gyűltek össze a parókia udvarán. Istentiszteleten, és az azt követő szeretetvendégséggel egybekötött
beszélgetésen láttuk vendégül március elején a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársait. Áprilisban Levente Péter és
Döbrentey Ildikó ajándékműsorának örülhettek kicsik és nagyok egyaránt. A rendezvény bevételét a művészek templo-

A 2014. év igéjének fényében – „Isten közelsége oly igen
jó nékem.” (Zsolt 73,28) – kívánunk mindenkinek áldott
újesztendőt!

9
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Szeretettel köszöntjük
a 2013-as év újszülöttjeit!
Várnai Zseni:
BE SZÉP

Angyali kisded
Anyjának lenni,
Bölcsőt rengetni,
Nótát zengeni
Be szép.

Márki Márton Tamás
2013.01.04.
anya: Vojkovics Zsuzsa,
apa:Márki Tamás

Gügyögő hangra
Gügyögve felelni,
Nyűgös síráson
Elkeseredni
Be szép.

Piciny kezecskét,
Lábacskát csudálni,
Ébredést lesni,
Aluvást várni
Be szép.

Balogh Melinda

2013.01.14.
anya: Csohány Veronika
apa: dr Balogh András

Gyermekmosollyal
Bút hessegetni,
Kereső szácskát
Kebelre tenni
Be szép.

2013.02.09.
anya: Hellinger Valéria
apa: Tóth Szabolcs

Gyermekmosolyban
Gyermekként feredni,
Bánatot elvetni
Édeset nevetni,
Gyermekmosolyban
Gyermekké lenni
Be szép.

2013.03.04.
anya: Hollósvölgyi Zsuzsa,
apa: Dr Ferreira Gábor.

Puskás Olivér Gábor

Rusznyák Rozi

Elek Vivien Dóra

Tóth Nóra Mercédesz

2013.03.07.
anya: Skerlecz Olga
apa: Puskás Zsolt.

2013.03.19.
anya: Siba Andrea
apa: Rusznyák Attila
12

Ferreira Flóra

2013.03.23.
anya: Pál Orsolya
apa: Elek Attila
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Sármay Panna Bora

2013. 04. 04
anya: Sármayné Láng Katalin
apa: Sármay Bence

Szabó Tina Linda

2013. 08.26.
anya:Gergály Katalin
apa: Szabó Erik

tordasi kisbíró

Dudás Vilmos

Karai Ákos Konstantin

Tóth Villő

Tarsoly Katalin

2013.06.12
anya: Sági Anikó
apa: Dudás Zsolt

2013.06.24.
anya: Tokai Eszter
apa: Karai Péter

2013.09.19.
apa Tóth Előd
anya: Szász Katalin

Robotka Áron

2013. 09. 29.
anya: Kuti Katalin
apa: Tarsoly András

Glevitzky Máté

2013. 10.14.
anya: Robotka-Farkas Edina
apa: Robotka Mátyás

2013. 10. 22.
Anyja: Katona Krisztina
Apja: Glevitzky Tamás
13
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MIKULÁS KUPA

Judo - Cselgáncs
December 8.-án Kerepesen, a Közép Magyarországi
Judo Szövetség által megrendezett évadzáró versenyen
vettünk részt.
A csapattagok nagy részének ez volt az első
versenye,ebből fakadóan igen nagy volt az izgalom is.
Mindannyian nagyon ügyesen küzdöttek és ennek
eredményeként minden versenyzőnk éremmel a nyakában tért haza.
Íme a csapat:

Demeter Szabolcs
Demeter Richárd
Szabó Keve Csongor
Szilassy Levente
Tóth Levente
Gyugyi Lőrinc
Szabó Erik Zalán
Hajbin Zsombor

Mikulás ünnep jegyében zajlott több napon keresztül a hagyományos „MIKULÁS KUPA” az iskolában amelyre 21 csapat nevezett be. Ennek eredményei a következők:

Labdarúgás:

I. hely
II. hely
II. hely
II. hely
II. hely
III. hely
III. hely
III. hely

1-2. osztály:
I. hely: 2. A/1 (Rácz Dániel, Szilassy Levente,
Czirok Márton, Antal Bíborka)
II. hely: 2.B. LABDARÚGÓK (Szilika Benedek,
Hómann Huba, László Keve,Andrik Artúr)
III. hely: 1. A. LABDAZSONGLŐRŐK (Kerényi Balázs,
Demeter Szabolcs, Könyves Zoltán,
Feldhoffer Anna, Andrik Adél)
3-4.osztály:
I. hely: 4. B. RÉNSZARVASOK (Szabó Keve Csongor,
Szilika Domonkos, Demeter Richárd,
Kenyér István)
II. hely: 3. o. ARANYCSAPAT (Tóth Benedek András,
Kokavecz Ádám László, Feldhoffer Dániel,
Varga Bálint)
III. hely: 4. A/1 (Hardi Kristóf, Ispán Martin,
Boldizsár Kolos, Hajbin Zsombor)
5-8.osztály:
I. hely: 8. o. RANGERS (Májer Milán, Varga Dávid,
Márhoffer Szilveszter, Gál Máté)
II. hely: 6. o. FELÁLDOZHATÓK(Takács Szilárd,
Halenár Gergely, Cselikovics János)
III. hely: 7. o. VIDEOTON (Dömsödi Gábor, Áldott Aida,
Mészáros Ottó, Szekeres Szabolcs)

Kalamár Domokos
testnevelő/edző

Kosárlabda:
Lányok:
I. hely:

Fiúk:
I. hely:
14

NRN 6. o. (Ádott Nóra, Takács Réka,
Kleman Noémi)
6. o. (Cselikovics János, Takács Szilárd,
Turú András)
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Idén december 1-én hivatalosan is lezárult az OSZCAR megye II-es labdarúgó bajnokság, melyet Tordas csapata fölényes, 8 pontos előnnyel zárt,
veretlenül, 44-es gólkülönbséggel. Mindezért természetesen köszönet illeti a csapattagokat, valamint Csillag Szilvesztert, aki hétről-hétre
győzelemre vezette a srácokat. A hosszan tartó bizalomra okot adó hír viszont az, hogy köszönhetően
a sportegyesület labdarúgó szakosztályánál lezajlott változásoknak, az utánpótlás korosztályokban
focizó fiatalok lassan kinövik a tordasi kereteket. A
jelentős előrelépés során Németh József utánpótlás
edző, Király Janó és Farkas Zsolt lelkiismeretes
munkája jelentősen hozzájárult a gyerekek és a
szülők pozitív hozzáállásához. Végül pedig elismerés illeti Keresztesi Rault, aki idejét nem kímélve,
személyesen kereste fel a szezon elején a potenciális játékosokat, valamint teremtette meg a lehetőséget, és szervezte a csapatokat, hogy ma már
büszkén tekinthessünk az elmúlt fél évre, és előremutató várakozássokkal a jövőbe.

SPORTEGYESÜLET TORDAS
LABDARÚGÁS

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
OSZ-CAR Megyei II. osztály Felnőtt
2013/2014
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

08.18.
08.25.
09.01.
09.08.
09.15.
09.21.
09.29.
10.06.
10.13.
10.20.
10.27.
11.03.
11.09.
11.17.
11.23.

17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
14.30
14.30
13.30
13.30
13.30
13.00
13.00

TORDAS – Fehérvárcsurgó
Csákvár II. – Tordas
TORDAS – Bodajk
Gyúró – Tordas
TORDAS – Pátka
Kápolnásnyék – Tordas
TORDAS – Pázmánd
Pusztavám – Tordas
TORDAS – Iszkaszentgyörgy
TORDAS – Pákozd
Vál – Tordas
TORDAS – Vértesacsa
Pettend – Tordas
TORDAS – Mány
Ercsi – Tordas

tordasi kisbíró

4–2
2–3
6–3
0-4
3-0
1-3
8-3
0-5
2-2
1-1
3-4
7-2
0-4
8-0
2-3

Bízom benne, hogy a sportpályán látható pálya- és
eszközfejlesztések által az infrastrukturális adottságok is elősegítik a további fejlődést.
Farkas Örs
Bizottsági elnök

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapat
TORDAS
ERCSI
PUSZTAVÁM
PÁKOZD
BODAJK
ISZKASZENTGYÖRGY
CSÁKVÁR II.
VÁL
MÁNY
VÉRTESACSA
PETTEND
KÁPOLNÁSNYÉK
PÁZMÁND
GYÚRÓ
FEHÉRVÁRCSURGÓ
PÁTKA

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

M
15
15
15
15
13
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15

GY
13
11
10
9
9
8
8
8
6
4
5
3
3
2
2
1

D
2
0
1
2
1
3
1
1
3
4
4
2
2
3
2
1

15

V
0
4
4
4
3
4
6
6
6
7
6
9
9
10
11
13

LG
65
45
49
36
40
40
46
39
43
35
32
26
13
15
19
21

KG
21
13
20
15
22
26
24
34
42
48
37
31
39
56
38
98

GK
44
32
29
21
18
14
22
5
1
-13
-5
-5
-26
-41
-19
-77

P
41
33
31
29
28
27
25
25
21
16
11
11
11
9
8
4
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Háziorvosi rendelés
Tordas:

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

a tordasi önkormányzat lapja

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig
Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:
06-22/ 467-324

Ercsi központi háziorvosi
ügyelet:
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel: 25/492-021

Fogorvos:
Dr. Boér Judit
Martonvásár, Budai út 27.
Tel: 22/460-334

Hétköznap 16:00 – 8:00 között,
valamint hétvégéken
és ünnepnapokon 24 órás szolgálat

Hétfő: 7 – 13 óra
Kedd: 13 - 19 óra
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13 – 19 óra
Péntek: 7 – 13 óra

AUTOSULI

/Felnőttképzési Nyilv.vét.
szám. 13-0309-07/
„A” „B” „C” „E”
Folyamatosan induló tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /
Vezetés .: Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint
Fizetés.:Több részletben
/ E-mail.:autosuli@citromail.hu /
Mobil.:06309/11-20-79 / Pál Péter /

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 22/467-52706
20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos:
(Martonvásár)06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi) 06 25/492021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22/460007; 06
20/969-59-63
Polgárőrség telefon: 06 30/630-8777
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 22/467502
Csatorna ügyeletes telefonszáma:
30/81-95-607
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 20/852-03-52, 06 20/852-03-53.
EON (áram) műszaki hiba-bejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: 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.

