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KEDVES TORDASIAK!
A tél ugyan elmúlt, de a korábbi
évekhez hasonlóan a tavasz helyett a
korai nyár teszi próbára a természetet.
A hirtelen felmelegedés és a korábbi
csapadékok hatására erős növekedésnek indultak a növények, melyek karbantartása nagyobb munkát kíván
mindannyiunktól. Ezért nehezebb a
dolga az önkormányzat brigádjának
is, akik a tavaszi munkákat a temető
karbantartásával kezdték. Több napi
munkával kitisztították a kertészet
felőli, több helyen tüskés fasort, ami
a sírok mellett a kidobált növényzet
tárolóhelyévé vált. A terep rendezése
után ide tervezzük kialakítani a
sírokhoz vezető gyalogutat, a
meglévő levezető utakat pedig
kövesre szeretnénk kiépíteni.
Kivágásra kerültek a barkácsbolt
oldalán lévő magmaradt tuják is,

melyek zavarták a Sport utcába kanyarodásnál a beláthatóságot. Ezzel
egyidejűleg megváltozott a bolttal
szemközti parkoló forgalmi rendje. A
művelődési ház használatbavételénél
a Közútkezelő előírta a parkolónak a
Sajnovics szobor felőli egyirányúsítását és egy mozgáskorlátozott
parkoló kialakítását. Ezzel együtt
megállni tilos tábla került a szobor
előtti oldalra. Erre azért volt szükség,
mert akik így parkoltak, vagy
várakoztak, akadályozták a Szabadság útról való bekanyarodást, és így
balesetveszélyes helyzetet teremtettek
a kanyarban. Ezért kérjük, hogy a
továbbiakban a kialakított parkolóhelyeket használják a megállásra még
akkor is, ha emiatt egy kicsit többet
kell gyalogolni.
folytatás a 2. oldalon...

P ro g ra m o k :
május 25.
LEGO kiállítás
május 25.
Orbán nap az
Öreghegyen
június 8.
Termelői piac

június 7-8.
Kulturális napok
június 15.
Ballagás

“Hiszek a szeretet végső győzelmében!” (Böjte Csaba)
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évről évre növekvő száma bebizonyította, hogy érdemes
volt a sportolással, mozgással kiegészíteni a hagyományos
főzőversenyt, mert így még többen vettek részt a nap programjain.
Öröm látni, hogy sokan figyelnek a településünk szépségére
és munkájukkal hozzájárulnak a vonzó faluképhez. Az
utóbbi hetekben többekkel találkoztam, akik először jártak
Tordason, és mindannyian elismerésüket fejezték ki, a
település rendezettségéről, intézményeink szépségéről.
Ezért érdemes dolgoznunk, hogy mi is jól érezzük magunkat itthon és mások is szívesen jöjjenek hozzánk kikapcsolódni, szórakozni.

A HANGYA Művelődési Ház épületének befejezése után
hozzáfogtunk az udvar rendezéséhez is. Elkészült a melléképület vakolása és elkezdődött a hátsó terasz és a kocsibehajtó építése. Folyamatban van az önkormányzat útjain
lévő, elhasználódott kresz táblák cseréje, és virágos parcellákat alakítunk ki a település több pontján. Közben újabb
pályázatokat, elszámolásokat adtunk be és amint megjelennek a kiírások, tervezzük a további pályázati lehetőségek
kihasználását is.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy jól
érezzük magunkat május 1-én. Köszönöm a csapatoknak a
részvételt, a szervezőknek, az előkészítőknek, és a
szereplőknek pedig a munkáját. A duathlonon versenyzők

Juhász Csaba polgármester

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Testületi Összefoglaló
2013. április 23-án tartott közös testületi ülésen a képviselőtestület a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a Gyúró-Tordas Körjegyzőség 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
- elfogadta a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót

Tordas Község képviselő-testülete 2013. április 23-án tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta az önkormányzat 2012. évi módosított zárszámadását
- elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót
- elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót
- döntött az új óvodai csoport létesítéséről
- döntött a térfigyelő rendszer kiépítésére szolgáló pályázat
benyújtásáról

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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Iskola felújítására és térfigyelő kamerákra is pályázunk
költségvetésű és 13-kamerás rendszer kiépítését tenné
lehetővé Tordason.
Civil szervezeteinket is támogattuk a pályáztatásban:
a Sportegyesület – a TAO előminősítés pályázaton megítélt
3,4 milliós támogatás mellett – a TAO pályázaton 5,9 millió
Ft-os támogatási kérelmet adott be.
A Bábel Alapítvánnyal pályáztunk a Pillikék gyimesi útjának támogatására a Nemzeti Tehetség Programon és a
Bethlen Gábor Alapkezelőnél is.
A Nemzeti Együttműködési Alap kiírásán pedig az iskolai
egészségnap támogatására pályáztunk.

2013 tavaszán is számos pályázati lehetőséggel élt az
önkormányzat.
Februárban pályázatot adtunk be az általános iskola energetikai korszerűsítésére, melynek révén az épület külső
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és nyílászáró cseréje
válna lehetővé. A 46 milliós költségvetésű pályázatunk még
elbírálás alatt van.
Áprilisban a Nemzeti Kulturális Alap kiírására a Hangya
Napok rendezvényeinek támogatására adtunk be pályázatot.
Májusban a Belügyminisztérium felhívására térfigyelő
rendszer kialakítására pályáztunk. A projekt 8,3 milliós

A Tordas Községért Közalapítvány
IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) SZAKMAI VEZETŐ
munkatársat keres.
A munkavégzés helye: Művelődési Ház (2463 Tordas, Szabadság u. 55.), rendezvények helyszínei
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- ifjúsági közösségi programok szervezése
- közművelődési és egészségfejlesztő programok szervezése
- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
Munkaidő:
- heti 40 órás munkaidő, hétköznapi és hétvégi munkarenddel
Munkabér:
- A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- középfokú iskolai végzettség
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A munkaviszony
- határozatlan idejű, három hónap próbaidővel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot kérjük Tordas Községért Közalapítvány címére (2463 Tordas, Szabadság út 87.) 2013. május 23-ig eljuttatni.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „IKSZT szakmai vezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 27., elbírálja a közalapítvány Kuratóriuma.
Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgármestertől telefonon a 20/823-3346 telefonszámon.

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
3

tordasi kisbíró

2013. Május

a tordasi önkormányzat lapja

A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Majális – főzőverseny – duatlon
Minden nehézségével és problémájával együtt azt gondolom, egy remek
majálison vagyunk túl! A tavalyihoz
hasonlóan az időjárás ismét kegyeibe
fogadott bennünket, talán túlságosan
is!
Az idei rendezvény, mint minden
évben a májusfa állításával kezdődött
április 30-án délután. Ismét nagy
öröm volt nézni a Pillikék táncegyüttes rengeteg viseletbe öltözött
ügyesebbnél
ügyesebb
tagját.
A legkisebb csoport, az ovisok és kisiskolások Játékfűzést és ugrótáncot
mutattak be. A bejátszáson Weörös
Sándor: Ugrótáncot jókedvemből c.
versét Sebő Ferenc zenésítette meg.
Muzsikált a Sebő Együttes. A picik
között volt olyan, aki életében most
állt először színpadon, de ez a produkciójukon egyáltalán nem látszott meg.
A második csoport, az alsós korosztály már egy kissé rutinosabb
csapat volt. Faluhossza járás a
Rétközből című új koreográfiájukat
mutatták be, melyben lányjátékot,
karikázót, verbunkot, pásztorbotolót
és csárdást táncoltak a növendékek.
A bejátszott felvételen Fazekasné Domak Anikó tanárnő és Pápai Áron
citerázott. Az énekeket szintén a népi
ének szakos tanárnő tanította be a
gyerekeknek.
A legnagyobb csoport Gyimesi gyűlés
című koreográfiáját mutatta be, melylyel 2013. április 13-án az Országos
Tanulmányi Verseny 3. korosztályában III. helyezést értek el. Ezúton
is gratulálunk nekik. A koreográfia
címe a Gyimesben használt társas
összejövetelek címére utal. A táncrendben kettős jártatója és sirülője,
huszárverbunk, lassú és sebes csárdás,
gyorsléptű és porkája szerepelt. A bejátszott felvételen a művészeti iskola
tanárai muzsikálnak:
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Sasvári Bertalan, Kovács Márton és
Németh Ildikó.
A koreográfiákat összeállította és betanította Németh Ildikó és Szabó
Szilárd.
Nagyon szépen köszönöm a felkészítést és a közreműködést!
Május 1-je reggelén akadt, akiket nem
sikerült ¾ 7-kor megelőznöm és már
bőszen pakoltak, hogy a legjobb
helyeket elfoglalják. Nagy örömünkre
sok-sok finomság készült a bográcsokban.
A VII. Tordas Duatlonon sikerült
rekordot dönteni, ugyanis 82 indulót
regisztráltunk összesen. A regisztrációnál köszönöm szépen a segítséget
Tomai Zitának, Kónyáné Csillának és
Vladné Tündinek. Minden nyertesnek
és résztvevőnek újfent nagyon sok
szeretettel gratulálunk és köszönjük a
HAUSER Kerékpárgyártó és –forgalmazó cégnek a felajánlott lámpákat.
Közösségünk legfiatalabb tagjai Mihovics Mártival Uccucára Haccacára
járták a színpadon az árnyékban, mert
már délelőtt nagy volt a hőség.
Reggeli torna helyett az ebédnek
csináltak helyet a Zumbát járó gyerekek és hölgyek, akik előtt le a kalappal, hiszen derekasan állták a betonos
pályán a hőséget egy órán keresztül.
A színpadról legalább úgy festett,
mint egy flash mob. Minden elismerésem! Köszönjük Takácsné Marton Gabinak, hogy megmozgatott
minket!
Egy rövidke szünet után a szakavatott
zsűri megkóstolta és értékelte a bográcsok tartalmát és minden főzőcsapat
megkapta szerény kis ajándékunkat.
Köszönöm szépen Diószeginé Icának,
Erdeiné Ircsinek és Márhoffer
Rolandnak, hogy vállalták e nemes
feladatot a zsűriben.
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A délután ismét a gyermekeké és a
családoké volt. Hüber-Gerberich
Erika testnevelő tanár vezetésével és
tanítónők segítségével sorversenyen
vehettek részt a gyerekek és a már
kicsit nagyobb gyerekek. Volt zsákban futás, mocsárjárás és sok egyéb.
Öröm volt látni!
Ezt követően Erdei János utánpótlás
edző vezetésével lelkes szülő-gyermek futball mérkőzés zajlott a hátsó
edzőpályán, melyet kérdés nélkül a
gyerekek nyertek meg. Köszönöm
Janinak a közreműködést!
Mindeközben Horváth Györgyi rajztanárnő irányítása alatt megkezdődött
az aszfalt rajz verseny egyéni és páros
kategóriában. Négy óra előtt 5 perccel
kihirdettük az eredményt! Mindenkinek ismét csak gratulálni tudunk,
mindenki fantasztikusat alkotott, függetlenül a zsűri döntésétől.
Köszönöm szépen a segítséget Pók
Endrénének, Boleradszky Edinának,
Pásztor Renátának, Horváth Györgyinek és végül, de nem utolsó sorban
férjemnek, Simon Györgynek aki
nem csak reggel óta, de az egész
szervezés során legnagyobb támaszom volt.
A nap zárásaként a futball rajongók
szurkolhattak a Videoton U19 – Tordas mérkőzésen, ahol a hazai csapat
ugyan nyerni nem tudott, de a becsületgól nem maradt el. Gratulálunk
nekik is!
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy mindenkinek megköszönjem az
elmúlt 1 évben nyújtott mindenféle
segítségét és támogatását. Az életem
más irányt vesz, távozom a
művelődési ház kulturális szervezői
posztjáról és kívánok az utánam
következőnek sok sikert, erőt és kitartást e nemes feladathoz.
Simonné Bucsi Brigitta
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Szeretettel meghívunk mindenkit
2013. május 26-án vasárnap délután 5 órakor a Művelődési Házba
- ha nem is igazi fotókiállításra, de egy közös kép nézegetésre
KENÉZ KÍRA: "TordasiNők" című portré- sorozatából szemezgetve.
A kiállítás célja a helyióvoda megsegítése, adakozni a helyszínen lehet, nagyon örülünk bármilyen összegű felajánlásnak, amelyet az ovi az udvar árnyékolására költene.
Aki tud, hozzon süteményt, pogácsát, szendvicset, üdítőt! A finomságokat közösen fogjuk elfogyasztani.
A megnyitóra a tordasi óvodások kedves műsorral készülnek! A kiállítás május 26 - június 2-ig, azaz egy hétig
lesz látogatható, a pénzbeli adományokat folyamatosan várjuk az óvoda részére!
Nagyon köszönjük és reméljük, hogy minél többen eljöttök!
Kenéz Kíra és a tordasi Nők
Simonné Bucsi Brigitta továbbá a Mesevár Óvoda dolgozói és apróságai
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ÓVODAI HÍREK

I s m é t
elérkeztünk
egy tanév vé-géhez, amikor áprilisban,
májusban megsűrűsödnek a programok az óvodában is. Április 10.-én
a Katica csoport a Polgármesteri Hivatalban tett látogatást, ahol a polgármester úr kalauzolt bennünket,
bemutatta az ott folyó munkát, és
búcsúzóul színező könyvecskét kapott

minden gyermek ajándékba.
12-én a Szociális Otthon egészségnapjára voltunk hivatalosak. Erre az
alkalomra nagycsoportosaink rajzokat
készítettek a pályázatra egészségünk
védelméről. A kiállított rajzokat az
otthon aulájában megtekinthették a
résztvevők. A rajzok készítői mindannyian ajándékcsomagot kaptak.
A közös torna, a színész-, Szociális
Otthon válogatott mérkőzése mellett
a nap fénypontja az „elveszett”
rendőrök, és munkaeszközeik keresése volt, valamint a rendőr nénivel,
és bácsival való beszélgetés, az eszközök kipróbálása. Mondanom sem
kell, hogy a legnagyobb tumultus a
rendőrautó körül, és benne alakult ki,

ahol kipróbálhatták a gyermekek a
szirénát, és a mikrofont. (Szólt is egyfolytában.) Azt hiszem, mindent elmond Koppány érzelemkitörése: „Hát
ez brutál jó!
Április 17.-én látogatást tett a nagycsoportosoknál az iskola igazgatója, és
igazgató helyettese, amikor játékkal,
dallal, verssel mutatták meg iskolára
való érettségüket, felkészültségüket.
Április 30.-án a hagyományoknak
megfelelően a ﬁúk Ilonka néni segítségével elvonultak fát vágni a májusfához, és a felállítása után közös
sütizéssel, tánccal ünnepeltünk.
Május 6.-án a Művészeti Iskola zenés,
táncos bemutatóját láttuk, ami mindig
nagy élmény, annál is inkább, mert
gyermekeink közül sokan részt
vesznek a művészeti oktatásban, s
ilyenkor ismerőseiket, testvéreiket
látják.
A hét elején csoportonként megemlékezünk az édesanyákról, több hete
verssel, dallal, ajándékkal készülve az
ünnepre. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Feldhoﬀer
Kertészetnek a köszöntéshez ajándékozott virágokat.
Május 9. -én mindhárom csoport
autóbuszos kiránduláson vesz részt,
az úti cél a Széchenyi Gyermekvasút.
A tervezésben, szervezésben, és
lebonyolításban Andorﬀy Ottó, és felesége, Andi segédkeztek, köszönjük.
Májusban várjuk a jövendő első osztályos tanító nénik látogatását, egy kis
ismerkedésre, valamint meghívást
kaptunk a Szociális Otthon következő
nyitott programjára, amely Játssz te is
velünk! címmel kerül megrendezésre.
A gyermeknap alkalmával bábszínházi
előadást terveztünk.
Május utolsó hetében csoportonként
tartjuk az évzárót, és a nagycsoportosok búcsúztatását.
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Tavaly hagyományt teremtettünk,
Mesevár- nap címmel családi délutánt
tartottunk, amelynek nagy sikere volt.
Természetesen idén is megrendezésre
kerül június elején, meglepetéssel
készülünk rá. Végezetül pedig hadd
búcsúzzam a nagycsoportosoktól, és
szüleiktől K. László Szilvia versével.

Lehet szegény, aki gazdag,
S lehet gazdag a szegény,
Csak az a fontos, milyen kincs ül
Bent a szíved rejtekén.
Ha megtanulsz mosolyogni,
Észreveszed, ami szép.
Rádöbbensz majd, amit te adsz,
Mások azt nyújtják feléd.
Gyűjts magadnak igazgyöngyöt,
Rakj el minden szép mesét,
Ne hagyd, hogy a kedved rontsa
Buta, bántó, rossz beszéd!
Ülj le néhány gondolattal,
Hallgasd, hogyan hegedül,
Mert ha veled van a fejed,
Soha nem vagy egyedül!
Farkas Istvánné
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ISKOLAI HÍREK
Szabó Réka 6.o. tanuló
I. helyezett
Schachay Károly 8.o. tanuló
III. helyezett
Cselikovics János 5.o. tanuló
III. helyezett
Benedek Kata, Boldizsár Botond és Turú András is részt vettek
a versenyen, ők emléklapot kaptak.
A váli területi matematika versenyen alsó tagozatban a
következő eredmények születtek:

Lassan a tanév végéhez közeledünk, s bizony elmondhatjuk,
hogy rengeteg volt a tennivaló, a feladat a gyermekek és a
pedagógusok számára egyaránt. Büszkén tekinthetjük végig az
elmúlt időszakot, amely bővelkedett iskolai, területi és megyei
szintű versenyekben. Gyermekeink méltó módon állták meg
helyüket, és a tőlük elvárható méltó módon képviselték
iskolánkat több területi és megyei szintű versenyen is.
Válban a Vajda Napok keretében megrendezett versmondó
versenyen Weinelt Veronika 6. osztályos tanítványunk II.
helyezést, Takács Réka 5. osztályos pedig III. helyezést ért el.
Országos szintű rajzpályázatot hirdetett meg a váli iskola ezen
alkalomból. Szabó Réka 6. osztályos tanítványunk III.
helyezést ért el.
A mezei futóverseny eredményei a következők:

Szabó Erik Zalán 1 b. o.
I. helyezett
Tóth Levente 1.a. o.
II. helyezett
Takács Anna 4.o.
IV. helyezett
Farkas Bálint 4.o.
VII. helyezett
Ispán Martin 3.a.o.
IV. helyezett
Hajbin Zsombor 3.a.o.
V. helyezett lett

1.o.
Szalféter-Torcom Nadin I. hely
Vlad Zoltán
II. hely
Szilika Benedek
III. hely
3.o.
Kenyér István
Botta Borbála

III. hely
III. hely

5. o.
Györke Norbert
Laboranovits Anita

Ráckeresztúron megrendezett területi matematika versenyen
Egyéni versenyben:
II. helyezett Cselikovics János 5. osztály
II. helyezett Kleman Noémi
5. osztály

I. hely
II. hely

8. o.
Preimayer Bence I. hely
Szabó Gábor
III. hely

Csapatversenyben:
Cselikovics János,
Kleman Noémi,
Takács Szilárd 5. osztályos tanulók II. helyezést érték el.

Tanár futóverseny eredmények:
Hüber-Gerberich Erika I. hely
Kalamár Domokos
II. hely
Gratulálunk az eredményekhez.

A Simonyi Zsigmond megyei szintű helyesírási versenyen
szintén szép eredményeket értünk el.
Varga Csongor 5.o. tanuló
VIII. helyezést
Kovács Nikol 6.o. tanuló
V. helyezést

A rendezvény keretében meghirdetett matematika versenyen
szintén kiválóan szerepeltek diákjaink.
Szabó Gábor
Pajer Balázs

8.o. tanuló
I. helyezett
7.o. tanuló
I. helyezett

Boldizsár Botond, Szabó Réka és Weinelt Veronika 6. osztályos tanulók középmezőnyben végeztek.
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2. osztály:
I. hely: Vadas Tibor (Gyúró)
II. hely: Kokavecz Ádám
III. hely: Süller Márta
Sümegi Péter (Gyúró)

Levelezős országos versenyeken vettek részt diákjaink a tanév
folyamán, ezek eredményeiről később tudunk beszámolni.
A lezajlott versenyeket illetően azonban elmondhatjuk, legyen az házi, területi, megyei sőt országos verseny – hogy
diákjaink méltóképpen képviselik iskolánkat a falakon kívül
is.Lezajlott a Költészet Napja tiszteletére rendezett iskolai
versmondó versenyünk, melyet évről-évre lelkes résztvevő
szavalókkal rendezünk meg.
Ebben az évben is közel száz versmondó ajándékozott meg
bennünket szebbnél-szebb költeményekkel. Több helyszínen
zajlott a rendezvény a nagy létszám miatt. Természetesen
ebben az évben is vendégszereplésre hívtuk a gyúrói tagintézmény tanulóit.
A zsűriben díszvendégünk volt Solymos Tamás Géza
festőművész és esztéta, aki örömmel vette meghívásunkat, s a
felső tagozatosok zsűrijeként értékelt Kosaras Péter Ákos igazgató úrral, valamint Máli Réka tanárnővel. Az alsó tagozatban
Ihász Róbertné és Falusi Emese, Horváth Györgyi és HüberGerberich Erika, Petra óvónéni és Cselikovics Herta iskolatitkár értékelték a kicsik versmondását.

Különdíj: Gál Réka (Gyúró)
Tóth Johanna
3.a. osztály:
I. hely: Csillag Zoé
II. hely: Petz Ilona Sára
III. hely: Botta Borbála és Sugár Lili
3.b. osztály:
I. hely: Takács Flóra és Pók Zsófia
II. hely: Gladcsenkó Liza
III. hely: Szabó Keve Csongor
4.osztály:
I. hely: Jézsó Kristóf
II. hely: Schachay Viktória
III. hely : Pap Anna Sára
Végh Klaudia (Gyúró)

A felső tagozatosok kategóriájában a következő eredmények
születtek:
5. osztályos:
I. hely: Takács Réka
II. hely: Áldott Nóra (Gyúró)
III. hely:

Különdíj: Bikkes Virág és Simon Olivér
Valamennyi diákunkat dicséret illet.
A K&H által indított országos pénzügyi vetélkedőjének
döntőjébe jutott iskolánk 2.
osztályos Takarékos Mókusok nevű csapata.
A csapattagok:
Hajbin Sára, Tóth Anikó, Keleti Krisztián, Pajer Zalán
A K&H Csoport a 2012/2013. tanévben is megrendezte a
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedőjét. Célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése, elmélyítése.
A tudásversenyre általános iskolai tanulók nevezhettek 3-5 fős
csapatokkal.
A háromfordulós verseny első, online fordulójában a csapatoknak a honlapon található 4 feladatot kellett megoldaniuk.
A legjobb megoldásokat beküldő csapatok a regionális
középdöntőkön versenyezhettek.

6. osztályos:
I. hely: Bányai Barbara (Gyúró)
II. hely: Weinelt Veronika
III. hely: Áldott Dominika (Gyúró)
7. osztályos:
I. hely: Szabó Gábor 8.o.
II. hely: Szpisják Doroti 7.o.
III. hely: Pásztor Dóra 8.o.
Alsó tagozatban:
1.osztály:
I. hely: Tóth Levente 1.a.
László Keve Károly 1.b.
Áldott Sára (Gyúró)
II. hely: Fuszkó Dorina (Gyúró)
III. hely: Kása Panna 1.a.
Zsűri különdíjasa:
Abucewicz Márton
1.b.
Zsűri dícséretét: Szilassy Levente 1.a.
Botta Sára
1.a.
Szabó Erik Zalán
1.b
Kiss Csenge (Gyúró) kapta.

A csapattagok: Keleti Krisztián, Hajbin Sára,
Pajer Zalán, Tóth Anikó
9

tordasi kisbíró

2013. Május

a tordasi önkormányzat lapja

A tanév utolsó hetében rendezzük meg iskolánk névadójának
tiszteletére a Sajnovics napi programokat egybekötve a
Madarak és Fák Napja ünnepséggel, valamint az elmúlt
tanévben sikeresnek mutatkozó Egészségnapi programot,
melyre most is készülünk.
Megköszönjük a szülői segítséget, valamint a védőnő Nagyné
Schubert Réka aktív közreműködését.

Iskolánk csapata, a Győrben megrendezett regionális
középdöntőn kategóriájának győzteseként végzett.
A zsűri tagjai az elismerő szavak mellett tárgyi jutalmakkal is
díjazták a csapatot.
Az országos döntőre készülve meghívást kaptak a martonvásári
K&H bankfiókjába. Beleláthattak a gyerekek a banki élet mindennapjaiba, megismerhették a különböző pénzfajtákat.
Kezükbe foghatták más nemzetek pénzeit és az ellenőrzésükre
használt eszközöket is kipróbálhatták!
Nagyon köszönjük a lehetőséget!
Ezáltal a 2013. június 3-án, Budapesten megrendezésre kerülő
országos döntőn képviselik iskolánkat.
Gratulálunk a csapatnak és sok sikert kívánunk a döntőre való
felkészüléshez!
A falutakarítási program keretében igyekeztünk szépíteni,
tisztítani az iskola udvarát és környékét, 7-8. osztályos
tanítványaink segítségével lefestettük a kerítést. Kicsit
megszépült környezetünk azáltal is, hogy a Feldhoffer
Kertészet felajánlásából gyönyörű virágokat helyezhettünk
az ablakokba. Nagyon köszönjük, féltőn gondozzuk őket.
Lezajlott a Diákönkormányzat szervezésében a szokásos vasés papírgyűjtés.
Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek,
nagyszülőnek és diákunknak is, akik bármilyen formában
segítséget nyújtottak. Köszönetet mondunk Szokó Attila Igazgató Úrnak, aki a járművet rendelkezésünkre bocsájtotta immáron többedik éve.
Lezajlott a 7-8. osztályos tanítványaink angol nyelvi alapfokú
próbavizsgája. Ügyesen szerepeltek valamennyien.
A művészeti iskola tanárainak és diákjainak részvételével a már
hagyományos
hangszeres bemutatót láthatták, hallhatták diákjaink a tagintézményben, az óvodában és saját iskolánkban is.
Május első napjaiban valamennyi osztály ünnepi műsorral,
virággal és ajándékkal kedveskedett az édesanyáknak és nagymamáknak.
Május 29-én zajlik az Országos Kompetenciamérés, amely a
4., 6. és 8. évfolyamokat érinti.
Miután áprilisban lezajlott a leendő első osztályosok
beiratkozása, a nagy létszámra való tekintettel ismét két évfolyam indul szeptemberben. A kicsiket május végén várjuk
az iskolába, hogy rövid időre bepillanthassanak az itteni életbe.
Várjuk őket nagy-nagy szeretettel most is, majd szeptemberben már iskolásként.

Lassan közeledik a tanév vége, várnak ránk még az osztálykirándulások, s persze a tanév végi aktív szereplések, dolgozatok, témazárók.
A 8. osztályosok számára pedig nemcsak a tanév fejeződik be,
hanem az önfeledt, boldog gyermekkor is véget ér.
Kívánjuk, hogy álmaitok váljanak valóra, sok sikert az új
iskolátokban és az új életetekben.
Tanévzáró ünnepélyünk és a ballagás június 15-én 9 órai
kezdettel lesz az iskola udvarán.
Kívánom minden kedves diákunknak a tanév sikeres befejezését, a nyári szünetre jó pihenést, sok szép élményt.
A kedves szülőknek köszönetet mondunk a tanév folyamán
nyújtott segítségükért, kívánunk nekik is jó pihenést a nyárra.
A búcsúzó 8. osztályosoknak ajánlom szeretettel a következő
sorokat:
„Szeret a hold, tudom sohase szólt,
de nem szökik el, mert rád figyel.
Hány év maradt és hány elszaladt.
Sírni nem szabad, de félek.
Legyen álmod gondtalan,
sose nézz az égre szomorúan.
Áldott szép szavak soha nem fogynak el,
egy mindig marad.
Félhetsz, tudom, ha elbúcsúzom,
de soha ne félj, soha ne félj, ne félj!
Legyen álmod gondtalan,
sose nézz az égre szomorúan.
Áldott szép szavak soha nem fogynak el,
egy mindig marad.”

Somfai Sándorné

Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165-1-07
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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

Diákönkormányzat hírei
Köszönjük mindazoknak, akiknek idejük és energiájuk
engedte, hogy elkészítsék a finomságokat!
(Kónya Zsoltné, Laboranovitsné Kiss Erika, Király Jánosné,
Kleman Király Krisztina, Halenár Krisztina, Kiss Krisztina)

2013. április 27-én, szombaton sikeresen lezajlott iskolánk
Diákönkormányzata és a Szülői Munkaközösség által szervezett papír-, PET palack és vasgyűjtés.
A bevétel:
Vas: 218.040,- Ft
Papír: 64.320,- Ft
PET palack: később kapunk értesítést

Diákönkormányzat

Nagyon szépen köszönjük a segítséget mindazoknak, akik
valamilyen formában is hozzájárultak ahhoz, hogy eredményesen zárhassuk a gyűjtést.
A segítők névsora:
Csernelyné Tengely Ágnes, Pók Endréné, Albrecht Márk,
Teszár Szilárd, Csernely Ákos, Hajbin Zsombor, Preimayer
Bence, Kenyér Mónika, Kenyér István, Kovács Attila,
Csernyely Attila, Pungor Csaba, Zaka László, Hajbin Gergő,
Kovács Árpád, Halenár Jenő, Király Jánosné, Gurabi Tibor és
Tiborné, a Tordasi Polgárőrség, Turda Sándor, Szokó Attila
(Tordasi Növényfajtakísérleti Állomás)
A Majális rendezvény keretén belül iskolán Diákönkormányzata a szülők segítségével süteményvásárt tartott. A bevétel a Diákönkormányzat vagyonát gyarapítja.
A bevétel: 10265 Ft

Tordasi Polgárőrség Adószáma: 19097439-1-07
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
A hosszúra nyúlt tél és a tavasz nélküli
átmenet a nyárba most sok tennivalót ad
a ház körül és a kertekben. Jól is esik
végre a meleg, de azért remélem, kikapcsolódásként marad idő az olvasásra is.
A könyvtárban új könyvek és kellemes
hőmérséklet várja az olvasókat.
Először a legeslegkisebb olvasóknak ajánlom Makovecz Anna Első könyvem

Nagyobbaknak ajánlom A 39 kulcs
újabb részeit: Viperafészek és A császár
hagyatéka. Ezekben váratlan fordulat áll
be a gyerekek nyomozásában. A 39 kulcs
utáni hajszában csak egy dolog tartotta
a lelket a tizennégy éves Amyben, és öcscsében, Danben: az, hogy a jó oldalon
küzdenek. De amikor rádöbbennek a
családi titokra, minden összeomlik,
amiben eddig hittek, és az összetartó
testvérek életükben először különválnak.
Amikor Dan eltűnik az egybilliós
népességű országban, Amynek nehéz
döntést kell hoznia: a kulcsot keresse
meg vagy az öccsét, Dant?
Nem maradhat ki A Szent Johanna gimi

amit elnyert, én pedig végig tartottam
magam ahhoz az elvemhez, miszerint „ez
csak egy sztori egy hétköznapi lányról,
A FIÚRÓL (csupa nagybetűvel), a tanulásról, a barátairól, a családjáról, az
életéről meg úgy általában, a Szent Johanna gimiről”. (Leiner Laura)
További új könyvek felnőtteknek:

című leporellóját, amely rágás- tépés- és
ütésálló az ismertetője szerint, és amely
valóban a kicsik első könyve lehet.
A legkisebbek nagy kedvence Maszat,
akinek történetét újabb kötetekben
követhetik nyomon: Berg Judit Maszat
a vonaton és Doktor Maszat könyve már
kölcsönözhető.

8. kötete sem, amit a szerző így ajánl:
"Okos kis könyv ez, elindult a saját
útjára. Én pedig most magára hagyom,
elengedem, hiszen én azt hiszem, mindent megtettem, amit lehetett, mindent
úgy írtam, ahogy szerettem volna, most
pedig elégedett vagyok azért, mert
tudom, én a kezdetek kezdetén valami
ilyesmit akartam a végére. Nem egy
finálét, elcsépelt ömlengést vagy túlcsavart szálakat. Úgy érzem, ez a sorozat
az egyszerűségével nyerte el mindazt,
12

Paulo Coelho: Az accrai kézirat
Lesley Pearse: Árnyak
Georges Simenon: Aki a vonatokat nézte
Ludmilla Ulickaja: A mi Urunk népe
Végezetül a nyári nyitva tartásról szeretném tájékoztatni a kedves Olvasókat:
júniusban minden hétfőn és szerdán;
július 1-jén és 3-án; augusztus 21-én,
26-án és 28-án lesz nyitva a könyvtár.
Szeretettel várok mindenkit!

Varga Szabolcsné
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

A Gatyamadzag zenekar népszerűsége folytonosan növekszik,
muzsikálnak a táncháztalálkozón, meghívást kaptak a Martonvásári Művészeti Iskola népzene szakának koncertjére, május
26-án, este a Sebő Klubba kaptak meghívást Budapestre a
BEM Budavári Művelődési Házba. Reméljük, sokáig örömmel
zenélnek együtt, s a fellépések megedzik őket, kellő rutint szereznek ahhoz is, hogy egy teljes táncházat végig muzsikáljanak.

2013. április 11-13. között, elődöntők nélkül, rendezte meg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal és a
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola az
V. ORSZÁGOS CSOPORTOS NÉPTÁNCVERSENYT.
A Művészeti Iskola TORDASI PILLIKÉK néptánccsoportjával neveztünk, a harmadik korcsoportban, 22 fővel.
A követelmény két részből állt, első fordulóban egy adott táncanyagból kellett improvizálni, majd egy koreográfiát bemutatni. Iskolánk ebben a tanévben a gyimesi táncokat
választotta, mely igen összetett, több stílusréteg táncaiból áll,
a tudomány 30 féle táncot különböztet meg erről a vidékről,
melyet a gyerekek magas fokon elsajátítottak.
Kiemelendő, hogy zenetanáraink adták a zenei kíséretet,
Sasvári Bertalan furulyán, Kovács Márton hegedűn, Fazekasné
Domak Anikó ütőgardonon.
A felkészítő tanárok, koreográfusok: Németh Ildikó és Szabó
Szilárd.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, a gyimesi kirándulás pontos
időpontjára: indulás 2013. május 29. szerda este 22 óra,
érkezés június 3. hétfő, nap közben (Gyimesből 2-án este indulunk vissza), ezeken a napokon a résztvevő tanulók
mentesülnek iskolai kötelezettségeik alól. A gyimesi Gyermeknapi Fesztiválon táncosaink, zenészeink egy órás műsorral zárják a rendezvényeket. A hidegségi testvériskola gondoskodik
az ellátásunkról, szállás családoknál lesz, Rácz Árpád igazgató
úr kirándulást is szervez számunkra. Biztosan hatalmas
élményekkel térünk haza az ezer éves határ mellől.
Még egy értékes program, amit eredetileg egy tehetséggondozó
pályázat sikeressége függvényében terveztünk be, május 13án, hétfőn a gyimesi műsort bemutatjuk Székesfehérváron a
„Táncház”-ban, az Alba Regia Táncegyüttes székházában 16
órakor 200 gyermek előtt. A pályázatban segített Laboranovits
Petra, a lebonyolítást a Bábel Alapítványon keresztül folytatjuk
le. Köszönjük a hathatós, eredményes segítséget!

A háromnapos verseny során, a harmadik korcsoportban 20
együttes vett részt (ebben a korcsoportban voltak a legtöbben),
iskolánk a III. helyezést érte el, valamint Kovács Norbert
zsűritag által felajánlott különdíjában részesült, mely a
Kiscsőszi Táncos Tehetségek Táborára hat ingyenes belépő,
melyet június 23-28. között rendeznek meg.
A zsűri tagjai kiemelték, hogy igazi egyéniségeket láttak, stílusos
táncot, eredeti viseleteket, s a koreográfia arányai, kivitelezése
kiválóan sikerült. Tordas kis település ellenére évek óta tud újítani,
hozza azt a sajátos ízt, amit máshol nem tapasztaltak, a Pillikék
név a szakmán belül rangot, kiemelt helyet foglal el.
Büszkék vagyunk, hiszen két nagy iskola/műhely, település
mögött (1. helyezést ért el Békéscsabáról a Hétpróbás csoport,
2. helyezést ért el Székesfehérvárról az Alba Regia csoport),
ahol egy-egy korcsoportban 30-40 gyermek vonult fel, e rangos harmadik helyezést szereztük meg.

Ismételten megköszönjük az iskola javára felajánlott minden támogatásukat, kérjük, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával továbbra is segítsék iskolánkat.

A „Bábel” Alapítvány adószáma: 18486874-1-07
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Egyházi Hírek
A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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.

„Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó,
tömött, megrázott és túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe.” (Lk
6,38)
Megtörtént-e veled, hogy ajándékot
kaptál egy barátodtól, és érezted,
hogy viszonoznod kell? Nem is anynyira azért, hogy megszabadulj egy
kötelezettségtől, hanem igaz, hálával
teli szeretetből? Biztosan előfordult
már.
Ha veled így történt, képzelheted,
hogy van ez Istennel, aki maga a szeretet. Ő mindig viszonoz minden
ajándékot, amit embertársainknak
adunk az Ő nevében. Az igazi
keresztények igen gyakran tapasz-

talhatják ezt. Újra és újra, minden
egyes alkalommal meglepődünk,
mert az ember soha nem szokik
hozzá
Isten
kimeríthetetlen
találékonyságához.
Sorolhatnék
ezer meg ezer példát, írhatnék egy
egész könyvre valót, hogy meglásd,
mennyire igaz a szentírási hasonlat:
„jó, tömött, megrázott és túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe”. Isten
ajándékának
bőségét,
Isten
nagylelkűségét jelzik ezek a szavak.
Te is tapasztaltad ezt? Ha nem,
akkor ne feledd, hogy tiszta szándékkal, érdek nélkül kell adni mindenkinek, aki kér, anélkül, hogy
bármit is remélnénk viszonzásként.
Próbáld meg! De nem azért, mert
eredményt remélsz, hanem mert szereted Istent.De hiszen nekem nincs
semmim! – feleled.Ez nem igaz. Ha
akarjuk, kimeríthetetlen kincseink
vannak: szabad időnk, szívünk,
mosolyunk, tanácsaink, műveltségünk, békénk, szavaink. Azért, hogy
akinek van, adjon annak, akinek
nincs, hogy megértse…Én azt se
tudom, kinek adjak – mondod most.
Nézz körül! Emlékszel a betegre ott
a kórházban; az özvegyasszonyra,
aki mindig egyedül van? Osztálytársadra, aki megbukott az év végén, és
attól minden önbizalmát elvesztette? Öcsédre, aki még gondoskodásra szorul? Barátodra a
börtönben? Vagy a munkahelyeden
veled dolgozó fiatal kollégára, aki
14

bátortalan és ügyetlen? Bennük vár
Krisztus. Tedd magadévá a keresztények új életformáját! Ezt sugallja az egész evangélium, mint
gyógyírt az emberek elszigeteltségére és örökös aggodalmaskodására. Hagyj fel azzal, hogy a
földi javakban keresd a biztonságot,
és hagyatkozz egyedül Istenre!
Ekkor derül majd ki, hogy mennyire
hiszel benne, és hited megerősödik
Isten adományaival. Logikus: Isten
nem azért tesz így, hogy meggazdagodjunk. Azért teszi, hogy
mások is utánozzanak, amikor
látják, hogy adakozásunk nyomán
mennyi kis csoda történik. Azért
tesz így Isten, mert minél többel rendelkezünk, annál többet tudunk
adni, mint kezelői Isten javainak –
hiszen minden az Övé! Hogy a
közösségben, amelyben élünk,
egymás rendelkezésére bocsássuk
vagyonunkat, hogy rólunk is elmondhassák, mint a jeruzsálemi
őskeresztényekről, hogy nem volt
közöttük szegény. Nem gondolod,
hogy ezzel valóban lelket adhatsz a
szociális forradalomnak, amelyre a
világ vár? „Adjatok, és akkor ti is
kaptok…” E szavakkal Jézus biztosan
a mennyei jutalomra gondolt
elsősorban, de ami itt a földön
történik, az már annak elővételezése
és biztosítéka.
Chiara Lubich
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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.

Az est külön érdekessége lesz, hogy a tisztelt hallgatóság nem csak egy teljes teret betöltő, hiteles hangzásban
részesül a karzatból, hanem látványban is, mivel az orgona játszóasztalát a Templom közepén helyezzük el. Így
láthatják az előadó kéz- és lábjátékát, s ennek köszönhetően az eleve ismert alkotások előtt, a közönség sorai közt
sétálva, az ifjú művész érdekes felvezetőkkel még közérthetőbbé teszi majd a világklasszis műveket.
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Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők!
A tanév végéhez közeledve, hálát
adva az elvégzett munkáért Hittanévzáró Istentiszteletet tartunk
június 2-án, 10 órakor a Református
Templomban. Az istentiszteleten
hittanosaink beszámolnak az idei

tanévben tanultakról. Az alkalmat
szeretetvendégség követi.
A korábbi évekhez hasonlóan az
idén nyáron is megrendezzük a
nyári hittanos tábort, melyre nagy

szeretettel várjuk (elsősorban) az 512 éves gyermekeket. A tábor
időpontja: 2013. július 8-12.
A jelentkezéseket június 16-ig várjuk!
Kádár Ferenc, lelkipásztor

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Túrmezei Erzsébet
PÜNKÖSD UTÁN
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

Boglárka Vendégház
Pihenjen Erdély egyik legszebb vidékén,
a Csíki-havasok szívében,
a Gyimes-szorosban.
Boglárka Vendégház Gyimesközéplok Hidegségpataka
Tel:+36302876773
www.gyimesiszallas.hu
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Lakossági Tájékoztató
Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével
nemcsak a növények kelnek új életre,
sajnos a bűnözők is megjelenhetnek a
kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál,
annak reményében, hogy oda
beosonva értéket találnak. A hosszú
téli napok után örömmel engedjük be
a napsugarakat lakásunkba, élvezzük
a kerti munkát, s utána a jól
megérdemelt pihenést a szabadban.
Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegőn.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el
hangulatunkat, kérjük, fogadják meg
az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat.
Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan
látogatót! Miközben a szobában
tévézünk, a tolvaj csendben magával
viheti a bejárat közelében található
értékeinket. A zsákmány többnyire
táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl,
ilyenkor az okmányok pótlása csak
fokozza a kárt és a bosszúságot.
Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy
éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót,
akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

A szellőztetéssel is legyünk óvatosak!
Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj
már bent is van a szobában és viszi,
amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a
függőfolyosóra nyíló ablakok esetében
is.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhető, hogy a kerti munka
hevében fel sem tűnik a rossz
szándékú látogató érkezése! Amíg a
kert hátsó végében dolgozunk, vagy
esetleg csak kint pihenünk, a nyitva
hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes
gond nélkül bejuthat otthonunkba, és
észrevétlenül távozhat értékeinkkel
együtt.
Ajtónyitás előtt minden esetben
győződjön meg – pl. az optikai
kitekintő igénybevételével – az Önhöz
érkező személy kilétéről. Ha idegenek
csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak,
rosszullétet
színlelnek,
esetleg
pénzváltás ürügyével keresik Önt, ne
engedje be őket lakásába! A magukat
„hivatalos személyeknek,” kiadó
emberektől is kérje el az igazolványát!
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra is. Ha gyanúsan mozgó

idegeneket látnak, jegyezzék meg
személyleírásukat, az általuk használt
jármű típusát, színét, rendszámát, és
hívják bizalommal a 107-es, vagy 112es segélykérő számot!
Ha megtörtént a baj, haladéktalanul
értesítsék a Rendőrséget!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Varró Dániel:
Altató
ezt ütemesen és kitartóan
kell mondogatni
Kisbaba, kisbaba, vicces fej,
cukipofa fejedet biccentsd el!
Laposakat, laposakat pislantol,
álom a szemeden most landol.
Kisbaba, kisbaba, álmodjál,
alszik a vigyor is a szádon már,
alszik a nyafogás, alszik a dac,
iciket, piciket szusszantgatsz.

Védőnői hírek
Kérek minden kedves szülőt, hogy
ahogy gyermekük betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot érinti: 1éves, 2
éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves
kortól évente egyszer ajánlott!

Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és
ifjúsági tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott tanácsadás.
A tanácsadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, hogy a hosszas
várakozást elkerülhessük.
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Tel: 30/312-7672
e-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas,
Szabadság u 87. (Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)
Nagyné Schubert Réka I védőnő
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Folytatjuk további jó szereplésünket!

Öregfiúk

Felnõtt csapatunk újabb 3 gyõzelemmel és 1 döntetlennel
folytatta szereplését a bajnokságban.
A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen hazai közönség elõtt
is bemutatkozhattunk:
TORDAS-GYÚRÓ 1-0
NAGYVELEG-TORDAS 2-4
TORDAS-VÉRTESACSA 4-1
TORDAS-ISZKASZENTGYÖRGY 2-2

A hosszú téli szünet után jól összerázódott az Öregfiúk
csapat. Létszámilag is kiegészültünk egy új játékossal, aki
jól beilleszkedett a csapatba. Van még ígéret a létszám
további bővülésére. Az ősszel megsérült játékosok is
felépültek. A meccsek jó hangulatban telnek, reméljük a
győzelmek is jönni fognak.
Sport Öregfiúk

Varró Dániel:
Hat jó játék kisbabáknak

Jó játék a cicafarok,

Jó játék a lapát,

szélte pont egy babamarok.

azzal ütjük apát.

Én húztam meg, mit

Orrot, fület lapít,

akarok?

jó játék a lapát.

Jó játék a cicafarok.
Jó játék a verseskötet,

Az ifjúsági csapat többszöri létszámhiányos kiállása miatt
4 büntetõpont került levonásra a felnõtt csapattól.
Május elsejét barátságos mérkõzéssel ünnepeltük. A
Videoton U19-es csapatát láttuk vendégül, mely a
székesfehérvári fiatalok 3-1-es gyõzelmével zárult.
Ifjúsági csapatunk tovább gyarapította pontjainak számát:
TORDAS-VÉRTESACSA 4-4
TORDAS-ISZKASZENTGYÖRGY 7-1
Újabb játékosok leigazolásával megoldódni látszik a létszámhiány. Bízunk abban, hogy ez majd az eredményeken
is látszani fog.
Az áprilisi közgyûlésen elnökségi taggá választották
Keresztesi Rault, aki a szakosztályvezetõi feladatokat látja
el.
További mérkõzéseinkre is szeretettel várunk mindenkit!

Jó játék a mobilteló,

van rajta egy teljes köpet.

fogalmam sincs, mire való.

Átnyálaztam, még egy jöhet,

Lenyálazom, aztán heló,

jó játék a verseskötet.

jó játék a mobilteló.
Jó játék a konektor,
Jó játék a laptopkábel,

én jöttem rá magamtól.

főleg, ha még nem lopták el.

Beledugom, hol egy toll?

Négy fogaddal hipp-hopp

Jó játék a konektor.

rágd el,
jó játék a laptopkábel.

Labdarúgó szakosztály

Tordas Sportegyesület adószáma: 19820923-1-07
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Bohár Tamás: Kitalálod ki
vagyok?
Orrom búbja tűzpiros,
kerek krumpli, nem fitos.
Gomblyukamban művirág,
hideg vizet spriccel rád.
Jó kedvem van, kacagok,
találd ki, hogy ki vagyok!
Biciklimen három kerék,
nadrágomon nincsen fenék,
pedig sokszor hiányzik,
mert pöttyös gatyám kilátszik.
Nevessetek jó nagyot!
Tudod már, hogy ki vagyok?
Varró Dániel: Mászogató
Hé, te baba! Hé, te!
Hová lesz a séta?
Nem mászom el Tömörkényig,
csak ide a vödörkémig.
Belehörgök ijesztően,
a szomszéd is kilesz tőlem.
Héka, baba! Héka!
Hová lesz a séta?
Nem megyek a mányi tóig,
csak a távirányitóig.
Átteszem a kettesre,
épp amikor fény derülne a filmben a tettesre.
Hé, te baba! Hé, te!
Hová lesz a séta?
Nem mászom el Rédéig,
csak a papa gépéig.
Emailjeit befejezem,
ne főjön a feje ezen.
Héka, baba! Héka!
Hová lesz a séta?
Nem megyek el Csátaljáig,
csak a cica tányérjáig.
Kieszem a kajáját,
úgy tudom, hogy kisbabáknak kimondottan ajánlják.
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Helyszín: Tordas, Sajnovics tér, Központi parkoló
Időpont: 2013. június 1. (szombat) 08:00-14:00-ig
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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

AUTOSULI

/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.
13-0309-07/

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

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

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
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 üzemzavar bejelentés:
06 20/852-03-52, 06 20/852-03-53.
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185

Grafika: Kalamár Zuárd
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 30-ig.

