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Kisbíró
Önkormányzati Lap kisbiro@tordas.hu 2013. Június XXV. évfolyam 6. szám

“A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik akaratát megértve őt élni hagyni, ez a szabad ember alapelve.”
(Rudolf Steiner)

KEDVES TORDASIAK!

Az év feléhez közeledve tovább
folyik az intenzív munka az önkor-
mányzatnál. Több fontos kérdésben
kellett döntenünk, melyekre rend-
kívüli üléseket is össze kellett hívni.
Újra az önkormányzathoz került a
viziközmű vagyon és több kie-
gészítéssel vagyonkezelési szerződést
kötöttünk ennek üzemeltetésére a Fe-
jérvízzel. A változó jogszabályok
miatt módosítanunk kellett a korábbi
Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi társulási megállapodást és
a csatornahálózat bővítése érdekében
létrejött Szennyvíztisztító és Csator-
nahálózat Fejlesztő Önkormányzati
Társulást. (Ennek céljairól a
következő Kisbíróban részletesen
beszámolunk.) Az idei évben kissé
megnövekedett az adót és az egyéb
szolgáltatásokat nem fizetők száma,

így a korábbi éveknek megfelelően
behajtásokat és letiltásokat
kezdeményeztünk velük szemben. 
Az időjárással dacolva továbbra is
keményen dolgozik az önkormányzat
fizikai brigádja. Ez meg is látszik
közterületeink rendezettségén, de
emellett lehetőségük van kisebb fej-
lesztésekre is. Elkészült a művelődési
ház udvara, ahol kerti csapot is kia-
lakítottunk. Mindenütt egységesen fa
oszlopokat állítottunk a gépjármű
közlekedés korlátozására a meglévő
vas oszlopok helyett. Újabb virágá-
gyásokat alakítottunk ki, és a patak-
part rendbetételével és gondozásával
egyedülállóvá tettük a már meglévő
sportpályát és környékét. 

folytatás a 2. oldalon...

Nemcsak olvasni - oly szűkös a szó,   

nem írni csak - az írás elmosódik -,  

tanítani a lét maradandó

örömeit, a dolog dáridóit,  

a töltekező szellem bő vigalmát,

a lélek beleélő örömét,  

megőrizni a gyermeki szabadság

önfeledtségét, az idő sötét

borúban bátran bontakozó kedv   

csörgő fegyvereit, ki nem fogyó

kíváncsisággal merülni a fölvert

vizek alá - ilyen útravaló  

volt tarsolyomban, míg elébük álltam. 

Látom szemükben ma is azt a fényt. 

S nem tudom, bennük -

elúsztak az árban - 

felvillanok-e olykor - fáklyaként!  

Kónya Lajos: Fáklyaként 

Köszöntjük a tanítókat,

tanárokat, óvónőket,

dadusokat pedagógus nap

alkalmából!
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Egy új belső utat alakítunk ki az iskola alatti téren, amely
az óvoda és újabb parkolók megközelítését fogja szolgálni.
A Hivatal udvarán egy kisebb belső parkoló is épült, így
több hely lesz az óvodához, iskolához érkező gépkocsik
számára. Mindezek közben a lehetőségek megnyílásával
újabb pályázatokat adtunk be rendezvények szervezésére,
táborok tartására, eszközök vásárlására, sport és játékszerek
beszerzésére.
Lassan a végéhez közeledik a tanítás, ilyenkor ünnepeljük

azokat, akik sokat tettek, tesznek gyermekeink fejlődése,
tudásának gyarapítása érdekében. Köszönjük óvónőink,
tanítóink, tanáraink és az őket segítők munkáját!
Az iskolában dolgozók sok változáson mentek keresztül az
elmúlt egy évben, de továbbra is, mint eddig, teszik a dol-
gukat, a település, a jövő érdekében. Vegyünk mi is róluk
példát, érezzük magunkénak a helyet, ahol élünk, és tegyük
együtt még élhetőbbé!

Juhász Csaba polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tordas Község képviselő-testülete 2013. május 24-én tartott
rendkívüli nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- döntött a Fejérvíz Zrt-vel kötendő vagyonkezelési
szerződésről, vagyon-átszállási nyilatkozatról, beruházási
megállapodásról
- döntött Rácz Krisztina és Nagy Péter kérelméről

- a képviselő-testület támogatja Magyarország Kormányá-
nak rezsicsökkentési intézkedéseit
Tordas Község képviselő-testülete 2013. május 27-én tartott
rendkívüli nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a Fejérvíz Zrt-vel kötendő módosított vagyon-
kezelési szerződést

Testületi Összefoglaló

Tordas Közsségért Közalapítvány beszámolója a 2012. évi közhasznú
tevékenységéről
2012. évben kapott támogatások
Iskola bővítés 990
Alapítói támogatás (IKSZT tervezés, közbeszerzés, munkabér, pavilon beszerzés) 3 437
Sport célú 1 077
Iskola fejlesztés 1 065
Több célra is felhasználható támogatások + SZJA 1% 139
Összesen: 6 708

2012. évre elhatárolt támogatások
IKSZT pályázat bevétel 1 095
Iskola támogatás felhasználása -2 055
Összesen: -960

2012. évi felhasználás
Gyúrói református egyház 100
Tordas Sport Egyesület 1 077
IKSZT 0
Igénybevett szolgáltatások 549
Pénzügyi szolgáltatás 321
Tárgyi eszköz beszerzés (pavilonok, sátor) 1 461
Munkabér és járulékai 964
Összesen: 4 472
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Felhívom figyelmüket, hogy a 2013. év I. félévi helyi- és
gépjárműadó befizetési határideje 2013. március 18-án
lejárt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy sokan a kiküldött fel-
szólítások kézhezvételét követően sem teljesítették be-
fizetési kötelezettségeiket.
Hivatalunk a kintlévőségek érvényesítése érdekében a vég-
rehajtási eljárásokat megkezdte. Ez történhet a tartozás
átadásával önálló bírósági végrehajtó vagy a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal részére, fizetésből, nyugdíjból vagy

folyószámlából letiltással, jelzálogjog bejegyzéssel, gép-
jármű forgalomból történő kivonásával, vagy vállalkozás
felszámolásával egyaránt. A végrehajtási költségek minden
esetben az adóst terhelik.
Kérem, aki adó, csatornadíj vagy szemétszállítási díj tar-
tozással rendelkezik, mielőbb rendezze.

dr. Matota Kornél, jegyző

A szappanfőzéssel 2012 február óta
foglalkozunk. Először csak magunknak
készítettünk, mivel a sok gyerek mellett
gyorsan fogyó eszköz lett a szappan. És
nem mindegy milyen….így a boltban
vásárolt natúr szappanok helyett
(amiben még mindig nem 100%-ban
csak az volt, amire vágyik az ember)
megpróbáltunk egy valóban természetes
szappant készíteni, amibe finomítatlan,
természetes formában tesszük bele az
alapanyagokat. 
A végeredményt sokan teszteltük, a
család apraja-nagyja, barátok, ismerősök.
És tetszett! 
Szóval úgy gondoltuk, hivatalos formába

öntjük ezt a tevékenységet, és
eljárunk piacról-piacra, hogy
mindenki kipróbálhassa a szap-
panokat. Azóta igyekszünk
bővíteni is a palettát, szappanból
már 10 féle van, és már
fürdőgolyókat, ajakápolókat,
krémeket is viszünk magunkkal. 
Ezeknek is természetes vajak (sheavaj,
kókuszvaj) és olajok (extra szűz olívaolaj,
tökmagolaj, mandulaolaj, stb.) az alapjai.
Mindig vannak új ötletek, új igények,
próbálunk eleget tenni ezeknek. A tor-
dasi piac a szívünk csücske, hiszen mióta
az eszünket tudjuk, ehhez a faluhoz
kötődünk, és a piaci hangulat össze sem

hasonlítható más piacokéval. Megvan a
vevőkör (ami hónapról hónapra bővül
is), és megvannak a jól bevált portékák
a szomszédos standokról, amik nélkül
nem mehetünk haza. A Tordasi Piac
eseménnyé vált, kedves ismerősök, bará-
tok közös programja lett. Örülünk, hogy
részesei lehetünk!

Tisztelt Adózók!

PIACI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

Iskolai Sport - Nyuszi Kupa – Labdarúgó torna

I hely: Packmanek (Preimayer Bence, Dömsödi Zsolt, Bőke
Péter, Csőgör Balázs, Kondor Bence, Schachay Károly)
II. hely: Vadnyulak (Benkő Márton, Varga Dávid, Gál Máté,
Pajer Balázs, Márhoffer Szilveszter, Áldott Attila, Májer Milán)

III. hely: Centerek (Cselikovics János, Györke
Norbert, Bálint Milán, Halenár Gergely, Takács
Szilárd, Zoltai Tamás, Turú András, Kónya
Bálint)

Kalamár Domokos, testnevelő tanár
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Ismét magunk mögött hagyunk egy küzdelmes, feladatokkal
teli, hosszú tanévet.
Még az utolsó programok szervezésébe kezdünk, az elért ered-
ményeket összesítjük, megírjuk az év végi témazárókat, dol-
gozatokat és elérkezik az értékelés ideje. Kívánom, hogy
mindenkinek teljesüljenek a vágyai, s szorgalmának, kitartásá-
nak megfelelően sikeresen fejezze be a 2012/2013-as tanévet. 
A ballagó 8. osztályosoknak ismételten kívánok nagyon sok
sikert további életükben, szép nyarat és megfelelő, jó iskolát
és ottani sok szép eredményt.
Kicsit visszatekintve a már elmúlt rendezvényeinkre:
Meghitt, ünnepélyes, kedves műsorral köszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat Anyák napja alkalmából.
Folyamatosan zajlanak a tanév végi kirándulások, vele
párhuzamosan pedig a leendő első osztályosok fogadása, illetve
látogatása.
A tanító nénik felkeresték őket az óvodában, ők is látogatást
tettek az iskolában, kicsit ízlelgetve az iskolai életet.
Június elején pedig az osztályfőnökök szülői értekezleten vár-
ják a gyermekek szüleit, ahol minden fontos információ el-
hangzik az iskolára való készülődéssel kapcsolatban.
Május 29-én lezajlott az Országos Kompeten-
cia mérés a 6. és 8. osztályok számára.
A tanulók nagyon fegyelmezetten vettek részt a mérésben, az
eredményeket a kiküldött névkártyák alapján 2014-ben lehet
ellenőrizni.
A gyimesi testvériskola vendégül látja, illetve fesztivál szere-
plésre hívta iskolánk
művészetis diákjait, illetve azokat a tanulókat, akik a néptánc-
tábor ideje alatt vendéglátók voltak. Szülők, diákok, pedagó-
gusok keltek útra május 29-én, majd június 3-án érkeztek
haza.
A gyimesi napok keretében zajlik le az Összetartozás Napjáról
való megemlékezés.
Május 30-án a Szociális Otthonban járt iskolánk alsó tagozata
a Mátyás király napi rendezvényen. Nagyon szépen
megköszönjük a lehetőséget, valamint a magas szintű szer-
vezést. Köszönjük, ahogy vártak minket, az ajándékokat, a lán-

gost, a megszervezett játékokat. Mindannyian jól éreztük ma-
gunkat. Köszönjük szépen.
Június 3-án a 2. osztályos 3 fős csapat részt vesz a „Vigyázz,
Kész Pénz” című vetélkedő döntőjén.
Június 4-én az elmúlt évihez hasonlóan készülünk az Egészség-
napra. Az SZMK tagjai, szülők, gyerekek, tanárok valamen-
nyien ismét egy olyan napot töltünk  el közösen, amely az
egészséges életmódról szól, valamint kiemelten kezeljük ezen
a napon a gluténmentes táplálkozást. Mindamellett, hogy
minden osztály valamilyen finom étel elkészítésén
munkálkodik, gluténmentes alapanyagokból készült
süteményt lehet kóstolni.
A nap tornával indul, amely szintén az egészséges életmódra,
a mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. Természetesen az
osztályok által készített ételekből is mindenki vehet és kóstol-
hat, melyet majd a végén értékelni is fogunk. Megköszönöm
Nagyné Schubert Réka védőnő szervezői segítségét, valamint
a szülők támogató és segítő munkáját.

Június 8-án Kulturális Nap a Sportpályán.
A tanév utolsó hetében zajlanak még hagyományos ren-
dezvények, mint a Sajnovics Nap, Madarak és Fák Napja.
Sportvetélkedő, sorversenyek, játékos akadályversenyek.
Június 15-én 9 órai kezdettel lesz az ünnepélyes tanévzáró és
ballagás, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Ismét szeretnénk a tantermeket rendbe tenni, festeni, takarí-
tani a tanítás befejeztével.
Nagyon megköszönünk minden segítő szándékot, minden
kedves szülőnek a segítő hozzáállását.
Hamarosan itt a nyári szabadság, a szünidő. Kívánok minden
diákunknak szép nyarat, tartalmas és jó pihenést. Köszönöm
iskolánk nevében az egész évben nyújtott mindenféle támo-
gatást és segítséget. Kívánok a kedves szülőknek is nagyon jó
pihenést, kellemes nyári szabadságot.
A nyár folyamán több táborban is lesz lehetőségük a diákok-
nak élményeket szerezni, kívánom, hogy így legyen.

Somfai Sándorné

Mezei futóverseny képekben

Iskolai visszanéző
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Iskolai takarítás képekben

Ó V O D A I H Í R E K
Az óvodában
is elérkezett a
tanév vége!
A gyerekek is
érzik ezt, mert

már az egész napot kint töltjük az ud-
varon és már csak pihenünk a sok fe-
ladat és teendő után. Túl vagyunk az
évzárókon, elballagtak a nagycsopor-
tosaink. Köszöntöttük az édesanyákat
és az édesapákat is! Sok ismeretet
szereztek a gyerekek idén is. A kicsik
megszokták az óvodai életet,
próbálták a szokásokat elsajátítani.
A középsősök a már megtanult szabá-
lyokat gyakorolták, ismételték és
segítették a kisebbeket, hiszen „ők
már jobban tudják”. A nagycsopor-
tosok pedig az új kihívásra, az iskolára
igyekeztek felkészülni. De most egy
kicsit elcsendesedik az óvoda. És egy
hónapra bezárja a kapuit, hogy
szeptemberben újult erővel és kipi-

henten várhassuk az óvodásainkat és
a 27 beiratkozott gyermeket. Nagy iz-
galommal várjuk mi, óvodai dolgozók
is, hiszen egy új csoport indul, és ez
sok új változással jár majd. 
A szülőknek és nagyszülőknek és
mindenkinek, aki segített minket az
idei tanévben nagyon szépen köszön-
jük a munkáját! Reméljük, hogy
jövőre is ilyen színes programokat
tudunk biztosítani a gyerekeknek. 
Ezúton szeretnénk megköszönni
Hilda néninek és Ervin bácsinak a
gyermeknapra kapott udvari játékokat
a Bölcsőpark Alapítványnak pedig az
ugráló várat. Kenéz Kírának pedig
köszönjük a jótékonysági fotó kiál-
lítást, amelynek bevételét az óvoda
udvar árnyékolására ajánlotta fel.
A nagy sikerű papírgyűjtésből pedig
asztalokat és székeket vettünk az ud-
varra.

Mindenkinek kellemes pihenést kívá-
nunk a nyárra:

A Mesevár Óvoda Dolgozói

Gazdag Erzsi: Nyár

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra

kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;

ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,

fogócskázni, cicázni.
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Kedves Erika óvónéni, Csilla óvónéni és Gyöngyi néni!

Óvodai búcsúzó

A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.

Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.

Óvónéni, jaj de sokszor
Az öledbe vettél,

Vigasztaltál, mikor sírtam,
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
Nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel, kedvesen.

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!

Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha! 

A Katica csoport Óvodásai

Elérkezett a búcsú pillanata. Kérjük fogadjátok tőlünk
szeretettel ezt a kis verset, mellyel szeretnénk megköszön-
ni fáradságos munkátokat, sok-sok türelmeteket és
törődéseteket. 

Egyszer csak már azt éreztem egyenletesen veszem a levegőt.
Hogy mikor csuktam be a szemem, arra már nem is emlékszem,
visz a dallam magával. A külvilág teljesen megszűnt, már a
napom sem forog a fejemben, csak a melódia… és kezd egy film
játszódni a becsukott szemem előtt. Látom a magas füvet, ahogy
ringatja a szél, és benne sétálok. Az ismerős lágy dallamra
önkéntelenül ringatózni kezdek, és valami nagy nyugalom száll
meg. Élvezem ezt a nyugalmat és átjárja mindenem. Egy erősebb
hangra megnyitom a szemem. Körülöttem sokak szeme éppen
úgy van lehunyva, mint az enyém az imént volt még. A szobák
közti ajtó összenyitva, nem látok át,csak gondolom ott is elér
mindenkihez a hatás. Velem szemben a kettes ajtó sarkig tárva,
és a veranda ablakán kilátok a kertre. A szürkületben egy apuka
sétál a kislányával,a hasonlóan magas fűben, mint amit a saját
filmemben az imént láttam, majd a távolból valami fehérség
közelít hozzájuk. Egy kacsa totyog ,hihetetlen ezt a látványt
Liszt zenéjével együtt megélni.  EMLÉKEZÉS a darab címe
amivel a koncert záródik, és Emlékezés amiért ezt most leírom.
Köszönöm Marco Bianchi a szombat estét, amit a kis
teremtőkerti koncertszobánkban megélhettünk!

Raffer Gabriella

A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Gyimesben jártunk

Az elmúlt év augusztusában látogattak el hozzánk a gyi-
mesközéploki-hidegségi iskola diákjai és tanárai a hagyo-
mányosan megrendezett tordasi 11. Szűcs Béla gyermek- és
ifjúsági tánctábor alakalmával (39 gyermek, 8 pedagógus).
Ekkor már érlelődött a viszontlátogatás gondolata, mely si-
keresen lezajlott 2013. május 29. - június 3. között. Az utazók
(30 művészeti iskolás növendék, 12 pedagógus, iskolatitkár)
tartalmas eseményeken vehettek részt, melyet elsősorban Rácz
Árpád gyimesi iskolaigazgató és tantestülete szervezett. 

Programok
Május 29-én este 10 órakor indultunk Tordasról és másnap
kora délután érkeztünk meg a Hidegségi Általános Iskolához,
ahol a fogadás után mindenki a vendéglátóinál lett elhelyezve.
Május 31-én, pénteken reggel 8 órakor a Hidegségi Iskolától
indultunk a Megállóra, ahol egy gyermeknapi táncfesztivál
keretében együtt ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás Napját. 
9 órakor ünnepi misén vettünk részt a gyimesközéploki római
katolikus templomban.
A templomban Boldizsár Botond és Szabó Réka furulyáztak.
10 órától a gyimesi csoportok léptek fel a művelődési házban,
közben folyamatosan kézműves foglalkozások, játékos
versenyek zajlottak.

12 órától a tordasi gyermekek és tanárok egyórás népzenei,
néptáncos, énekes műsora következett, mely hatalmas
megtiszteltetés volt számunkra, hiszen mi zártuk az ünnepi
eseményeket.
A műsorunk tartalma: „Havasi gyűlés” Gyimesi táncok (Tor-
dasi Pillikék táncosok, Kovács Márton hegedű, Sasvári Berta-
lan furulya, Fazekasné Domak Anikó ütőgardon)
Klasszikus furulya szóló: Pók Zsófia (P.Phalese: Branle)  
Furulyások: Szabó Gábor, Bagdi Réka, Sasvári Bertalan és
Fazekasné Domak Anikó (ütőgardon) (Lassú magyaros)
Pápai Áron citera szóló (Szatmári dallamok, utána rétközi
tánc)
Rétközi botoló és csárdás (táncosok: Erdélyi Ferenc, Erdélyi

Csenge, Simon Kitti, Boldizsár Kolos, Antal Réka, Sugár Anna
Lili; Tüzifa citera zenekar: Sárossy Sarolta, Pápai Áron, Domak
Anikó)
Népi ének: Szabó Imola szóló (kalotaszegi dalok)
Gatyamadzag zenekar: Turú András és Szilágyi Szabolcs
hegedű, Kovács Márton brácsa, Cselikovics János bőgő (ma-
gyarpalatkai muzsika)
„Ki vagy te?” Dél-alföldi táncok (kíséret Tüzifa zenekar
(3 citerás) és Szabó Szilárd dob)
14 órakor közös ebéden vettünk részt a vendégekkel a 
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Hidegségszádi Iskolánál, utána mindenkinek szabad program
volt a vendéglátóival.
Június 1-jén, szombaton reggel 9 órakor a hidegségi aszfaltcsík
mentén gyülekeztünk és autóbusszal kirándultunk Antalok
patakára, meglátogattuk a skanzent, gyalogtúráztunk a végén
közös szalonnasütéssel. 
Este 18 órai kezdettel kosaras bált rendeztek nekünk, a tánc-
mulatság a Jávárdi szádi kultúrotthonban volt.

Június 2-án, vasárnap délelőtt mindenki szentmisén vett részt
a vendéglátóival.
Délben a tordasi tanárok meg a hidegségi vendéglátóik közös
ebédre voltak hivatalosak az igazgató úrhoz. 
Este 6 órakor indultunk haza, Tordasra.

A látogatással a két iskola ismét közelebb került egymáshoz,
és mi is mindenkor szeretettel várjuk a gyimesi testvériskolánk
gyermekeit, tanárait. 

Mikor, hol és hogyan gyújthatunk tüzet?

- csak a kijelölt tűzrakó helyeken (kijelölt tűzrakó helyek
jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, kör-
nyékükön általában padok, asztalok is találhatók)
- szélcsendes időszakban
- legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az
izzó parazsat eloltjuk
- víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be
- ha – a kijelölt tűzrakó helyen kívül - tűzesetet észlel, kér-
jük jelezze a 105-ös segélyhívó telefonszámon.

Növényi hulladékok égetése

Mikor és hogyan lehet biztonságosan kerti növényi hul-
ladékot égetni?

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat
az önkormányzatok rendelettel szabályozzák. Az égetés
lehetőségéről, megengedett időszakáról érdeklődjön az
érintett település önkormányzatánál.

Csak kiszáradt növényi hulladékot égessen. A nedves, fris-
sen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füst-
képződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési
nehézségeket okozhat. 

Úgy gyújtson tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne je-
lentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag,
épület ne legyen.

A kerti égetést minden esetben felügyelje, mert az esetlege-
sen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább
terjedhetnek.

Az égetés megkezdése előtt készítsen a közelbe a tűz
oltására elegendő vizet. 

Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítse
a tűzoltó-parancsnokságot a 105-ös segélyhívón.

Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

Lakossági Tájékoztató

Erdőtüzek megelőzése
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Egyházi Hírek
A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Ferenc pápa: Mária tanít dönteni

Mária tanít meg bennünket, hogy

szabadok legyünk, jó és végleges

döntéseket hozzunk – mondta a

Szentatya a rószafüzér elimád-

kozása után a Santa Maria Maggiore

bazilikában. Szabadnak lenni nem

azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit

akarunk, vagy hogy a divatot

követjük egyik élményből a másikba

sodródva, örökké serdülőkorúnak

maradva az életben. A szabadság

annyit jelent, hogy jó és végleges

döntéseket hozunk, mint Mária.

Mária anyaként segít nekünk

növekedni, hogy szembenézzünk az

élettel és szabadok legyünk –

mondta a pápa a rószafüzér imádsá-

got követően. A növekedés annyit je-

lent, hogy nem engedünk a jólétből,

a kényelmes életből fakadó lustaság-

nak, hanem felelősséget vállalunk és

a nagy ideálok felé fordulunk. Szűz

Mária segít, hogy növekedjünk em-

berileg és a hitben, hogy erősek

legyünk és hogy ne essünk a fel-

színes emberré és kereszténnyé

válás kísértésébe, hanem felelős-

séggel éljünk és mindig egyre ma-

gasabbra tekintsünk. Mária meg-

tanítja, hogy ne kerüljük el a prob-

lémákat és az élet kihívásait, mintha

akadályok nélküli autópálya lenne

az élet. Ő megismerte a nem könnyű

helyzeteket és segít gyermekeinek,

hogy reálisan tekintsenek a prob-

lémákra és meg tudják oldani

azokat. Kihívások nélküli élet nem

létezik és az a fiatal, aki nem néz

velük szembe, nem rendelkezik

tartással. Mária az „igen” asszonya,

szabad és feltétel nélkül válaszol az

Úr hívására. De mit jelent a szabad-

ság? – tette fel a kérdést a pápa. Nem

azt, hogy bármit megtehetünk és

hagyjuk, hogy szenvedélyeink ural-

kodjanak rajtunk, választás nélkül

sodródva egyik élményből a má-

sikba, az idők divatját követve.

A szabadság nem azt jelenti, hogy ki-

dobunk mindent az ablakon, ami

nem tetszik. Azért kaptuk a szabad-

ságot, hogy jó döntéseket tudjunk

hozni az életben. Ezután Ferenc

pápa arra buzdított, hogy ne féljünk

végleges döntéseket hozni egy olyan

korban, amikor az ideiglenesség

kísértése nagyon erős. Egy olyan

tendencia áldozatai vagyunk, amely

az ideiglenesség felé hajt bennünket,

mintha serdülőkorúak akarnánk

maradni egész életünkben. Ne

féljünk a végleges elkötelezet-

tségektől, mert így lesz termékeny

életünk! – hangsúlyozta a Szentatya.

Mária megtanít bennünket arra,

hogy nyíljunk meg az életnek, az

örömnek és a reménynek, amelyek

az élet jelei és eszközei. 

A szabadság annyit jelent, hogy jó és végleges döntéseket hozunk

Rendszeres alkalmaink:

Minden vasárnap

10 órakor szentmise.

Péntekenként

18.00 órakor zsolozsma.

Programjainkról részletes
információ található

honlapunkon:
www.tordasrk.hu

Augusztus 10 és 15-e között

nyári tábor Iszkaszentgyörgyön.

Jelentkezni június 15-ig lehet

Cselikovits Hertánál. 

A könyvtár nyári nyitva tartása:

júniusban minden hétfőn és
szerdán;

július 1-jén és 3-án;
augusztus 21-én, 26-án és 28-án 
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Idén a Győr-Moson-Sopron megyei

Beleden gyűltek össze a Nyugati

(Dunántúli) Egyházkerület gyüle-

kezeteiből érkezett hívek a 2013.

május 11-én tartott missziói napon.

A rendezvénynek a városi sport-

csarnok, illetve a szomszédos mű-

velődési ház, általános iskola és

óvoda adott helyet. A sokszínű prog-

ramok ezer résztvevőt vonzottak,

gyülekezetünkből mintegy 35-en

utaztak együtt busszal a távoli hely-

színre, és vettek részt a tartalmas,

lelki táplálékkal feltöltő progra-

mokon. 

„Elengedett adósság”  - ez volt az

idei alkalom mottója. Az igehirdetés

szolgálatát Verasztó János kerületi

missziói lelkész végezte, az adós

szolga története (Mt 18,26-30)

alapján. 

„Miért nem tudjuk elengedni a

sérelmeinket, miért nem tudunk

megbocsátani?” – tette fel a kérdést

prédikációjában.

„Azért, mert nem ismerjük Istent; és

mert magunkat sem ismerjük.” 

Majd elmondta: Jézus ezzel a

példázattal tanítani akar minket

arról, kicsoda Isten. Olyan Isten,

akinek mindenünkkel tartozunk, és

akivel szemben soha nem tudjuk ki-

egyenlíteni a tartozásunkat. Az

örömhír azonban az, hogy nem is

kell fizetnünk – helyettünk maga a

király fizet. Az istentiszteletet úrva-

csora követte. A nap hátralévő

részében számos kulturális prog-

ramból választhattak a jelenlévők:

fellépett a répcelaki néptánc-

együttes, a gyerekek számára pedig

a Palinta Társulat tartott interaktív

műsort a kultúrházban.

A felnőttek ezalatt a csarnokban dr.

Komlósi Piroska, a Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem docense előa-

dását követhették figyelemmel.

A pszichológus asszony a megbo-

csátás és az elengedés témakörét

bontotta ki gyakorlati szempontok

alapján. Szavaiban szakmai tudásán

túl mély istenhite is megmutatko-

zott.

Az ebédszünetet követően a délután

jókedvvel folytatódott: a gyerekek

kézműves foglalkozás keretében

bábokat alkothattak, a sport-

csarnokban a Strokes ütőegyüttes

dobosai fokozták a vidámságot.

A zsúfolásig megtelt beledi evangé-

likus templomban Farkas Zsolt és

Várnagy Andrea játszott négykeze-

seket zongorán. A zongoraművész

házaspár, akiket idén a Házasság

Hete arcaiként ismerhettünk meg,

„A Teremtés csodái” című műsorát

adta elő, amelyben a teremtés hét

napjának történetét kísérhették

végig a hallgatók, felolvasás, zene és

vetített diák segítségével.

A nap végén Szemerei János püspök

tartott záró áhítatot. Az általa vá-

lasztott igével összegezte a missziói

nap egész mondanivalóját, amikor

arra a Jézusra irányította a je-

lenlévők figyelmét, aki „eltörölte a

követelésével minket terhelő adós-

levelet, amely minket vádolt, eltá-

volította azt az útból, odaszegezve a

keresztfára” (Kol 2,14).

(Forrás: http://uj.evangelikus.hu/

misszioinap-nyugaton-2013)

Kerületi Missziói Nap, Beled, 2013.
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Pünkösd hétfő délelőttjén a gyúrói

Faluházba vártuk közösségünk

apraját és nagyját közös áhítatra,

együtt gondolkodásra a gyü-

lekezeten belüli munkáról, annak

megosztásáról, hitünkhöz kap-

csolódó szolgálati lehetőségekről. 

Előadás keretében ismerkedhettek

meg a résztvevők az egyházi misz-

sziói munkák sokszínűségével.

A legkisebbek ezalatt kézműves

foglalkozáson, játékon vettek részt.

A hangulatos délelőttöt közös főzés,

és ebéd zárta, ahol terített asztal

mellett alkalom nyílt a beszél-

getésre, ismerkedésre, tapasztalatok

megosztására a téma kapcsán.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött,

és mindenkinek, aki az előké-

születekben, szervezésben segített.

"Dicsérd Istent zengő dallal, szálljon

hozzá éneked!" Purcell művének

első sora akár mottóul is szolgálha-

tott volna ahhoz a zenés áhítathoz,

melyet idén is, immár hagyo-

mányosan, pünkösd hétfőn tartot-

tunk tordasi templomunkban. 

A koncert a gyülekezet gyer-

mekeinek énekével és hangszeres

játékával kezdődött. A műsorban a

továbbiakban szerepelt telepü-

lésünk katolikus és evangélikus

gyülekezetének kórusa, kama-

razenekara és duettje, a finálét pedig

a két énekkar közös előadásában

Halmos László darabja szolgáltatta:

"Minden földek Istent dicsérjétek!

Ujjongjatok és énekeljetek!" Fel-

emelő élmény volt együtt énekelni.

A napot szeretetvendégség zárta a

parókia udvarán, amihez mindenki

hozzájárulását köszönjük. 

Köszönjük a karvezetőknek, Perger

Juditnak és Sassi Lillának a türelmet

és a kitartást a darabok tanulása,

tanítása során, és minden kórustag-

nak, résztvevőnek azt, hogy rend-

szeresen áldozott idejéből a pró-

bákra. Köszönjük Csapó Patrícia

szolgálatát, aki a koncert alatt, és az

idei évben szinte minden alkalom-

mal a kóruspróbák idején gyerek-

felügyeletet biztosított számunkra,

így segítve minket abban, hogy a

próbák minél hatékonyabban tel-

jenek el. Köszönjük a nézőknek, akik

eljöttek meghallgatni az előadást, és

azoknak, akik a koncert után elfo-

gadták a meghívást a szeretet-

vendégségre, beszélgetéssel, ismer-

kedéssel téve élővé gyülekezeti

közösségünket.

A műsorról készült képes

hanganyag meghallgatható a

gyülekezet honlapján: 

http://tordas-gyuro.blogspot.hu/

Kokaveczné Árvai Erika

Pünkösdi Gyülekezeti
nap, Gyúró

Pünkösdi Zenés Áhítat
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A gyülekezeti házról adott legutóbbi

híradás idején – ahogy arról Kedves

Olvasóink tájékozódhattak – a

gépészeti munkákkal – gáz-, fűtés-

és vízszereléssel – voltunk

elfoglalva.      Örömmel írhatom, má-

ra már mindezek elkészültek. 

A munkálatok azonban itt nem áll-

tak meg, a belső festéssel, a járó-

lapok és a laminált padló lera-

kásával, majd a beltéri nyílászárók

beállításával óriásit léptünk előre.

Mindezeknek köszönhetően több

presbiteri és szolgálók közössége al-

kalmat, valamint szeretetvendég-

séget tudtunk tartani az új gyü-

lekezeti házban. 

Advent óta rendszeres gyermek is-

tentisztelet tartására van mód a kis

gyülekezeti teremben, ahol projek-

tor egyszerűbb használatára is

lehetőség nyílik, segítve az illusztrá-

ciós hitre nevelés módszerét. 

Nagyobb gyülekezeti alkalomra,

amolyan „főpróbára” a pünkösd

előtti evangélizációs-bűnbánati is-

tentiszteleteken került sor a nagy

gyülekezeti termünkben. Mindez azt

mutatja, hogy lassan teljes mérték-

ben igénybe vehetjük, „belakhatjuk”

az új gyülekezeti házunkat. 

A belső munkák mellett az ősz

folyamán a külső feladatokra is volt

időnk – ezért is Istennek legyen hála

–, így a hőszigetelés elkészült, a

színezés maradt idei feladatul. Itt

kell még megemlítenem, hogy a

külső és belső villanyszerelés mel-

lett a villámvédelem kiépítése is

megvalósult. Persze ennek elké-

szülte még nem jelenti a teljes kész

állapotot, hiszen a

belső tér – konyha,

iroda – berendezése

még csupán folyamat-

ban van, hiányzik még

a külső burkolás és a

garázsajtó beszerelése

is. Ugyanakkor – akár

mindezekkel párhuza-

mosan – folytatni kell a

pályázat során megha-

tározott feladatok végzését. Itt is

nagy munka vár reánk, hiszen nem

kevesebbről van szó mint az udvar

több száz négyzetméteres burko-

lásáról, illetve kertépítéséről. 

Elmondhatjuk: nem kis munka van

mögöttünk. Olykor már a fáradtság

jelei is mutatkoznak, ám nekünk is

erőt ad Sámuel bizonyságtétele:

„Mindeddig megsegített bennünket

az Úr!” (1Sám 7,12b). Ebben a segít-

ségben bízva kívánjuk megfutni az

előttünk lévő küzdő tért (Zsid 12,1b

Károli ford.), melyhez nem csupán

fizikai, de lelki erőre is szükségünk

van. Ezért imádkozunk, és ezért

imádkozzunk! 

Végezetül, de nem utolsó sorban

köszönetet mondunk mindazoknak,

akik imádságos szívvel hordoztak

minket, s azoknak is, akik a latin

mondás – Ora et labora! /Imádkozz

és dolgozz!/ – második feléről sem

feledkeztek meg, azaz munkájukkal

és anyagi eszközeikkel is támogattak

bennünket. 

Apostagi Zoltán gondnok
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Rendszeres alkalmaink:

Szerda 18 óra: Bibliakör 

Péntek 19 óra: Péntek esti

beszélgetések (kéthetente)

Szombat 16 óra:

Konfirmációs óra

Vasárnap 9 óra:

Gyermek-istentisztelet

Vasárnap 10 óra:

Istentisztelet

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519 Mobil:

20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@

t-online.hu

Hivatali ügyelet: 
Hétfő: szabadnap

Kedden és Szerdán a délelőtti

órákban (8.30-12.00)

Pénteken és szombaton a

délutáni órákban (14.30-17.00)

Hivatali időn kívül is

szeretnénk készen állni minden

lelki szolgálatra.

Finisben 
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Konfirmációs istentiszteletünk volt

május 12-én, ahol négy fiatal tett bi-

zonyságot Istenbe vetett hitéről.

Erdélyi Kristóf, Pásztor Dóra, Simon

Gabriella és Szelei Tamás tettek val-

lást a gyülekezet előtt. Isten hozta

őket a gyülekezet felnőtt tagjainak

közösségében!

Kádár Ferenc lelkipásztor
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X. DallalTánccal Egymásért Jubileumi Gálaműsor Tordason

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI

A szeretetet összefogásából június 21-én pénteki napon,18.00 órai kezdettel Tordason jubileumi gálaműsort rendeznek Dal-
lal-Tánccal Egymásért címmel, az értelmi fogyatékos emberek jobb elfogadásáért, az esélyegyenlőségért. 
Az est műsorvezetője Kulka János színművész aki az Országos Autista Szövetség jószolgálati nagykövete. 

A sokszínű, gazdag program művészei között sztárvendégként fellép Csengeri Attila,Király Viktor,Kiss Zoltán, Mahó Andrea
,Martonvásári Fúvós Zenekar,Varga Miklós, és a Vivat Bacchus együttes is.

A gálaest további fellépői a tordasi iskolások,óvodások,martonvásári barátaink, zsirai barátaink,regölyi barátaink és a tordasi
otthon képviseletében a Tordasi Szivárvány Együttes és a Rezeda Néptánccsoport.

A gálaműsor helyszíne: 2463 Tordas, Gesztenyés u. 1. 
Időpontja: 2013. június 21. 18 óra

Belépőjegy és támogatójegy vásárolható a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas Gesztenyés út)
pénztárában. 

Belépőjegy ára: 1000 Ft, amelyet a "Jövőt nekik is" Alapítvány támogatására fordítanak.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

Jegyrendelés, és információ kérhető: 06-22-467-199 /126 melléken Sinkó Judit munkatársuktól
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A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának
lakói és dolgozói régóta barátságban vannak Tordas település
lakosságával. A falu elfogadó és befogadó egyszerre, a kapcsolat
úgy is mondhatnám, hogy példaértékű.
Ezért nem csoda, hogy az otthon  meghívja a település
lakosságát minden rendezvényére, csakúgy mint a településen
tartott rendezvényeken állandó meghívott vendég in-
tézményünk.
Ez év áprilisában tartott egészségnapunk a sorban az 5. alkal-
munk volt.
Örömteli,hogy az egészségnapra egyre többen érkeztek, meg
is tettünk mindent,hogy minden korosztálynak kínáljunk
nívós programokat. 
A nap a sport jegyében zajlott,mert a mozgás, a sport elenged-
hetetlen az egészség megőrzés szempontjából. A megnyitó per-
cei után rögtön szakszerű vezetés mellett tömeges bemelegítés
hatékony torna volt,minden korosztálynak. A  mozgás je-
gyében délelőtt meg lehetett tekinteni a színész válogatott és
az otthon válogatott nemes mérkőzését,ami arról is szólt,hogy
a neves sztárok támogatják, a fogyatékos emberek elfogadását,
esélyegyenlőségét. A kora délután pedig a falu válogatottja és
az otthon válogatottja közti szokásos rangadó kispályás lab-
darúgás zajlott. Itt megjegyzem a kupát sajnos elvitték tőlünk.
Akinek ez még nem volt elegendő a sportból  megtekinthette
és kipróbálhatta a rakétalabda dobást is.
A nap folyamán előadások is voltak. A 7-8 osztályos tanulók
részére a Bűnmegelőzés témakörben interaktív beszélgetést tar-
tott a Gárdonyi rendőrkapitányság munkatársa . Itt részletesen
beszéltek valamennyi fiatalokat érintő problémáról. A nyugdí-
jas és idősebb korosztály számára szintén hasonló témakör-
ben,de más aspektusból hangzottak el jó tanácsok a bűn
megelőzéssel kapcsolatban. Gondolom nem szükséges
meggyőznöm senkit sem,hogy mennyire időszerű mindegyik
téma.
Az óvodás korosztály számára ,,Egészséget mindenkinek „rajz-
pályázat volt az egészségnap alkalmából.. 27 nagyszerű rajz
érkezett, ami a szülők és óvónénik munkáját, felkészítését di-
csérte. Játékra is  hívtuk a kicsiket.
A Gárdonyi rendőrkapitányság erre a napra rendelkezésre bo-
csájtott egy rendőrautót is. Amit rögtön meg is kellett keresni
gyermekeknek a játék elején, csakúgy mint a programban
résztvevő rendőröket. A játék célja az volt, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a rendőrséggel, a közlekedési szabályokkal.
Mindezt nagyon játékosan, sok nevetés mellett tették, hogy
örömet okozzon a kicsiknek a tanulás és könnyebben elsajátít-
sák a közlekedési szabályokat.
Az apró -cseprők és mamijuk számára is kínáltunk prog-
ramokat,délelőtt Baba-Mama Tánc, délután Babaringató volt,

de a nagyobbacskák kézműveskedhettek is kedvükre.
A gyerekprogramokat színesítette az arcfestés is, ami mindig
népszerű program a kicsik körében.
Az otthon terét benépesítette az egészségmegőrzéséhez kap-
csolható bemutatók-árusok kavalkádja.
A finom méz csodaszer a mai világban mindig kapható volt a
program alatt. A zöldség-gyümölcs faragás és bemutató a zöld-
ség-gyümölcsfogyasztást volt hivatott népszerűsíteni és
látványnak is kiemelkedő volt. A szűrés és tanácsadás is volt
bőven lehetett választani érdeklődésnek megfelelően. Hallás,
vérnyomás, vércukor, Candida, látás szűrések, mágneses
közérzet javítás, számítógépes talpelemzés, relaxálás,
fizioterápia, kiropraktika, homeopátia szaktanácsadás igénybe
vehető volt. 
A kóstolók alatt nem csak gyógyteákat lehetett megkóstolni
és megismerni,hanem egészséges falatokat, kölesből készült fi-
nomságokat és kimondottan a rák megelőzését szolgáló levest
is meg lehetett ízlelni. A betérők a tudáson és tapasztalaton
kívül ajándékot is vihettek magukkal az Ideál életmódmagazin
korábbi számait. A napfolyamán valamennyi programunk
térítésmentesen hozzáférhető volt mindenki számára. Az ese-
ményt az önkéntes véradás zárta.
A rendezvénnyel szerettük volna az egészség, mozgás és
környezettudatos gondolkodást elősegíteni. Az előadások, a
szűrések a bemutatók, játékok megpróbáltak az érdeklődőknek
segítséget adni az egészségük megőrzéséhez. Célunk volt az is,
hogy a  színvonalas programokon kívül átélhessék az ép és
sérült emberek együttlétét, az együtt-alkotás örömét, amivel
szeretnénk továbbra is elősegíteni az értelmi sérült emberek
integrációját, társadalmi megítélésük pozitív befolyásolását, a
közvélemény formálását. Köszönjük, hogy ebben valamennyi
résztvevő partner volt!
Köszönetet mondunk a helyieknek, Juhász Csaba pol-
gármester úrnak, az Önkormányzat dolgozóinak, az általános
iskola igazgatójának, tanárainak, tanulóinak, az óvoda
vezetésének, óvónéniknek, az ovisok szüleinek, a tordasi
védőnőnek, a polgárőrségnek, a képviselő-testület jelenlévő
tagjainak, valamennyi programot bonyolító szakembernek,
munkánkat segítő önkénteseinknek és valamennyi
résztvevőnek!

,,Misszió az egészségért” Volt egyszer egy egészségnap...
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Az idei esztendőben 9.-ik alkalommal került megrendezésre a
Szent László - völgyi Kistérség nagycsoportos óvódásainak a
„Játssz Te is velünk” című program. Az időjárás az idén is
nagyon kegyes volt hozzánk, a szélárnyékos helyeken kellemes
meleg várta a gyerekeket. Ezeket a napokat igyekszünk min-
den évben mozgalmas, izgalmas játékokkal megtölteni,
régieket új ötlettel felruházni, újakat kitalálni és megvalósítani.
A „Játssz Te is velünk” programnak elsődleges célja, hogy
barátságos, játékos környezetben a gyerekek megismerjék és
elfogadják a  fogyatékkal élő embereket is. 
Az idén, négy településről: - Tordas, Martonvásár, Baracska,
Ercsi – összesen 107 kisgyermek szülei fogadták el a
meghívást, ahova az óvónők kísérték el a gyerekeket. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt
vett a játékos napon!

Katonáné Dávid Judit programszervező

Május 30-án a tordasi otthonban nem kevesebb, mint 550
évet „utaztunk” vissza az időben, hogy Mátyás udvarába láto-
gassunk el. Lakóinkkal, dolgozóinkkal és kedves
vendégeinkkel korhű ruhákban, korhű szokásokkal teremtet-
tünk budai reneszánsz vásár hangulatot.
Az „Időutazás” rendezvény célja minden évben az, hogy egy
adott kort ismertessen, láthatóvá, tapinthatóvá tegyen, min-
dezt interaktívan. Bárki számára érdekes és tanulságos lehet,

kisiskolások számára egy örök forrás a későbbi történelem
érettségihez. Intézményünket összehozza a falu lakosságával,
így közösségformáló hatása is jelentős.
Örülök, hogy az Időutazás most már az otthon hagyományai
közé tartozik, és remélem, hogy továbbra is egy kiváló
lehetőség lesz a tanulásra.
A program idei szervezője: Kölcze Zsolt

Óvodásnap a tordasi otthonban 

Időutazás Mátyás király udvarába

A SPORTEGYESÜLET HÍREI

Judo

Szakosztályunk az elmúlt időszakban számos rangos
külföldi és hazai versenyen vett részt ahol szép ered-
ményeket ért el.
Versenyek:
Piliscsaba:Meghívásos nemzetközi verseny
Genova - Olaszország: Ifjúsági Olasz Grand Prix
Globus-Budapest Kupa
Mogyoród: Meghívásos verseny
BielskoBiala - Lengyelország: Ifjúsági Európa Kupa
V. Budaörs Kupa
Eredmények:
Kalamár Botond a jövő évi versenyekre való tekintettel két
erős nemzetközi versenyen az olasz Grand Prix-n és a
lengyelországi Európa Kupán mérte össze tudását a

nemzetközi élvonal-
lal. Biztatóan küzdött,
mérkőzéseket nyert
de a korosztály utolsó
évesei a 2006.-ban
születettek, idén erő-
sebbnek bizonyultak.
Kleman Noémi , Tóth
Levente, Demeter
Szabolcs, Landenberger Ábel révén egy arany két ezüst és
egy bronz éremmel zártuk a májusi verseny időszakot.

Kalamár Domokos
testnevelő tanár/ judo edző
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- Gyülekezés reggel 8.00-ig a Bakáts
téren. Dr. Sztrányay Miklós, az Em-
léktúra szervezője a templom lép-
csőjénél várja a résztvevőket. -
Villamossal Kelenföldre (Bartók Béla
+ Villányi út érintésével) - Vonattal
Martonvásárra (Kérjük Önöket, hogy
menettérti vonatjegyüket elővételben
vásárolják meg!)

- Az erdőn, a gesztenyesoron át Tor-
dasra (50 perc séta a "Ló-folyó" men-
tén) a Cifra-hídig.  Onnan a

Hangya-telepre, ahol a Cseh-család
lakott. TAMÁS első vadonja-  séta:
kastély, templom, iskola, színpadok
15.00.-ig Emlékműsor. Indulás az ál-
lomásra 17.00.-ig.- Érkezés a Déli
pályaudvarra - Tamás sírhelyének

felkeresése, Farkas-rét 19.00-ig.
Búcsú: Iskola utca 20.00.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL
VÁRUNK!

tordasi kisbíró 2013. Június a tordasi önkormányzat lapja
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Eredetileg tíz fővel, de azóta már több mint huszan
vagyunk. Vannak köztünk kezdők, haladók, és ultrafutók
is. Fiatalok, korosabbak, és idősek is. Fiúk és lányok. Fér-
fiak és asszonyok. Tordasiak és nem tordasiak.
Mert csak egy számít: hogy érdekel minket a futás.  A
futás, amely talán a világ legegyszerűbb (és
legnagyszerűbb) sportja: nem kell hozzá más, csak egy pár
cipő. No meg egy kis elhatározás, hogy az ember kiszakad-
jon a négy fal közül.
És ha ez megvan, akkor várja az embert a jó levegő, a
gyönyörű természet, a szabadság élménye és a mozgás
utáni (no és közbeni, mert ilyen is van!) jó érzés.
Az már “csak hab a tortán”, hogy sokkal jobb
egészségmegőrző mint bármiféle csodaszer.
És miért jó klubtagnak lenni? Mert klubon belül bárki
kereshet társat akivel együtt futhat, tanácsot kérhet
edzéssel vagy futócipővel, ruhával kapcsolatban, vagy
hogy merre és mennyit érdemes futni. Minden kérdést
segítünk tisztázni.
Mi a klubtagság feltétele? Csak az érdeklődés a kocogás,
futás iránt. Tagdíj nincs. Elkötelezettség, kizárólagosság
nincs.

Lehet nyugodtan más sportot is űzni, más klubnak,
egyesületnek tagja lenni.
És végül hadd dicsekedjek: klubunk a június 9-én Bu-
dapesten megrendezett K&H Maratonváltón 14 taggal
képviseltette magát!  Az 56-osok terén a rengeteg
résztvevő ellenére a hangszórókból többször is a “Tordasi
futóklub” neve hallatszott, majd hömpölygött végig a
Dózsa György úton! Egyik félmaratonváltónk pedig az 540
csapatból 37. lett! 
Érdeklődés, jelentkezés: Gaál Tamás (70/3346800), vagy
Szabó Attila (20/9365066)

CSEH TAMÁS EMLÉKTÚRA 2013. AUGUSZTUS 31.

Futóklub
Megalakultunk! Futni .…           Futni??
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B o k r o s  Ve n d é g h á z Bokros Vendégház 8 férőhellyel, három
szobájával, nappalijával, két fürdőszobájával,

felszerelt amerikai konyhájával kiváló helyszín:
családi kikapcsolódásra, hétvégi pihenésre,
nyaralásra,  családi rendezvényekre, baráti

összejövetelekre, gyülekezeti és ifjúsági
programok lebonyolítására. 

Szívesen állunk rendelkezésükre.
Akadálymentes és SZÉP kártya elfogadóhely!

Érdeklődni lehet: Bokros Anna +3620/8863257
Cím: Tordas, Vajda János u.2.

www.tordasivendeghaz.hu

H
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Germanisztika szakos tanuló német korrepetálást, érettségi és nyelvvizsga felkészítést
vállal kezdőtől B2es szintig.

Érdeklődni az alábbi email címen: dareszter@gmail.com, vagy
telefonszámon: 06303566021 lehet.

"Gyúrón áron alul eladó 12 m
hosszú kőboltíves pince 2350 m2

területtel a faluhoz közel. 
Tel.: (22) 460493"

Június   25én  Kedden  a  Tordasi

Hangya Művelődési Házban 
1416.30– óráig

Ingyenes computeres látásvizsgálatot végzünk

Szemüvegkeretek féláron,vagy olcsóbban…

Vékonyított szemüveglencsék kedvezménnyel!

CSAK EZEN A NAPON!
Szemüveg készítés, javítás. Szemüveg keretek az olcsóbbtól a

luxus minőségig az új divat szerint is, Garanciával !!!

Egészségpénztári kártyák elfogadóhelye.

Szépkártyát, Erzsébet utalványt is elfogadunk!
Seszták Optika Kft Információ: Tel:06303505991

Martonvásár Dózsa Gy.u 6.T:0622460080
www: sesztakoptika.hu

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények
beváltása, vény nélkül kapható gyógyszerek

gyógynövények - gyógytermékek. A Biopatika
továbbra is  átveszi a lejárt gyógyszerkészít-

ményeket, használt fecskendőket a lakosságtól.

Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig
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Pihenjen Erdély egyik legszebb vidékén,
a Csíki-havasok szívében,

a Gyimes-szorosban.
Boglárka Vendégház Gyimesközéplok -

Hidegségpataka
Tel:+36302876773

www.gyimesiszallas.hu

Boglárka Vendégház

Keressük!A tordasi csárda melletti
játszótérről eltűnt egy OXELO

márkájú, kékszürkefekete színű,
masszív roller.

Kérjük a becsületes megtalálót,
hívja a 06207781921es

tel.számot,
Koppány nagyon
várja a rollerét.

Köszönjük! 

AUTOSULI
/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.

13-0309-07/

„A” „B” „C” „E” 
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben ok-
tatás   
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /

Vezetés .:  Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint 

Fizetés  .:  Több részletben
E-mail  .:  autosuli@citromail.hu

Mobil   .:   06309/11-20-79
/ Pál Péter / 

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324

a tordasi önkormányzat lapja 2013. Június tordasi kisbíró
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Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
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vagy a Községházára juttathatja el minden hó 30-ig.
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