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Pécsi Rita előadása
Majális, Duatlon

6. oldal

„ARANY-OS”
GYERMEKEINK…

18. oldal

UTÁNPÓTLÁS HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Az év első három hónapja után ismét készülhetünk, hogy
újra ébred és növekedésnek indul a természet. Megjelentek az első tavaszi virágok, melyek jó illatot és melegséget
hoztak a szívünkbe. A Sajnovics parkkal már megkezdtük
közterületeinken a tavaszi metszést, takarítást és a virágok ültetését. Az idén is több csoportba osztjuk a közfoglalkoztatottakkal kiegészített karbantartó brigádot. A 7
állandó emberünk mellett 5 útőr és további 3 közfoglalkoztatott segít a településünk működésében. Így lesz egy
csoportunk, akik a zöldfelületeinket tartják karban, lesz
egy építő csapat, amelyik a kisebb beruházásokat végzi, és
lesznek, akik gondozzák a növényeinket és a karbantartási-szállítási munkákat végzik. Az elmúlt hetekben kitakarították a Gesztenyés árkait, helyreállították a Petőfi szobornál a kidőlt fenyőfa mellett a térburkolatot, bekötötték
a Sajnovics térre néző önkormányzati lakás mosogatóját a
csatornába. Elszállították az építőanyagokat a művelődési
ház környékéről, új burkolatot építettek a nagyterem hátsó
ajtajából nyíló tornácra. Több mint 30 közlekedési táblát
cseréltek ki, tovább folytatták a sportöltöző előtetőjének

az építését, és polcrendszert építettek az óvoda pincéjébe.
Az esős idő elmúltával egyre többen merészkednek ki a
közterületeinkre, sportpályáinkra. A napsütés előcsalogatta a sétálni, futni, kerékpározni, mozogni vágyókat, akik
ismét birtokba vették a korábbi években épített pályáinkat, eszközeinket. A következő hónap a mozgásról szól.
Április 9-én ismét lesz jótékonysági futás, péntekenként
lehet pingpongozni a művelődési házban és május 1-jén
a főzőverseny mellett ismét lesz duatlon, strandröplabda
bajnokság, vízifoci és más sportolási lehetőség is. Itt az idő,
kezdjünk el edzeni, hogy jó formában legyünk a versenyeken. Egy két évtizede még nem volt mindenkinek kocsija,
a gyermekeink gyalog-kerékpárral jártak az iskolába. Kevésbé volt szennyezve a levegő és a tanulók is edzettebbek,
egészségesebbek voltak, jobban bírták a terhelést is. Engedjük, hadd menjenek gyalog-kerékpárral, jót fog tenni nekik
az a 10-15 perces séta a tanítás előtt és délután. Megtanulják, hogyan kell időben elindulni otthonról, össze tudják
szedni a gondolataikat is útközben, vagy ha együtt mennek, társas kapcsolatokat is létesítenek az internet nélkül.
Tegyünk többet mások és a saját egészségünkért!
Juhász Csaba polgármester

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP
1948. április 7-én az ENSZ ezen a napon alapította meg a
WHO-t (World Health Organization), vagyis az egészségügyi világszervezetet. Ennek a tiszteletére tartjuk április
7-én az egészségügyi világnapot, mely alkalmával a szervezet vezetői minden évben új programot tűznek ki maguk elé, és egész évben annak megvalósításán fáradoznak.
A WHO irányító testülete a 193 tagállamból álló közgyűlés (beleértve a Cook-szigeteket is), amely minden
évben ülésezik. Döntéseit és politikáját a Végrehajtó Testület valósítja meg, amely kormányok által kinevezett 32
egészségügyi szakemberből áll, évente kétszer ülésezik.
Döntésük alapján az Egészségügyi Világnap témája 2016ban a diabétesz (cukorbetegség).
A témaválasztást indokolja, hogy a cukorbetegség globá-

lis probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. Amennyiben a
kormányok most elkezdik népszerűsíteni az egészséges
életmód, diéta, rendszeres fizikai aktivitás és életmód változtatás szükségességét, a kór terjedése alacsony költséggel visszafordítható.
A tavasz beköszöntével töltsünk mi is több időt a szabadban, mozogjunk rendszeresen! A Tordas-Gyúró kerékpárúton kerékpározhatunk, sétálhatunk. A sportpálya melletti és a Gesztenyés úti fitnesz parkban átmozgathatjuk,
erősíthetjük izmainkat. Vár minket a strandröplabda-,
tenisz- és futballpálya, a Gesztenyés úti futó- és görkocsolyapálya. Töltsük egészségesen a szabadidőnket!

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZVILÁGÍTÁSI
INFORMÁCIÓK
Lakosság részéről a közvilágítási
hiba bejelenthető a 80/533-533-as
telefonszámon, illetve az araminfo@eon.hu e-mail címen.

Tordas Község képviselő-testülete 2016. február 23-án tartott
testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
¥¥

¥¥
¥¥
¥¥

¥¥
¥¥
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elfogadta a 2015. évi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót
elfogadta a polgármester 2016. évi szabadságolási tervét
elfogadta a 2015. évi pályázati beszámolót
döntött az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
ajánlatáról
döntött a parkgondozói létszám csökkentéséről
döntött a polgármester jutalmazásáról
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Tordas Község Önkormányzat

ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES
A munkavégzés helye:
2463 Tordas, Szabadság út 134.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a gyermekek és felnőttek étkeztetésével összefüggő
feladatok ellátása
- élelmezésvezetői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, Élelmezésvezető szakképesítés

vagy azzal egyenértékű képesítés
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- büntetlen előélet
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. április 13-tól tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje:
Az önéletrajzot személyesen vagy postán kérjük eljuttatni Juhász Csaba polgármester (2463 Tordas, Szabadság út
87.) részére 2016. április 7-ig.

HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

bákat és a kismamákat Borka Marcsi egy kis Kerekítő Mondókás Mókára a Hangya Művelődési Ház kistermében.
Szereti a kreatív ötleteket? Szívesen készít dekorációt
akár újrahasznosított anyagból? Ha nem bánja, hogy az
alkotását jótékony célra fordítják, akkor csatlakozzon
minden csütörtökön 15 órakor az Önkéntes Pont bűbájos,
kreatív hölgyeihez pár keativitásban gazdag órára.
Március 10-én a Hangya Szabadegyetemünk előadója,
Cs. Kádár Péter a rádiózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről
tartott egy kis videókkal, zenével tarkított előadást.
Március 12-én reggel, pár órára forradalmi köntösbe öltözött a Művház, visszarepültünk 48’-ba, ahol nem csak
a Pilvax Kávéházban ihattunk egy forró kávét, de egy igazán rendhagyó előadásban lehetett része annak, aki eljött
megemlékezni 1848. március 15. eseményeiről.
Az ajtón kilépő utolsó megemlékező után sem lazíthattunk, hiszen estére vártuk a Kocsmasportok szerelmeseit
egy izgalmas megmérettetésre, ami ebben a félévben is igen
nagy látogatottságot könyvelhetett el.
Áprilisban sem lankad a lelkesedésünk, így egyre több és jobb programot igyekszünk összeállítani mindenkinek. 4-én, hétfőn Pitti Katalin
egy Rendkívüli énekórára várja az
iskolás gyerekeket.
Vasárnap (04.10.) a Katolikus gyülekezet tagjait invitáljuk meg egy kis
főzőcskézésre a Művház kertjébe.
A hónapban Kosaras Péter Ákos
repít vissza minket a múltba, nem is
akárhova, hanem a „Nagy háború”
korszakába. Várjuk a történelem,
hadtörténelem szerelmeseit egy kis
esti kikapcsolódásra a Hangya Szabadegyetem keretein belül.
Április 15-én újra együtt bulizhat
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

Márciusban nem csak a természet, hanem mi, emberek is elkezdünk ráhangolódni a tavaszra, elkezdjük
ottonunk szépítését, nagytakarítását. Nem ment ez
másként a Művelődési Házban sem. Az udvarból eltakarítottuk a szemetet, lemostuk az ajtókat, a hátsó
árkádok aljzata is betonozásra, rendberakásra került,
és egy kis tavaszt, húsvéti hangulatot csempésztünk
az épület falai közé.
Március 5-én első alkalommal jött össze 10 ember egy
kései pénteki órán, hogy sportoljon egy jót a Pingpong
klub keretein belül. Nagyon reméljük, hogy ez a szám
csak bővülni fog és heti rendszerességgel járnak majd
hozzánk az asztalitenisz szerelmesei.
Szerdánként 10-órától újra rendszeresen fogadja a kisba-

Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgármestertől telefonon a 22/467-502 telefonszámon.

minden tordasi, hiszen otthont adunk a Sajnovics János
Általános Iskola jótékonysági „Hello tavasz” bulijának,
ahol a party hangulatról Dj. Nenito gondoskodik.
Tordason először kerül megrendezésre az Okos baba
program, április 23-án, szombaton 9:00-ai kezdettel. Az
USA-ból elterjedt technika egyre népszerűbb hazánkban
is a kismamák körében. Amennyiben nyitottnak érzi magát, hogy elsajátítsa ezt a különleges oktatási módszert,
várjuk sok szeretettel a Művház Kistermébe.
A tanulás után jöhet egy kis ötórai kikapcsolódás, hiszen
A palacsintás király című mesejátékára invitáljuk meg
a gyerkőcöket, a tordasi Színjátszó Társulat előadásában.
A hónapban megkezdődik Pécsi Rita neveléskutató,
művészetpedagógus négy egységből álló előadássorozata.
Az első előadásra április 25-én, hétfőn, 18 órakor kerül
sor, „Akarom a jót és teszem a rosszat” témakörben.
Április utolsó napján szokásunkhoz híven felállítjuk a
Falu májusfáját, megnyitván ezzel a Május elsejei Majálisunkat. A vasárnapi főzőversenyre várjuk szeretettel
civil szervezetek, baráti társaságok, családok, kollégák és
Anyák napja lévén az Édesanyák jelentkezését is. A sportolni vágyó helyiek nem csak a Duatlonon, hanem egy jó
kis vizifoci és strandröpi bajnokságon is részt vehetnek
majd. A lazulni vágyók se keseredjenek el, hiszen a The
Scarlet zenekar Akkusztikus koncertjével teremt majd
kellemes hangulatot a réten.
Fekete Zsófia Fruzsina

A MAJÁLIS PROGRAMJA
2016.04.30. SZOMBAT
16:00

Májusfa állítás
(Mesevár Óvoda együttműködésével)

2016.05.01. VASÁRNAP
8:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Duatlon nevezés
Főzőverseny kezdete
Közös bemelegítés
Duatlon rajt
Aszfaltrajz verseny gyerekeknek
Főzőverseny értékelés
11-es rúgó verseny
The Scarlet- Akkusztiks koncert
Strandröplabda és vízifocibajnokság

Egész napos programok:
ugrálóvár,
kézműves foglalkozás gyerekeknek,
tollaslabda

ISKOLA

DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

GATEWAY TO SPACE
/ ŰRKIÁLLÍTÁS
2016. március 4-én, pénteken iskolánk Diákönkormányzatának szervezésében tanulóinknak lehetősége nyílt ellátogatni a Gateway to Space / Űrkiállításra Budapestre.
A Millenárison 3000 négyzetméternyi területen merülhettek el a résztvevők az űrutazás lélegzetelállító történetében, miközben saját bőrükön tapasztalhatták meg,
hogy milyen érzés asztronautának lenni.
A kísérőknek köszönöm a segítséget!

PAPÍR- ÉS VASGYŰJTÉS
Iskolánk Diákönkormányzata és a Szülői Munkaközösség szervezésében sikeresen lezajlott a tavaszi papír- és
vasgyűjtés.
Akiknek köszönettel tartozunk:
Tordas Község Önkormányzata, Zaka László, Kalocsai
Jenő, Porcz Péter, Simon Andrea, Szilassyné Müller Anikó és Szilassy László, Fazekasné Domak Anikó, Bucsi
Brigitta, Kokaveczné Árvai Erika, Kásler Mónika, Gurabi
Tiborné, Süle Tünde, Szokó Attila, Vincze Csaba, Értelmi Fogyatékosok Otthona, Diákönkormányzat tagjai és
minden kedves szülőnek, a község lakosainak!
Horváth Györgyi, DÖK patronáló pedagógus
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KEDVES SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK,
KEDVES TORDASI
LAKOSSÁG!
Pécsi Rita neveléskutató, művészetpedagógus négy egységből álló előadássorozatára nagy szeretettel várunk
minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt, bárkit, aki érdeklődik érzelmi életünk, a velünk született adottságok, gyermekeink érzelmi intelligenciájának fejleszthetősége iránt,
illetve kíváncsi arra is, hogy miként motiválható az ember.
1. előadás: április 25. 1800 Tordas Művelődési Ház
Téma: „AKAROM A JÓT ÉS TESZEM A ROSSZAT”
Miért van ez így? – Az érzelmi intelligencia fejleszthetősége
- Miért nem működik a „Százszor megmondtam!”?
- A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia
- Öröklött adottságaink mennyire határozzák meg a boldogulásunkat?
- Hogyan lehet felkészíteni gyermekeinket a bizonytalan
élethelyzetekre?
- Mire jó a mese, a beszélgetés és a többi „haszontalan”
időtöltés?

2. előadás: május 4. 1800 Tordas Művelődési Ház
Téma: „A BŰVÖS MOTIVÁCIÓ”
(szülők, tanárok, vezetők álma: a motivált ember)
- Hogyan működik? Miért nem?
- A külső motiváció
- A belső motiváció
- Segítő és gátló tényezők-a munkahelyen, az iskolában
és otthon
A 3. és 4. előadásra az őszi időszakban kerül sor.
Mindenkit nagy szeretettel várunk:
Sajnovics János Általános Iskola
Hangya Művelődési Ház
Tordas Község Önkormányzata

TISZTELT SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK!
Az iskola előtti forgalomirányításhoz
kérnénk az Önök segítségét a reggeli órákban
7:15 – 7:50 közötti időszakban.
Aki teheti, ideje és energiája engedi, kérjük, jelezze az iskolavezetésnél szándékát. A Polgárőrséggel
együttműködve kellene a feladatot ellátni. A Polgárőrség soraiba lépve, csak a forgalomirányításban
kellene részt venni. Az Egyesület felkészíti a jelentkezőket a feladat ellátására. Szeretettel várják a jelentkezőket.
Megköszönnénk együttműködő jelzésüket, természetesen mindez annak érdekében történne, hogy
minél biztonságosabb legyen gyermekeink iskolába
jutása reggelente.
Megköszönjük együttműködő segítségüket:
Iskolavezetés
TORDASI
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A MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI

Tóth Zsófia és zenekara

„ARANY-OS”
GYERMEKEINK…
A Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési
és Népzenei Verseny 2016-os Fejér megyei döntőjének
az adonyi Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár
adott otthont 2016. február 26-án, pénteken.
A szakmai zsűri a hat területi előválogatóról összesen
86 műsorszámot delegált az adonyi döntőbe, sajnos az
influenzajárvány az idén is megpróbálta a létszámot
befolyásolni, így a szakmai grémium tagjai előtt 82
produkció mutatkozott be.
Az egyik területi előválogatónak ismét iskolánk adott
otthont már sokadszorra. Köszönet érte Kosaras Péter
Ákos igazgatónak, Fazekasné Domak Anikó népzene-pedagógusnak, Németh Ildikónak, Cselikovics Hertának és Kalamár Mártának, akik segítettek a szervezésben.
Ahogy az egyik résztvevő megjegyezte, „ennek az iskolának kisugárzása van, itt a népdalok még szebben
szólnak, a népzenei összeállítások még fényesebben
hangoznak...”
A zsűri (Enyedi Ágnes, Németh István, Varró János) ezen

Gál Anna és zenekara
6

a délutánon 25 hihetetlenül magas színvonalú produkciót hallgatott meg, mely számukra is igazi élmény volt. Sokféle hangszer megszólalt, a közösség,
az együtt éneklés és zenélés öröme megmutatkozott a
műsorszámokban is. Ahogy Enyedi Ágnes tolmácsolta
a saját és zsűritársai véleményét: fantasztikus tanárok
készítették fel a mai előválogatóra a gyerekeket, a műsorszámokban megmutatkozott szeretetük, odaadásuk, mindegyik produkció külön-külön is nagy értéket
képviselt.
Jó dalválasztások, találó összeállítások jellemezték a
csokrokat. A hangszeres kíséretes éneklés nagyon jó ötlet, tudja segíteni az énekes előadást, de csak akkor, ha
valóban hozzátesz, és támogatja az előadót. Iskolánkat
15 produkcióval neveztük be (Diósi Csenge, Frey Dávid,
Kerényi Kristóf, Péter Szabolcs - népi furulyások, Tóth Zsófia,
Gál Anna, Turú András prímások és zenekari kíséreteik: Takács Szilárd, Konczos Vince és Cselikovics János, Halász-Velner Hanga, Csivitelők Énekegyüttes - Benkő Gréta, Gál Zsófia,
Kormos Bodza, Kormos Nóra, Halász-Velner Hanga, Diósi
Csenge, Láng Eszter, Andrik Adél, Dénes Koppány, Boldizsár
Zselyke és Láng Emese – népdalének), melyből 10-et továbbjuttattak a megyei döntőre a neves zsűri tagjai.
Erről a területi versenyről összesen 17 produkciót delegáltak az adonyi döntőbe.
A döntő napján a magas színvonalú műsort csak egy
rövid ebédszünet idejére szakították meg a szervezők,
a bemutatkozások délelőtt 9 órától egészen 17.00 óráig
tartottak.
A zsűri tagjai voltak: Maczkó Mária, Juhász Zsófia, Németh István, Varró János, Zsikó Zoltán.
Maczkó Mária zsűrielnök értékelésében méltatta a felkészítők áldozatos munkáját, az énekes és hangszeres
produkciók őszinte és tiszta, szívből jövő előadásmódját. Úgy vélte, Pesovár Ferenc népzene- és néprajzkutaTORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

április

Csivitelők énekegyüttes

tó, a verseny névadója bizonyára örülne, ha láthatná és
hallhatná a mostani tehetséges fiatalokat.
Mária köszönetet mondott a verseny létrehozójának és
első szervezőjének, Vakler Annának is, aki sok évvel ezelőtt megálmodta és megszervezte ezt a versenyt. Kérte
a versenyzőket, az éneklést és muzsikálást folytassák,
napszaktól, évszaktól függetlenül, iskolában és iskolán
kívül... Daloljanak, zenéljenek, amikor csak lehetőségük
adódik és kedvük van hozzá, hisz a hagyományt nem
ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni, mert nem rab,
hanem megélnünk kell, mindennapjainkban és ünnepeinken egyaránt! Az értékelést az oklevelek átadása követte. Számos ajándék is gazdára talált, melyből a mi
diákjainknak is jutott.

¥¥Dénes

Koppány, szólóének-Arany
(Felk.: Fersch Andrea)

¥¥Tóth

Zsófia és zenekara-Kiemelt Arany
(Felk.: Kovács Márton Bence)
¥¥Turú András és zenekara-Kiemelt Arany
(Felk.: Kovács Márton Bence)
¥¥Csivitelők Énekegyüttes-Kiemelt Arany
(Felk.: Fazekasné Domak Anikó)
¥¥Frey Dávid, szólófurulya-Kiemelt Arany
(Felk.: Feraru Krisztián)
¥¥Andrik Adél, szólóének-Kiemelt Arany
(Felk.: Fersch Andrea)
A hosszú napot játszóházzal és kézműveskedéssel színesítették a szervezők, ahol mi örömünket leltük a délután
folyamán.
Köszönöm a sok gyakorlást a diákjainknak, kollégáimnak a felkészítéseket, a szülőknek pedig, hogy ránk bízzák gyermekeiket és segítik munkánkat!

¥¥Diósi

Csenge, szólófurulya-Ezüst
(Felk.: Feraru Krisztián)
¥¥Gál Anna és zenekara-Ezüst
(Felk.: Kovács Márton Bence)
¥¥Halász-Velner

Hanga, szólóének-Arany
(Felk.: Fazekasné Domak Anikó)

FreyDávid
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Fazekasné Domak Anikó / ének-zene, népzene tanár

Andrik Adél

Dénes Koppány

Halász-VelnerHanga
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREI

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Mint minden ember, a kis óvodások is várják a tavaszt,
a melengető napsugarakat, hogy minél több időt töltsenek el a szabadban.
Március hónapban a Nyuszi csoportos gyerekek is megismerkedtek a polgármesteri hivatal munkájával, a Polgármester úr vezette végig őket az önkormányzat működése
és feladatai között.
A leendő kisiskolásokhoz ellátogatott Kosaras Péter Ákos
igazgató úr és Somfai Sándorné igazgatóhelyettes asszony.
A gyerekek bemutatkoztak; verssel, énekkel bizonyították
érettségüket az első osztályra. Bátran feltették az őket
foglalkoztató iskolai élettel kapcsolatos kérdéseiket.
Március 15-i ünnepünkön a Katica csoportos óvodások
szerepeltek kis műsorral. A Petőfi szobornál a gyerekek
a virágok mellé elhelyezték az általuk készített nemzeti
színű zászlókat, virágokat, madárkákat.
A Művelődési Ház húsvéti rajzpályázatot hirdetett,
melyre gyermekeink is beneveztek az alkotásaikkal.
Készülünk a közeledő Húsvétra. Az ünnephez tartozó hagyományokkal, szokásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Tojásfestés alkalmával ügyességüket is kipróbálhatják.
Az intézmény új bútorokat (tornapadok, kisasztalok,
kanapé, fésülködőasztal) kapott az önkormányzattól,
melyeket nagy örömmel vettek birtokba a kis óvodások.
Köszönjük a táncos szoknyák megvarrását Báhidszki
Nórának és anyukájának.
Idén is Nagy Balázs készítette a fényképeket az óvodásokról. Remélhetőleg e cikk megjelenésekor már gyönyörködhetnek a szülők, nagyszülők a csemetéjük fotóiban.

2016. április 18.
2016. április 19.
2016. április 20.

8-16 óra között
13-16 óra között
8-12 óra között

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
¥¥a

gyermek személyazonosságát igazoló
dokumentumot

¥¥a

gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványt

¥¥a

gyermek TAJ kártyáját

¥¥a

szülő személyi azonosító és lakcímét
igazoló hatósági igazolványát

Gazdag Erzsi

ITT A TAVASZ
Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virághajú kikelet.
Rádfüttyent a bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
S érzed, tavasz van megint.

Bányai Rita
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A „JÖVŐT NEKIK IS”
ALAPÍTVÁNY HÍREI
A tordasi Önkéntes Pont tájékoztató, koordináló szerepét
megőrizve, 2016. évben megújuló programmal népszerűsíti az önkéntes tevékenységeket!
Továbbra is speciálisan az értelmi fogyatékos emberek segítésére fókuszálva célunk a széles körű figyelemfelhívás,
az önkéntesség általános elterjedésének ösztönzése.
A térségben új tájékoztató pontok működtetésével, változatos, konkrét önkéntes tevékenységek ajánlásával a társadalom szélesebb körét megszólítva hívjuk fel a figyelmet
az önkéntesség értékeire, annak társadalmi hatásaira. A
mindennapi életünkbe beépülő önkéntes tevékenység
új értékeket hoz felszínre, motiváló tényező ismereteink
szinten tartásához, fejlődéséhez. Kiemelt célunk hátrányos
helyzetű személyek bevonása önkéntes tevékenységekbe.
Kitekintést szeretnénk nyújtani az önkéntesség gyakorlatára határainkon túl is, melyhez kialakított hazai és nemzetközi kapcsolataink megfelelő hátteret biztosítanak.
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KÖNYVTÁR

Áprilisi ajánlómban olyan kiadványokat szeretnék bemutatni, amelyeket remélhetőleg sokan kikölcsönöznek
majd. Először a kisebbeknek szólókkal kezdeném.
Sokunknak volt kedvenc gyermekkori sorozata Pom
Pom meséi. Csukás István különleges meséinek különleges hősei újra megjelennek
könyv alakban, várva az új
olvasókat. Ismerős a mesekezdés: „Pom Pom ül az ágon, egy
szép hosszú ágon”, és mindennap várja Picurt. Sapkaként a
fejére ül, és amíg mennek az
iskolába, mesél. Most épp az
árulkodó nevű Lesbőltámadó
Ruhaszárítókötélről…
Bodó Béla népszerű Brumi-sorozata is újra megjele-

nik, a Brumi az iskolában már kölcsönözhető.
Jennifer Niven Veled minden hely gyönyörű című regénye már a nagyoknak szól: két szellemes, de sebezhető és
megsebzett középiskolás szerelmi története ez.
Egészen más műfaj Sophie Kinsella könyve, aki egy
szenvedélyes vásárlóról írt fergeteges humorú történetet A
boltkóros Hollywoodban címmel. A főhős minden baját
vásárlással orvosolja, de hát ez csak tüneti kezelés… Vajon
sikerül a látszólag sikeres Beckynek úrrá lennie szenvedélyén? Leszámol a boltkórossággal, mielőtt az élete komédiából tragédiába csap át? A szétszórt, ugyanakkor szerethető főszereplő története könnyed kikapcsolódást ígér.
További új könyvek szintén felnőtteknek:
Jennifer Probst: Trükkös házasság
Lakatos Levente: Szeress jobban!
Silvia Zucca: Asztrológiai útmutató összetört szíveknek
Mira Kirshenbaum: Menjek vagy maradjak?
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

„JÖVŐT NEKIK IS”
ALAPÍTVÁNY

KEDVES OLVASÓK!

2016-ban is várjuk az önkéntesség iránt érdeklődőket a tordasi HANGYA Művelődési Házban
csütörtökönként 15-17 óráig, Válban a Civil
Központban csütörtökönként 17-19 óráig! Ugyanezen időpontban részesei lehetnek az újrahasznosító kézműves technikákat megismertető alkotó
közösség integrált foglalkozásainak!
Március 17-én húsvéti kiskosarat is készíthet –
elsajátítva az újrahasznosító papírfonás technikáját –, ha felkeres bennünket!
Az áprilisi csütörtökökön kaspók, a rongyszobrászat technikájával kültéri virágtartók, képek készítésébe tanulhat bele. Májusban megismerkedhet a jávai batik technikával!
Kísérje figyelemmel honlapunkat (www.jovotnekikis.
hu), tegye fel kérdéseit e-mailben (alapítvany@jovotnekikis.hu) és telefonon (+36 30 4665694).
Mi segítünk, hogy segíthessen!
E. I.
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NAPI TÍZ PERC
A BOLDOG
KISBABÁKÉRT
Mi más is lehetne egy édesanya leghőbb vágya,
mint hogy gyermeke szép, kedves, sikeres és okos,
de legfőképpen boldog legyen?
E tulajdonságok közül némelyik adottság, ám az intelligencia, a majdani tanulási készség fejlesztésében és a boldogság elérésében maguk a szülők is segíthetik kisbabájukat. Az úgynevezett Okosbaba program a gyerekek korai
tanítására hivatott, már néhány hónapos kortól el lehet
kezdeni.
A módszert hazánkban Vankó Magdolna már hivatalosan is alkalmazza, oktatja szülőknek.
A módszer szerint a titok a pöttyös matematikában és a
szókártyákban is rejlik.
Magdolnát kellemes külvárosi otthonában látogattuk
meg, ahol éppen egy anyukával és a kisfiával foglalatoskodott. Az asztalon táblák, pöttyös papírok, szókártyák
hevertek szanaszét. Mint kiderült, ezek az oktatás fontos
kellékei. Az alig két éves Dávid nagyon elevennek bizonyult, amikor a hangszeres posztert mutatták neki: szinte bármilyen hangszer képét felismerte és rá is mutatott,
miután kimondták a nevét. Édesanyjától megtudtuk,
hogy a kisfiú szinte csak a zene iránt érdeklődik, muzikalitását minden bizonnyal édesapjától örökölte. Amióta
az Okosbaba módszert alkalmazzák, Dávid jobban tud
figyelni, elevenebb, és szinte mindent fölismer, ami zenével kapcsolatos. Lássuk hát, mi is ez a módszer, és hogyan
működik a gyakorlatban.
A program Glenn Doman találmánya, aki agysérült
gyermekekkel foglalkozott, és létrehozott egy intézetet
az USA-ban. Később más követői is akadtak, akik először
szintén agysérült gyermekeken alkalmazták a módszert,
majd rájöttek, hogy egészséges kicsiknél
is hasznos lehet. Kiderült ugyanis, hogy
a gyerekek nem hat-hét éves korukban
tudják a legtöbbet tanulni – mint ahogy
azt hisszük –, hiszen az első három évben arányaiban több információt vesznek fel, mint utána egész életükben.
– magyarázza Magdolna a program eredetét.
Amerikában egy kísérlet bizonyította,
hogy a babák ebben a korban bármilyen nyelven meg tudnak tanulni, mert
tudják fogni az akusztikus különbséget. Ez azért van, mert minden ember
poliglott képességgel születik, tehát
10

több nyelven is képes lenne megtanulni akcentus nélkül.Ám csak néhány éves korig, hiszen akkor még nem
feltétlenül ismeri föl az agy, hogy melyik is a konkrét
anyanyelve. Tehát több anyanyelvű is lehet bárki. Ez a
tény is cáfolja, hogy a csecsemők fejében nagy káosz
uralkodik, csak lépésről lépésre tanulnak a szülőktől,
nevelőktől. Ezért tanítom én a szülőket, hogyan tudják
kihasználni ezt a pár évet erre a tanítási folyamatra, és
hogyan tudják napi tíz perc foglalkozással fejleszteni
gyermekük intelligenciáját – mondja Magdolna.
Hogy miből is állhat ez a napi tíz perces foglalkozás?
A matematika oktatásnál például arra kell helyezni a
hangsúlyt, hogy a gyerekek nem számjegyekben, hanem
mennyiségekben gondolkoznak. Ezért olyan kártyákat
mutatnak a kicsiknek, amelyeken pötty van, a különböző
számok érzékeltetésére. Az olvasási készség fejlesztéséhez
pedig szókártyákat pergetnek le a gyerekek szeme előtt,
akik megjegyzik azokat és ismétléskor rámutatnak a kérdezett szókártyára. Ugyanez a helyzet az idegen nyelvű
szavakkal is. Az egész folyamat tulajdonképpen olyan,
mint egy együtt játszás, hiszen a babáknak a tanulás a
legmulatságosabb játék. Ezzel viszont később könnyebbé
válik az iskolai tanulás, feleződhet a tanulási idő, és kön�nyebben kiderül, miben tehetséges a gyermek – fejti ki
Magdolna.
Magdolna szemináriumokat tart, ahol elmagyarázza a
program lényegét, és azt, hogyan tudják a gyakorlatban
alkalmazni az anyukák, apukák és a nevelők. Ő maga is
tapasztalta egyébként a módszer áldásos hatását, mivel
két gyermeke képességeit korábban ezzel a módszerrel
fejlesztette. Magdolna tapasztalatai szerint a foglalkozások során nagyon mély kapcsolat jön létre szülő és a baba
között, amely talán még fontosabb, hogy később jobb képességű kisgyerek, majd felnőtt válik belőle.
Mert a cél nem azt hangsúlyozza, hogy kis zseniket neveljünk a csemetékből, hanem kiegyensúlyozott boldog
gyermekeket.
Bokros Judi,tFMH (Fejér Megyei Hírlap extra)
egykori írásából
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A TORDAS ÉRTÉKMEGŐRZŐ KULTURÁLIS
EGYESÜLET
2015. ÉVI MŰKÖDÉSE,
2016. ÉVI TERVEI
Egyesületünk, mint nagyon sok más civil szervezet, a tavalyi évben az alapszabály módosításokra fordította energiáját. Sokadik nekifutásra a bíróság az Alapszabály módosítását elfogadta, a módosításokat az okiratokon átvezette.
Működésünk alapvetően az három területre koncentrálódott:
- segítségnyújtás az Öreghegy Orbán napi rendezvény
megszervezésében, lebonyolításában
- részvétel a testvér települések Tordasra érkező vendégei
fogadásában, a kapcsolatok ápolásában
- Tájház működtetése, mint az egyik legfontosabb feladat
Az öreghegyi Orbán nap a hegy gazdáinak ünnepe,
amelyet ők maguk szerveznek. A gördülékeny lebonyolításban egyesületünk annyit segít, amennyit igényelnek. Ezen a napon látjuk vendégül a testvér települések
önkormányzati és termelői közösségének képviselőit.
2015-ban is eljöttek Puconci szőlős, boros gazdái. Bánk
küldöttsége most nem tudott eljönni, de mi később ellátogattunk településükre, ahol egész napos programban
vehettünk részt.
A Tájház Szövetség tagjaként, annak felhívására beneveztünk és részt vettünk az országos Tájházak Napja
rendezvénysorozatban, amelyet április 26-án tartottunk
meg. Ez a rendezvény, a Tájház nyitásra való felkészítése és az időszaki kiállítás megrendezése jelentős energiát
követelt. A nyitás napján megjelent több mint 100 fő jól
érezte magát és biztatott bennünket a jövőbeni megrendezésre is.
Egyesületünk legfőbb feladata tehát a Tájház működtetése volt, amelyet teljes mértékben biztosítani tudtunk
úgy, hogy április 26-tól október 3-ig minden szombaton,
vasár- és ünnepnap nyitva tartottunk. A Tájház 51 alkalommal volt nyitva. A látogatók fogadását és tájékoztatását 15 fő önkéntes segítette, akinek munkáját ezúton, itt
is megköszönjük. A látogatók száma 1997 fő volt, ami 39
fős átlaglétszámot jelent.
A tájház eszközei tovább bővültek, újabb és újabb eszközök kerülnek kiállításra, bemutatásra. Mindezek mellett nagy figyelmet fordítunk a karbantartási, restaurálási
munkákra.
A tájház működtetéséhez, az épület padlásterének
szükséges szigeteléséhez anyagi források kellenek, ezért
2013-ban és 2014-ben is kérelemmel fordultunk a Tordas
Községért Közalapítványhoz támogatás biztosításáért. A
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kuratóriumtól végül is (két év elteltével) elutasító választ
kaptunk, amelynek lényege, hogy nem tartják indokoltnak, támogathatónak a tájháznál végzendő épületszigetelési tevékenységet.
Sem az alapítvány sem az önkormányzat nem tartja
érdemesnek és támogathatónak a Tájház üzemeltetését,
amely az ország nagyszámú tájházainak viszonylatában
szinte egyedülálló!
Egyesületünk bevételeiből – néhány jó szándékú támogató és a támogatóink által felajánlott adójuk 1%-ból befolyt összegekből – a legszükségesebbekre jutott pénz, a
tájházat érintő működési költségeket biztosítani tudtuk.
Civil szervezetünk egyéb feladatai körében az Asszonykórus működését a lehetőségeinkhez mérten segítettük,
úgy is, mint a kórus patrónusa, gazdája. Sajnos a kellő
támogatás hiánya, a fáradtság, és a kórus vezetőjének
elfoglaltsága miatt bejelentették megszűnésüket. A megszűnésük bejelentésekor búcsúfellépéssel köszönték meg
a lakosság és támogatóik szeretetét. Színvonalas műsoraikkal sok éven keresztül vettek részt a falu rendezvényein, őszintén sajnáljuk megszűnésüket.
A defibrillátoros csapat összefogása és segítése, a szükséges pártfogásba vétele egyesületünk rendszeres feladatát
képezte az elmúlt évben is.
Ez évi tevékenységünk megújuló honlapunkon és esetenként plakátokon ismerhető meg. Segítünk az öreghegyi gazdáknak, részt veszünk a Tájházak Napján, amely
április 23-24-én lesz országosan (nálunk április 23), és
természetesen részt veszünk a testvértelepülésekkel való
kapcsolattartásban.
Cifka János
Egyesület Elnöke

HIRDETÉS
Germanisztika szakos tanuló
német korrepetálást,
érettségi- és nyelvvizsga felkészítést
vállal kezdőtől B2-es szintig.
Érdeklődni az alábbi e-mail címen:
dareszter@gmail.com,
vagy telefonszámon: 06-30-356-6021 lehet.
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TÁJHÁZAK NAPJA
„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”
A Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívására ismételten csatlakoztunk a „TÁJHÁZAK NAPJA” programjához, melyet idén országosan 2016. április 23-24-én
tartanak.
Alkalom ez arra, hogy az év egy napján tájházaink az
érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a
megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel
tárják ki kapuikat a látogatók előtt.
A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt
ismert Szent György alakja, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. A jeles naphoz legközelebb eső hét-

végén hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a
tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi
megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is
figyelmet kívánunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak napja remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú
tél után, a tavasztól őszig tartó nyitva tartás kezdetén
kiemelt figyelmet fordítsunk saját szűkebb pátriánk egykori életmódjára, paraszti világaira, és mindarra, ami a
hagyományos tudásból ma is hasznosítható, újraélhető
modern világunkban is.
A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása alkalom arra
is, hogy tavaszi, nyári programajánlatunkra, eseményeinkre felhívjuk leendő látogatóink figyelmét.
A Tájházak Napja idén is része a „Vidékjáró” hálózatszerű
együttműködésnek, amelyek megkülönböztetett figyelemre számíthatnak a vidéki életformát előtérbe helyező
sajtó részéről, a közszolgálati televíziók és rádiók turisztikai műsoraitól, a vidék kínálatát népszerűsítő honlapoktól.

A TORDASI TÁJHÁZ
e program keretében 2016. április 23-án, szombaton
nyitja kapuit, ahol 10 órától este 6 óráig várjuk látogatóinkat.
A Tájház szakmai anyagával bemutatjuk a tordasi szlovákok élet
vitelét biztosító, a régmúltban használatos eszközöket és berendezési
tárgyakat. A tájház melletti fészerben bemutatjuk a paraszti gazdaságok eszközeit.
A Tájház hátsó szobájában „Csillag és őszi szó” címmel Sajnovics
János jezsuita szerzetes, nyelvész és csillagász, Tordas község szülötte
életútjára építve időszaki kiállítást rendezünk, amely egész évben, a
nyitva tartás ideje alatt megtekinthető.

BABA-MAMA KLUB

FALUGAZDÁSZ

BABÁS-MAMÁS
PROGRAMOK

ÜGYFÉLFOGADÁS

A Művelődési Házban Kerekítő Mondókás
Móka szerdán 10-től Borka Máriával. A Teremtőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával
pénteken 11-től, Ovis torna csütörtökön 4 órától
Seiler Tündével.
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Szabácsikné Glaszhütter Anett, falugazdász minden páros héten szerdán a Művelődési Házban (Szabadság út 55.) 12.30-16.00
óráig ügyfélfogadást tart. Kérdés esetén hívható a 06 70/436-2449-es telefonszámon.
Email: glaszhutter.anett@nak.hu
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Pilinszky János:
HARMADNAPON
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

„FELTÁMADÁS”
A 61-ES VILLAMOSON
– egy szerzetes emlékei
Már megszoktam, hogy a ruhám sokakban indulatokat
kelt… valószínű pozitívokat is, de akik ennek hangot
adnak, azok zömmel a keserűség és a gúny megnyilvánulásai.
Így volt ez alkalommal is, nagyszombat délutánján. Egy
kedves látogatásból indultam haza, s lélekben készülődtem már az esti feltámadási szertartás hangulatára.
Mikor felszálltam, ő a hátam mögött ült, egyedül – nem
vettem észre. Nekitámaszkodtam a jegylyukasztónak és
úgy zötykölődtem gondolataimba merülten. Majd meghallottam a hangját: egy mondat közepén volt, tehát már
egy elkezdett monológjának foszlányai jutottak hozzám.
Nem értettem még a szavait, de éreztem a vádló hangnemet. Nem volt újdonság… majd csak abbahagyja – gondoltam. Ám egyre hangosabban rákezdett, biztosra véve,
hogy meghallom szitkait. S a végén már az egész villamoson hallható volt fájdalmas kifakadása:
– … mert a papok, meg az apácák beburkolóznak ruhájukba, hogy meg ne lássák a fájdalmat, meg ne hallják
azok kiáltását, akik szenvednek, hogy ne kelljen rajtuk
segíteniük. Mert nem segítenek. Fogalmuk sincs a fájdalomról, a hidegről, mikor az erdőben kell éjszakázni. Fogalmuk sincs a szenvedésről…”
Nem mertem megfordulni. Fájtak a szavai… egyszerre
fájt az igazság és az igazságtalan vád. Furcsa érzés volt.
Szégyelltem magam… Miért is?
Egyre kínosabbá vált a helyzet, és menekültem volna.
Már terveztem, hogy inkább leszállok, a végállomás még
messze volt…
S ekkor érdekes ötletem támadt: Miért vagy ilyen gyáva? Miért nem mész oda? Talán mégis igaza van? Nem
akarod meglátni a fájdalmát? Na és ha pofon vág? És
akkor mi van? Legalább részesülök benne valamennyire.
Ha folytatja, legalább a szemedbe folytathatja. Legalább
meghallgathatod az Egyház nevében, a papok nevében,
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az apácák nevében! Nézz már rá!!! Ki ez az ember?
S akkor megfordultam, ránéztem és rámosolyogtam.
Szemmel láthatóan megdöbbent. Elhallgatott. Ez a kis
szünete annyira felbátorított, hogy leültem vele szembe,
s mosolyogtam rá, mint egy jó barátra. Szerintem nem
értette a helyzetet, nem erre számított. Egy nyugodtabb
hangnemben belekezdett újra:
– Jegyre gyűjtök, hogy kimehessek Ausztriába. Munka
nélkül vagyok, itt nem kapok munkát. Nem rég szabadultam a börtönből.
Értettem az utalást, de nem rendelkezünk saját pénzzel,
nem tudtam neki adni. Ám kezemben volt a vendégségből hozott kedves ajándékcsomag, tele finomságokkal.
Hát, most ennyim van, és az imám, csak ennyit tudok
neki adni. Legfeljebb hozzám vágja. Megpróbálom. Elfogadta, és megenyhült a szíve. Nagydarab, keménykötésű
férfi volt, baseball sapkában, melynek sültője szinte egész
arcát eltakarta, de ekkor felnézett, és láttam könnybe lábadt két szemét. Sírt, és ekkor történt életem legszebb
húsvéti hitvallása. Egyre hangosabban beszélt, de már
nem a szitok jött ki száján, hanem az egész villamos előtt
megvallotta azt, ami éltette, és ami reményt adott:
– Én hiszek az Atyában, és tudom, hogy ő megbocsát.
Mert ő olyan Atya, ki még a Fiát is odaadta, csak azért,
hogy megtudja mindenki, hogy mennyire szeret, Ő irgalmas Atya! Ő teremtett engem is! És tudom, hogy Ő megbocsát nekem! Hiszen ezt ünnepeljük ma! Ez a húsvéti
üzenet, hogy van feltámadás a bűnből! Én hiszek Jézusban! Mert nagy az ő szeretete! Mert Ő itt lakik bennem!
Én viszem magammal mindenhová!
S mellét verve, könnyeit törölgetve ült ott előttem, s én
úgy éreztem, ez volt életem legszebb húsvéti vigíliája. Lehet, hogy nem liturgikus a hely, a stílus, a szöveg – de
ennek az embernek a szívében valóban a Feltámadás reménye élt!
Csak annyit tudtam mondani neki, szintén könnyes szemekkel, hogy: Ámen!
S Ő, a 150 kg-os börtönből szabadult férfi, aki szitokkal és
gyűlölettel fogadott a felszálláskor ruhám miatt, a végállomásnál bennem Krisztusnak csókolva kezet búcsúzott.

KARITÁSZ VÁSÁR
a művelődési házban
április 9-én, szombaton
reggel 8 órától 11 óráig
A befolyt összegből tordasi
rászorulókat támogatunk.
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EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

KÖNYÖRGÉS
A HÚSVÉT
VASÁRNAPI
REGGELI
DICSÉRETBŐL

ÁPRILISI LITURGIKUS NAPTÁR
-Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek (Előesti
Szentmise Gyúró szombat 17 óra)
-Zsolozsma áldoztatással minden pénteken 6.30
-Kóruspróba minden csütörtökön a Közösségi Házban 19.30
-Szentségimádás templomi hirdetés szerint

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted
a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját.
Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts
újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen
A Feltámadás ünnepe részesítsen mindnyájunkat a mindent legyőző Szeretet örömében!

HÚSVÉTI ORATÓRIUM
Április 10-én a Katolikus templomban a búcsúi misét
követően 15 év után ismét bemutatásra kerül egy gitáros Húsvéti Oratórium. Mindenkit szeretettel várunk!

Ápr. 2.

szombat gyóntatás 9.30-tól

Ápr. 3.

Gyermekeink Elsőáldozása az Isteni Irgalmasság
vasárnapján

Ápr. 4.
hétfő

Gyúró este 6 óra - Urunk születésének hírüladása / Gyümölcsoltó Boldogasszony Főünnep
szentmise

Ápr. 10.

Templombúcsú szentmiséje; meghívott celebráns Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész
„Rozsé atya”, zarándokok fogadása; agapé a Művelődési Házban

Ápr. 30.

Egyházközségi kirándulás Bodajkra

Máj. 1.

Édesanyák, Nagymamák megáldása

Zelk Zoltán: HAIKUK
Este

Akkor

Mert így igaz

Most fogja meg vagy most engedi el
kezem az Isten?

Már hallgat a szív. Fölhangosodnak
Isten léptei.

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

RENDSZE RES HETI

ALKALMAINK:

Vasárnap 9 órakor – Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szerdán 18 órakor – Bibliakör

LELKÉSZI HIVATAL
ELÉRHETŐSÉGEI
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az evangélikus egyház
helyi, regionális és országos tavaszi-nyári programjait:
EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓI NAP lesz Komáromban 2016. május 16án, ahová gyülekezetünk minden tagját nagy szeretettel várják a szervezők.
SZÉLRÓZSA Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó
2016. július 27-30. MÁTRAFÜRED
NAGYVELEGI EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TÁBOR
2016. július 31 - augusztus 6.
FÖLD SÓJA
Közép-Európai Keresztény Találkozó Budapest, 2016. július 7-10.

NAGYVELEGI
EGYHÁZMEGYEI
IFJÚSÁGI TÁBOR

EVANGÉLIKUS NAPKÖZIS GYEREKTÁBOR
2016. június. 27- július 1.

Minden óvodás és alsó tagozatos iskolás gyermeket
szeretettel várunk ebben az időpontban.
helyszín: Tordasi Evangélikus Templom udvara

2016. július 4-8.

Július első hetében minden gyúrói (óvodás és iskolás) és tordasi felső tagozatos iskolás
gyermeket várunk Gyúróra, ahol
Huszák Zsolt zenész közreműködésével gitáros-zenei tábort szervezünk.
helyszín: Gyúrói Evangélikus Parókia udvara
Érdeklődni és jelentkezni Kokaveczné Árvai Erikánál
a 06-20-380-3166 telefonszámon,
és a kokaveczne@gmail.com címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2016. április 30.
Mindenkit szeretettel várunk!

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK:
09:00
Vasárnap

Hétfő

Szerda

Péntek

Bibliakör óvodás és általános iskolás
gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

19:30

Kosársuli a tornateremben

18:00

hónap 1. szerda: Imaközösség családoknál
hónap 2. szerda: Női kör
hónap 3. szerda: Imaközösség családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

17:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)
Ifjúsági alkalom

Szombat
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szombatján
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„Húsvét Után”
z e n és

est i

A

Baptista

Tordasi

a l k a lmak
Gyülekezetben

.
pr. 1180:0.0
Ápr. 188:0. 0 Ápr. 9
18:00 Á

szolgáló:
HALÁSZ ATTILA

szolgáló:
PARÓCZI ZSOLT

szolgáló:
PAPP JÁNOS

dicsőítés:
szentendrei ifjak

dicsőítés:
Sinka Gábor,
Bokros Virág

dicsőítés:
Hellinger András
és csapata

ifjúsági lelkipásztor

lelkész

Az alkalom végén szeretetvendégség.
Szeretettel várunk Mindenkit!

Baptista Egyház Elnök

Tordasi Baptista Gyülekezet
Dózsa György utca 7.
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APRÓHIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

KERETES HIRDETÉSEK

tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

nem tordasiaknak
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre
fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi
hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 %
kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az
árak tartalmazzák az áfát.

SZERETETTEL VÁR
MINDENKIT AZ AMIGO
KUTYAKOZMETIKA
TORDASON Cím: 2463, Tordas Sport u. 8.
Telefonszám: 0620/9538130

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: április 22.

16

TÁMOGASSA CIVIL
SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL!
Tordas Községért Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő
Egyesület
adószáma: 18500165-1-07
Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07
Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07
Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-1-07
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
adószáma: 18618736-1-07
Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószáma: 18486582-2-07
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A Tordasi Polgárőrség 2016. február 22-én megtartotta
éves Közgyűlését. A gyűlésen a tagságon kívül részt vett
Nagy Lajos tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi főfelügyelője,
és Egerszegi Andrea tűzoltó zászlós, katasztrófavédelmi
megbízott, Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Petercsák György, a rendőrségi körzeti megbízott, és Juhász Csaba polgármester.
A közgyűlés alaphangulata a szervezet és tagjainak
elismerése volt, hiszen 25 éve alakult meg, és működik azóta is megszakítás nélkül a Tordasi Polgárőrség.
Ilyen múlttal egyik környező település polgárőrsége sem
büszkélkedhet.
A napirend előtt Nagy Lajos tűzoltó alezredes Emléklapokat hozott azoknak, akik 2015 nyarán a nagy
vihar során a kialakult helyzet kezelésében és a kárenyhítésben példamutató módon részt vettek. Emléklapot
kapott: Albert Balázs, Andorfy Ottó, Andorfyné Pintér
Andrea, Gál Gergely, Gál Ildikó, Gönczi János, Gönczi
Jánosné, Papp Sándor, Porcz Péter, Süller Zsolt, Tóth
Szabolcs, Tóth Zoltán. Azoknak, akik a helyszínen
nem tudták átvenni, időközben eljuttattuk az emléklapokat.
Ezek után a vezetőség tagjai beszámoltak a szervezet
elmúlt évi munkájáról, gazdálkodásáról és a teljesített
szolgálatok statisztikai összesítéséről, valamint ez évi
terveiről. A Felügyelő bizottság részéről az egész szervezet és annak vezetőinek megfelelő munkavégzésére
vonatkozó nyilatkozat hangzott el.
Továbbra is fő feladatunk a falu biztonságának, a lakók
és vagyontárgyainak védelme. Módszerünk továbbra is
a település területén éjjel és nappal végzett figyelő szolgálat, valamint az egyedi megkeresésekre, felkérésekre
végzett, rendezvények lebonyolításában való részvétel,
azaz az esetenkénti biztosításokban való közreműködés, és az előforduló váratlan eseményekre való megfelelő reakció. A szervezet működésében nem tervezünk
jelentős változtatást.
A közgyűlés a beszámolókat egyhangúan elfogadta.
A hozzászólások során Cseh István, a megyei szövetség elnöke méltatta munkánkat, és köszönte meg
a szervezetünk tagjainak az önkéntes tevékenységet.
Azok, akik alakulásunkkor már tagok voltak, és most
is aktívak, szintén Emléklapot kaptak: Andorfy Ottó,
Cifka János, Gurabi Tibor, Gurabi Tiborné, Hídvégi Ferenc, Hídvégi Flórián, Lászlóné Szabó Julianna, Müller
István, Müller Istvánné, Szabó Imre, Szénási Zoltán,
Turda Sándor, Varjas István.
Andorfy Ottó az egyesület nevében, megköszönve eddigi munkásságukat, oklevelet adott át Király KálmánTORDASI
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nak több évtizedes, Tóth Imrénének és Tóth Imrének 10
éves munkájukért.
A közgyűlésünk végén a képviselő testület kérése, annak megvalósítása volt a beszélgetés tárgya. Az iskola
vezetése alapján a képviselő testület kérése az volt, hogy
a polgárőrség minden tanítási napon reggel legyen jelen,
és aktívan vegyen részt a gyerekek biztonságos közlekedésének segítésében. A tavalyi iskolai szünet előtti és a
nyár utáni időszak szolgálataiban részt vevők véleménye alapján ez jelentős leterhelést jelent önkénteseinknek. Ennek a kérdésnek a végleges megoldását a közgyűlés alatt nem sikerült megtalálni.
Az összejövetel végül egy hosszabb, szabad beszélgetéssel folytatódott, immár kötetlen beszélgetés formájában.
A közgyűlésen felvetődött feladat megbízható és hos�szú távú megoldását még napokig kerestük az Önkormányzattal közösen. Az Önkormányzat és az iskola
kérésének eleget téve azóta megállapodtunk, hogy márciustól minden nap segítjük a gyerekeket a biztonságos
átkelésnél. Ennek végrehajtásához kérjük, hogy aki ebben a reggeli időszakban vállalni tud közreműködést, az
jelezze ezt Somfai Sándornénál vagy Andorfy Ottónál.
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. Folyamatos célunk a tagság létszámának növelése, hogy a lehető legtöbben tudjunk a faluközösség
érdekében tevékenykedni.
Nem hisszük, hogy van olyan lakója településünknek,
aki ne hallott volna rólunk, a Tordasi Polgárőrségről,
munkánkról. Kérjük, hogy aki jobban meg szeretne ismerkedni munkánkkal, esetleg úgy érzi, hogy – akár
csak esetenként is, vagy csak bizonyos részfeladatoknál
- szeretne önkéntes társadalmi munkával a falu érdekében ebben minket segíteni, az keressen bennünket.
Kérjük, hogy akinek a falu közbiztonságával kapcsolatosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van, hívja a polgárőrség telefonszámát. Éjjel-nappal, a közismert
telefonszámon igyekszünk segíteni a rászorulóknak lehetőségeink és a törvények által szabott keretek között.
Tordasi Polgárőrség
vezetőség

Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Járőrautó telefonszáma: 06-30/63-08-777
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk:
11670009-07856100-70000008.
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FUTBALL

UTÁNPÓTLÁS HÍREK
Február 13-án Száron jártunk, korosztályos tornán. Csapataink 1-1 arany-, ezüst- és bronzéremmel tértek haza.
U7-es csapatunk nagyot küzdve a döntőben ezüstéremmel vigasztalódott.
U11-es csapatunk kétséget kizárva nyerte meg a tornát kapott gól nélkül! A mindent eldöntő mérkőzésen 1-0-ra vertük ellenfelünket, a Vulkán Tatabánya SE-t, habár a játék
képe alapján a győzelem nagyobb arányú is lehetett volna.
U13-as csapatunk szoros mérkőzéseken mindössze egy
vereséggel a 3. helyet szerezte meg.
Gratulálunk a tornán résztvevő játékosainknak és köszönjük a szülőknek a biztatást. (Csillag Szilveszter edző)
A téli felkészülési időszak utolsó tornáján, Szár községében ragyogó játékkal rukkoltak ki serdülő játékosaink.
Már az utolsó mérkőzés előtt bebiztosították első helyüket. Csapatunk előtt fejet hajtott Lovasberény, Vértessomló, valamint a házigazdák első számú csapata is. A
torna szervezőinek köszönjük a meghívást, a lehetőséget,
a szülőknek pedig a töretlen, lelkesítő szurkolást!
(Fazekas Attila, edző)

PÁLYAFELÚJÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani a martonvásári Sági
Gazdaboltnak, a tordasi Fajtakísérleti Állomásnak és
Turú Gábornak, hogy felajánlásuk révén a szükséges
pályakarbantartási feladatainknak az egyesület megterhelése nélkül tudtunk eleget tenni. Ennek köszönhetően műtrágyáztuk a centerpályát, ami szerencsére
ismét kezdi visszanyerni régi fényét.
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JUDO - CSELGÁNCS

BUDAÖRS KUPA
2016.02.12.
A budaörsi városi sportcsarnok adott helyet ennek a
nagyszabású nemzetközi versenynek.
A hazai csapatokon kívül Bulgária, Románia, Szerbia/
Montenegro, Szlovákia, Ukrajna képviseltette magát.
Az 507 versenyzőt felvonultató versenyen szakosztályunkat U10 korcsoportban Lövei Vilmos és Lövei
Dániel, Diák C korcsoportban Tóth Boglárka, Diák B
korcsoportban Tóth Levente képviselte. Mind a négyen
nagyon szépen, bátran küzdöttek és kimagasló eredményeket értek el.

Eredmények:
U10 korcsoport
A legnépesebb korcsoport volt, itt 118 ifjú judoka
tette próbára magát 39 klub képviseletében.
Lövei Vilmos III. helyen,
Lövei Dániel VII. helyen;
Diák „C” korcsoportban
Tóth Boglárka III. helyen;
Diák „B” korcsoportban
Tóth Levente az V. helyen végzett.
Szakosztályunk nevében gratulálunk és további szép
eredményeket kívánunk.
Kalamár Domokos, testnevelő tanár /judo edző

CITROMKRÉMES
TÚRÓS SÜTEMÉNY
SÜTIK TORDASRÓL
Egy egészséges süti recepttel köszöntjük a
tavaszt, mely – a WHO ajánlását követve –
ezúttal nem tartalmaz cukrot, így cukorbetegeknek is ajánljuk.
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények,
édes tészták receptjeit, melyet tordasiak
készítettek. Akik szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen meg is örökítik,
és mindezt szívesen megosztják a Kisbíró
olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el a
fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu
email címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba.
Süssünk együtt!
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A kekszalaphoz: 15 dkg cukormentes háztartási keksz,
2 ek nyírfacukor, 10 dkg vaj
A túrós krémhez: 50 dkg túró, 10 dkg tejföl, 2 tojás, csipet
só, 10-15 dkg nyírfacukor ízlés szerint, fél citrom leve
A citromkrémhez: 3 tojás, 10 dkg nyírfacukor, 3 citrom
leve, 5 dkg vaj, 1 ek kukoricakeményítő
A kekszet daráljuk le apróra, majd morzsoljuk össze az
olvasztott vajjal. A tepsit béleljük ki sütőpapírral, majd
nyomkodjuk bele egyenletesen a morzsát.
A túrós krém hozzávalóit egyszerűen turmixoljuk pépesre, majd öntsük a morzsára. 170 fokos sütőben 40 percig süssük.
Közben a citromkrém hozzávalóit egy kézi habverővel
verjük fel egy mély tálban a vaj kivételével. Majd vízgőz
felett, folyamatosan kevergetve sűrítsük be. A kész krémben keverjük el a vajat. A citromkrémet öntsük a kisült
süteményre, és hagyjuk kihűlni.
A sütit tegyük 2-3 órára a hűtőbe, mert így szépen lehet
majd szeletelni.
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06-22/467-324
DEFIBRILLÁTOR

!

06/20-413-93-30
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 (41-es m.)
06-20-245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 80/203-895
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
EON (GÁZ)
06 80/424-242
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
30/337-87-37
KUTYABEFOGADÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30 961 4645

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:
Dr. Jellinek Kinga
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:

Gyógyszertár
nyitva tartása:

Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06-22/ 467-324

