
TTOORRDDAASSII

Kisbíró
Önkormányzati LAp 2012. Április XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

A tél átmeneti elmúltával és a húsvét közeledtével idén

is megtartottuk a tavaszi falutakarítást, ahol tele-

pülésünk közterületeit tisztítottuk meg az eldobált

szeméttől. Minden utcára két-három ember jutott, így

bő két óra alatt végeztünk a kitűzött célunkkal. Most is

megtapasztaltuk azt, amit máskor is, hogy vannak utcák,

melyekben alig található szemét, viszont a sokak által

átmenő forgalommal terhelt utcákban már jelentősebb

a mennyiségük. Idén különösen az eldobált csikkek

száma volt a feltűnő, sőt voltak olyan helyek ahol rend-

szeres cigarettázást tapasztaltunk. Ezúton is kérem a do-

hányosokat, hogy a település tisztaságának az

érdekében az elnyomott csikket a településen lévő

szemetesekbe helyezzék. Köszönöm mindenkinek, aki

eljött és rászánta az idejét arra, hogy tegyen a

településünk szépségéért!

Az önkormányzati karbantartó brigád tagjai kiegészülve

a közfoglalkoztatottakkal elkezdték a közterületeinken

a tavaszi munkálatokat. Megmetszették fáinkat, bok-

rainkat, úgy alakították sövényeinket, hogy a mögöttük

lévő terekben, épületekben is gyönyörködhessünk. Az

önkormányzati épület elől eltávolítottuk a kerítést, hogy

középülethez méltó módon valódi virágoskert fogadja

az ügyfeleket. Ennek folytatásaként, ahogy az időnk en-

gedi, a másik oldalon egy rámpát és egy kerékpár tárolót

szeretnénk kialakítani. Mindeközben locsoljuk növé-

nyeinket, hetente kétszer takarítjuk buszmegállóinkat,

elkezdtük a fűvágást.

Nagy ütemben folyik a tornaterem építése a belső

vakolással, burkolással, festéssel, szerelvényezéssel. A

karbantartó brigád építő csoportja kicserélte a tor-

naterem és a kialakított öltözők felett az udvari tető

fedését, fóliázását, lécezését (a tető utcai részét egy ko-

rábbi beruházásnál már felújították), hőszigetelést

helyeztek el a padlásra és a tornaterem tetejére, és a ko-

rábbi beruházásból itt maradt több konténernyi sittet is

elszállítottuk. A Kölcsey és a Köztársaság utca sarkánál

két új betongyűrűt helyeztünk el az árokba, melyekhez

a meglévő utat fogjuk kiegyenesíteni, mert a korábban

kialakított út keresztülmegy a saroktelken.

Elkezdődött az óvodaudvar rendezése is, elkészültek a

hinták alá az eséscsillapító burkolatok és a tervezett

bevezető út szegélyezése. A Botta család irányításával

és szülői összefogással készül ...
(folytatás a 2. oldalon)

Április 30. - május 1. Majális és főzőverseny

Május 9. de. Hangszerbemutató koncertek

(Gyúró-Tordas óvodák, iskolák)

Május 12. VI. Bárka Zenei Fesztivál

Május 14-18. év végi vizsgák, és beíratkozás a

művészeti iskola tanszakaira.

Június 9. Tordasi Kulturális Nap

Június 16. Évzáró, bizonyítványosztás az iskolában

Kedves Tordasiak !

PROGRAMAJÁNLÓ
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az udvar parkosítása, a növényzet telepítése. Amint lát-

szik, apró lépésekkel fejlesztjük, szépítjük településün-

ket és kérjük, hogy ehhez kapcsolódjon mindenki a saját

portájának gondozásával, szépítésével. Szeretettel

várunk mindenkit az elkövetkező rendezvényeinken, a

Majális-Sportnapon, a Főzőversenyen, a Bárka Zenei

Fesztiválon, a Tordasi Kulturális Fórumon! Legyünk

együtt, kapcsolódjunk ki és érezzük jól magunkat

ezeken a napokon.

Május elején pedig ismét gondoljunk az édesanyáinkra,

akik édesapáinkkal együtt előttünk indultak el az élet

útjain. Világra hoztak, óvtak minket, gondoskodnak

rólunk, amíg tehetik, tehették.

Juhász Csaba I polgármester

2012. február 14.

Gyúró és Tordas Község Önkormányzatai Képviselő-

testületeinek 2012. február 14-én megtartott együttes

ülésén az alábbi döntéseket hozta:

- elfogadta a Gyúró-Tordas Körjegyzőség 2012. évi

költségvetését

- elfogadta a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi

költségvetése

- kitűzte a köztisztviselői 2012. évi teljesítménycélokat 

- megalkotta a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Szervezeti

és Működési Szabályzatát

-módosította a Körjegyzőség alakítására és fenn-

tartására létrehozott megállapodást 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 14-én megtartott ülésén az alábbi dön-

téseket hozta:

- elfogadta a 2012. évi költségvetést

2012. március 27.

Tordas Község Önkormányzatai Képviselő-

testületeinek 2012. március 27-én megtartott ülésén az

alábbi döntéseket hozta:

- elfogadta a Tordasi Polgárőrség 2011. évi önkor-

mányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját

- elfogadta a Tordasi Sportegyesület 2011. évi önkor-

mányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját

- módosította az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi

és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/2006. (III.

29.) önkormányzati rendeletet, valamint a szociális

igazgatásról és a szociális ellátások szabályairól szóló

9/2006. (V. 24.) önkormányzati rendeletet

- módosította a közterület rendeltetéstől eltérő haszná-

latról, valamint a közterület használatáért fizetendő dí-

jakról szóló 10/2004. (IX. 15.) önkormányzati ren-

deletet

- határozott a Fejér Megyei Kormányhivatal

törvényességi felhívásáról

- döntött a konyha-étteremben tartandó rendezvény dí-

jairól

- elfogadta az adók és az adók módjára behajtható köz-

tartozások végrehajtásáról szóló beszámolót 

- döntött Harbula Istvánnak a Kölcsey u. 24. szám alatti

telek megvásárlásáról szóló vételi ajánlatáról

- meghosszabbította a Kölcsey u. 24. szám alatti telek

megvásárlásáról szóló ajánlatok beadási határidejét

- döntött Konkoly Annamária lakástámogatási kérel-

méről

A konyha-étteremben tartandó
rendezvény díjairól
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

konyha-étteremben tartandó alkalmi rendezvény igény-

bevételére fizetendő díját 2012. április 1-től az alábbi-

akban határozta meg:

A helyiség a rendezvények alkalmával maximum 50 fő

létszámhatárig vehető igénybe, a következő nap hajnali

4 óráig.

A fizetendő díj bruttó 4900 Ft/fő, mely tartalmazza a

helyiségek bérleti díját, leves, főétel, köret, savanyúság

díját, a főzést, felszolgálást és a takarítást.

A bérlő a rendezvényi célra bérbe vett helyiség

állapotmegőrzésének biztosítékául, a bérlő hibájából

bekövetkezett károk fedezésére 30.000 Ft kauciót köte-

les fizetni, melyet a helyiség átvételekor megállapított

állapotában történő visszaadása esetén bérbeadó a bérlő

részére visszafizet.

Az igénybevétellel kapcsolatban kérem, keressék

Homoki Andreát a 20/ 248-2409-es telefonszámon. 

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
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A tordasi képviselő-testület februárban megalkotta a

költségvetési rendeletet a 2012. évre.

Sajnos ismét a takarékos gazdálkodás jegyében ter-

vezhettük csak a kiadásainkat, ugyanis szeretnénk minél

előbb megszabadulni a ránk maradt csatorna-beruházás

miatti hiteltartozástól, és a lehető legkisebbre csökken-

teni a kapcsolódó hitelkamatot. Így a kötelező felada-

tokon kívül nemigen tudtunk nagymértékű fej-

lesztésekkel számolni.  A hitel visszafizetésére ebben az

évben 37 millió forintot terveztünk, ennek teljesülése

attól is függ, hogy bevételeinket hogyan sikerül rea-

lizálni.

További hitel felvételével önkormányzatunk nem szá-

mol.

A tervezett beruházásaink sorában az óvoda udvar be-

fejezése után az iskola fejlesztése áll az első helyen. A

tornaterem felújítása már a végső fázisban van, a pá-

lyázati pénz rendelkezésre áll, így a finanszírozás nem

hátráltatja a befejezést.  Már tavaly is megpróbáltuk

benyújtani a nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel és

fűtéskorszerűsítéssel elérhető energetikai fejlesztésre

kiírt pályázatot, de sajnos túl gyorsan zárult a lehetőség.

Reméljük, idén is megnyílik a pályázat, és sikerül el-

nyernünk a nagymértékű támogatást. A gyerekek lét-

számának emelkedése (2007-ben 149 , míg 2011-ben

már 168 tordasi tanuló járt az iskolába) miatt időszerűvé

vált az iskola épületének bővítése is. A tervek már

elkészültek, a szükséges földcsere és a földhivatali be-

jegyzés megtörtént. Sajnos ilyen célra pályázati kiírásról

nincs tudomásunk ebben a régióban, így a megvalósítás

még kérdéses az idei évben. 

A 3. táblázatban azt szerettem volna bemutatni, hogy az

önkormányzat saját bevételei (vagyis a vállalkozók és

magánszemélyek által befizetett adók) mi mindenre kel-

lenek. A közhiedelemmel ellentétben nem ontják

„onnan fentről” a pénzt, hogy a képviselőknek csak

annyi feladatuk legyen, hogy szétosszák, hanem minden

fillérért meg kell dolgozni, takarékosan be kell osztani,

mérlegelni kell, hogy milyen fontossági sorrendet állí-

tunk fel a kiadások tervezésénél. Amíg majd’ 200

iskolás és 90 óvodás tordasi gyermek ellátásának biz-

tonságáról van szó, addig nem költhetünk egyéni vagy

kis csoportok – amúgy szintén fontos – igényeinek

kielégítésére nagyobb összegeket.

A 2012. évi költségvetés

Összesítő tábla adatok ezer
Ft-ban

megnevezés 2012. évi
költségvetés

BEVÉTELEK
működési költségvetés bevételei 138 353
felhalmozási bevételek 0
költségvetési támogatás 151 143

költségvetési bevételek összesen 289 496
pénzmaradvány 14 000
finanszírozás bevételei 0
bevételek összesen: 303 495

KIADÁSOK
személyi juttatások 31 213
munkaadót terhelő járulékok 6 855
dologi kiadások 63 406
hitel törlesztés 0
átadott pénzeszközök 148 314
ellátottak támogatása 11 160
közp.ei.terhére közműfej. 0
előző évről áthozott tám.kifiz. 0
működési költségvetés 260 948

felhalmozási kiadások 5 428
felhalmozási pénzeszköz átadás 0
felhalmozási kiadások 5 428

költségvetési kiad. összesen: 266 375

finanszírozási kiadások 37 120
kiadások összesen: 303 495

Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban
kiadás megnevezése 2012. évi

költségvetés

utak felújítása 635 000
Védőháló, világítás, 1 496 060
Temető urnafal építés 322 580
Dolomit 381 000
traktor 127 000
IKSZT tervek önrész Művház 1 270 000
audiovizuális eszközök 101 600
óvoda építés 381 000
udvari játékok cseréje 635 000
iskola korszerűsítés,
bővítés (pályázati önrész)

13 119 100

Tornaterem felújítás, átépítés 18 948 400
Felhalmozási kiadások
összesen 37 416 740
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Néhány napja kaptam a jó hírt, hogy a közeljövőben

elkezdődik a főút évek óta várt felújítása. Az ezzel járó

útlezárásokkal és a forgalom korlátozásával kapcsolat-

ban kérjük mindenki megértését.

Úgy gondolom, hogy a néhány hónap kellemetlenség

megéri azt, hogy lesz egy új utunk, felújított árkaink,

külön sávban kialakított padkás buszmegállóink.

Juhász Csaba I polgármester

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Tomai Lászlóné sz.:Komáromi Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Jó hír a főútról!

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2012. első negyedévre

vonatkozó szemétdíj fizetési határideje lejárt. Aki nem

rendezte tartozását, kérjük minél előbb fizesse be a hát-

ralékot az önkormányzat pénztárában. Átutalással is tel-

jesíthetik kötelezettségüket a következő számlaszámra:

11736082-15363097-06910000. Az éves díj egy összeg-

ben is átutalható (10.000 forint + ÁFA = 12700 forint).

A nettó díj mértéke 2009. január 1. óta változatlan. 

A kuka mellé csak és kizárólag az önkormányzattól

vásárolt megjelölt szemetes zsákban helyezhető ki hul-

ladék.

Gyúró-Tordas Körjegyzőség

Az adóból, amit az önkormányzathoz kell befizetni,

mindenki részesül. Jusson csak eszükbe, ki fizeti a

közvilágítást, a gyerekeink iskolájában, óvodájában a

fűtést, világítást, karbantartást, a közterületek

kaszálását, a temető rendezettségét, az elesettek, rá-

szorulók támogatását, az építésügyet, egyéb hatósági

ügyeket, a rendezvényeket, koncerteket, a sportpályák,

öltözők, tornaterem rezsijét, karbantartását, a köz-

gyógyellátást, a felsőoktatási intézményben tanulók tá-

mogatását. Ezek azok a szolgáltatások, amelyet az

önkormányzat a befizetett adókból kell, hogy teljesítsen.

Ugye, Ön és családja is igénybe veszi ezeket a szolgál-

tatásokat? Lehet, hogy nem is egyet, hanem többet is a

felsoroltakból? Jusson eszébe ez azoknak is, akik nem

teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Ők a gye-

rekektől, a közösségtől veszik el a párezer vagy sok e-

setben százezer forintokat!

Hajbin Tímea I Pénzügyi Bizottság elnöke  

Az önkormányzat főbb feladatainak kiadása és bevétele

2012. év eFt
Iskola

Művészeti
iskola

Sport*
* Művelődés

Település
üzemeltetés Óvoda* Összesen

Összes kiadás
(beruházás nélkül) 108 982 17 433 4 620 7 946 19 299 5 000
Összes bevétel (nor-
matíva, tandíj) 56 750 9 617 0 0 8 062 0
Gyúró hozzájárulás 22 102 0 0 0 0 0
Saját bevételből
kiegészítés 30 130 7 816 4 620 7 946 11 237 5 000 66 750



Rövid téli pihenő után újra itt a linkajánló. Sok női

oldal mellett egy új férfi magazin, egy kézműves

boros oldal és a szeretlekmagyarorszag.hu is helyet

kapott ebben a hónapban. 

www.gazdagmami.hu – online vállalkozáshoz

tippek, tanácsok, nem csak anyukáknak. De azért

főleg nekik. Még lehet indulni az „Év anyavállalata!”

díjért!

http://picurradio.com/ –Zenék, mesék, dalok,

mondókák gyerekeknek. Támogassa Ön is, hogy

frekvenciát kaphasson az „Év anyavállalata” cím

egyik várományosa.   

www.szeretlekmagyarorszag.hu – Azt mondja az

impresszum, ez az oldal a mienk. Olvashatjuk,

ötleteket adhatunk, sőt akár ki is próbálhatjuk ma-

gunkat cikkíróként, fotósként vagy videósként. Hát

hajrá!

www.pincearon.hu - Kézműves borok lelőhelye

Kékfrankostól a Chardonnay-ig.  

www.shopping.hu – Interaktív divatkatalógus.

Öltözködés, szépségápolás, online vásárlás.  

www.kiskegyed.hu – Idén 20 éves a Kiskegyed,

ebből az apropóból megújult a honlapja is. A témák

változatlanok, de interaktívabb, közösségibb lett. Lás-

suk! 

www.life.hu/ezzsir - Ön hány kilót fogyna? A Life

Network összeszámolja, hány kilót akar fogyni össze-

sen Magyarország. Ez zsír!

http://player.hu – Csak azért, hogy legyen egy pasis

oldal is. Stílus, sport, üzlet, gasztro, utazás, szex,

technológia. Minden egyben, amire egy férfi gondol-

hat egyáltalán. 

www.cosmopolitan.hu – Február óta új köntösben a

Cosmopolitan. Állítólag azóta jelentősen nőtt a láto-

gatók száma is. Ne maradjon ki!

www.hazipatika.com – 12 év után kapott új köntöst

és új struktúrát a házipatika. A korábbi rovatokat négy

nagy témakörbe sorolták: Napi egészség, Életmód,

Táplálkozás, Psziché. A betegséglexion sem tűnt el,

Betegségek A-Z néven él tovább.  

Kellemes tavaszt, jó böngészést! 

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com    
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

2012. május 3. 18 óra

Kertbarátok klubja

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz és

védd a természetet!”

Biobor készítés

Előadó: Takács Edina borász

Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves

érdeklődőt!

Az előadás ingyenesen látogatható!

Minden kedves érdeklődőt sok

szeretettel hívunk és várunk!

2012. májusában

Színjátszókör 

A színjátszókör bemutatója

Somfai Edittel.

WEBRE FEL! INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ
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Az elmúlt időszak az iskolai és területi versenyek je-

gyében zajlott. 

Felső tagozatos diákjaink részt vettek Ráckeresztúron a

„Keresztúr Kupa” elnevezésű matematika versenyen.

Hat iskola indult a csapatversenyben, az 5. osztályosok-

ból szerveződött 3 fős csapat I. helyezést ért el. A csapat

tagjai Szabó Réka, Boldizsár Botond és Takács Viktória.

Így ebben az évben ők nyerték el a Kupát, melyet 1 évig

őrizhetnek. A csapatban Szabó Réka kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtott és csapaton belül is I. helyezést ért

el. Gratulálunk a szép eredményhez. 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolák

közötti fordulói alapján a kiváló teljesítményt nyújtott

diákjaink a megyei versenyre készülnek, melynek

időpontja április 21. lesz.

5. osztályt Boldizsár Botond,

6. osztályt Májer Milán és Szpisják Doroti,

7. osztályt Pásztor Dóra,

8. osztályt Benkő Réka  képviseli majd.

Reméljük itt is szép teljesítményt nyújtanak majd!

Március 24-én oly módon vettünk részt a Falutakarítási

Programban, hogy iskolánk környékét, udvarát takarí-

tottuk, tisztogattuk, igyekeztünk szebbé, otthonosabbá

tenni. Ehhez felnőttek segítségét is megkaptuk, akik a

pályázaton nyert faültetésben részt vettek, illetve a gye-

rekek által annyira kedvelt „fás-bokros” részt megmet-

szették, a már hosszúra nőtt ágaktól megszabadították.

Szép idő volt ezen a napon. Biztosan ez is oka volt,

amiért jókedvűen, jó hangulatban telt ez a délelőtt. De

ennyi szorgalmas kezet látni, ennyi tenni akaró gyereket

tudni az iskola udvarán nagyon jó érzés volt. Mindenki

szívesen tette a dolgát, a kicsik is igazán dicséretet

érdemelnek a szorgos munkáért. A nap végeztével kicsit

leültünk és végig néztük munkánk eredményét. Megál-

lapítottuk, hogy mennyivel kellemesebb és szebb így az

a hely, ahol a mindennapokat töltjük. Köszönjük a sok

szülői segítséget.

Szeretném néhány tanuló nevét kiemelni, akik a Falu-

takarításon is külön részt vettek az 5. osztályos Kovács

Nikol édesapjának vezetésével. Varga Timea, Boldizsár

Botond, Takács Viktória és Kovács Nikol 5. osztályos

tanulók. Köszönjük az apukának a gyerekek össze-

fogását és irányítását, a gyerekeknek pedig az elvégzett

munkát.

A „Tehetségnappá” nyilvánított alkalomból iskolánkban

a Muzsikás Együttest

köszönthettük, akik nagyon kedves, színes műsorral

szórakoztatták diákjainkat.

A szünet előtti utolsó tanítási napon úgynevezett „Fordí-

tott napot” tartottunk a felső tagozatban. A diákok ezen

a napon pedagógiai szerepet tölthettek be, órákat tartot-

tak, amelyet nagyon élveztek ők is, de a tanított osztály

szintén kellemes élménnyel gazdagodott.

A pázmándi iskola által meghirdetett területi versenyek

is lezajlottak, ebben a tanévben is szép eredményeket

értünk el.

Matematika versenyen: Turú András 4. osztályos tanuló

III. helyezést ért el.

Versmondásban: Takács Réka 4. osztályos tanuló II.

helyezett lett.

Rajzpályázatra beküldött munkák közül Boldizsár

Kolos 2. a. osztályos tanuló munkáját emelte ki a zsűri,

ő III. helyezést ért el, Pók Zsófia 2.b. osztályos tanuló

pedig különdíjat kapott.

Mezei futóverseny  eredményei:

Felső tagozatban: Kalamár Botond 8.o. 3. hely

Sebestyén Ákos 5.o. 3. hely

Csapó Patricía    8.o. 4. hely

Halenár Henrietta 6.o. 6. hely

Varga Timea 5.o. 7. hely

Szabó Gábor 7.o. 7. hely

Varga Balázs 8.o. 11. hely 

Alsó tagozatban:  Gladcsenkó Fanni 2.a. 5. hely

Ispán Martin 2.a. 19. hely

Boldizsár Kolos 2.a. 11. hely

Kenyér István 2.b. 10. hely

Gladcsenkó Liza  2.b. 8. hely

Szalféter T. Szófia  2.b. 9. hely

Bikkes Virág 3.o. 20. hely

Márhoffer Áron 3.o. 14. hely

Györke Norbert 4.o. 1. hely 

ISKOLAI HÍREK
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A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette

át Németh Ildikó néptáncos és tanár, a tordasi Sajnovics

János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény igazgatóhelyettese, a művészeti iskola

vezetője Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől,

március 15-e alkalmából. Az elismerést kiemelkedő

népművészeti munkásságáért, a magyar népi hagyo-

mányok ápolásáért, terjesztéséért és színpadra állításáért

kapta.A település nevében gratulálunk a kitüntetéshez!

Köszönjük a férjével Szabó Szilárddal végzett eddigi

munkáját, melyet nap, mint nap tapasztalunk! A továb-

biakhoz is sok erőt, kitartást és Isten áldását kívánjuk! 

Gratulálunk az elért eredményekhez. Mindezek után a

tavaszi szünetbenremélhetőleg mindenkinek sikerült

egy kicsit feltöltődnie, felkészülni az újabb feladatok

teljesítésére.

Április 11-12-én várjuk szeretettel a beiratkozó leendő

első osztályos gyerekeket és szüleiket.

Április 13-án részt veszünk Válon a Vajda Napok ren-

dezvénysorozat keretében meghirdetett szavaló-

versenyen. Ugyanezen a napon a 7-8. osztályos

diákjaink a Szociális Otthon „Egészségnapi” ren-

dezvényén vesznek részt. Drogprevenciós előadást hall-

gathatnak meg a gárdonyi rendőrkapitányság

munkatársának tolmácsolásában.

Április 14-én vas- és papírgyűjtés lesz a szokott módon

a faluban. Megköszönjük a mindenféle segítséget –

rakodás, autók -. Az ebből származó pénzösszeg a

Diákönkormányzat készletét gyarapítja, melyet ju-

talomkönyvek vásárlására szeretnénk fordítani.

Április 15-én alsó tagozatos tanítványainkkal színházba

megyünk Székesfehérvárra, ahol az „Óz a nagy

varázsló” című zenés mesejátékot nézzük meg.

Nagyon örülök annak, hogy 60 tanuló szerveződött erre

az alkalomra. Remélem a jelen anyagi helyzetünk el-

lenére a Kedves Szülők is úgy gondolják, hogy

félévente egy ilyen alkalom szervezhető a gyerekek

számára. Fontos, hogy igazi színházi előadáson is részt

vegyenek. Érezzék és gyakorolják az ehhez kapcsolódó

illemszabályokat, legyen számukra ez maradandó

élmény, töltse el őket sok-sok pozitív érzéssel.

A tavaszi időszak a „Nyuszi-Kupa” ideje. A szünet után

kerül meghirdetésre és megrendezésre.

Április 19-én rendezzük meg a KÖLTÉSZET NAPJA

tiszteletére iskolai szavalóversenyünket a gyúrói

tagiskola diákjainak meghívásával.

Aztán lassan itt lesz a május. Köszöntjük az édes-

anyákat és nagymamákat.  Fogadóórán várjuk a kedves

szülőket. Szintén szeretettel várjuk a leendő elsősöket

iskolalátogatásra.

A sok teendő mellett a legfontosabb a tanulás, a tanul-

mányi eredmények javítása.

A 7-8. osztályos diákjainkra vár még az Alapfokú

próbavizsga angol nyelvből.

4-6-8. osztályos diákjaink pedig az Országos Kompe-

tenciamérésben mérettetnek meg.

Tehát bőven lesz még feladat, ehhez kívánok minden-

kinek kitartást és erőt.

A színjátszó csoportba várok még jelentkező fiatalokat,

idősebbeket, akik szívesen vennének részt a már

elkezdett színdarab bemutatásában.

Mindenkinek jó munkát, sikereket kívánok.

Somfai Sándorné

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
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Gyönyörű programokban bővelkedtünk az elmúlt

időszakban. Dióhéjban tudósítjuk a kedves olvasókat

közös élményeinkről:

Február 28- án egy premier részesei lehettünk a

Fővárosi Művelődési Házban. Németh Ildikó: „Akiket

fog a figura” címmel Szabó Teréz mezőkölpényi

népművész életéről készített műsort, melyben három

tehetséges gyermekünk is közreműködött Takács Réka,

Cselikovics János kik táncoltak, Turú Andris hegedült

és mindhárman előadtak egy rövid jelenetet a Lúdas

Matyiból. Réka Teri néni tanulási módszerét is el-

mondta, hogyan tanult fiatalon táncolni a Csokros tehén

szarvánál. 

Március 15- e tiszteletére a Pillikék nagyobb tánco-

saival készült egy új koreográfia az Erdélyben fekvő

mezőségi faluból, Válaszútról. Résztvevők: Antal Luca,

Barbarics Rebeka, Szpisják Doroti, Falusi Csenge,

Szabó Réka, Takács Viktória, Boldizsár Botond, Szilá-

gyi Szabolcs, Erdélyi Kristóf, Sebestyén Ákos, Pápai

Áron, Konczos Vince.

Március 17-én a „Táncház 40” c. gigantikus ren-

dezvényen léptünk fel Budapesten a Thália Színházban,

mely műsort Orbán Viktor is végigkísért. Mi zártuk az

egész műsort. Jelképesen színpadi formában átadtuk a 

hagyományt a mai ifjúságnak, táncosaink széki csárdást

táncoltak: Falusi Csenge, Szpisják Doroti, Erdélyi

Kristóf, Pápai Áron és néptánctanáraink Németh Ildikó,

Szabó Szilárd.

Március 22-én 80 perces ismeretterjesztő, interaktív

műsort adtunk a Hagyományok Házában Budapesten, a

„Figurás bérlet” keretében. Ez a műsorsorozat egy-egy

tájegységet dolgoz fel, teljes néprajzi igénnyel,

elsősorban iskolás korosztálynak. Mi Dél-Alföldöt mu-

tattuk meg eredeti film bejátszással, sok játékkal,

versenyekkel és a táncosokat kiemelve, kik improviza-

tív módon, anyanyelvként tudták használni az e vidékre

jellemező figurákat, az oláhost és a csárdást. A Pillikék

2. csoportja és a Tüzifa zenekar (citerásaink), Domak

Anikó, Kovács Márton és zenekara, Havasréti Pál és

tanítványa (tekerősök) működtek közre. A műsort szer-

kesztette és konferálta Németh Ildikó.

Március 26- án Sárosdon ismét megrendezték a

Megyei Fúvós Találkozót. Fersch Andrea tanítványaival

vett részt, képviselte iskolánkat több korosztállyal, nagy

sikerrel: Sugár Lili, Boldizsár Botond, Boldizsár Kolos,

Pók Zsófia, Kovács Nikol, Szabó Réka, Kónya Kitti,

Gladcsenkó Georgina. 

Március 27-én a Muzsikás Együttes „Rendhagyó

zeneóra” keretében koncertet adott iskolánkban, melyet

a MOL támogatott. Hatalmas élmény volt a gye-

rekeknek és a tanároknak egyaránt, ezúton is köszönjük,

hogy megtisztelt bennünket a ma már világhírű, magyar

népzenét játszó zenekar. 

Április 1-én az Országos Táncháztalálkozón a Papp

László Sportarénában szerepeltünk növendékeinkkel. A

Pillikék és a Tüzifa zenekar 45 percig szórakoztatta az

érdeklődőket Sándor Ildikó táncházában, dél-alföldi

táncokkal és muzsikával. Délután zenészeink adtak kis

koncertet a „Tágasságot nekünk is” zeneiskolások kon-

certsorozatán belül: Antal Luca, Bagdi Réka, Benkei

Sára, Dudás Eszter, Erdélyi Csenge, Erdélyi Kristóf,

Horváth Fruzsina, Horváth Kata, Kerényi Tamás, Kon-

czos Vince, Pápai Áron, Pásztor Dóra, Sárossy Gyula,

Sárossy Sarolta, Simon Kitti, Somlói Tamás, Szabados

Csaba, Szabó Imola, Szilágyi Szabolcs, Teszár Vilmos,

Turda Boglárka, Turda Noémi, Turú András, Varjas

Flóra. Felkészítő tanáraik: Domak Anikó, Kovács Már-

ton, Sasvári Bertalan.

Kiemelt köszönet Simonné Bucsi Brigittának az új
csodálatos selyem kötények varrásáért! A szülőknek a
sok segítségért, szállításért, öltöztetésért. 

Előzetes programok:

Április 16. 18 óra Művészeti Iskolásoknak szülői

értekezlet a kis épület tánctermében!

Április 26-27. Tantestületi kirándulás, nincs tanítás!

Április 30. de. 9-12 óráig próba az esti májusfaállításra 

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
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K. László Szilvia: Tavaszváró ének

Tavasszal a virágok

Egymás után nyílnak,

Hóvirág és ibolya

Kirándulni hívnak.

Rügyet bontanak a fák, 

Kivirul most minden,

Tavaszi szél könnyedén 

Ágról-ágra libben.

Kisfiúk és kislányok

Kacagva szaladnak,

Örülnek a virágnak,

Örülnek a tavasznak.

Kissé szeszélyes időjárással, de megérkezett a tavasz a

mi kis falunkba is. A gyerekek már alig várják ezt az

időszakot, hiszen ha tehetjük, és az idő engedi, egyre

többet vagyunk kint a friss levegőn. Az óvoda udvarán

is újra elindultak a munkálatok a hideg tél után.

Reméljük, hogy 04. 14.-én (szombaton) sokat haladunk

majd a segítségüket felajánló szülőkkel a tereprendezés-

ben és a z udvar szépítésében. 

A farsangi mulatság után, hazánk fontos ünnepére

készültünk, március 15.-re. A gyerekekkel a forradalmi

eseményekről beszélgettünk és minden csoport nemzeti

színű díszeket készített, amiket a megemlékezésünkkor

Petőfi Sándor szobránál elhelyeztünk. Az óvodai ünnep-

ségen az óvodások verset mondtak és énekeltek. Ezúton

is nagyon köszönjük az iskolásoknak a tánc fellépést és

köszönjük Ildikó néninek, aki megtanította nekik és el-

hozta őket hozzánk!

Március 22.-én a Víz Világnapját ünnepeltük. Vera néni

érdekes kísérletekkel kedveskedett a gyerekeknek. A

csoportok egyenként ellátogattak a Szent László

patakhoz ez alakalomból. 
Nagymányai Petra

Óvodánk beiratkozási időpontjai:
A beiratkozás 2012. 05. 07. – 2012. 05. 11. lesz.

Hétfőn, kedden, szerdán: 8.00 – 10.30

Csütörtökön és pénteken: 15.00 – 16.00

Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a gyer-

mek anyakönyvi kivonatát, a lakcímigazoló kár-

tyáját és a TAJ kártyáját!

Köszönjük

ÓVODAI HÍREK

Most már valóban király lesz az új ovi! Április 14-én

ugyanis néhány lelkes szülő és az összes óvodai dolgozó

részvételével, a Botta család szakmai írányításával neki-

láttunk az óvoda udvar kialakításának. Sok sok gereb-

lyézés, kő gyűjtés után szépen kialakult a gyerekek

játszótere. 

Az elvetett fű reméljük hamar kinő és végre a gyerekek

is birtokba vehetik új birodalmukat-

A kertépítő brigád: Bokros László, Bottáné Babi, Botta

Gábor, ifj. Botta Pál, Farkas Örs, Gergály Katalin,

Hegedűs Mónika, Kovács Attila, Márki Tamás, Ország

János, Parrag Krisztina, Szabó Attila, Vető György,

Völgyi Zoltán

mindhárom tánccsoportnak és a Tüzifa zenekarnak a

táncteremben. Májusfaállítás 18 órakor a Sportpályán!

Május 9. de. Hangszerbemutató koncertek (Gyúró-Tor-

das óvodák, iskolák)

Május 12. 9-12 óra Táncosoknak jelmezes főpróba a

Tüzifa zenekarral a táncteremben (új koreográfia)

Május 14-18. év végi vizsgák, a beosztást külön

közöljük, a vizsgaidőszak alatt van a BEIRATKOZÁS!

Május 19. Régiós Gyermek Néptáncfesztivál Székesfe-

hérváron! Pillikék 2-3. csoport és a Tüzifa zenekar.

Június 9. Tordasi Kulturális Nap

Június 16. Évzáró, bizonyítványosztás

Június 22. „Dallal tánccal” Fogy.Otthonban az egész

művészeti iskola fellépése, zenészek, táncosok.

Király lesz az új ovi!
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Jó két évvel ezelőtt nagy szenzációként fogadtuk a hírt,

miszerint egy 13 gyerekes család szándékozik

letelepedni Tordason, a Kölcsey utcában. Köz-

ségünkben a közelmúltban számos népes család élt, de

13 gyerekre én nem emlékszem. Ezért is keltett nagy

érdeklődést a bekövetkező esemény, s az utcabeliek dí-

cséretére legyen mondva, egyetlen negatív kicsengésű

reagálást nem hallottam senkitől. Igaz, ebben a csendes,

szép kis utcában megszoktuk a népes gyereksereget, a

velük együtt járó gyerekzsivalyt, akik önfeledten ját-

szanak egy-két szülő felügyelete mellett az aszfaltozott

úton, mely kiválóan alkalmas különböző társas labda-

játékokra. Szerencsére az itt közlekedő autósok igen

körültekintően közlekednek, vigyáznak a vidáman lab-

dázó, kerékpározó, rollerező gyermekekre.

Nagy kíváncsisággal vártuk az újonnan érkező 13,

kisebb-nagyobb jövevényt.

Az eltelt időszakban – gondolom nem csak az én tapasz-

talatom az a tény, hogy a nálunk letelepedett népes

család feltétlen nyeresége a településnek. Büszkék

lehetünk a Varga szülőkre, s a 13 gyerekre. 

Ezért is döntöttem úgy, hogy bemutatom Tordas vala-

mennyi polgárának ezt az értékes, igazi nagy családot.

Ellátogattam hozzájuk, elbeszélgettem az édesanyával,

aki a beszélgetés előtt végigkalauzolt az újonnan épült

takaros házban, s bemutatta a családi környezetet.

Kétszintes az épület manzárd megoldással.

Már a belépésnél látszik, hogy itt népes gyereksereg él,

mivel a tágas előszoba falán rengeteg kisebb-nagyobb

kabát lóg a fogason, s a cipőtartó szekrény polcain annyi

cipőt láttam, ami emlékeztetett egy iskolai váltócipős

rendszer látványára.

A nappali úgy méretében, mint esztétikai megje-

lenésében kifejezetten gyönyörű látványt nyújt, s

ugyanez mondható az igencsak méretes konyhára, s

ebédlőre. A földszinten a vizesblokk első osztályú, s a

mosókonyha két óriási mosógépe utal arra, hogy itt bi-

zony igencsak bőven akad mosnivaló. A földszinten is

vannak gyerekszobák, de többségben ezek az emeleten

találhatók. Ezek bútorzatából láttam, hogy általában 2-

3 gyerek van együtt elhelyezve. Bútorzatuk egyszerű,

praktikus. A nagyobb gyermekek már önálló lakrésszel

rendelkeznek, korszerű számítógéppel felszerelve. A

kisebbek a nappaliban nézhetnek televíziót alkal-

manként, de az édesanya elmondása szerint a gyererek

nem rabjai a TV-nek, szívesebben játszanak együtt, 

CSALÁDNÉZŐ
A tordasi tizenhármak

„A szó az élet tükre. Minden szó annak a kornak a

lenyomata, melyben megszületett” – írja kiadói

előszavában Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó vezetője.

Különleges könyvet ajánl, egy szótárat, Burget Lajos:

Retró szótár (Korfestő szavak a második világháborútól

a rendszerváltásig) című művét. 

Szótárról még nem írtam a könyvajánlóban én sem, de

ez a könyv nem is klasszikus szótár, nem

történelemkönyv, néha a krimihez, máskor a hu-

moreszkhez áll közel. Hétszáz olyan szó szerepel a

műben, amely csaknem fél évszázaddal ezelőtt a min-

dennapok szókincséhez tartozott. Vannak korosztályok,

akiknek a Bambi, a kacsatánc, a banánszoknya, a tan-

tusz ismeretlen fogalmak. A ma felnövője és felnőttje

elvárhatja, hogy valaki választ adjon arra, mit jelentet-

tek ezek a szavak. A szótár írója – aki a kiadást már nem

érhette meg – vállalkozott erre. Műve abban kíván

segíteni, hogy a szavakat megértve megértsük azokat is,

akik akkor éltek. 

További új könyvek: 

Finnanger, Tone: Tavaszváró kézműves ajándékok

Delhez, Heike: Gyöngyékszerek Peyote-technikával

Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit

Webb, Holly: Max elcsatangol

Berg Judit: Tündérzene

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

Kedves Olvasók!

KÖNYVTÁR
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vagy beszélgetnek közösen a nappaliban. A közös

játékra (társas) külön szoba áll rendelkezésükre az

emeleten, s ahogy láttam, bőséges a játékszer.

Külön ki szeretném emelni a példás tisztaságot.Ez

jellemzi az egész méretes lakás valamennyi helyiségét.

Meg sem fordult a fejemben, hogy itt utcai cipőben köz-

lekedjek.

A ház megtekintése után ültem le az édesanyával, hogy

elbeszélgessünk a családot alkotó személyekről, hiszen

ez volt látogatásom elsődleges célja.

- Honnan érkeztek Tordasra, hol éltek ezt megelőzően,

s miért éppen községünkre esett a választás?

- Miskolcról, illetve Sajószentpéterről települtünk át, a

nagyobb gyererek iskolai tanulmányaikat is ott kezdték.

Én gépíró adminisztrátorként dolgoztam, férjem

karosszéria-lakatosként kereste a kenyérre valót. Tor-

dasra kerülésünk nem volt véletlen, ugyanis apósom –

néhai Varga József – régi tordasi lakos volt, a telket tőle

örököltük.

- Önök – a szülők – jelenleg mivel foglalkoznak?

- Főállású anya vagyok, férjem pedig egy nagy cégnél

dolgozik a húsiparban.

- Egy ilyen népes család megfelelő ellátásához elegendő

az a jövedelem, amivel jelenleg rendelkeznek?

- Igen, abból gazdálkodunk, ami van. Mi soha nem

panaszkodunk, egész életünket a nagyon erős hit

határozza meg. Hiszünk az élő Istenben, az ő határtalan

szeretetében. Minden cselekedetünkben ez a

meghatározó. A gyerekeket is Isten ajándékaként fogjuk

fel, valamennyiüket óriási örömmel, szeretettel vártuk.

S az a rengeteg szeretet, amit tőlük kapunk, mindenek

felett áll. Mi boldogok vagyunk valamennyien. S ha e-

setleg valamilyen gond adódik, mindig érkezik valahon-

nan időben segítség. 

(A kapott válasz nekem imponált. Ritkán hallok ma-

napság ilyen szavakat, ilyen őszinte, optimista,

szeretettől átitatott mondatokat.)

- Szeretném, ha bemutatná a gyerekeket, s mondana

róluk valami jellemzőt!

- A legidősebb fiú Dániel, 24 éves. Ő már dolgozik,

német szakon végzett, idegenforgalmi szakember. Ő a

mi frissen végzett diplomásunk. Tamás 21 éves,

Dunaújvárosban mérnök-informatikusnak tanul. Sza-

bolcs 20 éves, jelenleg a kereskedelemben dolgozik, s

közben Sopronban levelezőként végzi a faipari szakot.

Nagyon ügyes kezű, már bútorokat is készít önállóan.

Dorina 20 éves, Budapesten tanul a Than Károly Gim-

náziumban. A 17 éves Péter a Lónyai utcai Református

Gimnázium tanulója. A 15 éves Balázs, s a 14 éves

Ádám a Sajnovics János Iskola 8. osztályát végzi.

Szintén itt jár iskolába a 13 éves Bence, aki 6. osztályos,

s Tímea, ő 5. osztályos. S a kicsi fiúk Ruben és Bálintka,

előbbi 2.-ba jár, utóbbi pedig idén első osztályos. Oviba

csak a 6 éves Vivien jár, a legkisebb gyermekünk Lilla

pedig velem van idehaza, ő még csak 3 éves.

- S Vivi hogy érzi magát Tordas csodaszép, új

óvodájában?

- Nagyon szeret odajárni, sok szeretetet és törődést kap

a kedves óvónéniktől.

- S az általánosba járó gyerekek beilleszkedtek már az

itteni iskolai életbe?

- Hogyne! Nagyon is! Sok barátra tettek már szert, s

nagyon jóknak tartják a tanárokat. Jobban érzik

magukat itt, mint az ezt megelőző iskolában, ahová

régebben jártak.

- Azt tudom, hogy valamennyi gyerek az oktatási in-

tézményekben étkezik, s hogy az ovis kislányt kivéve

teljesen önállóan közlekednek az utcán, ezt naponta

látom. S nagyon tetszett, hogy amikor többen jönnek

együtt haza, a kicsik jönnek elől kézen fogva, a nagyok

őket kísérik. S külön imponáló, ahogy Ruben köz-

lekedik teljesen önállóan egyedül, fegyelmezetten az

utcán.

- Én is örülök a gyerekek önállóságának, kiskoruk óta

erre szoktatjuk, neveljük őket. Itthon mindenkinek tel-

jesen önállóan kell rendben tartani a szobáját, s a saját

holmijukat. Ez nekem óriási segítség, mindenben

számíthatok rájuk.

- Délután itthon tanulnak. A tanulásban önállóak, vagy

igénylik a segítségnyújtást?

- A nagyobbak teljesen önállóak, a kisebbekkel ál-

talában én tanulok, s segítem őket, ha szükséges. De a

nagyok is szívesen segítenek probléma esetén kicsi

testvéreiknek. Amikor a ház épült, minden gyerek (a

nagyobbak természetesen) részt vett a munkában, ezért

is készülhetett el új otthonunk alig egy év alatt.

Természetesen érdekelt az is, mivel telik általánosság-

ban az édesanya egy napja. 
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Kérem fogadják szeretettel Zsolt írását, amely már meg-

jelent a martonvásári Forum Martiniben és kérésemre

elküldte, hogy megossza velünk megszabadulásának

örömét.

Ez a megélt öröm és csoda arra indította, hogy

segítőcsoportot hozzon létre Martonvásáron

alkoholfüggők számára. Igyekezetében társakra talált.

A sorstársakból álló csoport támogatásának és páratlan

gyógyító erejének bizonyságául részleteket választottam

egykori francia jezsuita szerzetes, alkoholbeteg

könyvéből.

Kutyából mégis lehet szalonna?!

Eisenbacher Zsolt vagyok. Martonvásári lakos, 47 éves

és alkoholbeteg. Másfél éve egy kortyot sem ittam.

Ön szerint ez ellentmondás?

Akkor ne dobja félre a cikket!

Üzenem egykori ivó cimboráimnak: kérlek titeket, sza-

kítsatok század annyi időt ennek a cikknek az

elolvasására, mint amennyit én a veletek való ivásra

szakítottam anno.

Természetesen nem csak nekik szól ez a cikk,hanem

mindenkinek akit érdekel, hogy mi történt velem.

Most már tudom, hogy 2010 októberében nem

véletlenül kerültem Dömösre. Ekkor döbbentem rá,

hogy alkoholbeteg vagyok. 

Dömösön a Kék Kereszt Iszákos Mentő Misszió

keretein belül működő gyógyító heteken vettem részt.

Beláttam, hogy súlyos alkoholfüggőségben szenvedek. 

A gyógyító heteken, közös, kiscsoportos beszél-

getésekkel, orvosi előadásokkal teltek a napok.

Megerősödve, lelkiekben gazdagon tértem haza. 

A Kék Kereszt Egyesület utógondozói csoportokat tart

fenn országszerte és ezeken a részvétel a szabadság

megőrzéséhez elengedhetetlen.

Nekem a legközelebbi csoport Székesfehérváron érhető

el. Ahhoz,hogy ez helyben is hozzáférhető legyen, a

Szent László Völgye Segítő Szolgálat, az Élet Kenyere

Közösség 

és Victorné Erdős Eszter támogatásával indítunk egy

helyi önsegítő csoportot, amelynek alkalmait a Szent

László Völgye Segítő Szolgálat helyiségében, 

a Martonvásár, Szent László út 20.sz. alatt tartjuk már-

cius 26-ától , minden hétfőn 17 órai kezdettel. 

Az alkalmainkon kötetlen beszélgetésekkel, saját

élmények, tapasztalatok átadásával, közös gondok,

célok megfogalmazásával segítjük egymás gyógyulását.

Eisenbacher Zsolt

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Tisztelt Olvasók!

Elmondta, hogy délelőttönként a vásárlás, beszerzések

mellett rengeteg időt tölt különböző ügyek intézésével. 

S míg a gyerekek iskolában vannak, rengeteg az egyéb 

tennivaló is. Főzés estére, a hatalmas lakás takarítása

(majdnem 200 m2) bőven ad elfoglaltságot, de mindent

nagyon szívesen végez a családért.

Esténként együtt a család, s a játék mellett gyakran jön-

nek össze a nappaliban közös beszélgetésre, hiszen egy

ekkora családban bőven akad téma, s ez is nagyban hoz-

zájárul ahhoz, hogy egységbe forrassza a családi

közösséget.

Végül megkérdeztem az édesanyát, ha teljesíthető lenne

három kívánsága, mi lenne az?

1. Örök élet a családdal a mennyben.

2. A tordasi lakosok ismerjék meg azt az isteni kegyel

met, melyet mi ismerünk, s legyenek ugyanolyan boldo-

gok, mint amilyen a mi családunk.

3. Legyen majd nagyon sok aranyos unokám!

Nagy öröm volt számomra ez a kis ismerkedés, beszél-

getés. Tudom, a tordasi lakosok ugyanolyan szeretettel,

barátsággal fogadják be a mi kis közösségünkbe a csalá-

dot, ahogyan az nálam már megtörtént. S örüljünk a

ténynek, hogy Tordas egy értékes, új családdal gyara-

podott, akik majd néhány év múlva már a község

hasznos felnőtt tagjai lesznek.

Bánki Zsolt
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részlet Lucien A. Duval ( + 1984) jezsuita szerzetes,

Miért oly hosszú az éj (Szabadulásom az alkoholtól) c.

vallomáskötetéből 

" Ugyanúgy, ahogyan minden alkoholista barátom,

kipróbáltam a szenvedés minden deszkapallóját, ami

csak karnyújtásnyira  került hozzám. 

Barátaim, előljáróim, orvosaim a megmondhatói.

Megpróbálkoztam kétszer is az elvonókúrával. Mit sem

használtak. Végiglátogattam egy tucat orvost, ezek

különböző orvosságokkal, tanácsokkal láttak el, vagy

hallgattak.

Eljön az a pillanat, amikor tudatára ébredünk, hogy ez

ellen a betegség ellen semmit se használ a

bátorság, semmit se használ az akarat, semmit se

használ, ha erőszakoskodunk magunkkal, semmit se

használ, ha gyűlöljük magunkat, semmit se használnak

a biztatások, semmit se használ az intelligencia, semmit

se használ a lóvé, a dicsőség, a tudomány, az oklevelek,

és én azt tapasztaltam, nem használ az imádság –

legalábbis látszatra nem. Amíg nem voltunk

meggyőződve, ittunk.

Amikor meggyőztek bennünket, folytattuk az ivást.

... Nos az egész kérdés csomópontja ez : amit én nem

tudtam megtenni, amit senki sem tud megtenni, azt az

Anonim Alkoholisták csoportja megtette. Minden nyo-

más, erőszakolás nélkül. Ha egy szóban akarom össze-

foglalni, miféle eszközzel tudta az együttes meg-

valósítani a lehetetlent, azt mondom: a Barátság által.

Egészen különleges minőségű barátsággal, amit én

sehol másutt nem találtam meg. "

A Csoport titokzatos ereje

Van út a szabadsághoz!

Ha le akar szokni az alkoholról, várjuk szere-

tettel hétfőnként 17 órára a Szent László Völgye

Kistérség Segítő Szolgálatnál rendezett alkalmainkon a

Kék kereszt csoportban! 

A Segítő Szolgálat, az Élet Kenyere Közösség és Vic-

torné Erdős Eszter támogatásával indítunk egy helyi

önsegítő csoportot, amelynek alkalmait a Segítő Szol-

gálat helyiségében, a Martonvásár, Szent László út

20.sz. alatt tartjuk minden hétfőn 17 órai kezdettel. 

Az alkalmainkon kötetlen beszélgetésekkel, saját

élmények, tapasztalatok átadásával, közös gondok,

célok megfogalmazásával segítjük egymás gyógyulását.

Cím: Martonvásár Szent László út 20. ( Ercsibe vezető

főút) Szent László Völgye Segítő Szolgálat Kovács Sz.

Veronika veronikapdv@yahoo.fr Élet Kenyere

Közösség, nővér Vargáné Veszeley Erzsébet (20 824 37

24) mentálhigiénás munkatárs Eisenbacher Zsolt (06 70

2977181) gyógyult, csoporttárs 

A csoport alkalmain való részvételben segítünk:

Salamon Sarolta 06 30 383 2903, Tordasi Katolikus

Karitász 

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.

Minden pénteken zsolozsma 18.00 órakor

Május 4-én elsőpénteken – szentmise 18.30-kor, gyón-

tatás 17.30-tól a mise kezdetéig. Szentségimádás 18.00

órától.

Március 25-én vasárnap ünnepi szentmise keretében ün-

nepeltük templomunk búcsúját. A főcelebráns Berta

Tibor ezredes, általános helynök, pápai káplán volt. A

szentmise keretében járult első szentáldozásához: 
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Életünknek fontosabb pillanatait rend szerint kötjük

valamilyen dátumhoz, alkalomhoz. Ilyenek a születés-

napok, amikor életünket ünnepelhetjük. A fiatalok szá-

molják, mióta járnak: az első randi, az első találkozás

időpontja nem merül feledésbe. Így vagyunk a

házassági évfordulókkal is – jaj annak a férjnek, aki

mégis elfelejti! Az életünk mérföldköveinek számító

napjait megjegyezzük, megőrizzük szívünkben.

Ilyen mérföldkő lett személyes életemben ez a mostani

húsvét. Egy évvel ezelőtt éppen Virágvasárnap és

Húsvét napjai voltak az elsők, melyeket feleségemmel

itt töltöttünk a gyülekezetbe való megérkezésünk után.

Húsvéttól húsvétig eltelt egy év, melynek gazdagságát,

élményeit most hiába kezdeném sorolni, nehezen jutnék

a végére; lényegében így tudom kifejezni: otthonra

leltünk. Abban biztos vagyok, hogy minden egyes

húsvét ilyen emlékkő lesz, amikor évente vissza-

tekinthetünk megérkezésünkre, az eltelt időre, és a

velünk történt eseményekre. Húsvéttól húsvétig.

Sajátos ez az egybeesés, mert Húsvét ünnepe ön-

magában is egy meghatározó mérföldkő. Túlzás nélkül

állíthatom, hogy az egész embervilág számára lét-

fontosságú, amikor Isten igent mond az Életre. Amikor

a halálból életre kel a mi bűneink miatt kárhozatot vál-

laló Krisztus, amikor a bűn és halál hatalma végessé

válik, mert van, aki legyőzi. 

Csodálatos esemény, amelynek van folytatása is. Az

első húsvétról így ír Pál apostol: „első zsengeként tá-

madt fel Krisztus” (1 Kor 15,23). Ő tehát az első – de

nem az egyetlen! Mert mindenki, aki benne hisz, 

Csepeli Bálint Keve, Cselikovics János Bálint, Mili-

chovszky Sándor András, Schachay Viktória Mária,

Simon Olivér, Teszár Vilmos Tamás. Turú András,

Zoltai Tamás. 

Felkészítőiknek – Cravero Csillának és Varga Attilának

- ezúton is köszönjük áldozatos munkáját!

A keresztség szentségében részesült Turú Gergely, Turú

András és Zoltai Tamás.

Rendelkezés az adó 1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-

adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak,

másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk

fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi

szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Egyházközségi nyári táborunk július 14-19-e között

kerül megrendezésre Iszkaszentgyörgyön. 

Programjainkról részletes információ található hon-

lapunkon.:www.tordasrk.hu

Húsvéttól húsvétig
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Gyülekezetünk ifjú tagja, Varga Péter, a Lónyai Gim-

názium hittanpályázatára készítette a következő írást,

mellyel első helyezést ért el. 

Az imádság a lélek lélegzetvétele, az Úr és az ember

közötti legbensőségesebb közösség. Kinyitni a szív aj-

taját és Vele vacsorálni, vagyis beengedni Jézust és

betöltekezni Vele és Általa a legcsodálatosabb

tevékenység. Milyen az Isten szerint való imádság?

Hogyan hat életünkre és környezetünkre? Megváltoz-

tathatják-e könyörgéseink Isten szándékait? Keressük

meg a válaszokat ezekre a kérdésekre az Ige alapján,

majd tegyük mérlegre saját imaéletünket.

Az imádkozó személyét illetően különbséget tesz az

Ige, de kizárólag a szív állapotára vonatkozóan és nem

a kor, nem (férfi és nő), nemzetiség és egyéb tulajdon-

ságok alapján. Erre egyértelmű példát találunk a Luk.

18. 13-ban:  „A vámszedő pedig távol állva, még szemét

sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így

szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” A

vámszedő imádsága bűnbánó és őszinte ember val-

lomása Isten felé. A lényeg az alázatos szívben rejlik.

Ez az imádság gyökerestől átformálta ezt a bűnös

vámszedőt („ez megigazulva ment haza”). Ebből az

esetből az is kiderül, hogy Isten odafigyel a legszennye-

sebb emberre is, ha az megalázza magát előtte. Vagyis

az Úr nem csupán az újjászületett, hívő ember imád-

ságát hallja. Kegyelme és jósága indítja az emberi szívet

megtérésre, mert azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.

Bárcsak minden ember megértené és elfogadná ezt.

Köszönöm Istennek, hogy én magamévá tehettem az Ő

kegyelmét és újjászült. Az (bűnbánó) imádság tehát a

megtérés legfontosabb eszköze. Az imádság kezdete és

Isten keresése egybeesik az elveszett ember

életében.Vizsgáljuk meg most, mi lehet a hívő ember

életében az imádkozás tárgya: kérés, hálaadás, dicsőítés.

Kéréseink: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti,

hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat

minket.” 1Jn. 5,14.  Kérhetünk Istenünktől számtalan

dolgot: változtasson meg bizonyos rossz tulajdonsá-

gainkból, szokásainkból, megoldást problémáinkra,

szolgálatra való felkészítést, gyógyulást, anyagi

természetű dolgokat és nem utolsó sorban másokért is

könyöröghetünk. Ezékiásnak halálos betegsége volt

ugyan, de mivel

új életet kap, mely fölött a halálnak már nincs hatalma.

Így jön egyik húsvét a másik után, egyszer ennek,

máskor annak az eletében. Így találunk új életre, hogy

Jézus halálának szörnyű mélységét és feltámadásának

mérhetetlen erejét látva rádöbben a szívünk: mindez

értünk történt.

Lehetnek fontos mérföldköveink, lehetnek örömös-

szomorú események, amelyek meghatározók maradnak

egész életünkben. De életünk akkor éri el valódi célját,

ha már a feltámadás bizonyosságában élünk: húsvéttól

húsvétig.

Kádár Ferenc

Rendszeres alkalmaink:

Istentisztelet: vasárnap 10 órakor

Istentisztelet idejében: foglalkozás gyermekeknek

(igény szerint)

Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ün-

nepeinken

Bibliaiskola: szerdán 18 órakor

Ifjúsági óra: megbeszélés szerint

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)

Csütörtök: látogatási nap

Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.30-

17.00)

„Szüntelen imádkozzatok”
1Tessz. 5,17

A BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
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könyörgött hozzá, Isten meghosszabbította életét még

15 esztendővel. Vagyis a könyörgés hatására Isten

megváltoztatta döntését, miszerint a királynak el kellett

volna rendezni dolgait mielőtt meghal. A kánai

menyegzőn Jézus anyja csupán a tényt közölte: nincs

boruk, a csoda pedig megtörtént. Péter keservesen sírt,

miután megtagadta Jézust. Később azonban a bátortalan

személyiségből egy erős, határozott karakter, „kőszikla”

lett. Amikor pedig börtönben volt, a testvérei imádkoz-

tak szabadulásáért és Isten meghallgatta Őket, vagyis

megváltoztatott egy élethelyzetet. Az elmúlt hétvégén

3 napos hitmélyítő alkalmon voltam Miskolcon. Emiatt

egy villanásnyi időm sem volt felkészülni a hétfői szá-

monkérésekre, ráadásul vasárnap késő este fáradtan

érkeztem haza. Először teljesen logikus módon arra

gondoltam, hogy szüleimmel leigazoltatom a hétfői

napot és itthon maradok. Ennek ellenére nem volt ebben

békességem. Végül abban nyugodtam meg, hogy el-

megyek hétfőn és azért könyörögtem Istenhez, hogy

semmilyen negatív következménye ne legyen

készületlenségemnek. Fohászom meghallgatásra talált.

Egyébként gyakorlati tapasztalataim szerint akkor

várhatom az Ő segítségét a tanulásban, ha én is vállalom

a magam részét.Hálaadás: Egyik legszebb példa az

Igéből erre Anna hálaéneke (I. Sám. 2. rész.)

Odaadta, felajánlotta az Úrnak egyetlen gyermekét,

ugyanakkor szívét is hála töltötte be. Nem csupán a jó

dolgokért kell tudnunk hálát adni, hanem azokért is,

amelyeket esetleg nem értünk, vagy számunkra ne-

hézség, teher. Ez a teljes bizalom Isten felé. Hálát adni

neki annyit is jelent, hogy megköszönjük mindazt, ami

ér vagy körülvesz minket, hiszen a hívő embernek min-

den javára van. Dicsőítés: Rengeteg dicsőítő Zsoltárt

találunk a Bibliában, amelyek tiszta szívből különböző

élethelyzetekben születtek. Manapság nagyon elterjedt

az úgynevezett zenei dicsőítés. Amikor ilyet hallok

mindig azt próbálom vizsgálni, hogy vajon milyen for-

rásból jön a zene, és tényleg az-e a célja, hogy a szívet

felkészítse az Ige befogadására, ill. Istent dicsőítse.

Vagy csupán öncélú „jól akarom érezni magamat” meg-

nyilvánulás. 

A három típusú imádságnak (könyörgés, hálaadás,

dicsőítés) megfelelő arányban kell jelen lenni a hívő

ember életében. Bár saját magamnál azt tapasztalom,

hogy a kérések vannak túlsúlyban. Szeretnék ezen vál-

toztatni. Jobb (hálát) adni, mint (kapni) kérni.

Az imádság akadályait, ill. feltételeit is meg kell em-

líteni: „De hittel kérje,   semmit sem kételkedve, mert

aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet

a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen,

hogy bármit is kaphat az Úrtól.” Jak. 1,6-7.  A hitetlen-

ség tehát akadály az imádkozásnál. Restség, illetve testi

fáradtság a másik akadály: Amikor visszament a

tanítványokhoz, alva találta őket. Máté 26,40.  Öncélú

próbálkozás is akadály: „Vagy ha kéritek is, nem kapjá-

tok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre

akarjátok azt eltékozolni.” Jak. 4,3

Isten ígéretei egyértelműek a válasz tekintetében: „Kér-

jetek és adatik nektek…” „Mert aki kér, mind kap, aki

keres talál…” (Mt. 7,7-8)  „…hogy ha közületek ketten

egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind

megadja nekik az én mennyei Atyám.” (Mt. 18,19.) Az

Úr tanácsa az imádkozással kapcsolatosan, annak

érdekében, hogy az embernek legyen ideje egészen ön-

feledten, mindent „kikapcsolva” vele együtt lenni, a

következő: „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a

belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyád-

hoz.” Mt. 6,6. 

A Bibliában a legjobb példa az Úr Jézus Krisztus

imaélete. Már szolgálatának elején fontosnak tartotta,

hogy a tanítványait imádkozni tanítsa: Mt. 6,9-13,

közismert nevén Mi atyánk. Ezzel a példával is oktatta

tanítványait a helyes imaélet alapelemeire. Nem arra

kérte követőit, hogy mindig így imádkozzanak, hanem

élő, gyakorlati szemléltető példát adott. Urunknak és

Megváltónknak is szüksége volt arra, mivel emberi test-

ben élt itt a földön- hogy szüntelen kapcsolatban legyen

az Atyával. Sokszor éjszakánként pihenés helyett imád-

kozott. Így tudta beteljesíteni földi szolgálatát. A Gec-

semáné kertben vért izzadt a reá váró szenvedések

miatt, de könyörgésében ki tudta mondani: „Atyám, ha

nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom,

legyen meg a te akaratod." Mt. 26, 42b. Imádságunkban

letehetjük terheinket, szorongásainkat és aggodal-

mainkat az Úr lábai elé. Sőt, ott is hagyhatjuk őket és

ezáltal lehetőségünk van felszabadultnak lenni a gondok

közepette is. E nagyszerű lehetőség ellenére emberi ter-

mészetünknél fogva képesek vagyunk monoton módon,
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sablonszerűen fordulni Isten felé. Amikor viszont jó

dolgunk van, meglanyhulunk. A próbák, kísértések, har-

cok, kudarcok pedig sokkal inkább odakényszerítik a

hívő embert Isten lába elé. A hívő embernek tudatosan

kell magát ránevelnie a hétköznapokban, hogy már a

legapróbb gondjával is az Úrhoz forduljon. Pl. egy el-

hagyott toll miatt lehet bosszankodni, és ezáltal elveszí-

thetjük türelmünket, békességünket, vagy lehet kérni

felülről való segítséget a kereséshez. Ez tulajdonképpen

harc is számunkra, mert én is sokszor gondolom

magamról, hogy meg tudom oldani a problémáimat.

Lehetőségünk van arra, hogy egész napunk imádsággal

teljen, ahogy a címbeli Ige is felszólít. Nemcsak akkor

imádkozhatunk, ha bezárjuk az ajtót magunkra, bár erre

nagyon nagy szükség van. Szüntelen imádkozni azt je-

lenti, hogy Isten uralja gondolatainkat, állandó

összeköttetésben vagyunk vele, őt keressük napközben

apró döntéseinkben, hálát adunk magunkban, amikor

embertársaink között forgolódunk. Egyszóval egy non-

stop kapcsolat Vele, vagyis mai kifejezéssel élve: élet-

forma. Mégpedig olyan, amely megváltoztat

kívül-belül. Az imádságság edző termében töltött idő iz-

mossá tesz bennünket lelkileg, terhelhetővé válunk.

Földi életünk mindennapjait ki kell használnunk a

csodás mennyei kommunikációra! Ennek azonban ára

van: régi természetünket kell fogyókúráztatnunk újra és

újra.  A mennyei mobilhívás azonban ingyenes és a

vonal sohasem foglalt. Előfordul viszont, hogy

akadozik. Ekkor önvizsgálatot kell tartani és az alázat

hullámhosszán újból hívást kezdeményezni. Melyik

mobilhívásod több: a földi vagy a menyei?   

GYEREKOLDAL

Volt egyszer egy mesebeli kisfiú, Jancsikának hívták őt

is, mint a legtöbb mesebeli kisfiút. Jó kisfiú volt meg

rossz kisfiú, csöndes is volt, lármás is volt, akárcsak az

igazi kisfiúk. Ennek a Mesebeli Jancsikának volt egy

üveggolyója, de nem ám olyan

üveggolyó, amilyen a te zsebed-

ben van, meg néha az enyémben

is! Jancsika üveggolyója igazi

varázsgolyó volt: ha jól a tenyerébe

szorította, s közben elmondta a

varázsigét: „Hipp-hopp, az legyek,

ami akarok!” – Mesebeli Jancsika ny-

omban átváltozott valamivé, amihez

éppen kedve volt.

Hol cinke képében röpdösött, hol mint

vidám mókus ugrált a legmagasabb

fák ágain, aztán beállt nyuszinak,

őzikének, gyíknak, halacskának,

amihez éppen kedve volt. Egy

szép napon meg addig-addig

szorongatta az üveggolyót, míg med-

veboccsá változott.

Mesebeli Jancsika most mint medvebocs ballagott a

szamócás erdőben. Összetalálkozott az erdő leg-

eslegöregebb medvéjével, s illedelmesen köszönt neki:

-          Jó reggelt, Legöregebb Medve! Nem vagyok ám

bocs, egy percig se hidd, én vagyok a Mesebeli Jan-

csika!

-          Brummm … Hallottam ám rólad, te gye-

rek! Sok kalandodat emlegeti az erdő apraja-

nagyja!

Igazán? Ez nagyon kedves az erdő apraja-

nagyjától! És mondd csak, Legöregebb

Medve, arról is hallottál, hogy hétfőn cinke

voltam, ide-oda szálltam, felhők között,

csillagok közt jártam, de aztán

megtámadott a Gonosz Sas?

- És hogyan menekültél meg a

Gonosz Sastól, hova bújtál előle?

Nem bújtam én sehová! Vis-

szarepültem az én mesebeli

anyukám mesebeli házac-

skájába, a házacska ablakán

kopogtam, kinyílt az ablak, és én

megint Mesebeli Jancsika voltam, akit nem bánthat a

Gonosz Sas, mert vigyáz rá az anyukája.

Bartócz Ilona: Anyák napja
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Ez évi húsvéti, közös készülődésünket két naposra ter-

veztük.

Az első alkalommal a tojásírás hagyományát ápoltuk a

vele járó elmélyülés, elcsendesedés lehetőségét,

ugyanakkor a közösséghez való tartozás élményét min-

denki felé nyitottan megteremtve. Nagy örömünkre több

olyan látogatónk is volt, aki eddigi működésünk során

még nem járt nálunk. A csodaszép tojások mellett

tavaszi tulipánok is nyílhattak a kezeink munkája nyo-

mán, melyeket foltvarró technikával készítettünk.

A második napot elsősorban a gyermekekre gondolva

szerveztük, ám a legnagyobb meglepetésünkre és

örömünkre, sok esetben igazi családi programmá vált.

A TEREMTŐKERT épületét és udvarát --gondolom a

barátságos tavaszi napsütésnek is köszönhetően -,

sokrétű, színes sokadalom népesítette be. Több helyszí-

nen, forgószínpad szerűen lehetőség volt húsvéti

mézeskalács figurák megfestésére, báránykák, külön-

féle nyuszik és tavaszi ablakdíszek, füzérek készítésére. 

Sok, együtt megélt szép esemény van már mögöttünk,

de azt hiszem, ez a nap igazi, szívet melengető ajándék

volt a számunkra, melyért kitartóan és odaadóan me

dolgoztunk.

Ragyogott a tavasz..

A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI

- Brummm … - mondta a Legöregebb Medve. – Jó

annak, akinek anyukája van. És mikor halacska voltál,

és a vizek mélyén jártál …, mesélj csak erről!

-  Mikor halacska voltam, és a vizek mélyén jártam, a

folyóban aranyhomokot, a tengerben drágagyöngyös

kagylót láttam. És egyszer hálóba akadtam. De nem

ijedtem ám meg! A halászok hangosan dicsekedtek,

hogy milyen szép halacska van a hálójukban, ezt

meghallotta az én anyukám, odaszaladt, és az erős

kezével széttépte a hálót, sírt is, nevetett is, és azt

mondta: „Csakhogy ismét nálam vagy, Mesebeli Jan-

csika!”

-          Brummm … - mondta a Legöregebb Medve. –

Jó annak, akinek anyukája van!

-          Jó bizony – mondta a medvebocs, azazhogy

Mesebeli Jancsika. – Nekem a legjobb a világon, mert

szállhatok a felhők között, hogy megszámoljam a csil-

lagokat, lemerülhetek a mély vizekbe, hogy gyöngyöt

halásszak, elmehetek akár a világ másik végébe is, nem

félek, mert a mesebeli házacska ablakából mindig

engem figyel az anyukám, mindig tudja, hol vagyok,

mindig tudja, hogyan segítsen, ha bajban vagyok, és

mindig megcsókol, ha hazamegyek a világ másik

végéből.

-  Brummm – mondta az erdő legeslegöregebb medvéje.

- Jó, ha egy kisfiúnak varázsgolyója van, de a leges-

legjobb mégiscsak az, hogy anyukája van.

Szabóné Hegedűs Mónika
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A „JÖVŐT NEKIK IS”

Alapítvány 

„MAJÁLIS 2012 -  ren-

dezvénysorozat az értelmi fo-

gyatékos emberekért”

programja keretében pályázatot

hirdet a tordasi otthonban, a

térségben értelmi akadályo-

zottsággal élő emberek számára kézműves alkotás

elkészítésére.

Egy pályázó egy  pályaművet nyújthat be! Pályamű cso-

portosan is készíthető!

Témára,  formára, méretre, technikára vonatkozó

megkötést a pályázat  nem szab meg.

A benyújtott pályamű mellé csatolni kell egy lezárt

borítékban a pályázó nevét, korát, értesítési  címét, tele-

fonszámát.

A benyújtás helyszíne : 

Személyesen  a Gesztenyés út 1. szám alatt, postai úton

az alapítvány címére („Jövőt Nekik is” Alapítvány

2463. Tordas Gesztenyés út 1.)

Díjazás: 

díj 15.000 Ft, II. díj 10.000 Ft, III. díj 5.000 Ft

Csoport által készített nyertes alkotás esetén 30.000 Ft,

második - harmadik helyezés kiadására ez esetben nem

kerül sor.

Benyújtási határidő: 2012. április 10.

Elbírálási határidő: 2012.április 20.

Érdeklődési lehetőség a 06 30 466 5694-es telefonon,

valamint az alapitvany@jovotnekikis.hu e-mail címen. 

A kiállítással egybekötött eredményhirdetésre 2012.

április 28-án, a „MAJÁLIS 2012 - rendezvénysorozat

az értelmi fogyatékos emberekért” program nyitó ren-

dezvényén kerül sor. 

A benyújtott pályaművek vándor kiállítás keretében

széles körű bemutatásra kerülnek.  

A „Jövőt Nekik is” Alapítvány  kuratóriuma

„JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány              

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.                  

Tel.:  30 4665694   Fax: 22-668-042

E-mail:alapitvany@jovotnekikis.hu

www.jovotnekikis.hu

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
Pályázati felhívás!

Hatalmas élmény volt, hogy mindazt a jót, amit szűkebb

körben már többször megtapasztaltunk, most még

többekkel oszthattunk meg.

Az alkotóház konyhájában és napsütötte verandáján

mindkét nap lehetőséget teremtettünk helyben készült,

házi, kézi apróságok, finomságok árusítására. A falakat

a rajz szakkörös gyerekek munkáiból rendezett kis kiál-

lítás öltöztette. A szomszéd Kata lovai és kecskéi a hátsó

kertben hálásan fogadták a kíváncsiskodó gyermekek

simogatásait. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak

a lehetőséget, a bizalmat, és az anyagköltséghez való

hozzájárulást, hogy húsvéti rendezvényünk az ünnephez

méltóan tartalmasan, szépen és egységben újjászületve

sikerülhetett. 

Szívből biztatok mindenkit, hogy jöjjön legközelebb is

bátran, ha alkotni való kedve van, vagy egyszerűen csak

társaságra vágyik! Programjaink mindig aktuálisan

megtalálhatóak a honlapunkon, www.teremtokert.hu, és

a hirdetőtáblákon.
Botta Veronika
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Sportprogramok:  

Április 28.  Gesztenyés út 1. 10-18 óra

Május 5-6.    Martonvásár  Fehérvári u. 77.

Integrált kézilabda-kupa 

A program keretében kézilabda csapatok nevezését vár-

juk, melyek szerveződhetnek hivatásos,baráti, alkalmi

kapcsolatra. A sportszerűség feltétlen érvényesítése

mellett a cél a kézilabda sportág népszerűsítése a játék,

a sport szeretete  jegyében. Az integrált kézilabda torna

alkalmával a sérült emberek is részesei lesznek a

versengésnek. 

Vendégek: Topáné György Anna, az 1982-es VB.

Ezüstérmese, Horváth Ildikó magyar válogatott, Hajnal

József nevelő edző, az 1994-es IFI válogatott edzője. 

Vidám sportversenyek, vetélkedők   

Sorversenyek, kerékpáros ügyességi verseny   a kézi-

labda mérkőzések szünetében   

Kulturális, hagyományőrző és 

szórakoztató programok:

- Sérült emberek munkáit bemutató képzőművészeti

vándorkiállítás  megnyitója a tordasi Fővárosi Önkor-

mányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona aulájában

-  Baba-találkozó a játszótéren –  játszóház a tordasi

otthonban élő sérült emberek által kézi technikával

készített  textil-játékokkal

-  Kutya-terápia kicsiknek-nagyoknak

-  Lovasprogram a Szent László Völgye Lovasklub

Egyesület esélyegyenlőségi jótékonysági akciója

keretében 

-  Kézműves programok ( jávai batik technika,

viaszfestés, monotípia, papírvirág készítés, újra-

hasznosító papírtechnikák)

-  Kézműves vásár 

-  Virág vásár

Fellépő vendégeink:

SZÍNVARÁZS ULWILLA ZENEKAR   (Martonvásár)

Jorgováni kórus  (Ercsi)

Zorica Táncegyüttes ( Ercsi)

Táncegyüttes (Tordasi Otthon))

Barátainkért…. – szabadtéri koncert a térség

zenészeinek összefogásával az értelmi fogyatékos em-

berek esélyegyenlőségéért

A program a SPEC-VÉD Bt. társadalmi felelős-

ségvállalási programja keretében valósul meg.

Az autósbolt udvara ad helyt  a térség gyermekei,

felnőttei  számára az értelmi fogyatékossággal élők által

vezetett kézműves foglalkozásokon való részvételre. Az

érdeklődők újrahasznosító papírtechnikákat sajátíthat-

nak el, melyek megismerésével  értékes ajándékok,

praktikus használati tárgyak készíthetők.

Délelőtt 10 órakor a Tordasi Szivárvány Együttes

„Szivárványos Mesetár” című műsorát ajánlja kisgyer-

mekes családoknak!

A kézműves foglalkozások időpontja:    2012. május 5.

10-16 óra

Az udvar egyben kiállítási helyszínként is szolgál az

értelmileg sérült emberek kézműves alkotásait bemutató

vándorkiállítás számára.

2012. május 5-6. 10-16 óra

A rendezvényeken való részvétel ingyenes!

Minden térségben élő, az esélyegyenlőség és társadalmi

integráció gondolatát elfogadó érdeklődőt szeretettel vár 

a tordasi otthonban élő értelmi fogyatékos embereket

támogató  „Jövőt Nekik is”

Alapítvány kuratóriuma, a Fővárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok Otthona lakói, dolgozói

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Eisenbacher Imréné

az alapítvány elnöke

Inotay György

intézményvezetö
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Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük

betölti az adott hónapban a születésnapját, jelent-

kezzenek 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.

Tel: 30/312-7672

e-mail: vedono@tordas.hu 

Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87. (Pol-

gármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Nagyné Schubert Réka, védőnő

VÉDŐNŐI HÍREK
Védőnői tanácsadás 

FELHÍVÁS
Kérjük, támogassa a tordasi civil szervezetek munkáját személyi jövedelem-adója

1%-ának felajánlásával.A nyilatkoztot május 10-ig adja át munkáltatójának!

Akár 3 millió forintot is kitehetnek a tordasi 1%-ok!
Szóljon barátainak, ismerőseinek is!

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07

Bábel Alapítvány adószáma: 18486874-1-07

Tordasi Polgárőrség adószáma: 19097439-1-07

Tordas Sport Egyesület adószáma: 19820923-1-07

Szabadtéri sport, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programsorozat

az esélyegyenlőség jegyében 

a tordasi „JÖVŐT NEKIK IS” ALAPÍTVÁNY  és a martonvásári  EGYÜTT-ÉRTÜK

ALAPÍTVÁNY szervezésében

Időpontja:2012. április 28.   10-18 óra

május 6-7. 10-18 óra

Helyszíne: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Tordas Gesztenyés út 1. 

SPEC-VÉD Bt.  Autósbolt udvara Martonvásár  Fehérvári u. 77

MAJÁLIS 2012 – Rendezvénysorozat
az értelmi fogyatékos emberekért

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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A Tordas Sportegyesület támogatókat keres

tevékenységének folytatásához. Szívesen várjuk min-

dazok jelentkezését, akik munkánkat bármilyen for-

mában segíteni tudják.

Kidolgoztunk egy pénzügyi támogatói rendszert is.

Akinek lehetősége van erre, és szeretné segíteni

anyagilag a Sportegyesület egészét, vagy külön-

külön valamelyik szakosztályt (cselgáncs, lab-

darúgás, lövészet, tenisz), az támogatónkká lép elő.

Támogatóink névsorát közzé tesszük a Kisbíróban,

és más fórumokon. Támogatási rendszerünk a

következő:

évi 80000.-Ft hozzájárulás gyémánt fokozatú támo-

gató

évi 40000.-Ft hozzájárulás arany fokozatú támogató

évi 20000.-Ft hozzájárulás ezüst fokozatú támogató

évi 10000.-Ft hozzájárulás bronz fokozatú támogató

Hirdetés, reklámtábla kihelyezése a pályákon évi

50000.-Ft/m².

Természetesen nem csak pénzbeli támogatást fo-

gadunk szívesen. 

Várunk minden érdeklődőt szakosztályaink

rendezvényein.

Milichovszky Sándor

Tordas SE

06309508577

milichovszky@citromail.hu

FELHÍVÁS
A sportegyesület hírei

VI. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL

Tordas
2012. május 12., 16:00-21:00

„az Isten rendelt oda minket hirdetni az evangéliumot!”
(Apcsel 16,10)

Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya)
(rossz idő esetén Művelődési Ház)

mese , tanúságtétel, zenekarok, táncszínház, kórusok

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK!
A tordasi gyülekezetek és az Óvoda

Gyermekeinkért alapítvány
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Tordas Majális - Sportnap
2012. április 30 - május 1.
Sportpálya és környéke

Április 30.
18:00 Májusfa állítás és a Pillikék műsora zenével, tánccal

Május 1.
7:00 Főzőcsapatok helyfoglalása a 

parkolóban
8:00 Főzőverseny kezdete

VI. Tordas Duatlon
regisztráció

9:00 Duatlon indulás
7 km kerékpározás,
1 kör futás 7 – 14 évesek, 50 év felettiek
és a hölgyek
2 kör futás (15-50 éves férfiak)

10:00 Arcfestés
10:30 Baba-mama tánc Mihovics Mártival
11:00 Duatlon eredményhirdetés
11:30 Tordas Zoo: magyar fajtabemutató, terápiás kutyák munkájá-

nak bemutatása, ügyességi verseny
12:00 Főzőverseny eredményhirdetés
13:30 Méta 
14:30 ZUMBA bemutató Takácsné Marton Gabi 

vezetésével
15:00 Játékos vetélkedők

11-es rúgó verseny és ügyességi játékok

Egész nap légvár, ügyességi játékok,
vetélkedők!
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
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 20/390-15-05

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 

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:

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

Gyógyászati segédeszközök,
kötszerek, vények

beváltása, vény nélkül
kapható gyógyszerek

gyógynövények -
gyógytermékek

Biopatika Tordas:
467-650, 30-26-858-43

Nyitvatartás:
H-P-ig, 14-16-ig

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

ÉPÍTŐIPARI
VÁLLALKOZÁS

...családi házak építését, felújítását,
átalakítását, felelős műszaki vezetést és

művezetést vállal.
Tel.: 06-30/365-7786,  06-30/369-1604


