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Könyvtári hírek

A gyerekeknek ajánlom a Holdbeli csónakos című mesekönyvet.
Ez az igaz szerelem és boldogság
iránti vágyódásról, az útkeresésről szól. Jégapó fejedelem
lánya, Pávaszem királykisaszszony, Medvefia királyfi, a lapp
trónörökös és barátaik számos
mesés kalandba bonyolódnak
utazásaik során, amelyek során
körbejárják a világot, időn és
téren át. Weöres Sándor művét a
népszerű gyermekíró, Berg Judit
dolgozta át. Különleges a kötet
azért is, mert nagyon szép,
látványos illusztrációk készültek
a meséhez.
(Folytatás a 4. oldalon)

Balett
Akik élőben szeretnék látni a
táncosokat és
nyertes számainkat, várjuk szeretettel a
június 15-ei Balettgálán Ercsiben, a Művelődési Házban. Tordason pedig június 20-án lépnek
fel a kis balerinák legközelebb a
Dallal-Tánccal Egymásért című
jótékonysági rendezvényen.
Minden kedves érdeklődőt
várunk szeretettel !
(Folytatás a 11. oldalon)

Én tükre vagyok minden
mosolyoknak, én azért élek,
hogy visszamosolyogjak.
(Mécs László)

2014. Június

Tordasi Szivárvány
Erdélyben

De az egy hetes erdélyi turnénk,
nem csak egy állomásból állt,
hanem a négy nap alatt 7 fellépést és 5 helyszínt tudhatunk
magunk mögött. Nevezetesen
Marosvécs, Szászrégen, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Oltszem.
A helyszínek sokszínűségéből
adódóan; fogyatékosok otthona,
gyermekotthon, fesztivál koncertprogram, felekezeti közösségek, több féle összeállítású
műsort tudtunk összeválogatni.
(Folytatás a 14. oldalon)

XXVI. évfolyam 6. szám

P ro g ra m o k
Május 31. Kulturális Nap
Május 31. Művhouse Nyárnyitó
Június 7. Termelői Vásár
Június 11. Iskolai mozidélután
Június 11. A strandröplabda
pálya átadása
Június 14. Évzáró
Június 14. Gördülő Tánccsoport
bemutató
Június 15. Balettgála Ercsiben
Június 2428. Hagyományőrző
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Köszönöm mindazok munkáját is, akik miatt jól éreztük
magunkat az idei első nagyobb rendezvényünkön, a majálison. Az anyák napja alkalmából pedig szeretettel
köszöntjük az Édesanyákat, akik Édesapáinkkal együtt
segítettek felnőtté válni! Köszönjük a fáradságaikat,
lemondásaikat, türelmüket és szeretetüket!
Juhász Csaba polgármester

Testületi Összefoglaló

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK

Tordas Község képviselő-testülete és Gyúró Község
képviselő-testülete, 2014. április 29-én tartott közös
testületi ülésén a következő döntést hozta:

Kedves Tordasiak!

• elfogadta a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját
Tordas Község képviselő-testülete 2014. március 25-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
• elfogadta a Tordasi Evangélikus Egyházközséggel
kötendő „Cserével vegyes telekalakítási megállapodás”
tervezetét
•döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató kiválasztásáról
•döntött a Mesevár Óvodában egy pedagógiai asszisztens státusz engedélyezéséről
•elfogadta a kerékpárút fejlesztése projekt konzorciumi
együttműködési megállapodását
•elfogadta az önkormányzat 2013. évi zárszámadását
•elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót

Beérett a gyümölcse a sok előkészítésnek és munkának,
mostanra hárult a feladat, hogy az elnyert pályázatainkat megvalósítsuk. Korábban nehezen
elképzelt álmaink válhatnak valóra, településünk fejlesztése kapcsán. Ahogy már megírtuk, új sportolási
lehetőségeket alakítunk ki a Gesztenye soron és az
iskola alatti részen. Közel 100 millió forintot költhetünk
az iskola korszerűsítésére és bővítésére. Megépülhet a
Tordas Gyúrói kerékpárút, új burkolatot kaphat a
Gesztenyés út egészen a vadászházig. Újabb eszközöket
tudunk beszerezni, történelmi tábort szervezhetünk a
gyermekeinknek. Most kaptuk a hírt, hogy támogatásból
új játszóteret építhetünk a sportpályán a meglévő
helyére. Mindezek külön-külön is nagy feladatok, így
együtt pedig, igazán próbára teszik az önkormányzat
erejét. Nem csak a szervezés, a munkák ütemezése
igényel odafigyelést, hanem a beruházások pénzügyi
lebonyolítása is. A pályázatok egy része nem
előfinanszírozott, így csak a megvalósulás után van
lehetőségünk elkérni a már kifizetett költségeinket.
Mindeközben működnie kell a településünknek, és a
saját kisebb fejlesztéseinket is meg kell valósítanunk.
Az I. féléves adóbevételeink közel 95 %-ban teljesültek,
így köszönjük mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak.
Továbbra is minden jogi eszközt felhasználunk viszont
azokkal szemben, akik ebben nem akarnak részt venni,
amennyire lehet figyelembe véve az egyéni élethelyzeteket is. Nem véletlenül jutottunk el idáig. A szomszédos településen élők gyakran emlegetik példaként
Tordas páratlan fejlődését. A községünk lakóinak többsége részt vállalt a feladatokból, a terhek viseléséből.
Több civil szervezet, egyesület működik Tordason és
még sokan vannak, akik csak összejönnek, hogy együtt
tegyenek valamit a közösségért, azért, hogy jó legyen itt
élni. Köszönjük a munkájukat, sok türelmet és erőt kívánunk nekik a folytatáshoz! Reméljük ebbe a településépítésbe minél többen bekapcsolódnak, hogy
összefogva, a feladatokat egymás között megosztva,
tegyük a valódi jót és a szépet. Igyekezzünk örömeket
okozni egymásnak, és töltsön el jóérzéssel, ha ez sikerül!

TeSzedd! Tordason
2014. május 10-én, szombaton a hivatal munkatársai és
az önkormányzat brigádja önkéntes segítőkkel együtt
szemetet szedtek a faluban. Az idei TeSzedd!-Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció az országos szemétszedés történetének legsikeresebb eseménye volt. A
május 9-11. között lezajlott szemétgyűjtésre előzetesen
- a TeSzedd a Kéken! akcióval együtt - mintegy 120 ezer
ember regisztrált. A helyi koordinátorok 1 800
találkozási pontot hoztak létre. Az előzetes adatok szerint 180-200 ezer ember is szedhetett szemetet szerte
az országban. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott
idén községünk. A szemetes zsákot és gumikesztyűt a
TeSzedd! csapata biztosította. Az összegyűjtött 55 zsák
szemetet térítésmentesen szállították el. Tordason 30
felnőtt és 4 kisgyermek járta az utcákat kisebb csoportokba rendeződve. Többek között cigaretta csikket, az
árkokban eldobált sörös dobozt, sörös, boros üveget,
süteményes zacskót szedtünk össze a közterületeken elhelyezett szemetesek ellenére.
Köszönjük mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve
segítettek tisztábbá tenni településünket.
Pásztorné
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A konyhaétteremben tartandó ren Felhívás a „Az év legrendezettebb
dezvény díjairól
utcája” cím elnyerésére
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
konyha-étteremben tartandó alkalmi rendezvény igénybevételére fizetendő díját 2012. április 1-től az alábbiakban határozta meg:
A helyiség a rendezvények alkalmával maximum 50 fő
létszámhatárig vehető igénybe, a következő nap hajnali
4 óráig.
A fizetendő díj bruttó 4900 Ft/fő, mely tartalmazza a
helyiségek bérleti díját, leves, főétel, köret, savanyúság
díját, a főzést, felszolgálást és a takarítást.
A bérlő a rendezvényi célra bérbe vett helyiség
állapotmegőrzésének biztosítékául, a bérlő hibájából
bekövetkezett károk fedezésére 30.000 Ft kauciót köteles fizetni, melyet a helyiség átvételekor megállapított
állapotában történő visszaadása esetén bérbeadó a
bérlő részére visszafizet.

A korábbi évek tapasztalatain és sikerén felbuzdulva az
idei évben is meghirdetjük „az év legrendezettebb
utcája” versenyt. Minden utca automatikusan részt vesz
benne, a Szabadság utca a két derékszögű kanyarral
osztva, három szakasszal szerepel. A bírálók a települést
májustól-augusztus közepéig hetente egyszer-egyszer
végigjárják és a látottak alapján döntenek a címről.
Az értékelés az augusztus 20-i Falunapon történik.
Szempontok: a közterületi zöldfelület rendezettsége,
növényzet, virágok mennyisége, gondozottsága, szemét,
építő- és oda nem illő anyagok jelenléte.
A címet az utca egy évig viselheti, és 50 000 Ft jutalommal jár, amit az utcára kell költeni.
Ezt a díjat tavaly az Arany János utca nyerte el.
Juhász Csaba polgármester

Az igénybevétellel kapcsolatban kérem, keressék Kenéz
Enikőt a 20/ 248-2409-es telefonszámon.

Közfoglakoztatás Tordason
2014. április 30-án befejeződött a téli közfoglalkoztatási
program. Az elmúlt fél évben 4.321.529 Ft támogatáshoz
jutott községünk.
Beiskolázott dolgozóink sikeres vizsgát tettek, ezúton
gratulálunk nekik. Bízunk benne, hogy hasznosítani
tudják tanulmányaikat, és mielőbb megfelelő munkahelyet találnak.

Megújul a játszótér a sportpálya
mellett!
A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján a LEADER
térségek közötti együttműködés jogcímen 5,6 millió Ft
támogatást nyertünk a sportpálya melletti játszótér
felújítására. Ennek során egy sokelemes játszóvár, hinták és padok kerülnek a régi játékok helyére.
A beruházás még a nyáron megvalósul. Köszönjük
Szendrői Júliának a helyi Leader iroda vezetőjének a
segítségét a pályázat megtalálásában és összeállításában.

A nyári közfoglalkoztatási program keretén belül 4 főt
tudunk alkalmazni 4 hónapos időtartamra, mellyel
további 1 101 000 Ft támogatáshoz juthatunk.
Csizmarikné Katona Éva

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.

Szeretettel várjuk 2014 június 11-én
8:15-re a strandröplabdapálya
átadására!

Új telefonszáma van a deﬁbrillátornak. A deﬁbrillátor új hívószáma: 06204139330
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nagyon szép, látványos illusztrációk készültek a
meséhez.
Tulajdonképpen mesekönyv a következő kötet is,
pontosabban mesekalauz – felnőtteknek is. Valóban
minden élethelyzetnek van mesebeli párja?
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévők-nek:
életfordulók me-séi című könyvébe az emberélet
fordulóihoz és határaihoz kap-csolódó meséket
válogatta be. A fogantatás- tól az élet utolsó harmadáig azokhoz a történetekhez vezeti el
olvasóit, amelyek nemcsak az ember fejlődését segítik, hanem
az egyik életszakaszból
a másikba való átlépést
is. A mesékhez írt élvezetes
kommentárok,
úgynevezett mesekalauzok bámulatos egyszerűséggel mutatják meg,
hogyan fűzhető fel egy
emberi élet a mesék
rendjére. Mert a könyv
szerzője
szerint
a
népmesék legfontosabb
eleme nem a csoda, hanem a rend. És minden mese
annak a példája, hogyan lehet a rendezetlenséget
és a káoszt renddé alakítani. Ez a tudás azért
nélkülözhetetlen, mert csak így van esélyünk arra,
hogy egyszer majd rólunk is elmondhassák: "boldogan éltek, míg meg nem haltak".
Végezetül a könyvtár nyári nyitva tartásáról szeretném tájékoztatni a kedves Olvasókat:
júniusban minden hétfőn és szerdán
július 2-án (szerdán)
augusztus 25-én (hétfőn) és 27-én (szerdán) lesz
nyitva a könyvtár.

HÍREK

Kedves Olvasók!
Közeledik a tanév vége, a gyerekek által várva várt
nyári szünet, és remélhetőleg a felnőttek számára
is jut idő hosszabb-rövidebb pihenésre.
Kilépve a hétköznapi rohanásból elővehetjük az év
közben félretett könyveket is.
Pihentető műfaj a kézimunka is, először ehhez szeretnék könyvet ajánlani.
Pereczes Orsolya: Textilkitűzők című kiadványában
található divatos modellek gyorsan, egyszerűen és
nem utolsó sorban fillérekből megvalósíthatók. Ha
magunk készítjük, olyan kiegészítőhöz jutunk,
amilyen senki másnak nincs. Ebben a könyvben
kislányoktól az idősebbekig minden korosztály megtalálja a neki megfelelő modellt. Kedvünkre válogathatunk a sportos, játékos, romantikus vagy
elegáns variációk között.
A gyerekeknek ajánlom a Holdbeli csónakos című
mesekönyvet. Ez az igaz szerelem és boldogság
iránti vágyódásról, az útkeresésről szól. Jégapó fejedelem lánya, Pávaszem királykisasszony, Medvefia királyfi, a lapp trónörökös és barátaik számos
mesés kalandba bonyolódnak utazásaik során, amelyek során körbejárják a világot, időn és téren át.
Weöres Sándor művét a népszerű gyermekíró, Berg
Judit dolgozta át. Különleges a kötet azért is, mert

Szeretettel várok Mindenkit!
Varga Szabolcsné

Megújult !!

SZÍV KLUB

„Karakter” Papír írószer, iskolaszer, irodaszer,
ajándék üzlet és antikvárium
Tordas, Szabadság út 1/G.
Telefonszám: 06 (20) 951 0924, 06 (22) 467 080
Folyamatos nyitva tartás.
Új weboldal.
Használt könyvek bővített és nagy választékban.
Hétfő, kedd 8 - 18 óra, Szerda 11:30 – 18, Csütörtök,
Péntek 8 – 18 óráig, Szombat 8 – 13 óráig
www.ironplusz.hu
Nyomtatás, fénymásolás színesben is A3-ig,
fotónyomtatás, faxolás, szkennelés.

Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indítunk havi rendszer
ességgel, ahova kortól és betegségtől függetlenül
várunk minden érdeklődőt.
Helyszín : Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden hónap negyedik
csütörtökén
Időpont: 2014.06.26a 14.00 óra
Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás
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A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Hagyományőrző Történelmi Tábor 2014. június 2428.
és bemutatása, meglepetés koncertek, lovaskocsikázás,
lovaglás, kincskeresés, filmvetítés, játékok, vetélkedők,
bemutatók, előadások

Tordas Község Önkormányzata szeretettel vár minden
11 és 14 év közötti (felső tagozatos általános iskolás) fiatalt hagyományőrző történelmi táborába. Táborunk
résztvevői játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a honfoglaló magyarság mindennapi
életével, szokásaival, kultúrájával, harcművészetével. A
tábor záró napján pedig a résztvevők közreműködésével
meg is elevenedik a múlt egy előadás erejéig.

A részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2014. június 5.
Információ, jelentkezés: a Művelődési Házban (2463
Tordas, Szabadság út 55.),
Cseh-Szombathy Balázsnál, 20/245-6734

Helyszín: Tordas, Sportpálya
Időpont: 2014. június 2428. (keddszombat)
Elhelyezés jurta sátrakban, napi 3x étkezés
Szakmai vezető: Endzsel Zsolt, lovasíjász oktató

A jelentkezés elbírálása érkezési sorrendben történik.
A tábor megszervezését és a programokat az EU és Magyarország Kormánya által, a Darányi Ignác Terv és az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtott támogatás teszi lehetővé.

Programok: kézműves foglalkozások, harcművészet:
íjászat, önvédelem, dobókereszt, csatajelenet betanulása
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2014. május 1. Jövőre is szeretettel
várunk Mindenkit!
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I SKOLAI H ÍREK

Szilika Benedek 2.b. III. hely, Szalféter-Torcom Nadin
2.b. II. hely, Bikkes Eszter 2.b. III. hely, Botta Borbála
4.a. I. hely, Kenyér Mónika 4. a. V. hely, Györke Norbert
6.o. I. hely, Halenár Gergely 6.o.III. hely, Kónya Bálint 6.o.
IV. hely, Laboranovits Anita 6.o., II. hely Varga Bence 8.o.
IV.hely, Varga Timea 7.o. II. hely, Halenár Henrietta VI.
hely.
A meghirdetett rajzpályázatra beküldött munkák
alapján: Takács Szilárd 6.o. és Csizmarik Valéria 6.o. tanulók a zsűri dicséretét kapták.
A Székesfehérváron megtartott megyei „Nyelvész
versenyen” Tóth Anikó 3. osztályos tanuló 5. helyezést
ért el. A Ráckeresztúron szervezett területi matematika
versenyen csapatversenyben I. helyezést ért el iskolánk
csapata, melynek tagjai: Takács Anna, Landenberger
Ábel, Farkas Bálint 5. osztályos diákok voltak.
Egyéni versenyben:
Takács Anna
5.a.
I. helyezést
Farkas Bálint
5.b.
II. helyezést ért el.

Az elmúlt hónap a területi, megyei versenyek és megmérettetések jegyében zajlott.
Büszkék lehetünk eredményeinkre, a diákok teljesítményére, méltán képviselték iskolánk hírnevét a falakon
kívül több ízben is. Álljon itt néhány felsorolás még nem
maradéktalanul, hiszen minden verseny nem zárult le,
illetve nem tudunk még minden eredményt. A pázmándi
Kempelen Napok alkalmából meghirdetett versenyeken
a következő eredményeket értük el.

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanároknak is a
szép eredményekhez.
Válban a „Vajda Napok” meghirdetett versenyein is
képviselték diákjaink iskolánkat. A felső tagozat
matematika versenyén:
Takács Anna 5.o. I. helyezést, Cselikovics János 6.o. I.
helyezést, Turú András 6.o. II. helyezést, Szabó Réka 7.o.
I. helyezést értek el.

Matematika verseny:
Szabó Erik Zalán
2.b. osztály III. helyezés
Tóth Anikó
3. osztály 12. helyezés
Antal Réka
3. osztály 15. helyezés.
Versmondó verseny:
László Keve Károly
2.b. osztály
Sakkverseny:
Szabó Erik Zalán
Hardi Kristóf

Alsó tagozatban:
Szabó Erik Zalán 2.b. I. helyezést, Tóth Anikó 3.o.
I. helyezést értek el.

II. helyezés

2.b. osztály II. helyezés
4. a. osztály III. helyezést értek el.

Versmondó versenyen:
László Keve Károly 2.b. II. helyezést, Vlad Flórián 4.a. II.
helyezést, Takács Réka 6.o. II. helyezést ért el., Pók Zsófia 4.b. a zsűri dicséretét és különdíját kapta.

A mezei futóversenyen is részt vettünk, ahol szintén
szép eredményekkel büszkélkedhettünk.
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„Az élet szép, csak küzdeni kell érte,
Boldog az, ki célját elérte
Akarni kell és minden sikerül
Akarni és bízni rendületlenül.”

Rajzpályázat eredményei:
Boldizsár Kolos 4.a. I. helyezés, Sztyéhlik Dorka 6.o. III.
helyezés, Pajer Márk 7.o. I. helyezés, Khaut Viktória 7.o.
III. helyezés
A mezei futóverseny eredményeiről az újság következő
számában számolunk be.
Részt vettünk az „Orchidea” elnevezést viselő országos
matematika versenyen is 3-8. osztályig 1-1 fővel képviselve iskolánkat. Még várjuk az eredményeket.

Az elmúlt időszakban több versenyen vettek részt diákjaink, ahol a falakon kívül is szép és tartalmas eredményeket értek el, méltán lehetünk büszkék
tanítványainkra.
Nem sok idő van már hátra a tanév befejezéséig, így még
egy komoly témazárókkal, dolgozatokkal teli időszak
következik. Ezután pedig a hagyományos Sajnovics Emléknap alkalmából szervezett sportnap, Madarak Fák
Napja, illetve a „Kisállatok” Kedvencek Napja. Ebben az
évben is tanév végén szervezzük az Egészségnapot a
szokásos módon, számítunk a kedves szülők segítségére, amit előre is köszönünk.

Ercsiben a „Gyors ész, hamar kész” elnevezésű
versenyre is beneveztünk évfolyamonként 4 fős csapattal a felső tagozatból. Az eredményekről szintén később
számolunk be.
A megyei szintű Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei
helyesírási versenyen nagyon szép eredményekkel szerepeltek diákjaink
5. évfolyamon Tóth Barnabás 5.b. 8. hely, 6. évfolyamon, Baranyi Panna 9. hely, Cselikovics János10. hely 7.
évfolyamon, Kovács Nikol 10. hely, 8. évfolyamon Pápai
Áron 9. hely

Egy újabb kedves osztály búcsúzik tőlünk a tanév végén,
mert eljött az idő, hogy továbblépjenek és más, új helyen
próbáljanak szerencsét.
Szívemből kívánok Nektek kedves ballagó volt osztályom sok-sok szerencsét, kitartást, sikereket. Kívánom,
hogy álmaitok váljanak valóra, hogy kísérje utatokat
szüleitek óvó-védő karja és szeretete. Ajánlom Nektek e sorokat
szeretettel:

Április 12-én a tordasi SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT bemutatta Andersen meséje alapján „A császár új ruhája”
című zenés mesejátékát. Köszönjük mindenkinek, aki
megtisztelt bennünket a jelenlétével. A színdarab ősszel
kívánságra ismét bemutatásra kerül.
Szeretném az újság hasábjain is megköszönni a társulat
tagjainak a lelkes és kitartó munkájukat, az összefogásukat, a fiatalos lendületet, jókedvet és a szeretetet.

„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”

A KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére rendezett iskolai
versmondó versenyünket április 16-án a tavaszi szünet
előtti utolsó tanítási napon szerveztük meg. A verseny
szünetében a már jól ismert Onézimusz Alapítvány
bábcsoportja szórakoztatta a gyerekeket húsvéti ünnepi
bábműsorral. Májusban köszöntöttük az édesanyákat és
a nagymamákat. Lezajlottak a művészeti iskola vizsgái.
Szeretettel várjuk és fogadjuk a leendő első osztályosokat az iskolában, hogy egy kicsit ízlelgessék az iskolai életet. Májusban tervezzük a „Kedvencek napja”
programot, amely az elmúlt évben is nagy sikert aratott.
Május 28-a az Országos Kompetenciamérés időpontja.
Lassan megkezdődnek majd a tanév végi kirándulások.
Addig még sok a tennivaló, a feladat.

Ünnepélyes tanévzáró és ballagás időpontja június
14. 9 óra.
Várunk mindenkit szeretettel.
Az iskolavezetés és kollégáim nevében megköszönöm a
Kedves Szülőknek a tanév során nyújtott segítségüket
és támogatásukat.
Köszönöm tanítványaink kitartó munkáját, a szép eredményeket, melyekkel ismét öregbítették iskolánk
hírnevét. Kívánok mindenkinek nagyon szép nyarat,
szép élményeket, jó pihenést.
Somfai Sándorné

Kívánok ehhez mindenkinek sok sikert, kitartást, szép
eredményeket.
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M E S E VÁ R
ÓVODA
HÍREI
Nem is olyan régen még a
kokárdákat készítettük és izgatottan
vártuk a tavaszt, most pedig már az
évzárókra és a ballagásokra
készülünk. Április végén megtörtént
az óvodai beiratkozás, 43 gyermek
felvételét
kérték
óvodánkba.
Felvételi bizottságot kellett összehívni, mert több a jelentkező, mint
ahány férőhely van. A bizottság
megvizsgálja a jelentkező gyermekek felvételi igényének jogosultságát (lakóhely, tartózkodási hely,
szociális háttér, életkor szerint
kötelező-e az óvodai felvétel).
Április 30.-án a fiúk májusfát állítottak az óvoda udvarán. Mivel az idén
a nyuszi csoportosok feladata volt a
fa beszerzése és ők kiscsoportosok,
apukák segítségére volt szükség.
Köszönjük Kása Kelemennek és Tóth

2014. Június

Gábornak a segítséget. Május első
napjaiban köszöntöttük csoportonként az édesanyákat, a meghatottság könnye ott csillogott
mindenki szemében. A Nyuszi csoport egyszerre tartotta a köszöntőt
és az évzárót. Az ősszel még síró, bátortalan kicsik önfeledten verseltek,
daloltak játszottak a szülők és a
vendégek nem győztek csodálkozni.
Május 9.-én a ferihegyi repülőgép
skanzenben és a repülőtéren
voltunk kirándulni. A hajnali zápor
után kitisztult az ég és kisütött a
nap, így semmi sem ronthatta el a
jókedvünket. A nap végén kissé
fáradtan, de élményekkel gazdagon
érkeztünk vissza az óvodába. Még
egyszer megköszönöm, hogy olyan
sok papírt hoztak gyűjtéskor a falu
lakói és a szülők, mert annak az árát
is a kirándulásra fordíthattuk.
Május utolsó napjaiban tartjuk az
évzárókat és a ballagásokat. Mindig
megható számomra minden ballagás, ám az mindig más, amikor
azoktól búcsúzunk, akik a csoportunkba jártak éveken keresztül. Ne
legyenek irigyek a szülők, ha azt
mondom, hogy kicsit mieink is
voltak.
Részesei lehettünk mindennapjaik-
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nak, örömeiknek, bánataiknak, most
pedig a fogváltásuknak is, ami nagy
dolog ugyebár egy ember életében.
Kívánok a gyermekeknek örömteli
iskolás éveket, a szülőknek pedig
erőt, szerető odafigyelést, sok-sok
türelmet.
Júniusban tartjuk Mesevár napunkat, aminek keretében az édesapákat is köszöntjük.
Megköszönöm kolléganőim egész
éves munkáját, kívánok mindenkinek élményekben gazdag
Osváth Erzsébet: Szivárvány
Napsugár, ha süt,
esőcsepp pereg,
nézz fel a magasba,
nyisd ki jól szemed:
csodát látsz, gyönyörűt,
hétszín szalagot
hétszínű szivárvány
tündököl, ragyog.
De néhány pillanat
s eltűnik az égenmintha csak álmodtad
volna egy mesében.

Milichovszkiné Szalai Ilona

tordasi kisbíró
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HÍREI

Kedves Olvasó!

még üresen állnak, de a nyár folyamán igyekszünk házi
készítésű finomságokkal benépesíteni majd. A vizes
blokkokban sok apróság szolgálja ezentúl mindannyiunk kényelmét: tükrök, fogasok és a takarítószereket
elrejtő szekrény is készült.

2013. nyarán, amikor az építkezést még épphogy csak
elkezdtük, lehetőségünk adódott a Völgyvidék Leader
Közösségnél pályázatot benyújtani a leendő alkotóház
bebútorozására. Az ősz folyamán derült ki, hogy a pályázatunk sikeresen vette az elbírálást. Húsvétra el is
készült a berendezés, melyet külön örömünkre helyi
illetőségű mesterekkel tudtunk kiviteleztetni.

Megérkezve az emeletre kényelmes fotelokkal és
asztalkákkal kialakított társalgó fogad bennünket. Az
emeleti foglakoztatóban tárolók, és táboroztatásra alkalmas multifunkciós, ha akarjuk ágyak, ha akarjuk asztalok vannak matracokkal. Itt alakítottuk ki az irodát is,
ami két ember számára nyújt hamarosan munkahelyet.
Jutottak asztalok és székek a fedett teraszra is.

A hozzánk betérőknek nem kell már holmijaikat a régi
kanapéra halmozniuk, mert a tágas előtérben fogasfalra
akaszthatják ezentúl kabátjaikat. A közösségi célú rendezvényeket és előadásokat szolgáló nagyteremben
nem árválkodik többé a régi zongora, új asztalok,
székek, polcok és paravánok kerültek ide. Szépen
beépült a konyha is. A bútorzaton kívül konyhai gépeket
is tudtunk beszerezni a támogatásból. A kamra polcai

Mindezek mellett köszönjük a falubeliek minden szíves
felajánlását, amivel nagyban hozzájárulnak az épület
lakájosságához, és kifejezésre jut az a törekvés, hogy a
Teremtőkertet egyre többen érzik és érezhetik a
magukénak.
A hagyományosan megrendezésre kerülő Húsvéti
kézműves foglalkozást már itt, a folyamatosan épülő és
szépülő körülmények között tudtuk megrendezni.
Kedves Olvasó, látogass el Te is a mindenkit szeretettel
váró Teremtőkertbe!
Botta Veronika
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Balett
A Táncpedagógusok Országos
Szövetsége álltal rendezett XXIII.
Országos Táncművészeti Fesztivált
május 10-én rendezték Budapesten.
A Dance Studio Nagy-Kuthy ebben
az évben már 3 különböző
kategóriban indult, és a szigorú
zsűri elött óriási sikert aratva
egyedüliként mindhárom koreográfiával díjazva lett. B csoportunk 2.
helyezést ért el Klasszikus Balett
kategóriában, C csoportunk pedig 3.
díjat nyert Modern Balett , valamint
Jazz Tánc kategóriában. (C csoportunk egyébként már tavaly is indult
ezen a versenyen , akkor a Bamboo
című koreográfiával Modern Balettban 2. díjat nyertek. )

Klaszikus balettet, jazz táncot, musical táncot és akrobatikát tanulnak
nálunk a gyermekek 5 éves kortól,
heti két alkalommal.
Balett mesterek: Kuthy Mercedes és
Nagy-Kuthy Zoltán.
Folyamatosan lehet jelentkezni
iskolánkba, és az újrakezdésnek
sincs semmi akadálya.
Bővebb információ található rólunk
az alábbi oldalakon:
www.nagykuthybalett.hu
w w w. f a c e b o o k . c o m / M e r 
cedesandZoltan
Tehetséges növendékeink,és három
éves munkánk gyümölcse ez a sok
fantasztikus eredmény!

És ez idén már a második nagy
siker!
2014. március 22-én ugyanis a
Berczik Sára Emlékversenyen már
1. díjjal jutalmaztak minket Jazz
Tánc-ban, a Jazzy című koreográfiával.
C csoportunk tordasi táncosai:
Gáspár Lara, Kása Panna ,Rózsavölgyi Levente, Sármay Fanni.
B csoportunk tordasi táncosai: Nagy
Bíborka, Rózsavölgy Lilla.
Iskolánk 2011 óta működik , immár
több korcsoporttal és rengeteg
tehetséges és lelkes növendékkel.
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Nagyon büszkék vagyunk rájuk és
szüleikre ,akik végig támogattak
minket a Balettiskola megalapítása
óta.
Akik élőben szeretnék látni a táncosokat és nyertes számainkat ,várjuk szeretettel a június 15-ei
Balettgálán Ercsiben ,a Művelődési
Házban. Tordason pedig június 20án lépnek fel a kis balerinák
legközelebb a Dallal-Tánccal Egymásért című jótékonysági rendezvényen.
Minden kedves érdeklődőt várunk
szeretettel !
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A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink
Vasárnaponként
10 órakor szentmise
Péntekenként
18 órakor zsolozsma
www.tordasrk.hu

2014. Június

Június 1. Húsvét 7. vasárnapja Urunk Mennybemenetele Szentmise
10 órakor
Június 7. Elsőszombati közbenjáró
imaóra délelőtt 9 órakor
Június 8. Pünkösdvasárnap –Szentmise 10 órakor
Június 9. Szombat – előesti szentmise 19 órakor
Június 15. Szenthàromság vasárnapja – gyalogos zarándoklat
Gyúróra a templombúcsúra (ezen a
vasárnapon Tordason nincs szentmise)
Június 22. Krisztus Szent Teste és
Vère, Úrnapja - TE DEUM – tanévvégi hálaadó szentmise 10 órakor

a tordasi önkormányzat lapja

Június 27. péntek Jézus Szentsèges
Szíve Szentmise 19 órakor
Június 29. vasárnap Szent Péter és
Szent Pál apostolok Szentmise 10
órakor
Július 4. első péntek – gyóntatás 18
órától, szentmise 19 órakorJúlius 5.
Elsőszombati közbenjàró imaóra
délelőtt 9 órakor
Július 26. szombat Szent Joakim és
Szent Anna a Boldogságos Szűz
Mària szülei, előesti mise 19 órakor
Július 27. vasárnap – Zarándoklat
Martonvásárra a Szent Anna plébániatemplom búcsújára (Tordason
ezen a vasárnapon nincs szentmise)

Nyári tábor Nagybörzsönybe

Az idei esztendőben augusztus 4-9-ig rendezzük egyházközségi nyári
táborunkat a festői szépségű Nagybörzsönyben. A családi tábor előtt ministráns- és hittanos tábor is lesz. Jelentkezni folyamatosan lehet, bővebb információk honlapunkon: www.tordasrk.hu

Lélekből, lelkesen...
Közösségünkben jól ismert ének szavait hozom az olvasó elé. Az ilyen ‘jól ismert’ énekek felhangzásakor érezhető az éneklő gyülekezeten valami különös
sodrás, erő, amely belülről jön, amely a szívből, vagy ha úgy tetszik, lélekből
fakad. Lélekből... Hát olyan is van? Bizony, keveset foglalkozunk a lelkünkkel.
Talán már el is feledkeztünk róla, s telve vagyunk ennek külső-belső jeleivel,
a szövődményekkel: lelki betegség, kimerültség, ingerültség, sok esetben
pedig testi tünetekben is felszínre tör a lélek baja, és nem találunk rá
megoldást.
Az apostol írásából láthatjuk, hogy lehet ez másképpen is: “Szeretett
testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan
egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” (3 János 2) ...lehet másképpen: úgy, ha jó dolga van lelkünknek. A mi testünk jól tartása mellett Isten
célja az, hogy erre segítsen minket. Az Ő saját Lelkét küldi el közénk Pünkösdkor, hogy teljesen megismerhessük Őt, hogy jó dolga – üdvössége – lehessen
lelkünknek. Az Isten ismeretével megtöltekezett lélek indul el a gyógyulás
útján, megerősödik, élet lesz benne, valami többlet, valami sodrás... mindezt
megfogalmazni nehéz, csak látni rajta: jó dolga van.
Kádár Ferenc, lelkipásztor
Pünkösdi alkalmaink
Június 57. Hitmélyítő alkalmak
Május 29. Mennybemenetel napi
18 óra
istentisztelet 18 óra
Június 8. Pünkösdvasárnap 10 óra
Május 31Június 1. HittanévJúnius 9. Pünkösdhétfő 10 óra
záró hétvége
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet
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A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
• Tel.: 22/468-519
•Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
További információk honlapunkon:
www.parokia.hu/lap/gyuro
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Nyári tábor
Az idén sem maradhat el a nyári hittanos tábor, melyre nagy szeretettel
várjuk (elsősorban) az 5-12 éves
gyermekeket. A tábor időpontja:

2014. július 7-11. helyszín: a Református Gyülekezeti Ház. A jelentkezéseket június 15-ig várjuk!
Jelentkezési lap és minden további

„A titkok nyitja” címmel megrendezett Nyugati (Dunántúli) Egy
házkerületi Missziói Napon.
Bővebb információ: az
http://evangelikus.hu honlapon.

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szeretettel köszöntjük közösségünk
jubiláló konfirmandusait, és hívjuk
őket a gyülekezet minden tagjával
együtt, hogy ünnepeljen velünk
2014. június 8án, Pünkösd
vasárnap 11.00 órakor az isten
tiszteleten.
Baráti szívvel várnak mindenkit
Győrben a Győri Városi Egyetemi
Csarnokban 2014. május 31én

Tordasi gyülekezeti testvérünk, Pintér Győző Tibor aktív éveinek
hosszú évtizedei alatt teljes
odaadással szolgálta az egyházat és
Krisztus
ügyét.
Tette
ezt
építészmérnökként, gyülekezeti
felügyelőként, igehirdetőként, bibliaiskolai tanárként. Szeverényi János
vele készített interjút otthonában,
amely meghallgatható a
http://misszio.lutheran.hu/radio/
interjuk/845-krisztus-kozbenjar
oldalon, illetve bejegyzésben
olvashatnak róla gyülekezetünk
blogján: http://www.tordasgyuro.blogspot.hu/ is.

információ kérhető, a Lelkészi Hivatal elérhetőségein.

Túrmezei Erzsébet:
PÜNKÖSD UTÁN
Pünkösdig hallgattak.
Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele.
Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.
És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.
Lélektelen mennyit
beszéltünk már mi...
Tanuljunk csendben a Lélekre
várni.

'Mily gyönyörűség, íme lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak!'
(133. zsoltár alapján)
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2014. június 9én 17.00 órakor,
Pünkösd hétfőn hagyományos

PÜNKÖSDI ZENÉS ÁHÍTATUNKRA

a tordasi evangélikus
templomba,
melyen községünk
katolikus és evangélikus
kórusai és zenészei
szolgálnak ünnepi
zenei útravalóval.
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hallgatók részéről nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó
úton haladnak a céljuk elérése érdekében!
De az egy hetes erdélyi turnénk, nem csak egy állomásból állt, hanem a négy nap alatt 7 fellépést és 5 helyszínt
tudhatunk magunk mögött. Nevezetesen Marosvécs,
Szászrégen, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Oltszem.
A helyszínek sokszínűségéből adódóan; fogyatékosok
otthona, gyermekotthon, fesztivál koncertprogram,
felekezeti közösségek, több féle összeállítású műsort
tudtunk összeválogatni. Ez alatt bemutathattuk
gyermekműsorunkat, legújabb Country-műsorunkat és
református közösség számára összeállított dalainkat.
Fellépéseinket nagy lelkesedéssel fogadták, és velünk
együtt énekelték. Zenekarunk fellépését Románia
leghíresebb énekesnője követte aki szívesen kameránk
elé állt egy fotózásra.
Tordasi Szivárvány

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
Tordasi Szivárvány Erdélyben
Zenekarunk meghívást kapott a sepsiszentgyorgyi Irisz
ház „Autsider Music Fest”fesztiváljára, melyet idén harmadszor tartottak meg egyre növekvő sikerrel. Ez a
fesztivál a tordasi otthon által szervezett „Dallal-táncal
egymásért”rendezvényre nagy fokban hasonlít, azaz fogyatékkal élő művészek, zenészek, táncosok mutatják
be tehetségüket, tudásukat. Ennek a két, hasonló célú
fesztiválnak több célja van, de a legfontosabb, a fogyatékossággal élők elfogadtatása és bemutatása, a társadalommal. Magyarországon ez már egy kicsit talán
elfogadottabb, de Romániában ez még nagyon
gyerekcipőben jár. Mondhatnánk, hogy az Irisz Ház a
téma „Jégtörő hajója”… Következtetvén a kedvező fogadtatásból, visszajelzésből, kellemes csalódásból a nézők,

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
JUDO  Olaszországi siker
lyunkat Kleman Noémi és Kalamár Botond képviselte.
Az ifjúsági korcsoportban versenyző Botondnak sajnos
nem hozott érmet ez a verseny, de Noémi remek
küzdelmekkel, minden ellenfelét ipponnal (10p)
legyőzve elhozta Tordasra az „olasz aranyat”.
Szakosztályunk nevében gratulálunk mindkét sportolónak a kitartó munkájukhoz, eddigi és remélhetőleg még
az ez utáni sok szép sikerhez. Noéminek hasonló sikert
kívánunk a június 7.-én soron következő
„ 7. GYŐRI SERDÜLŐ EURÓPA–KUPA VÁGI MIKLÓS EMLÉKVERSENY”

2014.05.18.-n egy olaszországi versenykiírásnak tettünk eleget A Padova
megyei Cittadella városban megrendezett nemzetközi versenyen szakosztá-

Kalamár Domokos
testnevelő tanár/judo edző
14

a tordasi önkormányzat lapja

2014. Június

tordasi kisbíró

Tordas SE  Tenisz Szakosztálya

Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak anynyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja
őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.”
(Márai Sándor: A bűvész)

Labdarúgás
miatt, ezt egy későbbi időpontban játsszuk le. Ifi csapatunk a 8. helyen áll, változó eredményekkel ugyan, de
felküzdötte magát a középmezőnybe. A legkisebbek a
Bozsik program keretében folytatják a felkészülést. TAOs támogatásból felnőtt és utánpótlás játékosaink is új
edzőfelszerelést kaptak: melegítőt, cipőt, széldzsekit.

A sérülések és büntetések miatt létszámgondokkal
küzdő felnőtt csapatunk előnye az utóbbi meccsek
során minimálisra csökkent Ercsivel szemben. Minden
pontra szükségünk lesz, ha első helyen szeretnénk
végezni a bajnokságban, így az utolsó meccseket 1
kivétellel mind meg kellene nyernünk. A lapzártánk
előtti utolsó mérkőzés félbeszakadt a rossz időjárás
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