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Április végén, hosszú várakozás után beköszöntött az

idei tavasz, vagy ahogyan az utóbbi években megszok-

tuk, a korai nyár. A csapadék hiánya ellenére erős

növekedésnek indult a természet, melyben a késői fagy

is sok kárt okozott. Az önkormányzatnál is ilyenkor

tornyosulnak össze a munkák, melyeket nem mindig

könnyű megvalósítandó sorrendbe tenni. Egyszerre kel-

lene mindenhol füvet vágni, a kevésbé működő dol-

gainkat átalakítani, karbantartani és a kisebb

fejlesztéseket megvalósítani. A hivatalban az általános

ügyintézés mellett a legnagyobb hangsúly a be nem

fizetett adók, és az egyéb díjak beszedésén van, hiszen

csak így tudjuk biztosítani a település zavartalan

működését. Ez idáig épphogy sikerült, hiszen többen

vannak, akik nem tudják, nem akarják befizetni a

kötelezettségeiket. Ennek ellenére több tervezett

beruházásunk már a befejezéséhez közeledik.

A Tordas SE labdarúgó szakosztálya által nyert több,

mint 6,6 millió forintból a pályázott költségek közel 90

%-a megvalósult, amihez a szükséges önrészt az önkor-

mányzat biztosította. A már korában említett beruházá-

sok mellett (fatüzelésű melegvíztároló, védőháló, hátsó

pálya világítása), megérkeztek az igényelt felszerelések

(mezek, cipők, egyéb technikai felszerelések), és

elkészültek a további, különböző méretű kapuk is.

Beadásra került a 2012-13-as évadra szóló labdarúgó

pályázat is, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Reméljük,

ezek a fejlesztések elősegítik, hogy az elmaradt után-

pótlás nevelés újra megerősödjön, a gyermekek, a jövő

nemzedéke további kedvet kapjon a sportoláshoz, a

mozgáshoz. Bízunk benne, hogy egykor büszkék

leszünk rájuk.

(folytatás a 2. oldalon)

Június 9. Tordasi Kulturális Nap

Június 10. Ludas Matyi című zenés népi játékát be-

mutatja a tordasi színjátszó társulat

Június 16. Évzáró, bizonyítványosztás az iskolában

Június 17. Jelentkezési határidő: X. “Szűcs Béla”

Gyermek - és Ifjúsági Tánctábor

Kedves Tordasiak !

PROGRAMAJÁNLÓ
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A kőműves, burkoló és festő munkák elvégzése után

már csak a gépészeti szerelvényezés folyik a tornaterem

és öltözők felújításából, átalakításából. Arra járva meg-

csodálhatjuk, az új, korszerű nyílászárókat is, melyek

hasonlóak a felújított régi iskola új ablakaihoz. Terveink

szerint rövidesen hivatalosan is birtokba vehetjük a

régen várt helyiségeket.

Jól sikerült az idei első igazi tavaszi rendezvényünk a

majális-sportnap. Az időjárás kegyeibe fogadta a

résztvevőket és szép számmal (bár az előjelzésnél

kevesebben) indultak csapatok a főzőversenyen. Eddig

még soha nem látott számban, közel 60-an vágtak neki

a VI. Duatlon megpróbáltatásainak. Közben bemutatók,

családi programok, versenyek tették igazi majálissá ezt

a napot. Köszönjük a szervezőknek és a segítőiknek!

Lassan közeledik a nyár, sokasodnak a rendezvények,

egyre több vendég fordul meg településünkön. Okoz-

zunk örömet mások (és magunk) számára, tegyük

rendbe zöldterületeinket és örüljünk együtt, hogy mi-

lyen szép Tordas!

Juhász Csaba I polgármester

Gyúró és Tordas Községek képviselő-testületei 2012.

április 24-én tartott együttes ülésükön a következő dön-

téseket hozta:

-   elfogadta a Sajnovics János Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi zárszám-

adását

Tordas Község képviselő-testülete 2012. április 24-én

tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:

-   elfogadta az önkormányzat 2011. évi zárszámadását

- elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló

beszámolót

- meghallgatta és elfogadta a polgármester polgári

védelemről szóló tájékoztatóját

- megbízta Szabóné Hegedűs Mónikát a Kisbíró újság

főszerkesztői feladatainak ellátásával

- módosította a közterület rendeltetéstől eltérő haszná-

latról, valamint a közterület használatáért fizetendő

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

deletét

- megszüntette a művelődésszervezői álláshelyet

A Tordas Községért Közalapítvány a leader pályázaton

1 096 500 Ft-ot nyert olyan eszközökre, melyek a

település, a helyi közösségek megtartó erejét növelik.

Közel 200 000 Ft-ot nyertünk egy 6x3-as méretű baba-

mama-egészségügyi sátorra, melyben a rendezvények

alatt az édesanyák védetten tisztába tehetik-táplálhatják

újszülött gyermekeiket. Mellettük pedig egészségügyi

szűrés és tanácsadás is lesz. Közel 300 000 Ft-ot

nyertünk újabb 10 db foglalkoztató asztal és pad gar-

nitúra beszerzésére. A fennmaradó összegből pedig

árusító pavilonok készülnek a helyi termékek

értékesítéséhez.

Juhász Csaba I polgármester

Régi hagyományát folytatta idén is az Önkormányzat,

amikor minden tavaly született gyermek után meg-

ajándékozza a családot egy fával, melyet a kertjükben

ültetnek el, mely így együtt nő a gyermekükkel. Idén

március végén 22-en vették át fáikat, melyek között volt

fenyő, dió, hárs, nyír, akác, de még platán is.

Mindannyiuknak egészséges növekedést kívánunk!

Juhász Csaba I polgármester

Közel 1,1 millió forintot nyertünk eszközbeszerzésre

Ajándék fák az újszülötteknek 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ



A tavalyi év tapasztalatain és sikerén felbuzdulva az idei

évben is meghirdetjük „az év legrendezettebb utcája”

versenyt. Minden utca automatikusan részt vesz benne,

a Szabadság utca a két derékszögű kanyarral osztva,

három szakasszal szerepel. A bírálók a települést

májustól-augusztus közepéig hetente egyszer-egyszer

végigjárják és a látottak alapján döntenek a címről.

Az értékelés az augusztus 20-i Falunapon történik.

Szempontok: a közterületi zöldfelület rendezettsége,

növényzet, virágok mennyisége, gondozottsága, szemét,

építő- és oda nem illő anyagok jelenléte.

A címet az utca egy évig viselheti, és 50 000 Ft jutalom-

mal jár, amit az utcára kell költeni.

Ezt a díjat szoros versenyben tavaly a Jókai u. nyerte.

Juhász Csaba I polgármester
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Felhívás a „Az év legrendezettebb utcája” cím elnyerésére

A MOL-csoport és az Ökotárs Alapítvány egyedülálló

környezetvédelmi programot hirdetett meg 2006-ban,

melynek alapvető célja, hogy a támogatás segítségével

településeink még több és szebb zöldfelülettel

gazdagodhassanak. A program azonban nemcsak

környezetünk megóvását tűzte ki nemes céljául, hanem

a közösségek összefogását, a környezettudatosság

erősítését is. A hazai pályázati kiírásra magyarországi

civil szervezetek jelentkezhetnek, a helyi közösség

bevonásával. Egy-egy pályázó áltagosan pár százezer

forintnyi támogatásban részesülhet, emellett pedig a tel-

jes programköltség 20%-át kell saját forrásként  biztosí-

tania. A szervezeteknek a támogatásból minimálisan

1500m2 zöldfelületet kell megújítaniuk vagy kialakíta-

niuk. Alapvető feltétel, hogy a terület mindenki számára

folyamatosan látogatható legyen. Fontos szempont,

hogy a program kizárólag őshonos növények telepítését

támogatja, valamint elvárás az is, hogy a kivitelezésre

környezetbarát módon és közösségi akció keretében

kerüljön sor, azaz a helyi civil szervezet a település

lakosságát, az önkormányzatot, helyi vállalkozókat és

intézményeket bevonva valósítsa meg a tervet. A cél az,

hogy az egész közösség részt vegyen a zöldövezet

kialakításában, így például a program szorgalmazza azt

is, hogy a szépítésben iskolák diákjai is tevékenyked-

jenek, így tanítva őket környezetünk óvására,

védelmére, és arra, milyen jó is munkánk gyümölcsét

nap mint nap látni egy szép parkban, játszótéren.

A Zöldövezet pályázat két körben zajlik. Első körben a

pályázók csak egy ötletet nyújtanak be, majd a második

forduló nyertesei kapnak támogatást ahhoz, hogy

megkezdhessék a program megvalósítását, a választott

terület megújítását.

A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó

Egyesület 2011-ben benyújtott pályázata sikeresen vette

az akadályokat, és indulhattunk a második fordulón.

Őshonos fák telepítésére 350 000 Ft-ot nyertünk a

Zöldövezet program keretében.

Zöldövezet program Tordason



A munka azzal kezdődött, hogy március közepén az

önkormányzat parkfenntartó brigádja feltárta a régi

szennyvízakna jelenlegi állapotát, és elvitték a területen

található betontömböket.

Március 25-én az iskolás gyerekek gyönyörűen

megtisztították az iskola és a Szent László-patak közötti

területet, Bottáné Böröczffy Erzsébet kertépítő mérnök,

és Botta Gábor kertészmérnök kezelésbe vették a régi

fákat és bokrokat, megmetszették, alakították, vagyis

megfiatalították a meglévő növényeket.Ifj. Botta Pál

(Palika) kertépítő és munkatársai a támogatásból

vásárolt nagyméretű őshonos fákat szakszerűen elültet-

ték, és kalodákat (védő karókat) tettek köréjük, hogy

megvédjék a fákat az erős széltől és a mindennapi játék,

focizás közben előforduló veszélyektől. A Teremtőkert

Egyesület tagjaival (Botta Veronika, Takács Edina,

Kovács Erika, Sármásyné Marika) és Hajbin Tímea

önkormányzati képviselővel elültettük a kisebb-na-

gyobb bokrokat, majd bekapcsolódtunk a közösségi tér

tavaszi felfrissítésébe. 

A több zsák szeméttől és őszi falevelektől megtisztított

tér hálásan lélegzett fel a tavaszi napsütésben. A jóleső

fáradtságot azokon a padokon ülve pihenhettük

ki,melyeket Barátki József készített adományként, és

szintén ő javította ki a kerítést is.

A fák és a bokrok azóta már gyönyörű leveleket hoztak.

Az Anyatermészet és az önkormányzat dolgozói gon-

doskodnak a locsolásról, és így reméljük hamarosan hűs

árnyat adnak az itt játszó gyerekeknek, vagy a ren-

dezvények alkalmával a résztvevőknek.

Köszönjük az Ökotárs Alapítványnak a támogatást, és

minden segítőnknek azt a munkáját, amelyet a közösség

érdekében, de elsősorban a gyermekeink javára végzett.

Veres Andreaa

Teremtőkert Egyesület alelnöke
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Az Önkormányzat szervezésében 2012. második

félévétől kezdődően helyi piac indul, minden hónap

első szombatján reggel 7-11-óráig a falu központ-

jában.

Terveink szerint a piacon vehetünk húst, füstölt árut,

zöldséget, gyümölcsöket, mézet, tojást, tejet és tejter-

méket illetve egyéb kézműves termékeket pl.: szap-

panokat, lekvárokat, szörpöket, ékszereket és finom,

friss házi süteményeket.

Kérjük azokat az őstermelőket, akik szívesen árusí-

tanák termékeiket , hogy egyeztetés céljából jelent-

kezzenek a 06-20-5221142-es telefonszámon, vagy

személyesen az önkormányzatnál!

Kedves Tordasiak!
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Április 20-án pénteken nagy izgalommal vártuk a

Csecsemőszínház előadását. Ismét tapasztalhattuk, hogy

hála Istennek rengeteg gyermek él a településen.  

A terembe lépve csak fokozódott a hangulat, mikor

meglátták a nekik kialakított hatalmas szőnyeget. Ezú-

ton is köszönetet szeretnék mondani Kalamár

Domonkos testnevelő tanárnak, aki rendelkezésünkre

bocsátotta a tornaterem szivacsait. 

Először bábszínház, majd közös játék következett. A

hölgyek táskáiból különféle érdekesebbnél érdekesebb

játékok kerültek elő.  Lehetett bújócskázni, babázni, szí-

nesen látni a világot egy óriás a szivárvány színeiben

pompázó ernyő alatt. Azt gondolom mindenki számára

jó móka volt!

Köszönöm a Csecsemőszínház tagjainak, hogy

műsorukkal színesítették a művelődési ház életét. S

végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az

összes szülőnek és gyermeknek a részvételt.  A jövőben

is várunk mindenkit szeretettel!

Április 30-án este került sor a májusfa felállítására a

művészeti iskolások jóvoltából egy színvonalas műsor

kíséretében. 

A gyerekek mielőtt birtokba vették volna a színpadot

először feldíszítették a fát, melyet aztán villámgyor-

sasággal a megjelent segítők fel is állítottak.

Első műsorszámként a Tordasi Pillikék tánccsoport 3.,

kamara csoportja VÁLASZÚTI TÁNCOK-at mutatott

be. (Fellépők: Barbarics Rebeka, Szpisják Doroti, Falusi

Csenge, Takács Viktória, Szabó Réka, Konczos Vince,

Pápai Áron, Sebestyén Ákos, Szilágyi Szabolcs,

Boldizsár Botond).

Őket Szabó Imola és Benkei Sára követte, kik SZÉKI

DALOK-at énekeltek.

Harmadikként a legkisebbek következtek. Között olyan

gyerek is felléptek, akik most álltak először színpadon

és  SOMOGYI JÁTÉKFŰZÉST mutattak be a legna-

gyobbakat megszégyenítő magabiztossággal. (Fellépők:

Benkő Gréta, Botta B. Boldizsár, Botta Benedek, Botta

Borbála, Csillag Zoé, Dénes Koppány, Diósi Csenge,

Enyedi Beatrix, Hajbin Sára, Kiss Alexa, Mihályfi

Barnabás, Miklós Boglárka Dóra, Pap Judit, Petz Ilona

Sára, Sármay Fanni, Sugár Lili, Süller Flóra, Szabó

Keve Csongor, Szabó E. Zalán, Szabó Kinga, Szilika

Domokos, Takács Boglárka, Tódor Álmos, Tóth Anikó,

Tóth Boglárka, Tóth Kata, Tóth Levente).

A kicsik játékát a Tüzifa népzenei együttes citera-

muzsikája követte, LŐRINCRÉVI DALLAMOK-at

adtak elő. Hangszeren játszott Sárossy Sarolta, Pásztor

Dóra, Pápai Áron és Domak Anikó, énekelt Szabó

Imola és Benkei Sára.

A színpadi utolsó műsorszámát,  dél-alföldi játékokat és

táncokat „Ki vagy te? „ címmel  a Pillikék legnépesebb

csoportja adta elő. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Csecsemőszínház

Majális 2012
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Nekik a talpalávalót a már színpadon lévő Tüzifa

népzenei együttes szolgáltatta. (Fellépők: Banyár Sza-

bina, Boldizsár Kolos, Csizmarik Valéria, Erdélyi

Csenge, Erdélyi Ferenc, Kárpáti Zóra, Laboranovits

Anita, Násztor Eszter, Pap Anna Sára, Pók Zsófia,

Schachay Viktória, Simon Kitti, Simon Olivér, Szigeti

Bálint, Takács Anna, Takács Réka, Turú András, Varga

Csongor, Varga Zsombor, Zoltai Tamás)

Végül, de nem utolsó sorban testvériskolánk tiszteletére

egy közös gyimesi héjsza következett a közönség

bevonásával. Itt aztán mindenki táncra perdülhetett!

Külön köszönet a felkészítő tanároknak, Németh Ildikó-

nak, Szabó Szilárdnak, Domak Anikónak s persze min-

denki Herta nénijének, Cselikovics Hertának a

viseletekért és gyerekek felügyeletéért.

Szent Péter ismét velünk volt, hiszen csodálatos reggel

virradt ránk május 1-én. A főzőcsapatok már nem sokkal

6 óra után elkezdtek gyülekezni a sportpálya

parkolójában.  Már a délelőtt folyamán lehetett érezni a

levegőben terjengő illatokat.

A hagyományőrző duatlonon minden korosztály

képviseltette magát, a szervezésben külön dicséretet

érdemel Simon György  és csapata (Tomai Zita,

Grabecz Magdolna, Fresch Andrea, Kónya Zsoltné

Csilla), akik a regisztrációban,  és a gyerekeknek, akik

az útvonal biztosításában segítettek. Külön köszönet il-

leti a Polgárőrséget, Andorffy Ottót és feleségét

Andreát, László Endrét, Báhidszki Gábort és feleségét

Mónikát, akik nélkül a verseny nem jöhetett volna létre.

Az 58 indulóból minden induló szerencsésen célba ért.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az ingyenes

légvárat és az ingyenes arcfestés sem volt kevésbé

népszerű.

Üde színfoltja volt a délelőttnek az aprónép számára

rendezett Baba-mama tánc Mihovics Márta jóvoltából.

Köszönjük neki!

A délelőtt talán legérdekesebb és magával ragadó ese-

ménye a Tordas  Zoo terápiás kutyabemutatója volt. A

gyerekek tátott szájjal figyelték az ügyesebbnél ügye-

sebb kutyákat, melyeket a műsor végén meg is simo-

gathattak.

Közben szépen lassan be is érkeztek a duatlon

résztvevői és az értékelés után a következő eredmény

született:

Ifjonc fiú A kategória (7 – 10 éves korig):

Vlad Flórián

Vécsy Zsombor Atanáz

Turú András

Ifjonc lány A kategória (7 – 10 éves korig):

Takács Réka

Kleman Noémi és Bikkes Virág

Gönczi Sára

Ifjonc fiú B kategória (11 – 14 éves korig):

Fülöp Attila

Preimayer Bence

Benkő Márton

Ifjonc lány B kategória (11 – 14 éves korig):

Bokros Blanka

Csapó Dalma

Suhanc fiú kategória (15 – 29 éves korig):

Pántya Bertalan

Kunsági Tamás

Suhanc hölgy kategória (15 – 29 éves korig):

Csoma Bernadett (nők között elsőként ért célba)

Puskás Réka

Felnőtt férfi kategória (30 – 49 éves korig):

Balogh Csaba

Weinelt László

Turú Gábor
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Felnőtt hölgy kategória (30 – 49 éves korig):

Halenár Krisztina

Blaskó Boglárka

Simon Boglárka

Éltes hölgy kategória (50 év felett):

Pántya Jánosné egyetlen indulóként

Éltes férfi kategótria (50 év felett)

Kerényi Csaba

Téglás Lajos

Csapatok:

Csabfül (Kerényi Csaba, Fülöp Attila és ifj. Fülöp At-

tila)

Duatlon bajnokok (Halenár Gergely, Kónya Bálint és

Vlad Flórián)

Super 3-as (Takács Réka, Bikkes Virág és Vécsy Zsom-

bor Atanáz)

A mezőny legfiatalabb versenyzője: Purnhauser

Benedek

A mezőny legidősebb versenyzője: Téglás Lajos

Különdíjat kapott Vogl Péter, mint a mezőny leg-

gyorsabb versenyzője.

A győztesek az érmek és kupák mellett a Vodafone

külön ajándékait vehették át Börcsök Kálmántól a

Mobil Palota Kft. ügyvezetőjétől. Külön köszönet nekik

is a felajánlásokért.

Minden résztvevő emléklapot, csokit, krumplicukrot,

ásványvizet és almát kapott. Az almát Weinelt László

és családja ajánlotta fel, köszönjük szépen!

MINDENKINEK MÉGEGYSZER NAGYON SOK

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

A duatlon eredményhirdetése után kóstoló útjára indult

a főzőverseny zsűrije, akik ismét nem voltak könnyű

helyzetben. A zsűritagok – Diószeginé Ica, Börcsök

Kálmán és Farkas István voltak s kemény kritikával il-

lették a finomabbnál finomabb étkeket. Volt köröm-

pörkölt, gőzgombócos káposzta családbarát paprikás

krumpli, marhagulyás, brassói és még sorolhatnám

tovább, így a zsűrinek  bizony nem volt könnyű dolga.

Természetesen minden csapat megkapta az ilyenkor

szokásos arany csontot, az üveg bort és az emléklapot.

Ettől függetlenül a zsűri a következő döntést hozta:

I. helyen Májer Lóránt és csapata leányfogó levese

végzett

II. helyet Göncziné Viktória csilis babja kapta

III. helyet Bucsi Istvánnné és kuktája Bucsi István

vargányás szarvasraguja nyerte el

A zsűri továbbá külön ajándékokat is kiosztott szintén

a Vodafone jóvoltából melyeket Farkasné Erika helyben

sütött palacsintája házi lekvárral töltve, Juhász Kriszta

Tavaszi levese és Puconci testvértelepülésünk külön-

leges Pacal levese nyerte el.

Külön köszönet illeti szervezőtársamat Farkas Istvánt.

MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT ÉS

SOK SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Vécsy Attila képe

Vécsy Attila képe
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Ebéd után a nagy meleg ellenére a Méta nevű népi

játékot próbálhatták ki az érdeklődők a füves pályán. 

A Bosnyák Lovarda jóvoltából lovagolhattak kicsik és

nagyok.

A gyerekeknek délután aszfaltrajz versenyt hirdettünk,

ahol a zsűri Horváth Györgyi és Domak Anikó tanárnők

rengeteg díjat osztottak ki. Minden gyermek emlék-

lapot, lufit és almát vehetett át. Köszönöm nekik a segít-

séget.

A nap folyamán iskolabővítésünk céljából süte-

ményvásárt szerveztünk. Köszönöm a szülői segítséget

és a pedagógusoknak, akik segítettek az értékesítésben.

Délután közepén a ZUMBÁS hölgyek vették bir-

tokukba a színpadot Takácsné Marton Gabi vezetésével.

Egy fergeteges bemutatót és kedvcsinálót láthatott a

népes közönségnek. Aki akarta ki is próbálhatta, már ha

bírta a tempót!

Közben elkezdődtek a füves pálya hátsó felén Erdei

János vezetésével a futballt kedvelők megmérettetése

is. Először apa – fia focimérkőzések zajlottak, majd 11-

es rúgó verseny. Utóbbi eredményhirdetésével, majd

egy kis zenei levezetéssel csengettük le a napot!

Köszönet polgármester úrnak, Tordas Község Önkor-

mányzatának, hogy anyagilag támogatta a rendezvényt.

Továbbá a karbantartóknak, technikusoknak és minden

kedves résztvevőnek!

Reméljük, hogy találkozunk 2013-ban is!

Simonné Bucsi Brigitta

megbízott kulturális szervező

KERTBARÁTOK KLUBJA

Június 7. csütörtök

Téma: Hordókezelés, tisztítás, karbantartás

TORDASI KULTURÁLIS NAPOK

Június 8. péntek

18 órakor Solymos Tamás Géza tordasi lakos fest-

ménykiállításának megnyitója a művelődési házban

Június 9. szombat 

17 órától Tordasiak a színpadon 

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény növendékei, rajz szak-

körösök kiállítása, Asszonykórus, Tordasi Dalárda és

még sokan mások. Helyszín a szabadtéri színpad és

környéke

Június 10. vasárnap 

15 órától a tordasi színjátszó kör premierje a művelődési

ház színpadán

Fazekas Mihály: Ludas Matyi népi színjáték Dargay At-

tila azonos című rajzfilmjének felhasználásával szín-

padra írta: Kéri Ferenc Rendező: a társulat vezetője

Somfai Sándorné

Júniusi előzetes

8
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Csukás István: Kicsi dalunk

Kicsi dalunk szálljon, szálljon,

Zöld levél nő ágon, fákon,

Májusi nap süssön, süssön,

Árpa, búza jól megnőjön.

A Kisbíró előző számában már olvashatták, hogy neki-

láttunk az óvodaudvar parkosításának. Köszönetünket

szeretnénk kifejezni mindazoknak akik segítettek, külön

kiemelném a Botta családot, és köszönjük azoknak akik

pénzbeli adományukkal támogatták az udvarrendezést.

Előreláthatólag június első felében vehetjük birtok-

unkba az óvodaudvart.

Április utolsó péntekjén a fiúk májusfát állítottak a

lányoknak. A fát a nagycsoportos fiúkkal vágtuk ki és

vittük az óvodaudvarára nagy titokban. A hagyo-

mányokhoz híven koszorút is kötöttünk rá.A színes sza-

lagok felkötésében a középsős és kiscsoportos fiúk is

segítettek.Nagy volt az izgalom. Mikor felállítottuk a

fát a lányokat kihívtuk és körbetáncoltuk, messzire

szállt a vidám gyermekzsivaj. A tánc után szalagos

bokrétát készítettünk.

Május első hetében az édesanyákat köszöntjük. Május

16.-án a Pákozdi Arborétumba megyünk kirándulni,

Mesevár Hírek 

Ludas Matyi

A TORDASI SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT BEMUTATJA
Fazekas Mihály műve alapján íródott

LUDAS MATYI
című zenés népi játékát

a Művelődési házban

2012. június 10-én
délután 3 órai kezdettel

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Szereposztás:
Ludas Matyi Nemes Andrik Dávid 8.o.tanuló
Libái - Simon Kitti

-Simon Olivér
-Kenyér Mónika
-Kenyér István

Matyi anyja Simonné Bucsi Brigitta
Döbrögi Gurabi Tibor
Döbröginé Gurabi Tiborné
A lányuk Amália Varga Erzsébet
Scorbuntius, tudós doktor Simon György
Ispán 1. Téglás Lajos
Ispán 2. Király Imre
Kofa 1. Téglás Margó
Kofa 2. Máté Ágnes
Kofa 3. Pintér Sándorné
Kofa 4. Horváth Györgyi
Siheder 1. Májer Milán 6.o. tanuló
Siheder 2. Pajer Balázs 6.o. tanuló
Piaci vásározók        Gál Gabriella, Nagy Nóra, Simonné B. Brigitta
Világosító Bucsi Tamás
Rendező Somfai Sándorné

9
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ISKOLAI HÍREK

Nagyon vártuk a tavasz érkezését, a napsütést, a virágzó

fákat, a nyíló virágokat. Vártuk, hogy minél több időt

tölthessünk a szabadban, hogy még újult erőre kapva

teljesítsük mindannyian a hátralévő idő feladatait.

De előbb tekintsünk vissza az áprilisi eseményekre.

Szeretettel vártuk a leendőelső osztályos kisdiákokat

szüleikkel együtt az iskolai beiratkozáson. Ezúton is

köszöntjük őket és várjuk szeptemberben az

érkezésüket.

Részt vettünk Válon a Vajda Napok keretében rendezett

területiversmondó versenyen,ahol Májer Milán 6. osz-

tályos tanítványunk II. helyezést ért el. Az itt nyújtott

teljesítménye alapján meghívást kapott Veszprémbe  a

„Regösök húrján” elnevezésű országos vers- és próza-

mondó versenyre, reméljük itt is öregbíti majd iskolánk

hírnevét. Gratulálunk, ehhez pedig sok sikert kívánunk.

Köszönjük a meghívást a Szociális Otthon „Egészség-

napi” rendezvényére, ahol a 7-8. osztályos diákjaink

drogprevenciós előadást hallgathattak meg. Ugyancsak

szeretném megköszönni az intézménynek azokat a

védett növényekről, állatokról szóló plakátokat,

melyeket iskolánknak ajándékozott.

Hálával és köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek,

nagyszülőknek és diákoknak is, akik a vas- és

papírgyűjtésben segítségünkre voltak,a rakodásban, szá-

munkra autót biztosítottak.

Igazi élmény volt minden kisdiák számára az „Óz a

nagy varázsló” című zenés  mesejáték, melyet a

székesfehérvári Vörösmarty Színházban láthattunk.

Lezajlott a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére rendezett

iskolai szavalóversenyünk. 125 diák nevezett be a

versenybe, igazán dicséretes, hogy ennyien szerették

volna megmutatni tehetségüket. Jó hangulatban,

kellemesen telt el ez a délelőtt a gyerekek, felnőttek és

a vendégek számára is. Köszönjük, hogy sok szülő is

megtisztelt bennünket a jelenlétével. Valamennyi

versenyzőt dicséret illet. A nagy létszámra való tekin-

tettel négy helyszínen zajlott a verseny, így mindenütt

három fős zsűri hallgatta és bírálta a produkciókat, ter-

mészetesen jóindulattal és  előrevivő kritikával illetve

azokat. Ezúton is megköszönöm a zsűri tagjainak, hogy

elfogadták a felkérést, köszönöm a munkájukat.

A 2. osztályosok – a gyúrói tagiskola versenyzőivel

együtt – 39-en mutatkoztak be a zsűri előtt, őket Ihász

Róbertné (Erzsike néni) tanító néni, Lövei Eszter tanító

néni és Cselikovics Herta, a művészeti iskola titkára

értékelte.

Egy csoportban versenyzett, de természetesen külön

értékelve az 1-3. osztály. Az ő verseiket Domak Anikó

tanárnő, Horváth Györgyi tanárnő és Kocsis Mária

óvónő értékelte.

Az 5-6. osztályosok produkcióit Máli Réka tanárnő, 

a gyermekek már izgatottan várják. Készülünk a gyer-

meknapra és az évzárókra, ballagásra. Reméljük a gyer-

mekek sok-sok élménnyel lesznek gazdagabbak, jó

érzéssel gondolnak majd vissza évek multával az

óvodában töltött időre.

Milichovszkiné Szalai Ilona
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Kádár Ferenc református lelkész és Szabóné Hegedűs

Mónika a „Bábel” Alapítvány kuratórium tagja

értékelte.

A 7-8-4. osztályosok egy újabb helyszínen mondták el

verseiket. Őket Vinisné Hegedűs Jolán a gyúrói tagin-

tézmény vezetője, Apostagi Zoltán református presbiter

és Kosaras Péter Ákos iskolánk igazgatója hallgatta és

értékelte.

A következő eredmények születtek:

1.osztály

I. hely Rózsavölgyi Levente

II. hely Turda Noémi (Gyúró)

III. hely Hajbin Sára

Különdíj: Vadas Tibor (Gyúró)

Pap Judit

Zsűri dicsérete: Gál Réka és Szabados Csaba (Gyúró)

2. osztály:

I. hely Gladcsenkó Fanni (2.a.)

Takács Flóra (2.b.)

II. hely Petz Ilona Sára (2.a.)

Gladcsenkó Liza és Pók Zsófia (2.b.)

III. hely Erdélyi Csenge és Sugár Lili (2.a.)

Szabó Keve Csongor és Csillag Zsanett

(2.b.)

Különdíj: Vlad Flórián (2.a.)

Ulrich Bence (Gyúró)

Szalféter T. Szófia (2.b.)

Zsűri dicsérete: Zaka Liza (2.a.)

3. osztály:

I. hely Simon Olivér és Jézsó Kristóf

II. hely Schachay Viktória

III. hely Takács Anna

Különdíj: Pap Anna Sára

4.osztály:

I. hely Áldott Nóra (Gyúró)

Takács Réka

II. hely Cselikovics János

III. hely Flikinger Johanna

Zsűri dicsérete: Veszeli Vivien és

Nagy György (Gyúró)

Bagdi Réka

5-6. osztály:

I. hely Májer Milán 6.o.

Weinelt Veronika (5.o.)

II. hely Sánta Bernadett (Gyúró)

III. hely Falusi Csenge (6.o.)

Különdíj: Könyves Kata (6.o.)

Mészáros Károly (Gyúró)

7-8. osztály:

I. hely Fülöp Attila (8.o.)

II. hely Pásztor Dóra (7.o.)

III. hely Kónya Kitti (8.o.)

Zsűri dicsérete: Lepsényi Szilvia (8.o.) 
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Gratulálunk minden versenyzőnek, minden helyezést

elért tanulónak, dicséret illeti őket. Amíg a zsűri dön-

téshozatalra vonult vissza, az osztályfőnökök irányításá-

val, a felsősök Csernelyné Tengely Ágnes tanárnő, az

alsósok Csizmarik Andrea tanító néni vezetésével

műveltségi vetélkedőn vettek részt. A csoportmunkában

megoldott feladatlapok értékelése után az első helyen

végzett csapatokat díjaztuk, melyek a következők

voltak:

1.o. - Tóth Anikó

- Hajbin Sára

- Varga Bálint

2.a. - Hajbin Zsombor

- Ispán Martin

2.b. - Takács Flóra

- Szalféter T.Szófia

3.o. - Kesztler Dorottya

- Banyár Szabina

- Schachay Viktória

4.o. - Benedek Panna

- Bagdi Réka

- Turú András

5. o. - Bányai Barbara (Gyúró)

- Fuszkó Viktória (Gyúró)

- Horváth Kata (Gyúró)

6.o. - Bokros Blanka Tamara

- Könyves Kata

- Halenár Henrietta

- Benedek Kata

7.o. - Szécsi Richárd

- Urbán Jonatán

- Schachay Károly

8.o. - Kerényi Nóra

- Benkő Réka

- Varga Anna

- Nemes Andrik Dávid

Gyorsan elérkezett a szép május hónap, vele a majdnem

nyárias meleg. Még sok feladat áll előttünk. Most a leg-

fontosabb, hogy nagyon sok szeretettel készüljünk az

édesanyák és nagymamák köszöntésére. Évfolya-

monként különböző időpontokban várjuk őket szeretet-

tel, verssel, dallal és virággal kedveskedve.

Utolsó fogadóóránkat tartjuk május 7-8-án. Fontos,

hogy a tanév vége előtt tájékoztatást kapjanak a kedves

szülők gyermekük tanulmányi előmeneteléről, az e-

setleges problémákról.

Még az utolsó „hajrában” van esély javításra, jobb osz-

tályzat elérésére.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat iskolalá-

togatásra, illetve az 1.osztályban egy tanítási órában.

Még az ősz folyamán meghívást kaptunk a Kaland-

parkba, ahol az alsós tanulók már jártak, most a

felsőseink élnek ezzel a lehetőséggel. Köszönjük a

meghívást.

Ugyancsak látogatást szervezünk a Faluházba.

Környezetismeret, olvasás óráink tananyagába nagyon

jól illeszkedik a népi hagyományok, eszközök ismerete,

különösen, ha ez tordasi, vagyis saját szülőfalunk

értékeit mutatja be.

A Feldhoffer Kertészetbe szeretnénk látogatást tenni,

ahol a növények, virágok szeretetéről, ápolásáról, gon-

dozásáról hallhatunk néhány szót és láthatjuk a szebb-

nél-szebb virágokat.

A 7-8. osztályos tanítványaink angol nyelvből alapfokú

próbavizsgát tesznek, reméljük sikerrel.

Mint évek óta, most is HANGSZERBEMUTATÓT tar-

tanak számunkra a művészeti  iskola tanárai és

növendékei.

Néptánc fesztiválon lépnek fel néptáncosaink Székesfe-

hérváron május 19-én.

Május 30-án zajlik le a 4-6-8. osztályos diákjaink

Országos Kompetencia mérése. Az ezzel kapcsolatos

tájékoztatást valamennyi érintett diák és szülő meg

fogja kapni.

Kicsit előretekintve:

Május végétől folyamatosan zajlanak a tanév végi kirán-

dulások.
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Május 16 2.b. Minicity Interaktív kiállítás

Május 31-június 2. 7.o. Tóalmás

Június 4. 1.o. Csodák Palotája

Június 5. 2.a. és 2.b. Veszprém Állatkert

Június 7-8-9.      8.o. Tóalmás

Június 7-8.         5.o. Budapest(Margitsziget),Vászoly

Június 8.              3.o. Budapest (Planetárium Fűvészkert)

Június 12-13.    6.o. Ipolytarnóc

Június 14.      4.o. Budapest (Közlekedési Minisztérium)

Június 1-jén iskolai „KI MIT TUD?”. Megrendezésére

a Művelődési Házban kerül sor. Az érdeklődő szülőket

szeretettel várjuk.

Június 4-ét az Országgyűlés a Nemzeti  Összetartozás

Napjává nyilvánította, így valamennyi iskola prog-

ramjában szerepel a trianoni eseményekre való em-

lékezés. Június 4-én 1. órában emlékezünk mi is a

magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményére.

„Mert nem lehet feladni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet,

Jog és igazság, becsület, remény,

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,

Melyet magyar erő szerzett vitézül,

S magyar szív és ész tartott meg bizony.

Egy ezer évnek vére, könnye és

Verejtékes munkája adta meg

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”

Június 9-én a tordasi KULTURÁLIS NAP keretében

fellépnek a szabadtéri színpadon művészeti iskolás

növendékeink, legjobb vers- és mesemondóink. A prog-

ram folytatásaként a nemrég megalakult SZÍNJÁTSZÓ

TÁRSULAT is bemutatkozik. Június 10-én a műv.

házban a Társulat előadásában a Ludas Matyi című

zenés darabot láthatja az érdeklődő közönség. Min-

denkit nagy szeretettel várunk.

Június 12-én a Szülői Munkaközösség bevonásával,

Nagyné Schubert Réka védőnő segítségével

EGÉSZSÉGNAPOT szervezünk iskolánkban. 8 – 12

óráig zajlanak a programok. Egészséges ételeket,

salátákat, zöldséges kenyérre valókat készítünk. Kós-

tolgatás és a zsűri értékelése után a 3-4. valamint az 5-

6. osztályosok számára külön csoportokban előadásokat

hallgathatnak meg az egészséges életmóddal, táp-

lálkozással kapcsolatban. 

Közben a sport és mozgás fontosságára is felhívjuk a

figyelmet, a gyerekek különböző mozgásos játékokban

vehetnek részt az iskola udvarán.

Június 15-re tervezzük a hagyományos Sajnovics Nap,

Madarak és Fák Napja megünneplését, amely

elsősorban sportjátékokból, vetélkedőkből áll.

Nagy kéréssel szeretnék fordulni minden kedves

szülőhöz, aki gyermekét autóval hordja reggelenként az

iskolába.

Tisztelettel kérem a saját gyermekeink biztonsága

érdekében, hogy autóikkal ne álljanak meg az iskola be-

járata előtti szakaszon. 

Egyrészt a KRESZ táblák is tiltják ezt, másrészt a for-

galmat irányító gyerekek, akik fontos munkát végeznek

reggelente gyakran veszélyes helyzetbe kerülnek azért,

amiért előttük, vagy utánuk is autók állnak meg.

Kérjük már sokadszorra – hiszen az iskola mögötti

parkoló ezért lett kialakítva – ott álljanak meg autóikkal,

ott tegyék ki gyermekeiket biztonságban, s ha kell kísér-

jék az iskolába onnan. Tudjuk, hogy reggelente ott is

rengeteg az autó, nehéz parkolóhelyet találni, ezért

óvatosságra is kérem Önöket. Teszem ezt azért is, mert

sokan közlekednek kerékpárral is, hiszen valamikor ezt

a közlekedést is meg kellene gyermekeinknek tanulni.

Sajnos azonban a reggeli kerékpáros közlekedés sem

veszélytelen pontosan a különböző nem szabályos

helyeken való be- és leálló autósok miatt.

Megköszönöm mindenkinek, aki mostantól nagyobb fi-

gyelmet fordít erre, reménykedünk a balesetmentes

tanév zárásában.

Június 16-án 9 órai kezdettel tartjuk iskolai tanévzáró

ünnepélyünket. 

A felsoroltakból is látszik, hogy rengeteg a feladat és a

tennivaló, legfontosabb azonban a tanulmányi munka

pontos elvégzése.

A tanév során a diákjaink folyamatosan vettek részt

országos levelezős versenyeken.

Június elejére valószínűleg tudni fogjuk az ered-

ményeket, természetesen erről is be fogunk számolni.

Minden diákunknak szorgalmas és kitartó munkát

kívánok a tanév végéig, kívánok szép eredményeket,

majd a megérdemelt jó pihenést.

Végezetül hadd búcsúzzak néhány szóval 8. osztályos

diákjainktól, akiknek június 16-án utoljára szólal meg

az iskola csengője.



Szeretnénk felhívni a figyelmet a 10. alkalommal

megrendezendő tánc, zenei és kézműves táborunkra,

több szempontból. 

A jubileum miatt, szeretnénk testvériskolánk táncaival

foglalkozni, ezért Gyimesből hívunk nemzetközi hírű

és színvonalú oktatókat Sára Ferencet és Varga Zsuzsát,

és a Zerkula emlékzenekart, kiket kicsi koruk óta is-

merünk, szeretünk, sok közös élményünk van velük.

Sikereik koronája, hogy megjelent egy CD-jük és

legutóbb Kanadában turnéztak, ahol hatalmas sikerük

volt. 

Mindezek mellett vendégül látjuk a tábor ideje alatt a

Hidegségi testvériskola küldöttségét, gyermekeket,

pedagógusokat is, akiket mi látunk vendégül. Ők több-

ször fogadtak bennünket, akár  40-50 fővel is. Minden

alkalommal hatalmas élménnyel tértünk vissza Tor-

dasra, vendégszeretetük utánozhatatlan! Most szük-

ségünk van az ellátásukhoz anyagi és természetbeni

segítségre, kb. 30 főre lehet számítani. Ez ügyben vár-

juk jelzéseiket a művészetoktatás irodáján az ismert

elérhetőségeken.

A táborba nagy szeretettel elvárjuk iskolánk tanulóit,

kiknek ingyenes a részvétel (kivéve ha valaki étkezést

igényel). A tábor eredeti célja az volt, hogy a művészeti

iskola indítását segítse, és a tábor táncanyagának

választása is harmonizáljon a szeptemberben induló

néptánc szak anyagával.  A három napos közös élmény

ösztönzi, motiválja a gyerekeket, nagy kedvvel jönnek

az első tanórákra. Kérjük, a családokat, ha tudják,

közvetlen iskola kezdés előtt, rendezzék úgy nyári prog-

ramjaikat, hogy lehetősége legyen növendékeinknek

részt venni a tábor foglalkozásain, programjain. 

Köszönettel: a művészetoktatás

Kívánom, hogy találjátok meg számításotokat bármerre

is visz utatok. 

Sok sikert, szerencsét és persze kitartó szorgalmat

kívánok Nektek a továbbiakban is. Ne feledjétek ezt az

iskolát, amelyben elkezdtétek életeteket, ne feledjétek

tanáraitokat, akik ebben segítségetekre voltak.

Visszavárunk Benneteket szeretettel.

Fogadjátok búcsúzóul e néhány sort:

Ismeretlen szerző: 
Szonett ballagóknak

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,

a szó, a könny, a mosoly s a virág.

Körétek gyűlik szinte a világ,

s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.

Az életet, mely jutalmaz és büntet,

s melyben az ember örökké diák,

most jelképezi zöld májusi ág,

s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.

Szép lassúsággal, búsan szól az ének,

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,

a sok kopott pad integet felétek,

tán könny is csordul, nem tudni okát,

Elsápadva a messzeségbe néztek,

s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!

Somfai Sándorné I igazgató helyettes
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Szűcs Béla tánctábor 2012. augusztus 28-szeptember 1.

Helyesbítés

A mezei futóversenyen az eredmények felsorolásából kimaradt

Laboranovics Anita 4.o. 8. helyezést,

Kleman Noémi 4.o. 9. helyezést  és 

Halenár Gergely 4.o. 11.helyezést ért el.
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Tavasz végére, nyár elejére gyülekezeti életünk es-

eményei egyre sokasodnak. Ezekről hadd álljon itt egy

összefoglalás, mintegy „műsor előzetesként” – mi

minden áll előttünk a következő hetekben.

Májusban szép ünnepünk, a Pünkösd érkezik. A kará-

csony és a húsvét mellett ez a legtöbbek figyelmét el-

kerüli. Talán csak annyira vesszük észre, hogy az

ünneppel jár egy újabb hétfő, amikor nem kell dolgozni.

Lényegében viszont a keresztyén egyház születésének

ünnepe ez, amikor Isten kitöltötte tanítványaira

Szentlelkét, azok elkezdték bátran hirdetni mindazt,

amit Krisztusról tudtak és hittek. Az ő szavukra, a Lélek

hatására mintegy 3000 ember hitt és meg-

keresztelkedett. 

Mivel a pünkösd a hit megvallásának ünnepe is. Ezért

tartjuk ebben az időszakban – a pünkösd előtti vasárnap

– a konfirmációt, amikor a fiatal vagy felnőtt egyház-

tagok megvallják hitüket a gyülekezet előtt.

Pünkösdre készülve május 24-26. napjain 18 órai

kezdettel tartunk hitmélyítő alkalmakat templomunkban

„Vezess engem utadon” címmel.

A pünkösd utáni vasárnapon, június 3-án a gyermekek

felé fordul a gyülekezet figyelme. Ekkor tartjuk Hit-

tanévzáró Istentiszteletünket, amikor a hittanoktatásban

résztvevő gyermekek beszámolnak mindarról, amit az

év során tanultak.

A gyermekek számára az idei évben is tartunk nyári hit-

tanos hetet. Ennek időpontja július 9-13. Az önkor-

mányzati és gyülekezeti támogatásoknak köszönhetően

az idei évben sem kell kérnünk részvételi díjat, viszont

támogatást, felajánlást továbbra is köszönettel elfo-

gadunk. A jelentkezéseket június 3-ig várjuk!

Folytatódik külső átalakulásunk is. Hamarosan tető

kerül az épülő gyülekezeti házra, majd meg-

kezdődhetnek az épületgépészeti munkálatok. Sokan

sokféleképpen segítik a gyülekezetet, hogy mindenben

haladhassunk. Köszönet minden felajánlásért!

Még néhány hét, és az utcáról nézve ismét nehezen lesz

felismerhető a templom előtti kertrész. A tavalyi

kerítésépítés után a nyár elején ezt a munkát is foly-

tatjuk, a templom és a lelkészlakás előtti udvar áta-

lakításával, hiszen a pályázaton nyert támogatás

határideje sürget bennünket.

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr.” Elmond-

hatjuk ezt mi is a bibliai Sámuel prófétával együtt, és

ezzel a biztos reménnyel nézünk a most következők

felé.

Kádár Ferenc lelkipásztor

Egy kis előzetes

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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Három asszony ment vízért a kútra. Nem messze onnan

egy öreg üldögélt a padon, és figyelte, hogyan dicsérték

az asszonyok fiaikat. „Az én fiam - mondta az első -

ügyes és fürge. Felülmúlja fürgeségben a falu bármelyik

gyermekét." „Az én fiamnak - mondta a második -

olyan hangja van, mint egy fülemülének. Ha énekel,

mindenki csak hallgatja és bámulja őt." A harmadik

hallgatott. „Hát te miért nem dicséred a fiad?" - kérdezte

a két másik. „Nem tudom, mi miatt is dicsérhetném -

válaszolta - az én fiam nem rendkívüli gyerek és nincs

benne semmi különös."

Az asszonyok megtöltötték vödreiket, és elindultak ha-

zafelé. Az öreg lassan követte őket. Látta, milyen ne-

hezére esik az asszonyoknak, hogy a vödrüket cipeljék,

és nem is csodálkozott azon, hogy egy idő múlva letet-

ték terhüket, hogy egy kis levegőhöz jussanak. Ekkor

szembejöttek velük fiaik. Az első kézre állt és cigány-

kereket vetett. „Milyen ügyes gyerek!" - kiáltották az

asszonyok. A második egy dalba kezdett, s az asszonyok

meghatottan figyelték, könnyekkel a szemükben. A har-

madik fiú odaszaladt anyjához, szó nélkül átvette tőle a

vödröket és elindult velük hazafelé. Az asszonyok

odafordultak az öreghez és megkérdezték „Mit szólsz a

fiainkhoz?" - „A fiaitokhoz? - mondta csodálkozva az

öreg - én csak egyetlen fiút láttam!"

(Antenna 2010/1.sz.)

Változó apakép

Négyévesen: Az én apukám mindent tud.

Ötévesen: Az én apukám nagyon sokat tud.

Hatévesen: Az én apukám okosabb, mint a tiéd.

Nyolcévesen: Apu nem mindent tud jól.

Tízévesen: Apu gyerekkorában biztos minden másképp

volt.

Tizenkét évesen: Á, apunak erről fogalma sincs! Olyan

öreg, hogy már nem is emlékszik a gyerekkorára.

Tizennégy évesen: Ne is törődj a faterommal, olyan

régimódi.

Huszonegy évesen: Hogy ő? Ugyan már, képtelen ha-

ladni a korral.

Huszonöt évesen: Na igen, tud ezt-azt, de hát ennyi idő

alatt nem is csoda, ha ragadt rá valami.

Harmincévesen: Talán kérdezzük meg apa véleményét

is! Elvégre ő a legtapasztaltabb.

Harmincöt évesen: Egy lépést sem teszek, amíg apám-

mal nem beszéltem.

Ünnepi rendünk pünkösd idejében

Mennybemenetel napi Istentisztelet: május 17.

csütörtök 18 óra

Konfirmáció vasárnapi Istentisztelet: május 20. 10 óra

Hitmélyítő alkalmak: május 24-26. csütörtöktől szom-

batig 18 óra

Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet: május 27.

10 óra

Pünkösdhétfői Úrvacsorás Istentisztelet: május 28. 10

óra

Hittanévzáró Istentisztelet: június 3. 10 óra

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)

Anyák napi történet 3 fiúról

Az apák napját világszerte ünneplik. A legtöbb országban ma, azaz június har-
madik vasárnapján.

A BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI



Pál apostol az Apostolok cselekedetei 19,2-ben

megkérdezi az efezusbeli hívektől: „Kaptatok-e

Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Azok így felel-

tek: „Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van

Szentlélek.”

A Szentlélekkel kapcsolatos ismereteink nekünk, ma

élőknek is hiányosak lehetnek, talán azért, mert nem

forgatjuk eleget a Bibliát. Mivel az Írás a Szentlélektől

ihletett, annak értéséhez a megvilágosító utat ez az ige

mutatja, amely sok mindent elárul abból, amit Isten

jónak látott számunkra megmutatni. Mindnyájunk

számára sorsdöntő lehetne a Szentlélek munkájának jó

ismerete.

A Szentlélek titok. Halandó ész nem hatolhat Isten

titkaiba. A kijelentés igaz, és hinnünk kell. Mit mond

5Móz 29,29? „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyi-

latkoztatott dolgok pedig a mieink…A Szentlélek élet-

adó. Megdöbbentő és el nem felejthető idézet: „Ha csak

ő magára volna gondja, lelkét és leheletét magához

vonná, elhervadna együtt minden test, és az ember visz-

szatérne a porba.” (Jób 34,14–15)

A Szentlélek újjászül. „…ha valaki nem születik újon-

nan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

A Szentlélek munkálkodik a szívben. „Tiszta szívet

teremts bennem, oh, Isten, és az erős lelket újítsd meg

bennem!” (Zsolt 51,12) Amíg az ember a Szentlélek

munkája által szembefordítható saját bűnös tetteivel,

addig semmilyen bűn nem lehet megbocsáthatatlan,

akár tudatosan, akár tudatlanul követte is el. Mert „Isten

a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a megrepedt nád-

szálat nem töri el” (Ézs 42,3).

Áldott és irgalmas a mi Istenünk! Szentlélekre van

szükségünk imádkozáskor is. „…segít a lélek is a mi

erőtlenségünkön. Mert azt, amit kérnünk kell, nem

tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek

esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.” (Róm

8,26) A 138. zsoltár 3. verse pedig így szól: „Mikor kiál-

tottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem,

lelkemben erő támadt.”

Isten életünkben való örök jelenléte is a Szentlélek által

valósul meg: „Hová menjek a te lelked elől, és a te

orcád elől hova fussak?”(Zsolt 139,7) 

Ezek az igék teszik világossá és ismertetik meg velünk

a Szentlélek munkáját.

A Lélek gyümölcse. Pál apostol üzenetével a lehető

legszemléletesebben tárul elénk: „… szeretet, öröm,

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség,

önmegtartóztatás.” (Gal 5,22) Azt is írja Pál: „A

kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de

a Lélek ugyanaz.” (1Kor 12,4)

Ha hiányzik belőlünk az Isten élő lelki jelenléte, a

Szentlélek-nélküliség állapota vesz körül bennünket:

erőtlenné, békétlenné, örömtelenné, szeretet nélkülivé

válhat életünk. Pál apostol, amikor megtelt

Szentlélekkel, határozottan kijelentette: „Élek többé

nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

Él bennem a Krisztus – ez a pünkösd lényege! Kérjük a

Szentlelket, s megkapjuk!

Negyvenévesen: Kíváncsi vagyok, apám hogy csinálta

volna ezt. Olyan okos volt, és elképesztően tapasztalt.

Ötvenévesen: Bármit odaadnék, ha most itt lehetne

apám, és megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, hogy

annak idején nem értékeltem az eszét. Sokat tanulhat-

tam volna tőle.

Ann Landers

Sokan nem is tudnak arról, hogy létezik ilyen ünnep.

Pedig az első apák napját már 1910. június 19-én meg-

tartották az amerikai Spokane-ben. Fő szorgalmazója

egy Sonora Smart Dodd nevű hölgy volt. Háborús vet-

erán édesapja egyedül nevelte fel hat gyermekét, az ő

emlékére kezdeményezte az ünnep bevezetését. 1916-

ban az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is

megünnepelte családjával az apák napját, de hivatalosan

csak 1972-ben Richard Nixon ismerte el ezt az ünnepet.

forrás: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szol-

nok/bulvar/imadom-mert-o-az-apukam-312259

Pünkösdi gondolatok bibliai idézetek alapján
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Családos tábor Szigetmonostoron június 16.-23.

Megyei Ifjúsági tábor Nagyvelegen július 29. – augusz-

tus 4.

Napközis tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak a tor-

dasi parókián augusztus 13.-17.

Mindegyik táborunkba szeretettel várjuk a jelent-

kezőket! Elérhetőségeink: Süller Zsolt, 06-20-356-16-

86, suller.zsolt@evangelikus.hu

Süller Villő, 06-20-824-22-50, s.villo@freemail.hu 

A 2010-es őszi szezon a más csapatba távozókról,

sérülésekről, nehezen összeálló csapatról és a 15 mecs-

csen megszerzett 7 pontról szólt. A mélypont a mányi

meccs volt, ahol 7-en voltunk, és amikor kapusunk

Miska 6 embert kért a sorfalba, csak mosolyogva

néztünk vissza rá... A tavasznak az utolsó helyről vág-

tunk neki. 2011 elején kérdéses volt, lesz-e csapatunk

pár hónap múlva. Szerencsére a sérültek egy része

felépült, a kimaradozók ismét rendszeresen lejártak.

Megint nem az volt a kérdés, hogy leszünk-e 11-en,

hanem az, ki legyen a kezdőben. Jöttek az eredmények

is. 15 meccsen 18 pont, 11. hely a bajnokság végére.

Jobb lett a hangulat az öltözőben is.A 2011-es őszi sze-

zont már a 34-ik évüket betöltő fiatalokkal

megerősödve, az előző évinél bizakodóbban vártuk. 11

meccsen 16 pont, 7. hely a 12 csapatos mezőnyben

nagyjából megfelelt a várakozásainknak. A szezon

utolsó meccsén az addig 100%-os Sóskút ellen aratott

7-5-ös győzelmünkre a teljes mezőny felkapta a fejét.

Rendszeresen mozog 15-20 olyan (döntő többségében

tordasi) felnőtt ember, akik egyébként valószínűleg

csendben, lassan, de biztosan gyűjtenék a kilókat, a

különböző betegségeket. Jó a hangulat, számíthatunk

egymásra és egész gyakran győzni is tudunk. Kell ennél

több? Köszönjük a falunak a pályát, a támogatást és a

lehetőséget: Tordasi öregfiúk

Foci – Öregfiúk – visszatekintés a 2011-es évre

Nyári táboraink

A sportegyesület hírei

Kérek minden kedves szülőt,

hogy ahogy gyermekük betölti

az adott hónapban a születés-

napját, jelentkezzenek stá-

tuszvizsgálatra. A következő

korcsoportot érinti: 1éves, 2

éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6

éves  gyerekek. A szűrővizs-

gálat 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

RINGATÓ foglalkozás lesz Május 24-én 10:15-kor az

Evangélikus Gyülekezeti Teremben.

Mindenkit szeretettel várunk!

Bővebb információ:  www.fiskus.hu  és a

www.ringato.hu  honlapokon valamint a védőnőnél.

VÉDŐNŐI HÍREK

Védőnői tanácsadás 



Öregfiúk  Tordas focieredmények

2012. tavaszi szezon

2012. 03.31.  Gyúró-Tordas   2:2

2012. 04.07.  Tordas-Herceghalom   1:5

2012. 04.14.  Zsámbék-Tordas      7:0

2012. 04.21.  Tordas-Felcsút    3:3

2012. 04.28.  Törökbálint-Tordas mérkőzés elmaradt,

egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

2012. 05.05.  Tordas-Tárnok  2:2

pályafoglalási igényeket kérjük a tenisz@tordas.hu

címre elküldeni

2012. évi teniszpálya használat  díjai 

pálya díjak: 30 000,-ft/ szezon/óra

kiemelt tagsági: 20.000,-  

tagsági: 15.000,- ( szabad pályáktól függően játszhat )

tordas-gyúrói diák: regisztrációt követően 1 000,-

ft/család ( 14  éven aluliakat csak szülő regisztrálhat )

óradíj: 2.000,-   telefonos egyeztetéssel  30-93-95-017

Pályahasználat  sorrendje azonos időpont esetén :

1. szezonra foglalt pálya             2. kiemelt tagsági dij                    

3. tagsági dij        4. óradijas                5. diák

A  pálya és klubház kulcsa a benzinkútnál elkérhető 

regisztrált tagok  számára.

minden  játék előtt a pályát meg kell locsolni !
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Nagy lelkesedéssel és elszántsággal léptek pályára

focista gyerekeink a május 5-én megrendezett Gyúrói

Focinapon. 4 korcsoportban képviselte településünket,

mindenkinek sok szeretettel gratulálunk!

A legkisebbek az U7-es korosztály csapata: Porkoláb

Zoltán, Payer Zalán, Gyótár Kevin, Vlad Zoltán, Takács

Barnabás és Balogh Márton.

Az U9-es korosztály csapata: Ispán Martin, Kenyér

István, Vlad Zoltán, Kenyér Mónika és Milihovszky

Sándor.

Az U11-es korosztály csapata: Sztyélik Dorka, Vlad

Flórián, Erdei Gergő, Kónya Bálint, Halenár Gergely,

Payer Márk, Simon Olivér és Teszár Vilmos.

A legidősebb U13-as korosztály csapata: Bék Márk, Gál

Máté, Payer Balázs, Bárányos Gábor, Halenár Gergely,

Halenár Henriett, Márhoffer Szilveszter, Benkő Márton,

Szabó László és Varga Dávid a kapuban. A csapt tagja,

de a képről sajnos lemaradt Preimayer Bence.

Gyúrói Focinap

Aktuális információk

TORDAS SE TENISZ SZAKOSZTÁLY HÍREI
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A kellemes, tavaszi idő beköszöntével minden évben

megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások

száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be

a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s

utána a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyékában.

Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal

a jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangu-

latunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat

betartani.

- Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a be-

járati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre vesszük a hí-

vatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a

tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében

található értékeinket. A zsákmány többnyire táska

személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi vesztesé-

gen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a

kárt és a bosszúságot.   - Ha csak rövid időre hagyjuk el

lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen

ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk

be az ajtót!

- A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk

kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózko-

dunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent

is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál.

Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakok esetében

is.

- Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető,

hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz

szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében

dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva

hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül be-

juthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat

értékeinkkel együtt.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük

hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis

odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás

bosszúságától!

Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos

jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kér-

jük Önöktől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát,

forduljon bizalommal a rendőrséghez!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Vigyázat! Besurranó tolvajok!

Az idei év első hónapjaiban ismét megnőtt illetékességi

területünkön a gépkocsi feltörések száma. Ezen

bűncselekmények esetében sokszor az emberek

könnyelműsége segíti hozzá az elkövetőket a könnyű

zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek vonzzák a

bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltelefonra, az

ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára a tolvajok

gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket,

előfordul, hogy nem tulajdonítanak el semmit sem,

azonban a rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor

sem elhanyagolható. Kérjük Önöket, hogy - az áldozattá

válás elkerülése érdekében - fogadják meg

bűnmegelőzési tanácsainkat!

Soha, még rövid időre se hagyják személyes irataikat,

bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű okmányait

az autóban! 

Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! 

Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék ki

a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kivehető

rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben előlapja

levehető, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos

helyre!

Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak el-

pakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit!

Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák

fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár

percre távolodnak el a gépjárművüktől!

Használjanak mechanikai védelmi eszközöket /kor

Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban!
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!

A RENDŐRSÉG HÍREI
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Hulladékok szelektív gyűjtése Tordason

hulladék leadási hely

Papír Papír – Írószer – Ajándék Bolt Szabadság út 26.

PET palack Értelmi Fogyatékosok Otthona

Sütőolaj Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló

Szárazelem Községháza, Iskola,  Értelmi Fogyatékosok Otthona

Lejárt gyógyszer Gyógyszertár, Biopatika  ( Somogyi B. u. 16. )

Üveg Óvoda - tároló

Műanyag kupak Az iskolában az osztályfőnököknél

HIRDETÉSI TARIFÁK

Apróhirdetések

Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magányszemélyeknek 30 szóig 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,  
a további szavak 50 Ft/szó.

Keretes hirdetések

tordasiaknak nem tordasiaknak

egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft 9 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos
terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél 15 %
kedvezményt adunk. Évi hat számban történő,
azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetés-
nél 30 % kedvezményt adunk.

mány-, pedál-, váltó- zárat/ is a riasztóberendezés mel-

lett!

Újabb jelenségként figyeltük meg, hogy a tolvaj a gép-

kocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt cso-

magtartót is, és onnan tulajdonít el értékeket. Ezért

kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még

a csomagtartóban sem!

Amennyiben bűncselekményt észlelnek, forduljanak

bizalommal a Rendőrséghez, hívják az ingyenes 107-

es, 112-es telefonszámot.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Fizetés a megjelenés után történik,
az árak tartalmazzák az áfát.

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
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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

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

Fülakupunktúrás Addiktológus,
Természetgyógyász,         
Masszázs  terapeuta

Tóth  Gáborné 
Tordas, Somogyi

B u.16

Időpont egyeztetés
Tel :06-30-268-58-43, 06-22-

467-650 
Rendelési idő:

Hétfő,Kedd  9-11-ig
Szerda,Csütörtök,
Péntek 17-19-ig


