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Kisbíró
Kérdez a gyermek

„,Ott fenn lakott a csillagok felett,

de amikor karácsony este lett,

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.

És ó, a hidegszívű emberek!

Kis istállóban kellett hálnia.

Szalmán feküdt ő, az Isten Fia.

Elhagyta érettünk az egeket.

Úgy-e, apukám, nagyon szereted?''

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.

De a kis kedvenc nem vár szavakat,

Odaszorítja vállára meleg,

kipirult arcát, s tovább csicsereg.

,,Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,

és ott aludt az állatok helyén,

szűk istállóban. Nem is érthetem.

Milyen meleg ágyacskám van nekem,

pedig csak a te kis lányod vagyok.

S ő, Isten Fia, ő, a legnagyobb,

szalmán feküdt, amikor született.

Úgy-e, apukám, nagyon szereted?''

Kint csillagfényes hideg este... tél...

Bent apja ölén kis leány beszél.

,,Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.

Futniuk kellett éjnek-éjjelén.

Halálra keresték a katonák.

Menekültek a pusztaságon át.

Milyen keserves útjuk lehetett.

Úgy-e, apukám, nagyon szereted?''

Az apa leteszi a gyermeket.

,, Úgy-e, szereted? Ugye, szereted?''

Nem bírja már, el kell rohannia.

A jászolban fekvő Isten Fia

karácsonyesti képe kergeti.

Feledte és most nem feledheti.

Most a szeméből könnyre-könny fakad.

Most vádakat hall, kínzó vádakat.

Elmenekülne még, de nem lehet.

Most utolérte az a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér,

mintha körül a hólepett, fehér

tetők, utak felett távol zene,

angyalok tiszta hangja zengene

szívet szólongató, szép éneke:

,,Szegény lett érted. Úgy-e, szereted?''

Túrmezei Erzsébet

Önkormányzati LAp 2011. December XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt
kívánunk minden Kedves Olvasónak!
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Kedves Tordasiak !

Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az

önkormányzat ilyenkor beszámol arról mit tett, hogyan

gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az

esztendőben.

Az idei év a megmaradás éve volt. A közel 13 millió

forint elköltött, de még ki nem fizetett pályázati pénz

hiánya érzékenyen érintette az idei gazdálkodásunkat.

A tervezett beruházásaink nagy részét el kellett halasz-

tani, és nyárra fizetési nehézségeink is adódtak. Emiatt

különösen nagy hangsúlyt fektettünk az elmaradt be-

fizetési kötelezettségek behajtására és a költségvetés ki-

adásainak további ésszerű visszaszorítására. Fontos

szerepet kapott a kistérségi működés átláthatóságának

helyreállítása, és az elmúlt évek egymás közötti elszá-

molása. Mindezek eredményeként, őszre helyreállt a

pénzügyi egyensúlyunk, és reményeink szerint pozitív

mérleggel fogjuk zárni az évet. 

Intézményeink lassú létszámnövekedés mellett, tovább-

ra is stabilan, kiegyensúlyozottan működtek. Idén is el-

mondhatjuk, hogy sokan komolyan vették befizetési

kötelezettségeiket, de továbbra is sokan vannak, akik

ezt nem tudják, vagy nem akarják megtenni.

2011-ben az ivóvíz szolgáltatás díját az üzemeltető által

javasolt módon, az infláció mértékével emeltük, a

szemétdíj és a csatornadíj változatlan maradt. Továbbra

is megmaradtak a szemétszállítási díjfizetés alóli

mentességek és kedvezmények. Az idei évre sem vetet-

tük ki a magánszemélyek kommunális adóját.

Nézzük az intézményeinket:

Iskolánk továbbra is intézményfenntartó társulás for-

májában működik Gyúró Községgel. A művészetok-

tatást továbbra is saját szervezésben az iskola keretein

belül látjuk el. Néptáncosaink több szép elismerést értek

el az év során, sokszor szerepeltek szerte az országban.

A gödöllői Országos Népzenei Tanulmányi Versenyen

és a Tiszakécskei Országos Minősítő Versenyen éneke-

seink és zenészeink egyéniben és csoportosan is kiváló

helyezéseket értek el.

Óvodánk továbbra is kistérségi fenntartású. A tavaly

átadott új épület a funkciójának megfelelően kiválóan

üzemel. Hozzákezdtünk, de pénzhiány miatt csak a jövő

évre tudjuk tervezni az udvar és néhány elmaradt munka

befejezését. Helyére került a használati melegvíz és

fűtés beruházás utolsó eszköze a napkollektoros rend-

szer.

A Művelődési Ház rendezvényei továbbra is széles-

körűek, több témában láthattunk, hallhattunk érdekes

előadást. Az önkormányzat kiemelt ünnepnapjait to-

vábbra is sokan látogatták mind Tordasról, mind a

környező településekről. A rendezvények színvonalas

programjai idén is növelték községünk kulturális jó hírét

is.

Sportegyesületünk közepesen sikeres évet zárt. Szép

eredmények születtek a lövész, a cselgáncs szakosztá-

lyokban. Labdarúgó csapataink megsínylették az

egyesület vezetőváltását, és a korábbi évek utánpótlás

nevelésének a hiányát. Jelenleg a csapat építése folyik,

komolyabb eredményeket nem remélünk. Ősszel több

csoportban elkezdődött az utánpótlás nevelése. Bízunk

benne, hogy a befektetett munka előbb utóbb megtérül. 

Most pedig lássuk mi történt az idei évben:
n ahogy már említettem „a Helyi hő- és hűtési igény

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű

pályázaton elnyert 10 millió forint támogatással az új

óvoda épületében a korszerű melegvíztároló és pel-

letkazán mellett, 24 napkollektor segíti a fűtést és a

melegvíz készítését
n idei évben először rendeztük meg „Az év legren-

dezettebb utcája” versenyt, melyet a Jókai utca nyert
n márciusban idén is megszerveztük a hagyományos

tavaszi falutakarítást
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n egy önkormányzati mobilflotta létrehozásával és a

szolgáltatók változtatásával tovább csökkentettük in-

tézményeink internet- és telefonköltségeit
n az informatikai infrastruktúra fejlesztésére beadott pá-

lyázatunknak köszönhetően, 7,5 millió forint értékben

szerezhetünk be informatikai eszközöket (számí-

tógépeket, interaktív táblákat, projektorokat) az ál-

talános iskolába 
n építési engedélyt kaptunk a Leader pályázat keretében

nyert Tordas-Gyúrói kerékpárút tervére
n 16,6 millió forint támogatást nyertünk a tornaterem

felújítására és az öltözők kialakítására, melynek meg-

valósítását jövő év elejére tervezzük

n ivókutat alakítottunk ki a csillagfürt lakókertben lévő

játszótérhez 
n az uniós jogszabályok és az ÁNTSZ előírása szerint

zárt tárolókat építettünk a temetőbe
n az iskolában kicseréltük a volt igazgatói és tanári

irodában a pvc padlóburkolatot
n a Tordas Községért Közalapítvánnyal több, mint 52

millió forintot nyertünk a Művelődési Ház átalakítására

és Integrált Közösségi Térként történő üzemeltetésére,

melyet szintén a jövő év elején tervezünk megvalósí-

tani
n idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand

szervezőjével, így a tordasi lakosok most is fél áron lá-

togathatták az agárdi koncerteket
n a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-

gatóság segítségével folytattuk a Szent László-patak két

partjának a kitisztítását, rendezését
n a közmunka program keretében havi 3-4 munkavál-

lalóval egészítettük ki az önkormányzat karbantartó

brigádjának csapatát
n kijavíttattuk az Arany János utca megsüllyedt burko-

latát
n a forgalom csillapítására felajánlásként fekvőrendőr

készült az iskolai és az óvodai parkolók miatt, az önkor-

mányzat elé
n elkészítettük az óvoda alsó udvarának szilárd burko-

latos részét, elhelyeztük a hintákat, homokozókat és

megépítettük a több, mint 100 m hosszú hátsó kerítést
n a látvány- és csapatsportok támogatási rendszerében

a tordasi labdarúgásra több mint 6,6 millió forint tár-

sasági adó befogadására kaptunk lehetőséget
n a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk

növényeinket, bővítettük az egynyári virágos ágyá-

sainkat, nagy hangsúlyt fektettünk településünk zöld-

felületeinek folyamatos ápolására

Ezek után nézzük a korábbi évek csatorna

beruházásából fakadó kötelezettségeink jelenlegi ál-

lását.

Mivel az Alkotmánybíróság még nem döntött a korábbi

15 %-os közműfejlesztési hozzájárulás igénylések jo-

gosságának kérdéséről, ezért ezek sorsáról továbbra

sincs információnk.

Tovább folyik a bírósági tárgyalás a 2006 tavaszán

egységesen aláírt ÁFA kölcsönnel kapcsolatos megál-

lapodásban szereplő kötelezettségvállalásról, melynek

összege körülbelül 78 millió forint, plusz körülbelül

ugyanennyi kamat. A korábbi csatorna beruházást bo-

nyolító Ráckeresztúr és Térsége Csatornaberuházó

Víziközmű Társulat megszűnését megakasztotta - az

Ökotám alapítványon keresztül - a csatornaberuházás

ötletgazdája, Váci Gyula, így bizonytalanná vált az el-

számolás időpontja.

A társulatnak az UniCredit bankkal történt elszámolás

után a tartozása 278 millió Ft volt, ami a kamatok miatt

hónapról hónapra növekedett. A Tordasra eső rész

növekedésének megállítása érdekében, Hajbin Tímea

képviselőasszony hathatós segítségével több hónapon

keresztül tárgyaltunk a Bankkal, melynek végén sikerült

egyezséget kötnünk.

Mindezt a Víziközmű Társulat helyett, hiszen a hitelt

Ők vették fel, nekik kellett volna figyelni a teljesítést,

és maradéktalanul visszafizetni a kölcsönt. 
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Időközben hosszas tárgyalások után sikerült megál-

lapodnunk Ráckeresztúrral is a köztünk lévő elosztás

mértékéről. Végül a bank a Tordasra eső 96 millió forint

36 %-át elengedte, így 61 millió forintot kell a település-

nek kifizetnie. Ennek érdekében összesen 50 millió

forint kölcsönt vettünk fel az OTP banktól, melynek vis-

szafizetést rövid határidőre vállaltuk. 

Ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban többször

megkérdeztük a tordasi delegáltakat arról, mit tettek

annak érdekében, hogy a tervezett pénzmozgások

ellenőrzésre kerüljenek, és ne legyen hiány a

hitelszerződés lejártakor, valamint miért vettek fel

tiszteletdíjat, ha ezen feladatukat nem teljesítették. De

kérdéseinkre eddig még nem kaptunk választ.

Reméljük, megteszik azokat a felajánlásokat (pl. a fel-

vett tiszteletdíj visszafizetése), melyekkel csökkenthetik

a tordasi lakosságra háruló terheket.

A felsorolt nehézségeken kívül még további bizonyta-

lanságokat rejt a jövő. Az önkormányzati és az iskolai

rendszer átalakítása előtt állunk, melyekről pontos in-

formációink nincsenek, így még nem tudjuk, hogyan

fognak ezek minket érinteni. Mindezek ellenére, az

elmúlt évek tapasztalatai alapján bízunk abban, hogy

együtt, összefogással mindent meg tudunk oldani a

település érdekében. Az elért eredmények hitet és erőt

adnak a folytatáshoz. Az elnyert pályázatok meg-

valósításán, a településkép kisebb fejlesztésein kívül

jövőre a legfőbb célunk a felvett hitel visszafizetése

lesz.

Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, a

bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek,

dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az

önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját,

anyagi és szellemi segítségét, akik ebben az évben is

hozzájárultak településünk működéséhez, fejlődéséhez.

Köszönöm a civil szervezetekben, egyesületekben és

csoportokban tevékenykedőknek, hogy munkájukkal

gazdagították mindennapjainkat és öregbítették

településünk hírnevét. Köszönöm a Tordas Községért

Közalapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és

felügyelő bizottsági tagoknak is a szabadidejük felál-

dozását. Köszönöm azoknak, akik megtervezték,

kiépítették és folyamatosan segítik az önkormányzat, az

óvoda és iskola informatika rendszerét, szerkesztik a

település és az intézményeink honlapjait. Köszönöm

azoknak az önkénteseknek, akik hónapról hónapra írják,

szerkesztik és terjesztik a településünk újságját.

Bízom benne, hogy a ránk váró újabb nehézségeket is

megoldjuk, és a várható problémák ellenére is előbbre

jutunk. Ehhez viszont továbbra is számítunk az Önök

segítségére, előremutató tanácsaikra, és a nehézségek-

ben a megértésükre. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt, és

Kegyelmekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

Juhász Csaba I polgármester

(Elhangzott a december 5-én megtartott Közmeghall-
gatáson.)

Tisztelt Lakosság!
A Víziközmű Társulat üzemeltetését 2011. október 16-

tól a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatorna

Hálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. vette át.

Az ügyfélfogadás továbbra is Községházán történik

(Tordas, Szabadság u. 87.). 

Az ügyfélfogadási idő 2012. január 1-jétől megváltozik.

Új ügyfélfogadási idő:

Kedd: 13-17-ig

Péntek: 8-12-ig

Ügyintéző: Cravero Teréz 

Telefon: 22/467-502/2 mellék

Hibabejelentés telefonszámai: 06/20/852-03-52, 

06/-20/852-03-53



Lakásfenntartási támogatás:

A közelmúltban megváltozott a lakásfenntartási támo-

gatás és igénybevételének feltételei az alábbiak szerint.

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult

személyek, családok az általuk lakott lakás fenntartásá-

val kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez

nyújt hozzájárulást. A fűtéstámogatáson túl kérhető

többek között lakbérre, albérleti díjra, csatorna-

használati díjra, a szemétszállítás költségeire, vil-

lanyáram, víz- és gázfogyasztás költségeire.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg jövedelem és

vagyonvizsgálat elvégzése szükséges, mely alapján

megítélhető a támogatás pénzben, illetve a törvény

értelmében elsősorban természetben. A megítélt támo-

gatás 1 évig érvényes, melyet a kérelem benyújtása hó-

napjának első napjától havonta kerül folyósításra a

fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában.

Igénybevétel feltételei:

Jogosultsági jövedelemhatár: 71.250 Ft

Fogyasztási egység vizsgálata (A fogyasztási egység a

háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szer-

kezetét kifejező arányszám.)

Nyilatkozni kell a kérelmező tulajdonát képező ingat-

lan, jármű és forgalomképes vagyoni értékű jog

értékéről (ide tartozik többek közt a termőföld használat

bérleti díja, ellenben nem kerül beszámításra kérelmező

által lakott ingatlan).

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A háztartásban élő személyek jövedelem igazolásai:

- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl.:

munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék stb.) a kérelem

benyújtását megelőző hónapról

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vál-

lalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem

benyújtásnak hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap

alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról

- alkalmi munkából származó jövedelem összegéről

szóló nyilatkozat

- munkanélküli személy esetén a munkanélküliség ténye

az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról

szóló irattal igazolható

A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat

három hónapnál nem régebbi keltezésű Közüzemi Szol-

gáltató számla.

Fa tüzelőanyag támogatás 

Fa tüzelőanyag támogatás azoknak a nagykorú szemé-

lyeknek illetve családoknak nyújtható, akik nem ren-

delkeznek kellő jövedelemmel ahhoz, hogy a téli

időszakban saját erőből elegendő mennyiségű

tüzelőanyagot vásároljanak. A tüzelő a kérelem

benyújtását követő hónap végéig kerül kiszállításra,

amelyről az önkormányzat gondoskodik. 

Jogosultsági feltételek: egy főre jutó jövedelem 

családok esetében: 51.300.-Ft

egyedülállók esetében: 68.400.- Ft

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A családban élő személyek jövedelem igazolásai:

- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl.:

munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék stb.) a kérelem

benyújtását megelőző hónapról

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vál-

lalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem

benyújtásnak hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap

alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról

- alkalmi munkából származó jövedelem összegéről

szóló nyilatkozat

- munkanélküli személy esetén a munkanélküliség ténye

az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról

szóló irattal igazolható

A hitelt érdemlő igazolás, vagy nyilatkozat a lakás fűtési

módjáról.

A kérelem benyújtásával és az igénybevétel feltételei-

vel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikkel fordul-

janak a szociális ügyekkel foglalkozó munka-

társunkhoz, Lévai Gyöngyi igazgatási előadóhoz.

tel.: 467-502 /1 mellék
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Tájékoztató a lakásfenntartási és száraz tüzelőanyag támogatásról
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A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2011. évi

CLVI. törvény 309. §-ával az adózás rendjéről szóló

törvényt az alábbi 55/B. §-sal egészítette ki:

„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármű

vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében

az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó

nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet

követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon köz-

zéteheti.”

Az idézett rendelkezés 2012. január 1-én lép hatályba.

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy önkor-

mányzatunk – tekintettel a jelentős összegű adóhát-

ralékokra - 2012-től élni kíván a törvényben biztosított

jogával, s közzéteszi az adótartozással rendelkezők

adatait. Erre való tekintettel is kérem, hogy az elmaradt

adótartozásokat év végéig mindenki rendezze!

Köszönettel:

dr. Matota Kornél I körjegyző

A Magyar Köztársaság területén a Központi Statisztikai

Hivatal népszámlálást tartott. Az összeírás 2011. ok-

tóber 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011.

november 1. és 2011. november 8. között történt.

Tordason nyolc számlálóbiztos végezte el az összeírási

feladatokat. Végül településünkön 745 lakcímen történt

meg az adatfelvétel. A háztartások 17,4%-a választotta

az internetes önkitöltés lehetőségét. A válaszadást egy

fő tagadta meg, ellene szabálysértési eljárás indult. Az

adatokat a Központi Statisztikai Hivatal összesíti és

hozza nyilvánosságra.

Ezúton köszönjük meg a lakosság együttműködését,

amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a népszámlálási fel-

adatokat eredményesen elvégezhettük.

dr. Matota Kornél I körjegyző

települési népszámlálási felelős

December 23. péntek 8-12 óráig
December 27. kedd 8-12 óráig

December 28. szerda 8-12 óráig
December 29. csütörtök 8-12 óráig

December 30. péntek 8-12 óráig

A pénztár december 30-án, pénteken lesz nyitva.
Boldog, békés ünnepeket kívánunk!

A Községháza dolgozói

Tájékoztató a népszámlálásról

Az adóslistáról

A Községháza ünnepi nyitva tartása
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Az alábbi rendezvénycsokorral kívánunk Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog, Sikerekben Gazdag Új Évet minden Kedves Olvasónak! 

Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozói

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI



tordasi kisbíró 2011. December a tordasi önkormányzat lapja

8



a tordasi önkormányzat lapja 2011. December tordasi kisbíró

9

Szeretnék köszönetet mondani Bucsi Istvánné Jutkának,

aki iskolánknak mikroszkópot adományozott a hozzá-

tartozó eszközökkel, felszereléssel. Tanítási óráinkon

nagyon jól használható lesz az eszköz, így hálásan

megköszönjük a felajánlást.

Lassan itt a karácsony, ismét eltelt egy év és ránk

köszönt a 2012-es esztendő.

Most is, mint minden évben a november hónap bizony

mozgalmasan telt el az iskola életében. Több iskolai

szintű verseny lebonyolítására került sor, valamint diák-

jaink területi illetve megyei versenyeken képviselték

iskolánkat.

November 11-én területileg meghirdetett KÉMIA

versenyen vettek részt 8. osztályos diákjaink Érden. 47

versenyzőből Kónya Kitti  13. helyezést, Nemes Andrik

Dávid 23. helyezést, Kerényi Nóra 25. helyezést,

Sárossy Sarolta 33. helyezést ért el. Gratulálunk az elért

eredményekhez.

November 16-án részt vettünk Kápolnásnyéken a „Né-

vadónk hava” rendezvénysorozat keretében meghirde-

tett megyei MATEMATIKA versenyen. Az 5. osztályt

Szabó Réka és Boldizsár Botond, 6. osztályt Májer

Milán, Benkő Márton és Pajer Balázs, 7. osztályt Szabó

Gábor, Erdélyi Kristóf és Schachay Károly képviselte.

Pajer Balázs 6. o. tanuló III. helyezést, Szabó Réka 5.

o. tanuló I. helyezést ért el. Gratulálunk és büszkék

vagyunk rájuk.

Ugyanitt TERMÉSZETTUDOMÁNYI csapatverse-

nyen Benkei Boldizsár és Szabó Gábor 7. osztályos ta-

nulók III. helyezést értek el. Őket is dicséret illeti.

A Nemzetközi Zalai „KENGURU” matematika verseny

a tehetségekért I. fordulója januárban kerül megren-

dezésre, melyre 5-8. osztályokból 19 tanuló nevezett be.

Remélem sikeresen szerepelnek majd. 

A „SZÉP MAGYAR BESZÉD” verseny megren-

dezésére november 22-én került sor. Vendégszereplésre

hívtuk a gyúrói tagiskola 5-6. osztályos versenyzőit is.

Diákjaink valamely műből szabadon választhattak,

elsősorban leíró jellegű részletet, majd ennek bemu-

tatása után egy mindenki számára kötelező szövegrész-

letet kellett felolvasniuk. Szép és tartalmas

mondanivalójú részletekkel készültek, ismét tapasztal-

hattuk, hogy sok tehetséges tanítványunk van.

A következő eredmények születtek:

5. osztályban:

I. helyezett Áldott Dominika (Gyúró)

II. helyezett Szilágyi Szabolcs

III. helyezett Boldizsár Botond

6. osztályban:

I. helyezett Májer Milán

II. helyezett Szpisják Doroti

III. helyezett Pápai Áron

Könyves Kata és Falusi Csenge a zsűri dícséretét kapta.

7-8. osztályban:

I. helyezett Kalamár Botond 8. o.

II. helyezett Szabó Gábor 7. o.

III. helyezett Benkő Réka és Kiss Evelin 8. o.

November 30-án a 3-4. osztályban is lezajlott a verseny,

az eredmények a következők:

3. osztályban:

I. helyezett Takács Anna

II. helyezett Simon Olivér

III. helyezett Schachay Viktória

4. osztályban:

I. helyezett Cselikovics János

II. helyezett Takács Szilárd

III. helyezett Pungor Emese

Valamennyi versenyzőt dicséret illet, gratulálunk az

elért eredményekhez. 

A Művelődési Ház nyitva tartása:

A Művelődési Ház december 22. és január 06. között zárva lesz.

Tel.: Művelődési Ház: 06-20-245-6734, kulturális szervező: 06-20-248-8860

ISKOLAI HÍREK
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A felső tagozatban I. helyezést elért diákjaink képviselik

iskolánkat majd a megyei szintű versenyen.

December 6-án nálunk is járt a Mikulás, minden osz-

tályban otthagyva a gyerekeknek szánt meglepetés

ajándékot.

December 8-án Budapesten a Wan Desing Centerben a

„Caesar” nevet viselő történelmi, művészettörténeti in-

teraktív kiállításra látogattak felsős diákjaink.

December 12-én a művelődési házban bemutatásra

került a „Moha és Páfrány téli kalandjai” című

bábelőadás, amely elsősorban az óvodásoknak és az

alsó tagozatos kisiskolásoknak szólt kedves mesés

történetével.

December 15-én pedig Gryllus Vilmos koncertjén ve-

hettünk részt. Tudjuk, hogy gyermekműsoraik,

megzenésített verseik messze földön híresek, nem csak

a Kárpát-medencében, de Európa szerte is. Közel ezer-

kétszáz dalt írtak, több mint hétezer koncertet adtak,

másfélmillió kilométert utaztak. Felléptek kórházban,

óvodában, templomban, sétahajón, a Magyar Tu-

dományos Akadémián egyaránt.

Már több éve, hogy a Sportszakosztálytól meghívást ka-

punk a „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe”

jótékonysági gyermekrendezvényre, melynek helyszíne

a Testnevelési Egyetem sportcsarnoka. 35 gyermeket

hívtak, várnak ebben az évben is december 17-én. 8 fős

csapat 2 fő cserejátékossal részt vehet az előzetesen kiírt

sportjátékokban, vetélkedőkben. A meghívást elfogad-

tuk, nagyon köszönjük a lehetőséget. Reméljük min-

denki jól érzi majd magát az egész napos rendezvényen.

Az adventi készülődésben minden alsós osztály szülői

összefogással, a gyerekek és osztályfőnökök rész-

vételével nagyon szép ajándékokat készítettek az ad-

venti vásárra. Készült koszorú, asztali dísz,

mézeskalács, karácsonyi figurák. A szükséges

anyagokat, kellékeket javarészt a szülők biztosították.

Nagyon szép és kedves karácsonyi készülődés és

várakozás ez, köszönjük minden kedves szülő segítő

keze munkáját. Mindez az adventi vásáron értékesítésre

kerül, s az osztály pénzkészletét gyarapítja.

December 16. a téli szünet előtti utolsó tanítási nap.

Ezen a napon minden osztályban meghitt, családias

karácsonyi ünnepélyt tartunk, ajándékozunk, majd 11

órától a hagyomány szerinti „Szeretet karácsonyi ün-

nepély” következik a BAPTISTA egyház szer-

vezésében. Köszönjük az ünnepi műsort, az

ajándékokat.

„Szeretet ünnepe,

Ragyogó karácsony,

Nincs nálad áldottabb

Ünnep a világon!

Míg örömláng gyúl ki

Zöld fenyőid árnyán:

Ringatózik lelkünk

Boldog béke szárnyán.”

A karácsony közeleg, mely minden ember számára a

legtisztább ünnepet jelenti. A küzdelmes évben az

egyetlen nap talán, amikor mindannyiunk arca felderül,

feledünk mindenféle bút és bajt, a szívünk is megtelik

örömmel és szeretünk, szeretettel gondolunk minda-

zokra, akik fontosak nekünk. Szeretetben töltjük a szá-

munkra oly fontos emberek közelségében ezeket a

napokat.

„Mintha az a sok fa

Egyetlen fa volna

S az egész világot

Betakarná lombja,

S mintha az a sok szív

Mind egy nagy szív volna

Egymásra hajolva

Mind együtt dobogna…”

Az iskola vezetősége és dolgozói nevében szeretettel

kívánok minden kedves olvasónknak, szülőknek,

nagyszülőknek és diákjainknak áldott, békés és sze-

retetteljes karácsonyi ünnepeket, nagyon boldog új

esztendőt.

Somfai Sándorné igazgató helyettes
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„Jó pihenést Erzsike néni!”

40 év munkában töltött idő, ebből 16 évi Tordason

letanított évek után Ihász Róbertné Erzsike néni, kedves

kollégánk és sok tanítványának szeretett Erzsike nénije

2012. januárjától nyugdíjba vonul, hogy élvezhesse a

jól megérdemelt pihenést. Munkája, aktivitása,

lendülete és emberi magatartása egyedi és példaértékű.

Erzsike néni!

Még sok-sok szép és tartalmas, boldogságban és

egészségben eltöltendő esztendőt és minden

elképzelhető jót kívánunk!

„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

Egy-egy bántó rossz beszéd.”

Szeretettel: az Iskola közössége

Angol nyelvi tanulmányi verseny

Intézményünkben először került megrendezésre az

angol nyelvi és ország ismereti, iskolán belüli tanul-

mányi verseny, amelynek témája a Vadnyugat volt. A

versenyre 2-3 fős csapatokban nevezhettek a tanulók,

amelynek során 9 csapat, 25 indulóval vett részt. A

nevezettek közt 5. és a 6. osztályos tanulók voltak, akik

az elmúlt évek során elsajátított tananyag szerint

összeállított feladatok alapján mérték össze tudásukat.

A versenyt megelőző egy hónapos felkészülés alatt a

jelentkezők angol nyelvi szövegeket és feladatokat kap-

tak, amelyeket tanórán, ill. órán kívül dolgoztak fel. 

A versenyre való jelentkezés feltétele a kapott feladatok

elvégzése, szókincsbeli tudásról szóbeli felmérés tel-

jesítése és egy projektmunka. Ez utóbbit a csapatok

nagy lelkesedéssel és kimagasló kreativitással oldottak

meg, melynek során illusztrációval színesített, vadnyu-

gati témájú, játékos, angol nyelvi feladatokat kellett

készíteniük.

A verseny november 29-én a 6. órában zajlott. A verseny

elején a csapatok egy-egy indián törzs nevét kapták meg

sorshúzás alapján, majd ezután láttak neki a szóbeli és

írásbeli feladatoknak. 

A szóbeli feladatok során egy párbeszédet kellett

összeállítani, majd megfelelő kiejtéssel és hangsúllyal,

párban felolvasni a versenybizottság előtt. Az

értékeléskor a zsűri figyelembe vette a párbeszéd helyes

sorrendjét, a kiejtést és az olvasás folyékonyságát. 

Az írásbeli feladatok ezután következtek, ahol is öt

különböző típusú feladat - köztük feleletválasztós,

szövegértéses, szókincsbeli, nyelvhelyességi és nyelv-

tani gyakorlatok - alapján mérték le a versenyzők

felkészültségét és tudását.

A verseny nagyon dinamikusan és jó hangulatban zaj-

lott. A versenyzők fegyelmezetten, együttműködően és

rutinosan vettek részt. Mindez azt is bizonyítja, hogy

iskolánk rendszeresen ad alkalmat tanulóink számára,

hogy tanulmányi versenyen vehessenek részt, amely

fontos lehetőség tehetségük érvényesítésére és ver-

senyen való tapasztalatszerzésre. Az angol nyelvi

vetélkedő lebonyolításában megköszönöm segítségét

Horváth Györgyi rajz és művészettörténet tanárnak,
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aki a pályamunkák zsűrizését végezte és Máli Réka,

angol szakos nyelvtanárnak, aki az angol nyelvi szóbeli

és írásbeli feladatok értékelését látta el.

A versenyeredmények kihirdetése másnap reggel

történt. Az első két hely nagyon szoros versenyben dőlt

el, míg a harmadik helyen holtversenyben három csapat

végzett.  A csapatok helyezései az alábbiak szerint

alakultak:

I. helyezett: Benedek Kata, Benkő Márton, Márhoffer

Szilveszter

II. helyezett: Májer Milán, Pápai Áron, Varga Dávid

III. helyezett: Szabó Imola, Weinelt Veronika, Csapó

Dalma, Milichovszky Zita, Varga Viktória, Antal Luca,

Bokros Blanka, Könyves Kata.

A helyezetteknek járó díjak felajánlói közt köszönetet

szeretnék mondani a Bábel alapítványnak, az OTP

Banknak, a Bunge Zrt-nek és a National Geographic

Kids magazinnak. Ez utóbbi a versenyen indult minden

tanulót megajándékozott egy-egy kiadványával. Külön

köszönettel tartozunk az Oxford University Press kiadó-

nak, hogy az áprilisban 7-8. osztályosoknak

megrendezendő nyelvi versenyt kiadványaival támo-

gatja. Mindezek a díjak fontos megerősítésül szolgálnak

tanulóink számára, hogy érdemes jó kedvvel és

lendülettel tanulni, mert ez a jövő sikerének záloga.

Nagy Andrea   angol tanárnő

Még az őszi szünet előtt ismét ülésezett az iskolai Szülői

Munkaközösség, melyen a következők kerültek szóba: 

Elsőként a Bábel Alapítványi Bál volt napirendi ponton,

mely nagyon jól sikerült. Ezúton szeretném

megköszönni minden szülőnek az aktív közreműködést,

hiszen nélkületek nem lett volna ekkora a siker és az

érdeklődés.

Szülői szervezetről lévén szó, kötelesek vagyunk

Működési és Szervezeti Szabályzatot készíteni. Ez több-

szöri egyeztetés után el is készült, és véglegesítés után

az iskola honlapján mindenki számára elérhető lesz. Azt

gondolom, ezzel minden szülőnek tisztába kell lennie,

hiszen tudatosítani szeretném mindenkiben, hogy ez a

szervezet nem csak az osztályok SZMK-s képviselőiből

áll, ennek minden szülő, jogszabály szerint gyer-

mekenként 1 szülő vagy gondviselő a tagja. Éppen ezért

ismét kérnék mindenkit, hogy bármilyen felvetéssel,

ötlettel, problémával forduljatok nyugodtan hozzám

vagy az osztályok képviselőihez. Ennek kapcsán az

iskolatitkárságnál lévő folyosón kialakítunk egy SZMK

postaládát, melyen keresztül eljuttathatjátok hozzánk

üzeneteiteket. Egyetlen kérés ezzel kapcsolatban, hogy

nevet és elérhetőséget mindenképpen tüntessetek fel,

hiszen máskülönben nincs lehetőség a visszacsatolásra.

Kezdeményeztem az adventi vásáron való részvételt az

osztályok számára. Sajnos az a tapasztalat, hogy ez az

információ vagy nem jutott el mindenkihez vagy nem

tartottátok fontosnak, pedig nem csak hasznos hanem

élvezetes is a gyerekek számára. Hasznos, mert az idén

gyermekeim osztályaival (2. b és 3. osztály), 

Az iskolai SZMK hírei

Köszönjük Andrik Szabolcsnak, az Eurokonzol

Kft. munkatársának az iskola és az óvoda részére

felajánlott „Kuka Manó” szelektív

hulladékgyűjtőket.
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akikkel már tavaly is ott voltunk, nem volt szükséges

emelni az osztálypénz összegét és hasznos, mert óriási

közösségformáló ereje van ezeknek a rendkívüli együtt-

léteknek. A résztvevők előtt természetesen le a kalappal,

fantasztikus alkotások születtek. Külön köszönet az újo-

nan csatlakozóknak (2. a és 4. osztály) s remélem, a

jövőben a résztvevő osztályok száma gyarapodni fog.

Több megoldásra váró kérdés is felmerült még ezen az

ülésen, de ezek ügyében meg kell várjuk a új kormány-

döntéseket, törvényeket, jogszabályokat.

A minap a fenntartó hívta fel figyelmemet az ebédre.

Pontosabban annak el, illetve el nem fogyasztására.

Sajnos saját szememmel láttam, hogy nagyon sok gye-

rek érintetlenül vitte vissza az ebédet. Pedig tapaszta-

latból is el kell mondanom, az ételek minősége sokat

javult  az elmúlt időben. Tudom, hogy ez egy sokkal

összetettebb dolog, hiszen nem lehet mindig minden-

kinek megfelelni, kedvére tenni. De mégis a félreértések

és a felesleges reklamálások érdekében kérnék min-

denkit, hogy lehetőség szerint beszélgessetek el gyer-

mekeitekkel vagy esetleg érdeklődjetek a peda-

gógusoknál ez ügyben. Tökéletes megoldás nincs, de az

egyszerűen luxus, hogy az ételek nagyobb része ki-

dobásra kerüljön. E témában is várom az észrevételeket,

ötleteket.

Továbbra is bízom a sikeres együttműködésben!

Kívánok mindenkinek békés, meghitt karácsonyi

ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!

Simonné Bucsi Brigitta

SZMK elnök

Tel: 06 30 658 3535

email: brigitta.simonne@gmail.com

November végén és december elején a hagyományos

Mikulás kupa keretében lezajlottak a teremfoci és kosár-

labda mérkőzések.

Teremfoci

A két második osztályból három csapat nevezett.

Eredmények:

Első helyezést ért el Dobos Tamás, Ispán Martin és

Kenyér Mónika által alkotott csapat, második helyezett

lett Szabó Keve Csongor, Hardi Kristóf, Boldizsár

Kolos csapata, míg a harmadik helyezést Kenyér István,

Varga Ruben, Erdélyi Csenge alkotta csapat nyerte.

A harmadik és negyedik osztályból négy csapat

nevezett.

Eredmények:

I.  Predator (Cselikovics János, Halenár Gergő, Turú

András, Zoltai Tamás, Bálint Milán, Tóth József Iván)

II. Vad Rénszarvasok (Erdélyi Ferenc, Simon Olivér,

Hardi Balázs, Teszár Vilmos, Jézsó Kristóf)

III. El Classico (Kónya Bálint, Csepeli Bálint, Györke

Norbert, Sztyéhlik Dorka, Kleman Noémi, Laboranovits

Anita)

IV. Hóemberek (Milichovszky Sándor, Erdei Gergő,

Dobos Dániel, Farkas Bálint, Márhoffer Áron)

A felső tagozatból hat csapat mérettette meg magát.

Eredmények:

I. 2 jó barát + Szabi (Fülöp Attila, Kalamár Botond,

Végh Szabolcs)

II. Néger Mikulások (Benkő Márton, Májer Milán,

Varga Dávid, Márhoffer Szilveszter)

Mikulás Kupa 2011
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III. Apple (Varga Bence, Varga Balázs, Preimayer

Bence, Urbán Jonatán)

IV. Kockák (Kondor Bence, Preimayer Bence, Dömsödi

Zsolt, Csőgör Balázs)

V. Csöves FC (Erdélyi Kristóf, Schachay Károly, Szabó

Gábor)

VI. Szánkók (Teszár Szilárd, Albrecht Márk, Szécsi

Robin, Pajer Márk)

Kosárlabda

A kosárlabda bajnokságba hat csapat nevezett.

Eredmények:

I. Lámpabúrák (Schachay Károly, Urbán Jonatán,

Preimayer Bence, Fülöp Attila)

II. Részeg Mikulások (Szilágyi Szabolcs, Csapó Dalma,

Teszár Szilárd, Weinelt Veronika)

III. Néger Mikulások (Benkő Márton, Májer Milán,

Varga Dávid)

IV. Ördögök (Milichovszky Nóra, Lepsényi Szilvia,

Keleti Nikolett, Holhós Bernadett)

V. Mikulás Csapat (Szabó Réka, Varga Tímea, Boldizsár

Botond, Milichovszky Zita)

VI. A 3 kosár király (Varga Bence, Könyves Szabolcs,

Sebestyén Ákos)

Köszönjük Diák önkormányzatunknak és Németh

Ildikó igazgató helyettes asszonynak, hogy támogatá-

sukkal idén is lehetővé tették a helyezettek díjazását.

Kalamár Domokos testnevelő

Kedves Olvasóink!

A decemberi hónap évről évre sok izgalmat,

meglepetést és készülődést tartogat az óvodások

számára. Nincs ez másként idén sem. November 28-án

ellátogatott az óvodásokhoz Kisteleki Zoltán színész. A

kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét adta elő. A

gyermekek nagy érdeklődéssel nézték az előadást,

amelyben aktívan részt is vehettek.

Novemberben ellátogatott Czigány Katalin a nagycso-

portosok szülői értekezletére. Ott az iskola érettségről

az iskolába lépés feltételeiről és az ott teljesítendő

követelményekről tartott részletes beszámolót. Köszön-

jük neki a színvonalas tájékoztatást. 

December 6-án megérkezett a Mikulás az óvodánkba.

Minden csoport nagy szeretettel, versekkel és énekekkel

köszöntötte a Télapót.

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az Ad-

venti vásárt, amelyen a Szülők felajánlásait áruljuk.

Köszönjük a Szülőknek a sok felajánlást és a sok vásár-

lást! A befolyt összeget a gyermekekre költjük (játékok,

kirándulások, fejlesztő eszközök).

Szeretnénk megköszönni a Feldhoffer kertészetnek a

virágadományaikat. Simonné Gabinak az egész év során

hozott óvodai eszközöket köszönjük. Adományaikkal

az óvodásaink mindennapi életét tehetjük felej-

thetetlenebbé, köszönjük mindazoknak, akik bármilyen

formában segítik munkánkat!

Az év utolsó napjait karácsonyi készülődés tölti ki:

ajándékot készítünk, mézes süteményt sütünk, a nagy-

csoportosok Betlehemes játékkal készülnek, az óvoda

dolgozói pedig süteménnyel kedveskednek a gyer-

mekeknek.

SZÜNET   A téli szünet 2011. december 22-től 2012.

január 2-ig tart. Utolsó nevelési nap december

21.,első nevelési nap január 3.  A szünet ideje alatt

az óvoda ZÁRVA tart.

ÓVODAI HÍREK
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A Tordasi óvoda óvónői állást hirdet. Az álláshirdetésről

tájékozódhatnak  az óvodában vagy a www. kozigal-

las.hu honlapon.

Kívánunk minden Családnak Áldott békés Kará-

csonyi Ünnepeket, Kellemes Élményekben Gazdag

Pihenést és Boldog Új Évet!
Az óvoda dolgozói

Kedves Olvasók!
Az ez évi utolsó könyvtári hírekben szeretném meg-
köszönni, hogy idén ismét sokan választották az
olvasást, a könyvtárat kikapcsolódásul, a tanulás,
továbbtanulás eszközéül. Örömmel mondhatom el,
hogy a beiratkozott olvasók és új olvasók száma ma-
gasabb, mint tavaly. Hogy a mindannyiunk számára
tapasztalható nehéz körülmények ellenére tudtunk
új könyveket vásárolni. Az önzetlen felajánlásoknak
köszönhetően pedig számos ajándékkönyvvel gyara-
podott az állomány. 

Az olvasók által kedvelt és keresett folyóiratok
jövőre is megtalálhatók lesznek a könyvtárban, és
remélem, hogy a kiadók, könyvesboltok legújabb
könyvei is. 
Azt gondolom, érdemes lesz jövőre is ellátogatni a

könyvtárba, szeretettel várok mindenkit! A téli
szünet utáni első kölcsönzési nap január 4., szerda.

Boldog, békés ünnepeket kívánok!

Varga Szabolcsné

Weöres Sándor: Köszöntlek karácsony

Karácsony, karácsony

Jég-udvaros napja,

Jég-reszelős napja!

Mindenki az uzsonnáját

Hó-kendőbe kapja. 

Köszöntlek, karácsony

Fagy-csillagos éje,

Megdermedt napkelte,

Szürke madár röpte,

Új esztendő közelsége

Mikulás hónapja.

Időjósló rigmusok:

Ha Karácsony éjszakáján esik

a földre a hó,

Azt jelenti: bőven terem minden jó.

Midőn Karácsony hava zord,

Húsvét napján havas a föld.

Karácsony első napján, ha a nap fénylik,

Az esztendő úgy tündöklik,

Ha második napján fénylik,

A drágaságot reménylik.

Szobám

sarkában a

békesség fája

zöld ruháján sok

ezernyi szín, alatta fénylő

melegségben a gyermeki világ

játszani hív. Játszani, játszani,

békében játszani gyermekem veled

hagy játsszam még, körültáncolom veled

a világot most, mikor mindenki érzelme ég.

Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő

illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha

örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak

csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok

röpdöső fényei

szobámból

szálljatok
mind tovább. 

Márai Sándor 

Békés, boldog karácsonyt kívánok!

Hegedűs Mónika

GYEREKOLDAL

KÖNYVTÁR
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Az oviban a lányok körében gyakori a hercegnősdi, a

bálosdi, vagy éppen egy mesébe illő esemény előadása.

Ha megkérdezünk egy óvodás kislányt, mi szeretne

lenni, a válasz gyakran tündér, királylány, vagy

menyasszony. 

Nyolc év elteltével a mi szívünket is megdobbantotta a

lehetőség, hogy első bálozóként csodaszép ruhákban

keringőzhetünk. A készülődés minden egyes pillanatát

izgalommal éltük át. Soha nem felejtjük el az első bi-

zonytalan lépéseket, botladozásokat, a vidám pillana-

tokat, és az első sikereket. Próbáltunk mindent

megtenni, hogy a nagy napunk olyan tökéletes legyen,

mint amilyennek elképzeltük. Egy lány számára ennek

legizgalmasabb része, mikor kiválaszthatja báli ruháját.

A ruhaszalonban csodálatos látvány tárult elénk. A tánc-

parkettre képzeltük magunkat, s szinte láttuk, hogy

libben a gyönyörű báli ruhánk forgás közben.

Ruhapróba után mindenki boldogan tért haza, s másnap

még nagyobb lendülettel kezdte a próbákat. Az órák

közötti szünetekben sem volt más témánk, mint a báli

ruhánk, a cipőnk, és a frizuránk. 

A napok gyorsan teltek, s elérkezett a mi nagy napunk.

Keringő előtt mindenkiben nőtt az izgalom. Vajon, hogy

sikerül a tánc? Aztán a csuklónkra került az első bálozás

jelképe, egy kis csokor, s attól kezdve megszűnt

körülöttünk a világ, csak a táncra koncentráltunk. Az a

néhány perc életünk egyik nagy pillanata volt, amire

mindig szivesen emlékezünk majd. Táncunkat a közön-

ség vastapssal jutalmazta. A következő táncra a szülein-

ket kértük fel. Ők is nagyon várták ezt a pillanatot. Az

egész este nagyon jól telt. 

Hálásak vagyunk azoknak, akiknek köszönhetően átél-

hettük ezt az élményt. Különösen sokat köszönhetünk

Magdi néninek, aki betanította a táncot, ruhapróbára vitt

minket, és segített ennek a gyönyörű estének a lebonyo-

lításában.

Varga Anna 8. osztály

Az idei esztendőben ismét megrendeztük az alapítványi

bálunkat. 

Támogatóink, akik eleget tettek meghívásunknak (135

fő) igen jó hangulatú estét tölthettek el november 19-én

a Fővárosi Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthonának

éttermében. Ezúton is szeretnénk megköszönni az in-

tézmény vezetőjének, hogy a bálteremmé varázsolt ét-

termet és az intézmény infrastruktúráját a rendel-

kezésünkre bocsátotta.

A bálterem díszítéséért és az asztaldíszek elkészítéséért,

illetve az első bálozó lányok csuklódíszének

elkészítéséért köszönet illeti Erdeiné Farkas Irént és Si-

monné Bucsi Brigittát.

A vendégeket - miután átsétáltak a rögtönzött kiállítási

területen, ahol rajz-, kézimunka- és kerámia szakkörö-

seink munkáit lehetett látni, - egy kis üdvözlő itallal,

pezsgővel köszöntöttük. Azt követően dr. Könyves

László az alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte

az egybegyűlteket és ismertette az alapítvány előző évi

pénzügyi beszámolóját az szja 1%-ok felajánlásából,

valamint az előző évi bálból befolyt bevételt illetően,

majd elkezdődött a műsor, melyben jelenlegi és volt

tanítványaink léptek fel.  Az est díszvendége, az idén

20 éves fennállását ünneplő Tordasi Asszonykórus volt,

akik fellépésükkel is színesítették a műsor repertoárját.

Minden fellépőnek és felkészítőiknek köszönjük a 

HÍREI

Első bálozó voltam

Bábel Alapítvány
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munkáját és a segítő szándékú hozzáállást. Ezt követően

volt a vacsora, mely hideg sültekből és salátákból,

valamint vaddisznópörköltből, főtt krumpliból és sa-

vanyúságból állt. Volt még déligyümölcs és sokféle édes

és sós sütemény is a svédasztalon. A finom ételekhez

illő italokat a büfében lehetett megvásárolni, melyet már

3. alkalommal Simon György és családja működtetett.

Az idén is, mint eddig mindig a büfé teljes bevételét az

alapítványnak ajánlották fel. Köszönjük a felajánlást és

a munkájukat is.

Vacsora után következett a 7. és 8. osztályosok nyi-

tótánca. Szívmelengető látvány volt, ahogy a

nagylányok a szép fehér ruhában édesapjukkal, míg a

fiúk édesanyjukkal perdülnek táncra, miután osztálytár-

saikkal, a mai korosztálytól oly messze álló és nehéz

koreográfiájú bécsi keringőben gyönyörködhettünk. Az

első bál emlékére a lányok virágos, szalagos csuklódíszt

kaptak a fiúktól, amit a tánc előtt kötöttek a fiúk a párjuk

csuklójára.

Ezek után már csak a felhőtlen szórakozás és jókedv

következett egészen hajnalig. Az est folyamán a zenét

Sohár Anna és Vass Árpád szolgáltatta. Az éjszaka

folyamán tombolasorsolás is volt, melynek során két

darab, 2 fő részére szóló, 2 éjszakás félpanziós ellátásos

SOPRONI wellness hétvége is gazdára talált a sok más

értékes és praktikus nyereménnyel együtt.

Az iskola tanulói nevében is szeretném megköszönni a

vendégeknek, hogy részvételükkel támogatták az

alapítványt. Köszönjük továbbá a támogató jegyek

megvásárlóinak, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten

anyagi támogatást nyújtott. Köszönjük továbbá a sok

déligyümölcs, édes és sós sütemény, torta és tombo-

latárgy felajánlást. Végül, de nem utolsó sorban,

köszönjük mindenkinek, aki áldozatos munkájával

járult hozzá az est színvonalas és zökkenőmentes

lebonyolításához. Külön köszönet azoknak a szülőknek,

akiknek a gyermekei már nem járnak ide az iskolába,

de szívvel-lélekkel segítenek mindig. Itt szeretném

megköszönni a megújult Szülői Munkaközösség lelkes

segítségét a részvételi- illetve támogatójegyek

árusításában.  

Külön köszönet Diószegi Gáborné Icának és csapatá-

nak, akik évről-évre az ételek elkészítésében és

feltálalásában, valamint a bál utáni utómunkálatokban

segítenek önzetlenül.

Az est folyamán rengeteg fotó készült, és dvd felvétel

is a műsorról, melyek az iskola honlapján lesznek

megtekinthetőek és 55 Ft/db áron rendelni is lehet majd

a fényképekből. 

Reméljük, hogy jövőre még több szülő személyes

részvételére számíthatunk, hiszen e rendezvény és maga

az alapítvány az Önök gyermekeinek az érdekeit szol-

gálja. Ebből a pénzből tudjuk támogatni a szakköröket,

a táborokat és minden olyan plussz tevékenységet, ami

a gyerekek tehetségének kibontakozását elősegíti.

A bál tiszta bevétele: 425.000 Ft lett.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy a 2009. évi

személyi jövedelemadó befizetett 1%-át, mely 290.000

Ft volt, illetve az előző bál tiszta bevételét, mely

230.000 Ft volt a következőkre fordítottuk:

Szlovén kapcsolat cserediák program nyelvtanuláshoz,

Nyári táborok támogatása,

Napközis tábor, Bakonybéli tábor, Bajmóci kirándulás,

Történelmi tábor Gyimesben, Judotábor Hargita fördőn,

Pillikék támogatása a gyulai fesztiválra, Szakkörök tá-

mogatása, Angol tanításhoz magnó, Tandíjtámogatás 4

gyerek részére, Osztálykirándulásokra 9 gyerek részére,

Eszközökre (TV, DVD), Versenyek jutalmazására.

A 2010. évben befizetett 1 %-ról, melynek összege

315.000 Ft később szintén beszámolunk. Tisztelettel

megköszönjük mindazok segítő támogatását, akik

adójuk 1 %-ának felajánlásával támogattak bennünket.

Kérjük, tegyék ezt a jövőben is! 

ADÓSZÁMUNK: 18486874-1-07

Grabecz Magdolna, a kuratórium titkára
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A támogatók 

Feldhoffer Gergely és családja, Bucsi István és családja

Simon György és családja, Tordas-Gyúrói Vadgazdák

Vadásztársaság, Wittmann Brigitta, Györke János és

családja, Barátki Hajnalka, Barta Istvánné, Kiss Or-

solya, Kiss Krisztina, Kokavecz család, Pápai Gyula és

családja, Benkei Tamás, Benkő László, Botta Gábor és

családja, Botta Pál és felesége, ifj. Botta Pál és családja,

Haklics Orsolya, Szécsi család, Cifka János, Cigány

Zoltánné, Sztyéhlikné Márki Vera, Takács Miklós és

családja, Takács Árpád és családja, Takácsné Farkas

Tímea, Cselikovics János, Vogl Péter, Nagymányai

Petra és családja,

Csillag Zita, Csoma Bernadett, Járfás család, Jézsó

család, Milichovszky Gyula, Rácz József és családja,

Derecskei János, Récsi Mihály, Sárossy család, Dr.

Könyves László és családja, Schachay  család, Vladné

Süle Tünde, InterPress Magazin a gondolkodó ember

lapja, Családi Vegyesbolt Tordas, Teremtőkert

Egyesület Tordas, Suhajda Tímea, Tordasi Tánckör,

Cifra Pince, Varga Méhészet, Gazdabolt Tordas, Szigeti

Károly, Müller Istvánné, Rózsavölgyi Istvánné,

Benedek család, id. Simon család, Teszár család, Zoltai

Tamás, Vinisné Hegedűs Jolán

Köszönjük a támogatásokat!            

BÁBEL ALAPÍTVÁNY kuratóriuma

Sikeresen lezajlott a Bábel Alapítványi Bál, melynek

bevételét egy újabb lehetőséggel szeretnénk bővíteni.

Rengeteg fotó készült, melyeket szeretnénk megvételre

felajánlani az érdeklődőknek. 

A fotók az iskola honlapján (www.iskola.tordas.hu)

tekinthetők meg, ahonnan a megrendelő lap is

letölthető.

Leadási határidő: 2012. január 30.

A megrendeléseket összegyűjtjük és egyben küldjük el

kidolgozásra! 

Kép mérete: 10 X 15 cm,  ára: 55,- Ft / db

Várható szállítás: 2012. február vége

Árból darabonként 10,- Ft az alapítvány bevételét

növeli! Tehát, csak rajtunk múlik, hogy mennyivel

tudjuk még segíteni gyermekeinket!

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.

Péntekenként 18.00 órakor vesperás (esti dicséret).

Minden hónap harmadik péntekén a vesperás után fél

hétkor bibliaóra. Vezeti: dr. Hankovszky Béla atya. 

December 22-én reggel a rorate után és délután 17-19

óráig gyóntatás.

December 24-én 15 órától 17 óráig közös játékra,

alkotásra várjuk a picinyeket közösségi házunkba.

(addig az angyalok nyugodtan készülődhetnek otthon).

Karácsonyi ünnepi miserend:  

December 24-én (szombaton) Karácsony vigíliája -

este 8 órakor szentmise

December 25-én (vasárnap) Karácsony napján Jézus

Krisztus születésének ünnepén - délelőtt 10 órakor

szentmise 

December 26-án (hétfőn) Karácsony második napján -

délelőtt 10 órakor Schrőder Gyula atya gyémántmiséje 

December 30-án (pénteken) Szent család ünnepén -

délelőtt 10 órakor szentmise

December 31-én (szombaton) -16 órakor évvégi

hálaadó szentmise

Január 1-én (vasárnap) Szűz Mária Istenanya ünnepén

- délelőtt 10 órakor szentmise

„Mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az
Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Az Úr
építi fel (uralkodó) házadat.”

Könnyen elkápráztat saját nagylelkűségünk. Minél

inkább Istennek szenteljük magunkat, minél inkább 

Bábel Báli fotók

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet
-A Katolikus Karitász munkája Tordason-

csak neki és érte akarunk fáradni, annál inkább

leselkedik ránk a ravasz kísértés, hogy arra figyeljünk,

amit mi teszünk az Úrért, nem pedig arra, amit az Úr

tesz értünk. A szentség egyre magasabb fokára jutva

egyre tátongóbb szakadék nyílik meg alattunk: a „lelki”

önközpontúság, teljesítménycentrikusság alattomos

örvénye.

Természetesen tenni kell a jót, azazhogy természetesen

kell tenni a jót, anélkül, hogy belső figyelmünk

megszűnne Istenre irányulni. Dávid módjára építhetünk

neki házat: templomot, családot, közösséget, de közben

arra figyeljünk, hogy ő készít nekünk örök hajlékot,

megalapítja bennünk királyságát, amelynek soha nem

lesz vége, s uralkodni fog mindörökké.

Az ókori templomépítő embert – és talán a mait is –

ösztönösen az a cél vezérli, hogy befogja, egy adott

helyre koncentrálja az isteni energiát, s azután a maga

igényei szerint felhasználja. Isten épp a fordítottját

akarja: minket kíván mindenestül bevonni az ő

szentségének terébe, műveibe, boldog szentháromságos

életébe. Karácsonynak, az egyetlen, szentséges

megtestesülésnek semmi köze azokhoz a pogány

elképzelésekhez, melyek szerint az isteni jelenlét ma-

gasfeszültségét transzformálni lehetne evilági dolgaink

működtetéséhez szükséges törpefeszültséggé.

Isten szent Fiának a Szűz méhébe való leszállását igazán

a Mennybemenetel és Pünkösd értelmezi: nem mi ra-

gadjuk meg Krisztust és visszük bele hétköznapjaink

világába, hanem ő ragad meg minket emberségünk mé-

lyén a Szentlélekben, s visz az Atyához. Ezt bizonyítja

a Szent Szűz élete: mivel a lehető legtökéletesebben en-

gedte magát lefoglalni Istentől, testestül-lelkestül a

mennybe emelte őt szent Fia. Nem is csoda, hogy a

rózsafüzér az angyali üdvözlet titkával kezdődik, s a

Szent Szűz mennybevételének és égi megkoronázásá-

nak misztériumával zárul.

Igent mondani Isten terveire, anélkül, hogy

értelmünkkel teljesen belátnánk, amit kíván tőlünk, a

látszat ellenére nem ésszerűtlen és nem is irreális vál-

lalkozás, hanem olyan döntés, amely egész lényünket:

értelmünket, akaratunkat, érzelmeinket és tudattalan

világunkat is megnyitja a végső és mindennek értelmet

adó örök valóság, Isten fönséges titka előtt. 

(Barsi Balász OFM elmélkedése)

Ezúton szeretnénk megköszönni Turda Sándor

munkáját, aki többnapi fáradhatatlan munkájával

kimeszelte közösségi házunk nagytermét.

Programjainkról részletes információ található honla-

punkon.:www.tordasrk.hu

A katolikus Karitász tordasi csoportja esztendők óta

rendszeresen segíti a helyi rászorulókat. Együtt-

működtünk az önkormányzattal a tartós élelmiszerek

kiosztásában, s örültünk, hogy mindenhol szívesen fo-

gadták az adományt. Láttuk, hogy a segítség jól jön, s

gyakrabban is elkelne. Ezért jótékonysági ruhaakciókat,

könyvvásárt szerveztünk, amelynek bevételét szintén a

szükséget szenvedők támogatására fordítottuk. Sokan

ajánlottak fel háztartási gépeket, játékokat is ezen alkal-

makra. Idén húsvétkor közel 200 000.- Ft támogatást

(csomag, sütemény, pénz) juttatunk el a rászoruló csalá-

doknak, egyedülálló időseknek. A rendezvényeinken

megmaradt meleg ételt is mindig elvittük azoknak, akik

szívesen fogadják.

Az idei Erzsébet napi jótékonysági vásár az előző

évekhez hasonlóan zajlott, kiegészülve a Karitász

Kávéházzal, ahol azok is támogathatták a rászorulókat,

akiknek nem volt szükségük használt ruhákra.  A

bevételünk ezen a délelőttön 90 000.- Ft volt. Ezt idén

is a karácsonyi szeretet-csomagokra fordítjuk majd.

Másfél éve egyházközségünk tagjai közül 18-an támo-

gatják havi rendszerességgel Csilip Mónika 15 éves gyi-

mesi csángó kislányt, aki adományink segítségével a

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban tanul. 

Minden segítőnknek köszönjük az adományokat! 

A Katolikus Karitász tordasi csoportja nevében

Sármásy Zoltánné 
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A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek.” (Titusz 2,11)

Szeretettel hívogatunk ünnepi alkalmainkra:

December 24-én 16 órától Karácsony esti ünnepi isten-

tisztelet gyermekeink szolgálatával

December 25-én és 26-án délelőtt 10 órakor Ünnepi úr-

vacsorás istentisztelet

December 31-én 18 órakor Óévzáró hálaadó isten-

tisztelet

Január 1-én 10 órakor Újévi istentisztelet

A Református közösség nevében minden kedves olvasónak Istentől megáldott
békés karácsonyt és áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk!

Emlékezés dr. Ferdinánd Istvánra, születésének 100. évfordulóján

Az egyháztörténet számtalan híres és szinte ismeretlen

ember „arcképét” is őrzi, akiknek megélt hite,

megvívott élet-harca példaértékű lehet számunkra. Sze-

merei János püspök úr és Adámi Mária püspöki titkár

szolgálatával elevenítettük fel november 25-én, pén-

teken 10 órakor Dr. Ferdinánd István lelkész, teológiai

professzor életútját. Pista bácsi élete utolsó éveiben,

1992-ben bekövetkezett haláláig Gyúrón, a parókián

lakott, meghatározó szerepet töltött be az akkor fiatal

lelkészként itt szolgáló Szemerei János teológiai gon-

dolkodásának formálódásában. Születésének 100. év-

fordulóján sírjánál adtunk hálát életéért, majd a gyúrói

parókián szeretetvendégség keretében lehetőség nyílt

püspök úrral való családias hangulatú beszélgetésre.

Karácsony közeledtével is szeretettel hívogatunk min-

denkit gyülekezeti alkalmainkra. Szenteste és első ün-

nepen a templomban leszünk, a többi istentiszteletet

pedig a gyülekezeti teremben tartjuk.

Heti rendszeres alkalmaink Tordason:

Hétfő 8.00 - imaközösség 

Szerda 9.00 - Baba-mama kör

Péntek 17.00 - Énekkari próba

Péntek 18.30 - Ifjúsági óra a gyúrói parókián

A karácsonyi ünnepkör alkalmai:

December 21. (szerda) 19.00 - Bibliaóra

December 24. Szenteste 17.30

December 25. Karácsony első napja 11.00 - úrvacsora

December 26. Karácsony második napja 11.00

December 31. Óévi istentisztelet 17.00

Január 1. Újévi istentisztelet 11.00 - úrvacsora

Január 6. Vízkereszti istentisztelet 17.00

Január 29. Kézműves foglalkozás - mesekönyv készítés,

filcből varrás

A BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
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CSELGÁNCS - JUDO

A sportegyesület hírei

November 13-án Kecskeméten a Zsoldos Zsolt emlék-

versenyen Kalamár Botond a serdülők 60 Kg-os súly-

csoportjában a döntő mérkőzésen legyőzve a hazaiak

versenyzőjét arany érmes lett.

December 3-án Zágrábban a Judo Klub Lika által

megrendezett 19. nemzetközi ” Lika kupa 2011” tornán

vettünk részt ahonnan Kalamár Botond révén ezüst

éremmel tértünk haza.

A 2011-es évet sikeresnek mondhatjuk ugyanis eddig

összesen 32 érmet nyertünk amelyből

Arany 9, Ezüst12, Bronz 7, V. hely 2, VII. hely  1

December végén még lesz két versenyünk ahol a fiata-

labb korosztályos gyerekek fognak versenyezni.

Reméljük, hogy ők is tovább gazdagítják szakosztá-

lyunk érem kollekcióját.

Kalamár Domokos testnevelő, edző

Mozgalmas éve volt a Tordas SE Labdarúgó Szakosztá-

lyának a 2011. Az egyesület vezetése nagyrészt

kicserélődött, nyáron távozott 13 játékos és az edző.

Mivel nagyon rövid időnk volt a szezon kezdetéig,

gyorsan újra kellett szervezni a felnőtt és az ifi csapatot

is. A tét nem volt kicsi: a másodosztályban maradás. Je-

lenleg mindkét csapatunk a 13. helyen áll. Kicsit fel-

lélegezhetünk, de még nem dőlhetünk hátra. 

Újra beindítottuk a futballedzéseket Tordason az óvodás

korcsoporttól kezdve az U13-as korosztályig. Az után-

pótlás-nevelésre és a labdarúgó pálya körüli fej-

lesztésekre az Önkormányzat segítségével pályázatot

nyújtottunk be és megnyertük annak lehetőségét, hogy

cégek társasági adójuk egy részével támogassák a lab-

darúgó szakosztályt (ehhez kérjük társasági adót fizető

cégek jelentkezését). 

Az őszi félévet egy jó hangulatú bankettel zártuk,

melynek létrejöttében sokan segítettek minket. Köszön-

jük Tóth Barnabásnak a főzést, és minden minket támo-

gatónak a hozzájárulását: Családi Vegyesbolt, Derecskei

János, Erdei család, Halenár család, Gazdabolt,

Művelődési Ház, Németh Csaba, Polgármesteri Hivatal,

Rácz család, Récsi Mihály, Varga Károly. 

2012-ben is várjuk szurkolóinkat és támogatóinkat!

Hajrá Tordas!

Kellemes karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk

mindenkinek.

Milichovszky Sándor Tordas SE

Beszámoló
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22 311 325

Orvosi rendelő: 06 22 467 527

06 20 390 1505

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 

Defibrillátor: 06 30 249 99 99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 

06 22 460 007; 06 20 969 5963

Polgárőrség telefon:

06 30 630 8777

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:

Nyitrai János 06 20 852 0352

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80 533 533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80 424 242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80 203 895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22 460 081

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

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

Eladó
Tordason a Dózsa György utca végén, közvetlen az erdő mellett

5865 m2 területű föld eladó.

Érdeklődni: 70/545-5518, 10-18 óráig.

Polgárőrség
Megköszönjük tagságunknak az egész éves munkát, támogatóinknak

pedig azt, hogy hozzájárultak az ehhez szükséges anyagi fedezet

biztosításához.

Településünk minden lakójának Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk:

A Tordasi Polgárőrség vezetősége nevében

Andorfy Ottó


