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P ro g ra m o k
április 4én
Sajnovics téri park
ünnepélyes átadása
április 5én
Termelői Piac
április 5én
Vas és papírgyűjtés
április 24én
Szív klub
április 232425én
Óvodai beiratkozás
április 282930án
Iskolai beiratkozás
április 30án
Májusfa állítás
május 1én
Főzőverseny és duatlon

“Mert nekünk ott van az otthonunk,
Ahol gyermekként játszottunk.
Apánk az ajtóban állt,
anyánk étellel várt,
Ahol ébren is álmodtunk”
(Nyerges Attila)

Futóverseny

Óvodai Hírek

Pedagógusok, szülők, a Tordasi
Futóklub tagjai együtt. Nagyot
álmodtunk. Három távra, 2, 5 és 10
km-re írtunk ki futást, és hogy komoly színezete legyen a rendezvénynek, nem csak a helyi
lakosságot, de a környékbeli, sőt
budapesti futóklubok tagjait is
meghívtuk. Így, mi magunk is meglepődtünk, amikor az előnevezések
száma meghaladta a 100 főt.

Farsangi mulatságunkkal elűztük a
telet az óvodánk környékéről. Kis
időre a Szülők is belátogattak a
csoportokba, ahol meghallgathatták műsorunkat, ezután tovább
folytatódott a vígalom a gyerekek
egymásnak is bemutatkoztak. Ezt a
fergeteges mulatságot zenés, táncos bohóc műsorral zártuk és természetesen az elmaradhatatlan
sütemény kóstolással!

(Folytatás a 5. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)

Iskolai farsang

Önkéntest keresünk!

Azon túl, hogy történelmet írtak a
megosztott első helyezéssel, hiszen
elvitathatatlan volt a végzős osztály dicsősége is, csak arra jutottam
az este végére, olyan tiszták még.
Persze, év közben van fújás meg
sérelem, de a közös, az együtt
csinálni valamit, az nagyon jól
megy még.

közérdekű önkéntes tevékenység
végzésére:

(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 20. oldalon)

-ping-pongozni szerető és tudó
személyt
-kerékpározást kedvelő önkénteseket, akik egyéni segítséget
tudnak nyújtani
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a kiépített gyalogúton a gyermekek biztonságosabban
tudnak eljutni az iskolába. Kérjük, mindannyiunk biztonsága érdekében vegyék is ezt igénybe!
Az óvodások nagy örömére végre kiszáradt az óvodaudvarban épült új játszóvár aljzata, így az önkormányzat
brigádja leragasztotta a gumiburkolatot, elegyengette a
terepet és visszaállította a megnagyobbított udvar
kerítését. A napokban fejeződik be az iskola felújítására
kiírt közbeszerzés, így reméljük, még tavasszal el tudják
kezdeni a nyertesek a munkát.
Mindezekből jól látszik, hogy minden eszközt megragadunk arra, hogy fejlesszük a településünket. Emiatt
sokan jelzik felénk örömüket és büszkeségüket amiatt,
hogy tordasiak.
Mégis hallani olyan hangokat, hogy ez miért nincs kész,
azt miért nem újítottuk már fel. Túl hamar hozzászokunk a világhoz, amiben élünk, egyre újabb igényeink támadnak, és gyakran elfelejtjük, hogy mindez
sok-sok ember fáradságos munkájának gyümölcse. Ma
már természetesnek vesszük, hogy van szép iskolánk,
óvodánk, művelődési házunk, kátyúmentes főutunk,
parkunk, pedig sokat kellett várni arra, hogy ezek
elkészüljenek. Ma már természetes az is, hogy majdnem
mindenkinek van mikrohullámú sütője, mosogatógépe,
számítógépe, mobiltelefonja, pedig régen ezek nélkül is
lehetett teljes, szép életet élni. Gondolkozzunk el, mit
várunk el a magunk részére, és mit teszünk mi a
közösségért, a településért. Mi azon dolgozunk, hogy
ezek az igények előbb utóbb megvalósuljanak, és ehhez
várjuk az Önök segítségét is. Növeljük együtt közös
értékeinket!
Juhász Csaba polgármester

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Kedves Tordasiak!
Ahogy tapasztalhatták, a szárazabb, napsütéses idő
megérkeztével, több helyen kezdődtek el, vagy folytatódtak az építkezéseink. A parkban a helyükre kerültek a kandeláberek, a pergolák fogadószerkezetei és a
kerékpár tárolók. Elkészült a tárolóépület teteje és a
vakolása is. Kiültetésre kerültek a növények és elvetettük a füvet. Március második felében felállításra kerülnek a pergolák és elhelyezzük a padokat. Így terveink
szerint április 4-én adjuk át az elkészült parkot a végleges formájában Tordas közösségének.
A tavalyi év végén, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, elnyert kiegészítő
támogatásból elkészült a tornaterem külső hőszigetelése, mely méltó befejezése a néhány évvel
ezelőtti teljes felújításnak. Szintén ebből az összegből
építettük meg az iskola alatti parkolót, melyet
reményeink szerint a tanárok és a szülők is egyaránt
fognak használni. Itt kényelmesebben lehet parkolni és

Testületi Összefoglaló
Tordas Község képviselő-testülete 2014. február 13-án
tartott rendkívüli testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
• döntött az iskolai 22x42 m-es műfüves tornapálya és
pingpong asztalok pályázat önrészének biztosításáról
• döntött a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatalról
szóló megállapodás módosításáról
• elfogadta Tordas Község Középtávú, 2014-2018
közötti Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióját

Ruhaszerviz Gyúrón!
Rövid határidővel vállaljuk ruhák átalakítását, javítását, függöny varrását és szegését,
derékszűkítést és bővítést, nadrágszár felhajtását, foltozást és stoppolást, méretre
igazítást, cipzárak cseréjét, jelmezvarrást, gombozást, zsebcserét, béléscserét.
20/313-6979 • Gyúró, Thököly utca 10.
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Új traktor
Az idei évben is sok teendő vár az önkormányzat karbantartó brigádjára. Ezért is örültek nagyon, mikor az
önkormányzat vezetése úgy döntött: új traktort vásárol
a régi helyett. Erre a takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően a tavalyi év végén nyílt lehetőség. Az új,
TUBER T-40-es gép jelentősen megkönnyíti mindennapi
munkájukat. Igaz, a tél számottevő havazás nélkül múlt
el, így a hozzá vásárolt hótoló lapátot nem tudták
kipróbálni még teljes üzemben. A kis zöld traktor így is
nagy szolgálatot tesz a falu különböző pontjain
munkálkodó kis csapatnak, hiszen az önkormányzat új
beruházásaihoz nagy szükség van rá. Reméljük, a
lakosságnak is nagy megelégedésére szolgál majd az
igyekezet, melyet településünk szebbé tételéért fejtenek
ki.
Juhász Csaba polgármester

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07

Figyelje minden nap!

Szeretettel meghívom
Önt a felújított
Sajnovics tér
ünnepélyes
átadására.

www.tordas.hu – mindig naprakész, aktuális
információk, gyors tájékoztatás.
Tordas Község már a facebookon is:
https://www.facebook.com/tordas.kozseg
Labdarúgás rajongók keressék a Tordas Rajongói Oldal és az Utánpótlás focista szülők csoportokat, a futást kedvelők a Tordasi Futóklub
oldalt!

Az átadás időpontja
2014. április 4. 17 óra.

SZÍV KLUB

Ünnepi beszédet mond:
Tessely Zoltán.

Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indítunk havi rendszer
ességgel, ahova kortól és betegségtől függetlenül
várunk minden érdeklődőt.

Juhász Csaba
polgármester

Helyszín : Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden hónap negyedik
csütörtökén
Időpont: 2014.04.24e 14.00 óra
Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás
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8. osztály:
1. Pápai Áron
2. Szpisják Doroti

I SKOLAI H ÍREK

92 pont
85 pont

Gratulálunk a szép teljesítményekhez.
A Tankerület iskoláinak matematika versenyt hirdettünk meg.
A baracskai, ráckeresztúri, ercsi, gyúrói iskolák diákjait
láttuk vendégül, majd külön az alsó és külön a felső
tagozat számára lebonyolításra került a verseny.
A felső tagozatosok párban dolgoztak a feladatlapon, a
kicsik egyénenként oldották meg.
6. osztályban a következő eredmények születtek:
I. helyezettek: Schmidt Ferenc
Tulipán Dániel Váli, Vajda János Ált.Isk.
II.helyezett: Cselikovics János
Turú András Tordas, SajnovicsJ. Ált.Isk.
III.helyezett: Kleman Noémi
Takács Réka Tordas, Sajnovics J. Ált.Isk.

Február 21-én hivatalosan is elbúcsúztattuk a telet az
iskolai farsangi karneválon.
Szeretnék köszönetet mondani a Kedves Szülőknek minden segítségért. A finom süteményekért, a szendvicskészítésért, a büfében való segítségért. Mindenki jól
érezte magát, a jelmezek ötletesek, a műsorszámok
vidámak, színvonalasak, szórakoztatóak voltak.
A zsűri úgy értékelte a produkciókat, hogy mindenki, aki
csoportos jelenettel, műsorszámmal készült, illetve kiscsoportban jeleskedett valamilyen produkcióval, jutalmat kapott. Ugyanígy lett értékelve minden ötletes
egyéni jelmez, illetve produkció.
Lezajlott a felső tagozatosok „Szép magyar beszéd”
verseny területi fordulója Bicskén.
5-6. évfolyamon:
Takács Anna 5. oszt. tanuló
IV. helyezést
7-8. évfolyamon:
Pápai Áron 8. oszt. tanuló
III. helyezést
Szpisják Doroti8.oszt. tanuló szintén III.helyezést ért el.

3. osztályosok versenyében:
1.
Tóth Anikó
2.
Szabados Csaba
3.
Ferenczi Dávid
Valuschek Imre Ottó

Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Ercsi

4. osztályosok eredményei:
1.
Petz Ilona Sára
2.
Ferencz-Csibi Nóra
3.
Körmendi Dominik
Sass Szilvia

Tordas
Baracska
Vál
Baracska

Gratulálunk valamennyi versenyzőnek, köszönjük az
iskolák részvételét.
Március hónapban méltó módon emlékeztünk a forradalom és szabadságharc eseményeire.
Március 20-án az alsó tagozatosok számára színházlátogatást szerveztünk.
A „Tehetségnap keretében néptáncosaink és zenészeink
jeleskedtek, valamint iskolánk tehetséges tanulói, diákjai szerepeltek.
Már hagyomány iskolánkban, hogy Nyílt tanítási
napokon várjuk a kedves szülőket
nagyszülőket, hogy betekintést kapjanak az iskola
életébe.
Március 25-én reggel 8 órakor várjuk szeretettel a
leendő első osztályos szülőket a Szülői Fórumon, majd
25-26-án pedig a megjelölt tanítási órákon várunk minden érdeklődőt szeretettel.
Részt veszünk a pázmándi iskola által meghirdetett
területi versmondó és matematika versenyen, a mezei
futóversenyen, néhányan a sakkversenybe is beneveztek.
Április hónapban a Váli Vajda Napok területi versenyein
is részt szeretnénk venni. Szintén versmondó, matematika és mezei futóversenyt hirdettek meg.

Gratulálunk a szép eredményekhez.
A Simonyi Zsigmond helyesíró verseny területi fordulójának eredményeként a következő helyezések
születtek:
5. osztályban:
1. Tóth Barnabás
5.b.
95 pont (40+55 pont)
2. Takács Anna
5.a.
92,5 pont
3. Kesztler Dorottya 5.b.
90 pont
Tóth Viola
5.b.
90 pont
4. Gál Anna
5.a.
89 pont
5. Teszár Vilmos
5.a.
84,5 pont
6. osztályban:
1. Baranyi Panna
2. Cselikovics János
3. Kleman Noémi
4. Puskás Petra
5. Turda Boglárka
6. Zoltai Tamás
7. osztályban:
1. Kovács Nikol
2. Weinelt Veronika
3. Szabó Réka

a tordasi önkormányzat lapja

97 pont
94 pont
93 pont
90 pont
88,5 pont
85 pont
94 pont
87 pont
84 pont
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A március 8-án megrendezésre kerülő I. Jótékonysági
Futás sikeréért az iskolavezetés nevében minden
szervezőnek, támogatónak és természetesen minden
résztvevőnek köszönetet szeretnék mondani.
Kívánok mindenkinek további sikereket

Az elért eredményeinkről majd a következőkben fogunk
beszámolni.
Április 5-én a DÖK szervezésében vas- és papírgyűjtés
lesz. Kérjük szépen ehhez a kedves szülők segítségét.
Szintén április 5-én lesz a megyei helyesírási verseny,
melyen a területi verseny helyezettjei képviselik
iskolánkat.
Április 16-án a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére iskolai
szavalóversenyt szervezünk.
A tavaszi szünet április 16-tól kezdődik, a szünet után
április 23-án jövünk ismét iskolába.
Májusban készülünk az édesanyák, nagymamák köszöntésére, a leendő első osztályosok fogadására, majd
következnek a szokásos májusi programok.

Somfai Sándorné
A leendő első osztályosok beiratkozásának ideje:
2014. április 28. (hétfő) 8.0018.00 óra között
2014.április 29. (kedd) 8.0018.00 óra között
2014.április 30. (szerda)8.0018.00 óra között

Mertünk nagyot álmodni…
„Mivel is lehetne még a diákönkormányzatot támogatni?”- tette föl a
kérdést Kriszta, amikor a kupakszállításból visszaérkeztek. Gyűjtöttünk
már papírt, vasat, kupakokat, igyekszünk minden lehetőséget kihasználni a diákönkormányzat „vagyonának” növelésére, de a kiadás is
igen sok, főként, ha a szülőket is meg
szeretnénk kímélni sok felmerülő
költségtől.
Szervezzünk hát egy futóversenyt.
Az ötlet valahogy így született meg
tavaly decemberben. Komolyan gondoltuk akkor, vagy sem, már nem is
emlékszünk, de biztos, hogy valami
motoszkált bennünk, mert a beszédet tettek követték, és egyszerre
csak a szervezői munkák kellős
közepén találtuk magunkat. Pedagó-

gusok, szülők, a Tordasi Futóklub
tagjai együtt. Nagyot álmodtunk.
Három távra, 2, 5 és 10 km-re írtunk ki futást, és hogy komoly
színezete legyen a rendezvénynek,
nem csak a helyi lakosságot, de a
környékbeli, sőt budapesti futóklubok tagjait is meghívtuk. Így, mi
magunk is meglepődtünk, amikor az
előnevezések száma meghaladta a
100 főt. Természetesen, tudtuk,
hogy színvonalas rendezvényt kell
ahhoz létrehozni, hogy mindenki
kellemes élménnyel gazdagodva, jó
hangulatban távozzon. Futóversenyről lévén szó a színvonalat
elsősorban a pálya milyensége, kijelölése, a frissítés és a felvezetők
biztosítják. Ezek megszervezését és
lebonyolítását vállalta magára Gaál
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Tamás, aki komoly hozzáértésről
tett tanúbizonyságot.
Szponzorokat kerestünk (a támogatók és segítők névsora a cikk
alján), meghívókat küldtünk, listákat
írtunk, ajándékcsomagokat állítottunk össze és még ki tudja, mennyi
mindent kellett megtenni a rendezvény sikeréért. Volt, hogy már
reménytelennek látszó helyzetet
mentett Turda Sanyi bácsi, akinek
igen hálásak voltunk.
Aztán eljött a nagy nap. Madárcsicsergésre ébredtünk az éjszakai
zuhogó eső után, és az utolsó simítások végzése közben észre sem vettük, hogy a nap is kisütött. Minden,
mindenki a helyén. Szülők hatalmas
tálca pogácsákkal, süteményekkel
érkeztek, hogy a futásban megéhező
gyerekeket és vendégeket ellássák
étellel, itallal.
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Zsuzsa néni bemelegítő tornája után
igazgató úr nyitotta meg a futóversenyt, majd mindenki boldog
mosollyal figyelte, ahogy az első
mezőny, az 5 kilométer elstartolt.

Nem sokkal később a 2 km
következett. Azért, hogy a 10 km-t
futók a rövidebb távokon igény
szerint be tudjanak melegíteni, ezt a
távot később indítottuk, 10.45-kor.
Minden futót visszaérkezéskor befutócsomag várt.
A távokról visszaérkező gyerekek,
illetve a futók családtagjai több
program közül választhattak: volt
zumba (Gabi néni vezetésével), póni
lovaglás, sorversenyek, foci.
A résztvevők jó kedvűen, futás és
gyaloglás által feltöltődve indultak
haza, sokan azzal a boldog tudattal,
hogy hosszabb távot tudtak lefutni,
lesétálni, mint arról korábban
álmodni mertek volna.

BSI (Budapesti Sport Iroda)
Infopress
Ringinger
Kossuth Kiadó
Dr. Harbula Ildikó
Okos Ovis Magazin
Hóka Lovarda
Ankel Kft
Turda Sándor
Derecskei János
BOTÉSZ Vál
Virágbolt Tordas

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A SEGÍTSÉGET!
Tordasi Polgárőrség
Gaál Tamás és Gaál Valéria
Tordasi Futóklub
SZMK
Halenár Krisztina és családja
Kleman Király Krisztina és családja
tordaspapir.hu (Schmitsek József)
Agip benzinkút
Pintér Sándor és családja
CBA Martonvásár
Andrik család
Hegedűs Móni és Szabó Attila

A diákönkormányzat kasszáját a
rendezvény 150.000 Ft-tal gazdagította.
Köszönjük minden futónak, gyaloglónak a részvételt!

Lövei Eszter
Gyugyi Péter
Hüber- Gerberich Erika és családja
Weinelt László
Viki ABC Tordas
Keresztesi Raul
Tomai Zita
iskolánk pedagógusai és dolgozói
Kerekes Lajos(Pékség)
Nagy Csaba, Varga Orsolya
Önkormányzat

Martonvásár, Tordas, Gyúró!
Keddenként Három Község Nap
a Tordasi Csárdában!

Elkezdődhet az iskola
bővítése
Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a
beadott kérelmünket méltányolták
és úgy döntött a Kormány, hogy 50
millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesít minket az iskola
bővítésére.

a tordasi önkormányzat lapja

30% kedvezmény itt fogyasztás esetén,
lakcímkártya bemutatásával.

Köszönjük!

Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165-1-07
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Az iskolai farsang
mondja annál jobb, annál magasabbra kerülnek a
képzeletbeli dobogó fokán. Olyan későn mondta, hogy
akkorra már csak a dobogó tetején volt hely.
....Folytatódott a délután. Kingám marcell hullámmal a
hajában, átszellemülve és nem titkolt izgalommal lépett
a társai elé. Helyesek voltak ahogy próbáltak kamaszlányból egy ruhacserével, kimért hölgyekké avanzsálni.
Kinek így kinek úgy, de végül is felállt az osztály. Fiúk
,,büszkén,, az oldalukon kamaszos vigyorgással léptek
színpadra. Miközben az osztályprodukciót próbáltam
egészében nézni, csak a Kingám mozdulatait figyeltem.
Olyan jó volt, olyan mosolyogtató! HACCÁRÉ HACCACÁRÉ ...Voltak fenntartásaim az osztályprodukciókkal
kapcsolatban. Voltak! Miután azt látom milyen
közösséggé kovácsolja őket egy ilyen megmérettetés,
másként gondolom. Minden osztály produkciója igazán
remekbe szabott volt. A szememmel kerestem a
szülőket, hogy lássam a tekintetüket, hogy oda bólintsak
elismerően. Nagyon jót szórakoztam és miközben azon
járt az agyam, Emmám éppen merre tekereg a forgatagban, Kingát öleltem és hallgattam a lelkesedését. ,,Anya
nézd, jaj de jó...anya őt nézd és őt, és az a lány látod, látod
milyen szép...,, Majd tapsolt és ütötte a ritmust a lábával.Azon túl, hogy történelmet írtak a megosztott első
helyezéssel, hiszen elvitathatatlan volt a végzős osztály
dicsősége is, csak arra jutottam az este végére, olyan
tiszták még. Persze, év közben van fújás meg sérelem,
de a közös, az együtt csinálni valamit, az nagyon jól
megy még .
Raffer Gabriella

A tegnapi műsoros tél űző farsang közben és utána is
kavarogtak bennem a gondolatok. Két pocsék kialvatlan,
forgolódós éjszaka után, farsang reggelére ébredtem.
Rázzam meg magam és vessem a forgatag közepébe,
erről szólt a reggel. Nem mondom,hogy mindeközben
nem voltam izgatott, hiszen napok- hetek óta látom,
érzem a készülődést. Miután Kingámat teljes pompában
elhoztam a fodrásztól, menetfelszerelésben leültettem
idehaza várakozni és siettem Emmám és mókustársai
fellépésére.

A nagy forgatagban rögtön a mókusanyukákba botlottam. Minden rendben, már lent ülnek a nézőtéren...
Nem tudtam rendesen megköszönni a jelenlétüket mert
már sodródtam is tovább. Végig pásztáztam a nézőteret
és megláttam a három mókus makit. Nem lehetett nem
vigyorogni. Eltűntek a lányok, és pár ceruzavonástól az
arcukon, hajcsomó fülecskékkel a fejükön ,,mókusmancikká,, váltak. Nem tudtam őket úgy bámulni, alaposan
szemügyre venni ahogy szerettem volna, mert olyan
lázban voltak a társaik műsorától, hogy ez volt az első
gondolatkeltő mozzanat. Mikor tűnik fel bennünk
először az irigység. Szurkoltak, tapsoltak, járt a lábuk a
produkciók zenéje hallatán és olyan öröm volt az arcukon, nekem külön műsor volt látni őket, és hallani
őket. Hallani...a műsor vezető lány sorra konferálta fel a
jelmezeseket és produkciókat felváltva. Édes Grétikém
(mókustárs) Szilassy Levi neve hallatán felpattant, és
határozottan kiáltotta. ,, -Üljetek le, ezt most látnom
kell!,, és tapsoltak az indián fiúnak és boldogan vették a
társaik produkcióit. Miután őket is színpadra konferálták, arcomon a mosoly letörölhetetlenné vált. És örültek nekik is a társaik. Visszakucorodtak mellém és oly
édesen mondta Panna. ,,-Nem hajoltunk meg, úgy izgultam majdnem sírtam.,,
Az utolsó fellépőt követően elvonult a zsűri meghozni a
döntésüket. Mókuskákkal sütiztünk egyet és végig hallgattam kinek ki tetszett és kit szeretne a győztesek
között látni. Saját magukat egyikük sem említette. Olyan
érzésem volt, mintha ők csak vendég fellépők lettek
volna. Egészen az eredmény- hirdetésig. Akkor össze kupacolódtak és egymás kezét szorongatva néztek az igazgató bácsira, vajon mondja e a nevüket. Minél később

Az E.ON felhívása
A vezetékek időszakos feszültségmentesítése miatt
2014. április 4-én 9-15 óráig áramszünet lesz
Tordason az alábbi utcákban:
• a teljes Petőfi utcában,
• a Köztársaság utca 5, 16 és 8/a szám alatt,
• a Köztársaság utca melletti szennyvíztelepen,
• a Köztársaság utca melletti benzinkúton,
• a Köztársaság utcai benzinkúttal szemben
található büfében.
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz
csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az
E.ON-nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint
szabad.
Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 0622525410
faxon vagy emailben várjuk
(gabor.gocze@eon-hungaria.com).
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M E S E VÁ R
ÓVODA
HÍREI
Bár ébredezik a természet lassanlassan erősödnek a nap sugarai
mégis néhány gondolattal emlékezzünk vissza a téli hónapokra. Hiszen
Karácsonyi forgatag után sem állt
meg az élet a Mesevár Óvodában. A
téli szünet után feltöltődve számos
programmal vártuk a gyerekeket.
Januárban Écsi Gyöngyi Felvidéki
Lelkipásztor Bábjáték előadó látogatott hozzánk az Élet vize című
meséjével, ízes beszédével, fordula-

2014. Április

tokban gazdag, interaktív előadásmódjával tette felejthetetlenné ezt a
Januári délelőttöt. Február 2.-a
Medve nap hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük óvodánkban a Medve hetet melynek
felelőse Bogi néni volt, aki játékos
vetélkedőkkel medve nyakláncok
készítésével színesítette ezt a hetet.
Farsangi mulatságunkkal elűztük a
telet az óvodánk környékéről. Kis
időre a Szülők is belátogattak a csoportokba, ahol meghallgathatták
műsorunkat, ezután tovább folytatódott a vígalom a gyerekek egymásnak is bemutatkoztak. Ezt a
fergeteges mulatságot zenés, táncos
bohóc műsorral zártuk és természetesen az elmaradhatatlan
sütemény kóstolással! Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek a
sok finomságot amivel hozzájárultak a Farsangi ünnepségünkhöz! Az

a tordasi önkormányzat lapja

óvodai dolgozók meghívást kaptak
Honleánynap alkalmából rendezett
ünnepségre Juhász Csaba Polgármester úr, Kosaras Péter Igazgató
úr jóvoltából. Köszönjük a meghívást, az ízletes vacsorát, a figyelmességüket!
Napokban zajlott óvodánkban a
fényképezés, idén Nagy Balázs
készítette gondos munkával a
képeket. Kíváncsian várjuk munkája
eredményét. A téli programjainkhoz
hasonlóan igyekszünk a tavaszi
kellemes időjárás adta lehetőségeket kihasználni minél színesebb
programokkal várjuk óvodásainkat!
Kívánunk mindenkinek kellemes
tavaszi feltöltődést, minél több
kirándulást, élményszerzést a szabadban! Mesevár Óvoda dolgozói
nevében.
Somogyiné Kocsis Mária

Szent László Völgye  Bóbita Óvoda Mesevár Tagóvodája
2463. Tordas, Szabadság út 134.
0622/467502 41. mellék
tordasi.ovi@gmail.com,
ovoda.tordas.hu
OM azonosító: 200906
Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 16/2014. (II.27.)
határozata alapján a 2014/2015.
nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:
2014. április 23. 13.0016.00 óra
között
2014. április 24. 8.0016.00 óra
között
2014. április 25. 8.0012.00 óra
között
1. felvételi körzet: Kistérség településeinek közigazgatási területe, illetve szabad férőhely esetén más
települések közigazgatási területe.
2. Jelentkezni: a gyermek lakóhe-

lyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez
legközelebbi intézményben lehet a
jelentkezési lap kitöltésével.
Jelentkezési lap letölthető a
www.ovoda.szlv honlapról illetve
az óvodától kérhető.
3. Az óvodai beiratkozáskor: be kell
mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és
lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
4. Az óvodai felvételről az óvoda
vezetője dönt, és erről írásban
értesíti a szülőt 2014. május 30-ig.
Az óvodavezető felvételt elutasító
határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Martonvásár
Város Jegyzőjének címezve, de a
döntést hozó óvoda címére kell egy
példányban, írásban benyújtani, a
határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül.
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5. Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24 §(3)
bekezdése alapján a gyermek abban
az évben, melyben az ötödik életévét
betölti a nevelési év kezdő napjától
napi négy órában köteles óvodai
nevelésben részt venni. Az 5 éves
gyermek beíratásának elmulasztása
szabálysértésnek minősül
6. Tájékoztatom a szülőket, hogy a
három éves korú gyermek óvodai
felvétele 2015. szeptember 01-től
lesz kötelező.
Némethné Keszthelyi Andrea
Intézményvezető

Bábel Alapítvány
adószáma:
18486874-1-07
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
Közel félszázan a döntőn...
Hét előválogató után, február 28-án,
Rácalmáson rendezte meg a Fejér
Megyei Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny
döntőjét a Fonódás Kulturális Egyesület, a Fejér Megyei Művelődési
Központ és Rácalmás Város Önkormányzata.
A 2013 decemberében kezdődött
versenyen összesen 700 gyermek
vett részt fellépőként. Már hagyományként egyik ilyen területi versenynek adott otthont iskolánk is
2014. január 22-én. Itt közel 90
fellépővel, 24 versenyprodukcióval
mutatkoztak be 6 település fiataljai.
A válogatóra iskolánkból 13 produkció nevezett, ebből a döntőbe 7
műsorszám kapott meghívást.
A döntő napján a házigazda Rácalmás nevében Németh Miklósné
képviselő köszöntötte a megjelent
103 műsorszám 408 fellépőjét, a
szülőket és érdeklődőket. Verseny
nincs zsűri nélkül. A felkért tagokat
Dr. Major Lászlóné Kati, a nap mindenkori háziasszonya mutatta be.
Varró János és Juhász Zsófia volt a
rendezvénysorozat utazó zsűrije,
hiszen ők ketten minden előválogatón ott voltak és hallhatták az
énekeseket, muzsikusokat, és a
döntő előtt izgatottan várták, vajon
sikerült-e kijavítani a hibákat, megfogadták-e korábbi javaslataikat a
felkészítők.
A pénteki rendezvényen három
fővel egészült ki a bíráló bizottság:
Varró János és Juhász Zsófia mellett
Rudasné Bajcsay Márta, a ZTI
munkatársa, népzenekutató, Liber
Endre népzenész, a Tükrös zenekar
tagja és a Hangvető Zenei Társulás
alapítója, valamint Papp Ágnes népdalénekes, népdaltanár, a budakalászi Kalász Művészeti Iskola
pedagógusa értékelte a produkciókat egészen este 9 óráig.

Közben a gyermekeink ismét jópofa
kézműves foglalkozásokon vehettek
részt, ahonnét maradandó alkotásokkal tértek haza. Estére igen elfáradva, rengeteg új dallammal a
fejünkben, nagy izgalommal vártuk
az eredményhírdetést.
Először is a zsűri döntése alapján kb.
15 versenyző kapott különdíjat.
Nagy örömünkre ebből kettőt a mi
iskolánk növendékei Násztor Eszter
és a Gyúrói Tagintézményből Kormos Nóra érdemeltek ki.
A folytatásban pedig ismét jeleskedtünk:
Násztor Eszter KIEMELT ARANY
fokozat

-felkészítő: Fazekasné Domak Anikó
Gatyamadzag zenekar ARANY
fokozat

(Simon Olivér, Szabados Tamás,
Konczos Vince, Somlói Tamás)
Pillikék Énekegyüttes
EZÜST fokozat
-felkészítő: Fazekasné Domak Anikó
(Szilika Domonkos, Szilika Benedek,
Turú Gergely, Diósi Csenge, Benkő
Gréta, Tóth Kata, Falusi Boróka, Tóth
Anikó, Kása Panna, Pap Judit, Tóth
Boglárka, Antal Réka)
GYÚRÓI TAGISKOLÁBÓL:
Havasi Gyopár Énekegyüttes EZÜST
fokozat

-felkészítő: Fazekasné Domak Anikó
(Vadas Tibor, Ribi Zoltán, Szabados
Csaba, Sümegi Péter, Kormos Bodza,
Turda Noémi, Végh Jázmin, Kormos
Nóra, Gál Réka, Jámbor Angéla, Varjas Flóra)
Köszönöm felkészítő társaimnak is
áldozatos munkáját, a szülőknek a
bizalmat és az utaztatásban való
segítséget és gratulálok az összes fiatal énekesnek, muzsikusnak s
kívánom, hogy ennek a napnak az
élményét örökké őrizzék meg a
szívükben, lelkükben.
Fazekasné Domak Anikó
ének-zene tanár

-felkészítő: Kovács Márton Bence
(Turú András, Szilágyi Szabolcs,
Konczos Vince, Kerényi Tamás, Cselikovics János)
Pápai Áron ARANY fokozat
-felkészítő: Fazekasné Domak Anikó
Diósi Csenge EZÜST fokozat
-felkészítő: Fersch Andrea
Jómadár zenekar EZÜST fokozat
-felkészítő: Kovács Márton Bence
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„ A zene az kell, mert körülölel…”
Az Eötvös Emlékév keretén belül, 2014. január 18-án
rendezték meg Ercsiben a Térségi Diákgálát a
művelődési ház nagyszínpadán. 7 kategóriát hirdettek,
iskolánkkal a Zene és az Ének kategóriákban neveztünk.
Igen szép eredményeket értünk el, méltán lehetnek
büszkék ránk falvaink.
ZENE kategóriában II. helyezést ért el Teszár Vilmos,
szólóciterán.
ÉNEK kategóriában I. helyezett Simon Kitti,
II. helyezett Schachay Viktória,
III. helyezett Perger Lili-Kormos
Nóra-Kormos Bodza Énekhármas lett!
Mindannyiuk felkészítője
Fazekasné Domak Anikó volt.
Gratulálunk!

K ÖNYVTÁRI

HÍREK
Kedves Olvasók!
Az áprilisi ismertetőt már a
húsvétra való készülődés jegyében ajánlom a figyelmükbe.
Van még idő addig új ötletek

kipróbálására a lakás tavaszi
hangulatú megújításához, ünnepi
díszek, dekorációk készítésére,
régi-új tojásfestési technikák alkalmazására.
A Tavaszváró kreatív ötlettár
csinos és mókás tárgyaihoz csak
némi papírra, textilre van szükség, illetve néhány egyszerű
trükkre, amelyek leírása lépésről
lépésre megtalálható a könyvben.
A Négy évszak a lakásban –
otthonunk
kedves,
varrott
díszei tavaszi fejezete szintén
segíthet az évszaknak megfelelően átöltöztetni az otthonunkat.A Húsvéti díszek a
természet kincseiből című kötet
bel- és kültéri növénykompozíciókkal varázsolja ünnepi hangulatba környezetünket.
Tojásfestéshez, díszítéshez a
Színes ötletek sorozat kiadványaiból meríthetnek ötleteket
a gyerekek és a felnőttek, legyen
szó kékfestő, viasszal írt, bársonyporos,
árnyékfiligrános,
csipkés, antik hatású, levélnyomatos, gyöngyös tojásról…

10

Szeretettel várok mindenkit a
könyvtárban!
Varga Szabolcsné

GARÁZS VÁSÁR és TELJES
HÁZ KIÜRÍTÉS!!!
Költözés miatt márciustól
folyamatosan jöhetsz
hozzánk és megvásárolhatod, ami csak tetszik.
Hívj és gyere!
30/393-1706
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Találkozások, avagy gondolatok egy
komolyzenei koncert margójára

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Mindennapjainkban egyre ritkábbak az igazi, mély,
lelkünket is megérintő "találkozások". Kevesebb az
egymásra fordított minőségi idő, az olyan alkalom,
amikor értő és érző figyelmet tudunk egymásnak szentelni. Az Aura Musicale kamarazenekar február 1-jei
hangversenye a hétköznapokba rejtett apró csodák, az
igazi találkozás örömét hozta el a kultúraszerető közönség számára. A koncert valódi "találkozás" volt térben
és időben. Különleges térbeli együttállás: hiszen a
fellépő zeneművészek országokon, kontinenseken,
különböző kultúrákon átívelő csodás együttműködésének, zenei szimbiózisának lehettünk szem- és fültanúi. Időben szintúgy: a koncert a mai világ emberétől
oly távol álló barokk kor egyik legnagyobb zenei
géniuszának, Johann Sebastian Bach-nak a világát hozta
közelségbe, az iskoláskorútól éltes korúig reprezentált
érdeklődő közönség számára. Az értő hallgatást nagyban segítette a "beavató színházak" mintájára szerkesztett előadás: Máté Balázs közvetlen hangvételű és
élvezetes zenei kalauza az egyes versenyművek előtt
jelentős hozzáadott értékkel bírt. Az előadás feltárta,
hogy - Benedek pápa szavaival élve - a zene a lélek
kifejeződése, melyben a Teremtő csodálatos szépsége és
éltető ereje tükröződik. Őszintén kívánom, hogy még
számos, ehhez hasonló élménynek lehessünk részesei!
Kerényi Zsuzsanna

Kocsmasportok éjszakája
Március hetedikén került megrendezésre az első tordasi
Kocsmasportok éjszakája.8 órai kezdettel indult a
versengés, dartsban 12 egyéni indulóval, csocsóban 20
párral. A versenyeknek körülbelül este 11 órakor lett
vége, izgalmas, és kiegyenlített döntőkkel. Ezek után a
Voodoo Papa Duo koncertje, valamint Vida Tóni Tordas
Rádió party-ja következett. Az est nagy sikerére való tekintettel úgy gondolom, ez csak az első lépése volt egy
hosszabb programsorozatnak. Mindenkinek köszönjük
a részvételt, reméljük jól éreztétek magatokat!
Eredmények:
Darts
Csocsó
I. Kiss Balázs
I. Kiss Balázs – Farkas Tibor
II. Rácz Csaba
II. Michl Gábor – Molnár Fábián
III. Tóth Árpád
III. Farkas Ádám – Rácz Csaba,
Jámbor Máté – Blaskó Fruzsi
Gratulálunk a helyezetteknek.
Cseh-Szombathy Balázs
kulturális szervező

Mindezek mellett, a fejlődés jegyében folyamatosan
hívnánk vendég előadókat, operatőröket, riportereket,
hogy tudásukkal segítsék munkánkat.

Elindul a Hangya TV!!!
Még mindig várjuk a jelentkezőket!
Online tv indításához, média klub szervezéséhez
keresünk olyan 7.-8. osztályos tanulókat, akik
érdeklődnek a videózás, riportkészítés iránt, szívesen
szánnának heti egy alkalmat erre szabadidejükből.
Szeretnénk egy 1-2 hetente megjelenő videóblogot
beindítani, melyben a falu, a művelődési ház
eseményeiről, iskolai rendezvényekről, Tordas
történetéről készítenénk riportokat, kisfilmeket.

Jelentkezni lehet a muvelodesihaz.tordas@gmail.com email címen, illetve személyesen a Hangya Művelődési
Házban.
Mielőbb összegyűlik legalább öt jelentkező, annál hamarabb kezdhetünk neki a munkának!
Várunk mindenkit szeretettel!
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Napközben aszfaltrajzverseny, légvár, kerékpáros
ügyességi verseny.
Délután focibajnokság különböző korosztályokban.
Este Smooky Band koncert a színpadon.

Majális
Idén is várunk szeretettel mindenkit hagyományos
Május elsejei rendezvénysorozatunkon. Az előzetes
programterv a következőképpen alakul:
Április 30.
17.00: Májusfa állítás a Tordasi
Pillikék közreműködésével
Május 1.
8.00: Főzőverseny a sportpálya parkolójába
8.30: Duatlon– nevezés
10.00: Duatlon – rajt

A főzőversenyre jelentkezni lehet:
Művelődési házban (+36) 20 245 6734
Farkas Istvánnál (+36) 70 432 1938
A részletes programért figyeljék a plakátokat,
valamint a honlapot!

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Biblia okostelefonra

Rendszeres alkalmaink
Szerda 17 óra: Bibliakör
Csütörtök 17 óra
Házi istentisztelet
Szombat 17 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 9 óra:
Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519
Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

A Magyar Bibliatársulat feladata a Biblia fordítása, kiadása, terjesztése és
népszerűsítése. Ez a munka azonban
nem csak a hagyományos, nyomtatott
Bibliára vonatkozik: igyekszünk a
Szentírást a modern digitális eszközökön is elérhetővé tenni. Így örömmel számolhatunk be arról, hogy az áprilisban megjelenő új bibliakiadás már
márciustól olvasható a YouVersion nevű okostelefon-alkalmazás csaknem ötszáz nyelven elérhető, hétszáznál is több fordítása között.A YouVersiont a Bibliatársulatok Világszövetségével együttműködve fejlesztik, és jelenleg az
egyik legnépszerűbb bibliai szoftver világszerte a maga több mint 128 millió
felhasználójával. A magyar nyelven is elérhető, platformfüggetlen alkalmazás
számos segítséget kínál a bibliaolvasáshoz. A szövegben kereshetünk, megjelölhetjük magunknak a számunkra fontos verseket, feljegyezhetjük a bibliaolvasás közben támadt gondolatainkat, és ezeket megoszthatjuk
ismerőseinkkel a közösségi médián keresztül.
A hamarosan magyar nyelven is elérhető olvasási tervek pedig a rendszeres
és módszeres bibliaolvasásban lehetnek segítségünkre. Ezek a különböző
hosszúságú (három naptól akár egy évig is tartó) tervek a sokak által jól ismert vezérfonalak megfelelői. Egy ilyen terv rendszerint egy adott témában
minden napra kijelöl egy adott bibliai szakaszt, amelyhez esetleg egy rövid
kommentárt vagy elmélkedést fűz, a telefon pedig kitartóan emlékeztet minket arra, hogy ne felejtsük el elolvasni az aznapi részt. Az új bibliakiadás már
most megtekinthető az alkalmazás letöltésével YouVersion honlapjáról
(www.youversion.com). Olvassa a Szentírást a mobiltelefonján vagy az interneten is!
Göndöcz Miklós, a Magyar Bibliatársulat munkatársa

A Magyar Vöröskereszt köszöni Turda Sándor hármas őrangyalnak a 60. véradást. Gartulálunk!
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Nagyheti szertartások rendje
Április 13. Virágvasárnap - az Úr
Szenvedésének vasárnapja 10 ó
Szentmise barkaszenteléssel
Április 16. Nagycsütörtök - az Eucharisztia és a papság alapításának Szentmiséje a Lábmosás
szertartásával 20.30-kor
Április 17. Nagypénteki Keresztút

tordasi kisbíró

délután 15 órakor,
Nagypénteki Igeliturgia és
Kereszthódolat : 20.30-kor
Április 18. Nagyszombati Húsvéti
Vigília Szentmise és Feltámadási
Körmenet 22.30-kor
Április 19. Húsvétvasárnap,
Krisztus Feltámadása - szentmise
10-órakor

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Pál apostol így ír a húsvéti
reménységről: „Ha csak ebben az
életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus
feltámadt a halottak közül, mint az
elhunytak zsengéje. Mert ember
által van a halál, ember által van a
halottak feltámadása is. Mert ahogyan
Ádámban
mindnyájan
meghalnak, úgy a Krisztusban is
mindnyájan életre kelnek. Mindenki
a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután
az ő eljövetelekor következnek azok,
akik a Krisztuséi.
…
Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik,
akkor teljesül be, ami meg van írva:
„Teljes a diadal a halál fölött! Halál,
hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a
bűn ereje pedig a törvény. De hála az
Istennek, aki a diadalt adja nekünk
a mi Urunk Jézus Krisztus által!
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban.” (1. Korinthus 15, 17-23.)

Befejeződtek a templom
felújítási munkák
Egyházközségünk 2009 decemberében pályázati anyagot készített
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program vidéki örökség megőrzése
kategóriájához. Támogatásra javasolt projektünk címe: „A tordasi
evangélikus templom felújítása”
volt.
2011 tavaszán kaptuk az értesítést a
beadott pályázat sikerességéről, és
arról, hogy a kitűzött célra bruttó
12 341 025 Ft-ot nyertünk.
Az idei év márciusában az eltervezett munkákat befejeztük. Az
elkészült beruházásnak köszönhetően külsőleg újult meg templomunk: a toronysisak rézfedést, a
tető cserépfedést kapott, megtörtént
a külső vakolat felújítása, festése és
a csapadékvíz elvezetése.
Az építési munkák teljesítése után
jelenleg a használatba vételi engedély igénylése, a pénzügyi elszámolás és a pályázat zárása van
folyamatban, hogy a közeljövőben
egy ünnepi istentisztelet keretében
adhassunk hálát felújított templomunkért.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa. Az Európai Unió
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és a Magyar Köztársaság támogatásával.

www.umvp.eu
Szeretettel hívunk mindenkit március 30-án vasárnapi istentiszteletünkre, melyen az Evangélikus
Hittudományi Egyetem küldötteként igét hirdet Bartos Mónika
teológus hallgató. Ennek a vasárnapnak a perselypénze a lelkész- és hittantanár képzés céljait szolgálja.
Húsvéti ünnepi alkalmaink:
Nagycsütörtök (április 17.)
19 órakor úrvacsorai istentisztelet
Nagypéntek (április 18.)
19 órakor istentisztelet
Húsvét vasárnap (április 20.)
11 órakor úrvacsorai istentisztelet
a templomban.
Húsvét hétfőn (április 21.)
16 órakor családi istentisztelet
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AZ BAPTISTA EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Húsvéti ünnepi alkalmaink:

Jézus szamara

18 án Péntek:
• 18:00 órától Nagypénteki Istentisztelet
20 án Vasárnap:
• 09:00 órától Bibliakör óvódás és alsós gyerekeknek.
• 10:00 órától Húsvéti Istentisztelet utána
imaközösség
„ Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy
egyetlen fiát adta, hogy aki hisz a Fiúban, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

A fiatal szamár - aki Jézus Krisztust bevitte
Jeruzsálembe a hátán - nagyon boldogan ébredt a
csodálatos esemény másnapján. Soha azelőtt nem érzett
még ilyen gyönyörűséget és büszkeséget. Besétált a
városba, és látott néhány embert az egyik kútnál.
„Odamegyek, biztosan fel fognak ismerni, hogy én
vagyok az a szamár, aki Jézust vitte." - gondolta. De rá se
hederítettek. Csak egymással beszélgettek, és merték a
vizet.
Erre a szamár elkezdett ugrálni, hogy felhívja magára a
figyelmet, de végül rácsaptak a farára és elzavarták.
„Hogy tehettek ilyet ezek az emberek! Tegnap még a
ruháikat is a lábam elé dobták." - morgolódott magában
a szamár.
Ezért fogta magát és elment a közeli piactérre, ahol tegnap nagyon nagy volt a tömeg, gondolta, hogy majd biztosan fel fogják ismerni. De ott is ugyanaz történt, mint
a kútnál. Rá sem hederítettek. „Hogy lehet ez? Tegnap
még pálmaágakat is lengettek, most még egy jó szót sem
kapok!" - motyogta magában a szamár. Végül csalódottan hazaballagott és értetlenkedett, hogy miért nem ismerte meg senki.
Otthon elmesélte az anyjának, hogy mi történt, aki szelíd
hangon rögtön leteremtette a fiatal szamarat. „Ne légy
balga! Nem veszed észre, hogy Jézus Krisztus nélkül te
csak egy egyszerű szamár vagy?"
Mint a szamár, amelyiken Jézus bevonult Jeruzsálembe,
mi is akkor érezzük a legteljesebbnek az életünket,
amikor Jézus Krisztust szolgálhatjuk. Nélküle az
erőfeszítéseink, semmit sem érnek. Amikor azonban
Jézus Krisztust emeljük fel, már nem vagyunk hétköznapi emberek, hanem kulcsfontosságú szerepünk van
Isten tervében, amellyel meg akarja menteni a világot.

Április 26 án szombaton
18 órától
Baptitea alkalom Vendégeink :
Osas nigériai profi kosaras, a
kosársuli edzője és családja
A Tordasi Baptista Gyülekezet állandó alkalmai:
Vasárnap: 09:00 Bibliakör óvódás és alsós
gyerekeknek.
10:00 Istentisztelet, utána
imaközösség
Hétfő:
19.30 Kosársuli a tornateremben
Szerda: 18:00 Imaóra
Péntek: 17:00 Barátkozók órája (Isten
igéjének tanulmányozása keresőknek)
18:00 Imaközösség
Szombat: 18:00 Ifjúsági alkalom
Minden hónap utolsó szombatján
Baptitea alkalom
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.
Tel: +3620/886-32-56
E-mail: tordasibaptista@freemail.hu
www.tordas.baptist.hu

Április 11-én (péntek)
17-órától 19-ig
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VI. Egészségnap
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
,,Misszió az egészségért”
20140404én 10. 00 órakor kezdődő egészségnapunkra, az
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonába
(2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
Az egészségnap fővédnöke dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár
Szűrővizsgálatokkal, érdekes, vidám programokkal várunk minden érdeklődőt, aki csatlakozni
kíván az egészségmegőrzés, a mozgástudatosság, az egészséges életmód iránti elköteleződés
mozgalmához, egy vidám tavaszi napot eltöltve.
A rendezvény programjai
10.00.Ünnepélyes megnyitó
Az otthon lakóinak zenés-táncos köszöntője
Köszöntők
A közös mozgás jegyében
10. 30. Foci a színész-válogatottal
11. 00 Közös torna Katus Attilával
14. 00 Hagyományőrző körmérkőzések
a falu, az iskola és az otthon legjobbjai között.
Előadások
1. Prof. Dr. Simon Tamás előadása a
"Kár lenne, ha rák lenne" címmel.
Magyar Rákellenes Liga elnöke
2. Galgóczy Ildikó előadása, „Drog stop”címmel.
Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársa
3. Inotay György előadása,
„Korunk ellensége a stressz ”címmel.
Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, igazgató
Bemutatók
Jóga bemutató
Gyógynövény bemutató
Kiállítás
Kézimunka kiállítás
Bemutató az otthon lakóinak munkáiból

10. 30. Ingyenes szűrések, tanácsadás
Vércukormérés, vérnyomásmérés
Stresszoldó mozgás és masszírozás,
tanácsadással
Babatorna és masszírozás tanácsadással
Candida szűrés
CO2 szűrés
2-es típusú cukorbetegség kockázatának
szűrése
Testtömeg, testvíz, testzsír és izom mérése
mérleggel
Szemészeti szűrés szűrőbusszal
Hallásvizsgálat
Relaxációs kezelés
Mágneses közérzetjavítás
Kiropraktika (csontkovács, manuálterápia)
Gyerek programok:
Babaringató Fiscus Olgával
Baba torna
Baba tánc
Babamasszírozás és tanácsadás
Arcfestés
Egészségvár játék óvodásoknak
Vásár
Méz, gyertya, sajt

Kóstolók
Egészséges falatok kóstolója
Gyógyteakóstoló

Önkéntes véradás 13. 00 órától-17. 00 óráig

Szeretettel várjuk Önöket! a tordasi otthon lakói és dolgozói
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Kedvcsináló az egészségnaphoz
Ön mikor törődött utoljára a látásával?
Szánjon mindössze 5 percet az idejéből az éleslátásért!
Ez igazán nem sok!Április 4 -én vegyen részt Ön is az
Opticnet és a Zalka optika
INGYENES NAGY LÁTÁSTESZTJÉN,
és győződjön meg arról, hogy a látása még mindig
tökéletes-e vagy már korrekcióra szorul! A látásteszt alkalmával nem csak egy ingyenes szűrésen vehet részt,
de Szakértő Látszerészünk személyre szabott szaktanácsadással is várja Önt!Ráadásul egészségtudatosságát egy 3000 Ft-os kuponnal is jutalmazzuk, melyet
a Zalka Optika székesfehérvári Opticnet Partnernél
válthat be új szemüvege készíttetésekor.

Radácsi-Orisek Andrea és Oláh Annamária gyógytornászok, a Tordasi Otthon munkatársai ajánlásával:
Éltető mozgás-kicsiknek és nagyoknak
A mozgás egész életünket végigkíséri: újszülött kortól egészen az idős korig óvnunk kell mozgásszervrendszerünk egészségét. Ezért fontos, hogy eleget és
helyesen mozogjunk!
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani Önnek és családjának az egészségnapon a következő programokkal:
babatorna és masszázs: nagymértékben hozzájárul a
baba egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéséhez,
valamint a szülő és gyermeke közötti kötődés elmélyítéséhez. A babatorna a pici szervezetének minden
funkcióját serkenti, azonban a legfontosabb hatása az
idegrendszerre, az emésztőrendszerre és az izomzatra
van.
intim torna: minden korosztálynak ajánlott az elsajátítása. Alkalmazható inkontinencia megelőzésére;
valamint végezhetjük terhesség alatt és után is, a gátizmok erejének megőrzésére/növelésére.
hát és derékfájdalom ellen: gerinckímélő életmód elsajátítása, valamint erősítő-és nyújtó gyakorlatok a fájdalom megelőzésére/ enyhítésére
mozgásszervi tanácsadás: különböző mozgásszervrendszert érintő problémák esetén gyógytornászok
adnak választ kérdéseire.

Környezettudatosság? Igen!
Egészségtudatosság? Igen!
Mozgástudatosság? Igen!
A rendezvénnyel kapcsolatosan információ kérhető a
06-22-467-199/126. melléken Sinkó Judittól

Teremtőkert Egyesület adószáma:
18144150-1-07
Papírhulladék gyűjtése
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
papírhulladékot az óvoda és az iskola is több
alkalommal gyűjti az év során. Az ebből származó bevételt a gyerekekre fordítják. Kérjük
ezért, hogy lehetőség szerint a papírhulladékot ne tegyék a szelektív hulladékgyűjtésbe.
Köszönjük!

Az egészségnapon Önöket is várják!

Üdvözlettel:
Juhász Csabapolgármester
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Labdarúgás
Új fűnyíró traktor segíti a sportegyesület
munkáját
A fejlesztéseknek köszönhetően a nagy füvespálya mellett több edzőpálya is a focisták felkészítését fogja szolgálni. A megnövekedett, mintegy 18-20 000 nm füves
terület gondozásához egy nagyteljesítményű fűnyíró
traktorra volt szükség, amelyet tavaly év végén sikerült
az egyesületnek beszerezni. Farkas Zsolt, a sportpálya
gondnoka már használatba is vette, és elmondta, hogy
az új fűnyíró nagyban megkönnyíti majd a pálya karbantartását.

Tordas Sportegyesület adószáma:
19820923-1-07

Erős év végi hajrá, és reményteli
évkezdés a ketrecharcosoknál
Az Öt Elem Wushu Egyesület harcosai a tavalyi év végén
egy szezonzáró versenyen, az MMA Liga versenyén vettek rész. A négy sorozatból álló verseny döntőiben azok
vehettek rész, akik minden évközi versenyen dobogós
helyezést értek el. Egyesületünk két versenyzőjét hívták
meg (képünkön László Károly, Barta János, Keresztesi
Ádám, Nagy Kálmán). Barta János a félnehézsúly
bronzérmét, Keresztesi Ádám pedig a nehézsúly Bajnoki
övét szerezte meg!
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Az idei versenyszezont egy Olimpiai Szövetség, a FILA
égisze alatt rendezett versenyen kezdtük. Négy
versenyzőnk lépett a szorítóba, egy merőben új szabályrendszerben. Megtisztelő volt, hogy Egyesületünket felvették a FILA Grappling Szövetségbe, ezért szerettük
volna mindjárt megszolgálni a lehetőséget. Ez kitűnően
sikerült, hiszen a négy versenyző közül Dér Ádám a
kadét korcsoportban 1 arany,a felnőtt korcsoportban
egy ezüst érmet, Bíró Tibor a felnőttek nehézsúlyában
aranyérmet, Barta János félnehézsúlyban ezüst, míg
Keresztesi Ádám bronzérmet szerzett. A kitűnő eredményekhez gratulálunk.
A versenyzőkkel közösen edzhetnek a tordasi harcos fiatalok minden csütörtökön 19.00 órától az iskola tornatermében.

Noémi és Csizmarik Valéria képviselte iskolánkat és
szakosztályunkat. Noémi által egy V. helyet szereztünk.

Judo
Szakosztályunk sportolói túl vannak már az idei év első versenyein
amelyeken az alábbi eredményeket érték el:

Március 2.-n a Veszprém megyei Nemesvámoson „Tehetségkutató versenyen” vettünk részt.
Eredmények:
Diák D (2005)
Szilika Benedek
I.
hely
Szilassy Levente
III.
hely
Diák C (2004)
Szilika Domonkos
III.
hely

Ifjúsági országos rangsorverseny, Budapest, UTE
2014. január 25
Kalamár Botond
VII.
hely
Ifjúsági országos bajnokság, Siklós
2014. február 22
Kleman Noémi VII.
hely
Országos Serdülő „ A” Diákolimpia döntő
2014.03.01-én a budapesti honvéd csarnokban megrendezett országos serdülő diákolimpia döntőn Kleman
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Diák B(2003)
Hajbin Zsombor

II.

hely

Diák A(2002)
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POLGÁRŐSÉG HÍREI

tordasi kisbíró

A gyűlés végén a Közgyűlés elfogadta a Vezetőség pénzü
gyi, gazdasági és tevékenységi beszámolóit, és az idei évre
vonatkozó terveit, amely továbbra is a korábbi,
megszokott módon történik. Továbbra is fő feladatunk a
település területén éjjel és nappal végzett ﬁgyelő szol
gálat, valamint az egyedi megkeresésekre, felkérésre
végzett, rendezvények lebonyolításában való részvétel,
azaz az esetenkénti biztosításban való közreműködés.

A Tordasi Polgárőrség 2014. március 4én megtartotta
éves Közgyűlését. A gyűlésen a tagságon kívül részt vett
Juhász Csaba polgármester úr, és Cseh István úr, a Fejér
Megyei Polgárős Szövetség elnöke is.
Andorfy Ottó elnök örömmel azzal indította a beszá
molóját, hogy megnyertünk az MVH tavaly év végén indí
tott pályázatán egy új Suzuki személyautót. A vezetőség
tagjai beszámoltak a szervezet elmúlt évi munkájáról,
gazdálkodásáról és a teljesített szolgálatok statisztikai
összesítéséről. Az Ellenőrző Bizottság részéről az egész
szervezet és annak vezetőinek megfelelő munka
végzésére vonatkozó nyilatkozat hangzott el.

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

Első hozzászólóként az Ercsi Polgárőrség megjelent
képviselői köszönték meg a tagságnak, hogy néhány
tagunk az elmúlt évi árvíz során aktívan részt vett a
védekezésben.
Az elhangzottakhoz tagság sok tagja is hozzászólt. Rész
letesen megbeszéltük, hogy milyen változásokat hozhat
majd az új autó a szervezet életében. Megbeszéltük a szol
gálat közben viselendő egyenruhával kapcsolatosan
felmerült kérdéseket. Sok kérdés és javaslat hangzott el,
majd Cseh István úr hozzászólásával segítette a
vezetőséget a tagság pontos tájékoztatásában, a
kérdésekre adott hivatalos válaszok ismertetésével.

Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Adószámunk: 19097439107
Bankszámla számunk: 116700090785610070000008.
Tordasi Polgárőrség
vezetőség

TORDAS TÖRTÉNELME
“Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle
a jövőt!”
(Konfucius)

Habán Etel, Popelka Géza, Farkas Julianna,
Krecskó Anna, Márkus János
Negyedik sor: Horváth Sándor, Farkas József, Milihovszki István, Kiss Pál
A képet Özv. Farkas Jánosné Piláth Juliannának
köszönöm. Köszönöm, hogy segített a kutatásban
még Németh Tibi bácsi és kedves felesége.
Kérem, aki felismeri a második képen szereplő
személyeket, jelezze a kisbiro@tordas.hu címen
vagy személyesen nekem!

Sárga csikó szereplői 1941. Tordas
A képen látható személyek:
Felső sor: Varga Béla, Bradák Gábor, Görög Tibor,
Görcs Rudi, Halenár Károly, Márkus János, Görcs
Ferenc
Második sor: Zsakó István, Dalosné……, Márkus
Sándor, Sztyéhlik Emma, Farkas Jenő, Varga Lajos,
Klucsik Ilona
Harmadik sor: Popelka Ernő, Horváth Rozália,
Klucsik András, Báhidszki Bözse, Klucsik Ilona,

Nagy Miklós
19

tordasi kisbíró

2014. Április

a tordasi önkormányzat lapja

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: 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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

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

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: Nagyné Schubert Réka
06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637

06-22/ 467-324

Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324

Önkéntest keresünk!

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

közérdekű önkéntes tevékenység végzésére:
-ping-pongozni szerető és tudó személyt (vagy személyeket!), akik
segítségére lennének az SO Európai Játékokra, Antwerpenbe utazó
tordasi női csapatnak a felkészülésben oly módon, hogy heti egy alkalommal edző mérkőzéseket játszanának a kiutazó két hölggyel!
Helyszín: A tordasi Otthon illetve az Önkéntes Pont fedett terasza
A csapat edzője, felkészítője Mocsonoki Károlyné, aki egyben az
edzőmérkőzések szervezője, irányítója, a csapat kísérője a
nemzetközi megmérettetésen.
-Várjuk azon kerékpározást kedvelő önkéntesek jelentkezését, akik
egyéni segítséget tudnak nyújtani a tordasi Otthonban élő értelmileg sérült személyeknek ahhoz, hogy kerékpárjaikat újra használni
tudják, hogy a birtokukban lévő, az egészséges életmódot segítő
eszközök aktív részesei lehessenek hasznos szabadidő töltésüknek.
Jelentkezés: Önkéntes Pont Tordas Sport u. 4/1.
Személyesen szerdai napokon 11-13 óráig, telefonon az alapítvány
+36 30 4665694 számán, elektronikusan az onkentespont@jovotnekikis.hu e-mail címen.

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22
/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);
06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna 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

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

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

