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KÜLDJ RECEPTET,  
JÁRJ NYITOTT  

SZEMMEL ÉS NYERJ!

Részletek a  
19. oldalon

Eboltás

Tordasi Hangya  
Kulturális, Családi  
és Gyermeknap

Tordasi Piac

Tordasi Piknik

PROGRAMOK

Május 7.

Június 1-2.

K - 17, 18

Szo-V

Szo - 7:00

Sze

Május 4.

Május 1.

GYERMEKFESZTIVÁL 
A HANGYÁBAN

6. oldal

JUDO HÍREK

17. oldal

A KONDITERMEN ÉS 
A FUTÁSON KÍVÜL IS 
VAN ÉLET…

12. oldal
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Nagyon nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt inkább 
lehetetlen. Hiába tetszik sokaknak egy újonnan megvaló-
sult beruházás, ami rendezett, szép, praktikus és jó érzést 
is okoz, mindig vannak olyanok, akik próbálnak hibát, 
problémát találni benne. Nem olyan világban élünk, ahol 
természetes, hogy odafigyelünk másokra, és úgy tesszük 
a dolgainkat, hogy ne legyünk zavaróak. Emiatt kellenek 
a szabályok, hogyha már nem érezzük, akkor feketén 
fehéren leírják, hogy mit lehet és mit nem. Ennek elle-
nére vannak, akik nem tudnak róla (nem is néznek utána) 
és vannak, akiket nem érdekel. Pedig egyszerű az egész, 
át kell állni a másik oldalra, képzeljük bele magunkat 
a másik ember helyébe. Így könnyen rá lehet jönni, mi 
az, ami zavarja a másik embert, a közösséget és mi az, 
amit el lehet viselni. Mert azért mindig van, amit el kell. 
Egy határig. Mivel falun lakunk, van és lesz kutyaugatás, 
kakaskukorékolás, trágyázás a szomszédban, fűnyírás. 
Nyilván, aki olyan helyre költözik, egyéb dolgokkal is 
számolnia kell. Ha patak mellé, akkor lehet, hogy egy-
szer kiönt, ha oktatási intézmény mellé, akkor nagyobb a 
gyerekzsivaj. Két éve folyik eljárás a Sportegyesület és az 
Önkormányzat ellen az edzőpálya használatának meg-
szüntetése érdekében. Pedig amikor az illető a telket meg-
vette, azt a területet már akkor is edzésekre használták. 
Igaz, azóta többen futballoznak, de szerintem az siker, ha 
közel 100 tizennyolc év alatti gyermek játszik az Egye-
sületben, szabadidősport keretében. Természetesen meg 
kell próbálni részben orvosolni a problémáját, azonban a 
közösség érdeke sem csorbulhatna egy ember miatt.

Mindezek ellenére úgy gondoljuk, továbbra is fejlesz-
teni kell a települést, a környezetünket. A Hivatallal 
szembeni parkoló és környezete kialakításával elér-
keztünk a gyalogátkelő és az Óvoda közötti járda és 
térsége rendezésének a befejezéséhez. A legszebb az 
egészben, hogy ez, az emlékművekre kapott 500 000 
Ft kivételével, teljesen saját erőből történt. Mi találtuk 
ki, hogy nézzen ki. Az önkormányzat brigádja való-
sította meg, és az anyagok jelentős részét a korábbi 
beruházásokból megtakarított anyagokból fedeztük. 
Így kevésbé terhelte az önkormányzat mindenkori 
költségvetését, és mégis megvalósult, hasonlóan, mint 
sok minden más, jóval olcsóbban.

Egy újabb pályázat beadásáról döntött a testület, amely 
a Magyar Falu pályázati rendszer egyik eleme. Ezen a 
Hangya Művelődési Házban lévő színpadot szeretnénk 
úgy megnagyobbítani, hogy alatta tároló hely kerüljön 
kialakításra. A másik terv, hogy a nagyterem végén egy 
galéria építésével és a vetítő szoba összekapcsolásával egy 
újabb teret hoznánk létre a fiatalok részére. Ezenkívül a 
székek cseréjére, kisebb rendezvénysátrakra és több prog-
ram eszköz felszerelésére adjuk be az igényünket.

Jól sikerült a külső vállalkozó bemutatkozása, aki a 
közterületeink zöldfelületeit vágja, így az önkormány-
zati brigádra valóban csak a karbantartás, állagmegóvás, 
fák bokrok sövények ápolása és újabb kisebb fejlesztések 
megvalósításai hárulnak.

Ezekhez tegyük hozzá mi is a magunkét, gondozzuk 
az ingatlanjaink előtti területeket és örüljünk, hogy ilyen 
szép településen élhetünk!

 � Juhász Csaba polgármester

KÖSZÖNJÜK AZOKNAK:
 � akik nem ÉGETNEK avart és zöldhulladékot vasárnap
 � akik nem FOLYTATNAK HANGOS TEVÉKENY-
SÉGET (fűnyíróval, fűkaszával, láncfűrésszel, 
egyéb gépekkel) 11-15 óráig vasárnap

 � akik nem TÁROLJÁK az autóikat (pl. estétől reg-
gelig, vagy folyamatosan) közterületen úgy, hogy a 
gépjármű rálóg a járdára, az úttestre, vagy az árok-
ban áll (tönkreteszi az útpadkát)!

A TÖBBIEKNEK PEDIG TILOS!!

KÖSZÖNJÜK MÉG AZOKNAK IS:

 � akik figyelembe veszik, hogy körülöttük mások is 
élnek

 � akik figyelnek és jó kapcsolatban vannak a szom-
szédaikkal

 � akik befizetik az adóikat, étkezési számláikat
 � akik nem szemetelnek, és nem okoznak károkat a 

közterületeken
 � akik gondozzák az ingatlanjaik előtti területet
 � akiknek fontos a falunk, és tesznek is Tordasért!

• Tordas Községért Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07

• Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület
adószám: 18500165-1-07

• Tordasi Polgárőrség
adószám: 19097439-1-07

• Teremtőkert Egyesület
adószám: 18144150-1-07

• Tordas Sportegyesület
adószám: 19820923-2-07

• Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
adószám: 18618736-1-07

• Tordasi Gyermekekért Alapítvány
adószám: 18759716-1-07

• Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószám: 18486582-2-07

TÁMOGASSA CIVIL 

SZERVEZETEINKET  

ADÓJA 1%-ÁNAK 

FELAJÁNLÁSÁVAL!
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TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. március 
12-én tartott rendkívüli testületi ülésén a követ-
kező döntést hozta:

 � elfogadta a Proform 28 Kft. az Általános Iskola tűzjel-
ző rendszerének kiépítésére vonatkozó (3.791.515,- Ft+Á-
fa) árajánlatát, és megbízta a kivitelezőt a munkálatok 
elvégzésével.

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. március 
26-án tartott rendkívüli testületi ülésén a követ-
kező döntéseket hozta:

 � február és március hónapban önkormányzati telkek 
megvásárlására irányuló 3 vételi ajánlat érkezett, ame-
lyeket a testület elfogadott.

 � elfogadta a közterületek fellobogózásáról szóló rende-
letet, amely értelmében a nemzeti ünnepeken a Sajno-
vics teret kell fellobogózni.

 � elfogadta az önkormányzati közterületek fűnyírására 
vonatkozó, a Zöldzóna Plusz Kft.-vel kötendő szerződést, 
amely értelmében évente 5 alkalommal lesz fűnyírás. Ha 

az időjárás azonban szükségessé teszi, akkor a fontosabb 
helyeken többször is megtörténhet a fűvágás.

 � döntést hozott 3 önkormányzati bérlakás bérlésével kap-
csolatos kérelemről. Egyet támogatott, kettőt elutasított.

 � döntött az önkormányzati telkek víz és csatorna ellá-
tásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. Mindkét 
esetben elfogadta a Konstruktor Kft. (csatorna eseté-
ben 17.118.860 Ft, víz esetében 9.511.824 Ft) tett aján-
latát, és megbízta a kivitelezési munkák elvégzésével.

 � nem támogatta egy állampolgár önkormányzati terü-
letrészének vételi szándékát, amely saját tulajdonának 
növelésére irányult. 

 � nem támogatta egy lakos Helyi Építési Szabályzat mó-
dosítására irányuló kérelmét, amelyben a telke övezeti 
besorolásának módosítását kérte azért, hogy több ki-
sebb telket alakíthasson ki.

 � a köztisztviselőkével megegyezően, 200 000 Ft-ban 
határozta meg a Polgármester cafetéria összegét.

 � elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

 � elfogadta a Tordasi Könyvtár 2018. évi beszámolóját és 
a 2019. évi munkatervét.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók: 
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html

Ebek kötelező veszettség elleni összevezetett védőoltása
Tordas községben

2019. május 7. kedd 
17:00 óra Szabadság út 13. (volt Györgyi bolt előtt)
18:00 óra Köztársaság út 3. (Sportpálya)

Pótoltás: 2019. május 11. szombat
9:00 óra  Köztársaság út 3. (Sportpálya)
10:00 óra Szabadság út 13. (volt Györgyi bolt előtt)

Az összevezetett oltás díja: 5.000 Ft (a féreghajtó tabletta árát is 
tartalmazza)

Eb tartási helyén: 
időpont-egyeztetéssel (Dr. Pápai Péter, 06-30/414-5061)
Oltás díja: 5.500 Ft (a féreghajtó tabletta árát és a kiszállás díját is 
tartalmazza)

EBOLTÁS

Változott a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadása

Kedd  8.00-12.00, 13.00-16.30
Szerda  8.00-12.00, 13.00-15.30
Péntek  8.00-12.00

Hírek, események, közérdekű információk  
első kézből:

kövesse a Tordas Község  
facebook oldalt! 
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A GERINCTORNA  
JÓTÉKONY HATÁSA
Vajon miért jó a gerinctorna?

Mert ötven év felett szükség van rá, ezt mondják a szak-
emberek. Segíthet, hogy ne fájjon a derék. Legalább ennyi 
mozgás csak jót hozhat. 
A Hangya Művelődési Házban egy lelkes, ma már 
nem is annyira kis csapat, keddenként élheti meg ezt 
a komplex mozgásformát amely életünk számos terü-
letére változást hozhat. 
A gerinctorna az egész testre és ezen keresztül a lélekre is 
hat, befolyásolja mindennapjainkat, erősebbé, kitartóbbá 
és mozgékonyabbá tesz.
Egy jól felépített és megfelelően kivitelezett gerinctorná-
nak sokféle pozitív hatása van.
Most azokat a kézzelfogható, könnyen tapasztalható 
eredményeket szeretném leírni, amelyeket kitartó mun-
kával minden további nélkül játszva elérhetünk. 
Nézzük sorra, mit is várhatunk a rendszeres keddi óráktól.

Hátfájásunk enyhülése

A felborult izomegyensúly helyreállításával, a gyenge, 
összezsugorodott izmok megnyújtásával, az anyagcsere- 
és energiaellátás helyrebillentésével enyhíthetjük a nép-
betegségnek számító hátfájást. Ha mindehhez rendsze-
resen erősítünk is, a has- és hátizmok megmunkálásán  
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keresztül már nagyon sokat tettünk azért, hogy hátfá-
jásunknak, illetve a lumbális és nyaki gerincszakaszok 
deformitásából adódó egyéb panaszainknak búcsút 
inthessünk.

Helyes testtartás

A gerinctorna formálja alakunkat, megváltozik a testtar-
tásunk az edzések hatására. 

Erősebb izomzat

A gyakorlatok nagy része jól megdolgoztatja az izomza-
tot. Néhány hét elteltével már észlelhetjük, hogy bizo-
nyos izmaink, amelyekről eddig nem is tudtunk, mégis 
csak léteznek, nem tűntek el, sőt feszesebbek, keményeb-
bek lettek. 

Rugalmasabb izomzat

Az órákon a nyújtásnak is nagy figyelmet szentelünk, 
melynek következtében az izmok egy kicsit megnyúlnak, 
rugalmasabbá válnak, így mozgásunk is megváltozik, 
kecsesebb lesz. Nem az a lényeg, hogy izmot építsünk, 
csak úgy, önmagáért, mint egy testépítő, hanem, hogy 
a tudatos izomépítéssel megerősödjünk, a nyújtásoknak 
köszönhetően izmaink szálkássá, rugalmassá váljanak, 
és így elkerüljük a ránk leselkedő, rossz mozdulatokból 
adódó baleseteket.

Laposabb has

A kitolt has egyik oka nem a sok sör, hanem a gyenge 
hasizomzat, és ebből adódóan a rossz testtartás. Meg kell 
erősíteni a mélyhasizmokat, leadni néhány kilót és rend-
szeres hasizom-erősítő gyakorlatokat végezni

Hajlékonyabb test

Amint elkezdjük helyreállítani az izomegyensúlyt, a 
gyenge izmokat erősítjük, az összezsugorodott izom-
zatot vagy a nagy terhelésnek kitetteket pedig nyújtjuk, 
megnövekszik az ízületek mozgáspályája, magunkhoz 
képest lazábbak, rugalmasabbak leszünk. 

Testtudatosság

A gyakorlatok úgy épülnek fel, hogy egyre növeljék 
bennünk a testtudatosságot. Eleinte a legegyszerűbb 
gyakorlatra is nagyon kell koncentrálnunk, de később 
már élvezettel végezzük azokat a bizonyos összetett, 
akár tánchoz is hasonlítható gerinctorna gyakorlatokat. 
Mindez pedig segíti a test és lélek egyensúlyának meg-
teremtését, a kecsesebb, harmonikusabb mozgás pedig 
egész személyiségünkre kihat, természetesen módon 
növelve az önbizalmunkat.

Egyensúly

Az egyensúly fejlesztése minden életkorban kifejezet-
ten fontos, felnőtt, sőt idős korban is javítható, az élet 
minden területén hasznosítható. Az egyensúly elvesztése 
nagy veszélyforrás, ezért is kap kiemelt szerepet, ezen 
képességünk fejlesztése gerinctorna-órákon. Megfelelő



5T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 9 .  m á j u s

HÚSVÉTI  
NYUSZIFUTÁS 
TORDASON
Remek hangulatban zajlott az I. Tordasi Nyuszifutás. 
Kovács István, egykori maratonista, pekingi lángvi-
vőnk, a Nyuszifutás kitalálója, mikulásnagykövet 
volt a vendég, aki a bemutatkozást követően közös 
nyusziváró éneklésre buzdította a gyerekeket, amely-
lyel sikerült is előcsalogatni a Nyuszit, aki természe-
tesen nem üres tappancsokkal érkezett a Sajnovics 
térre. Közös futás után a gyerekekkel együtt a szer-
vezők elültették a Hangya Művelődési Ház udvarán 
a Tordasi Gyermekek Fáját, amelyet a rendezvényt 

megelőzően Juhász Csaba polgármester adott át az 
önkormányzat nevében. Az épületben folytató-
dott a program, ahol a „Hogyan sportol a Nyuszi?” 
című rajzpályázatok eredményét hirdették ki. Ezek 
után az egészséges táplálkozás jegyében támogatók 
által felajánlott répát, almát fogyasztottak a jelen-
lévők, akik Kovács István fotósorozatával tarkított 
olimpiai beszámolóját is meghallgathatták. Majd a 
fáklya is előkerült, amellyel fotózkodni is lehetett, 
valamint lelkesítő üzeneteket is írhattak valameny-
nyien az olimpikonoknak. Senki sem távozott üres 
kézzel, hiszen a rendezvény zárásaként újra a térre 
invitálták a gyerekeket, ahol rengeteg meglepetést, 
édességet, tojást lehetett keresni a fűben és a bokrok 
alatt. A hagyományteremtő szándékkal megvalósult 
eseményt a kegyes időjárás mellett, boldog arcok, 
elégedett mosolyok, kedves szavak tették teljessé.

egyensúly birtokában viszont akár a legváratlanabb, leg-
lehetetlenebb helyzetben is meg tudjuk tartani magunkat, 
izmaink megfeszítésével meg tudjuk tartani gerincünket, 
törzsünket, megelőzhetjük a sérüléseket.

Erőnlét

Mint minden sporttevékenység, a gerinctorna is növeli ter-
helhetőségünket, izomerőnket. Mivel nem egy hétköznapi 

„tornaóráról” van szó, olyan izmokat is megmozgatunk, 
melyekről már rég el is feledkeztünk, hogy vannak. 

Energiabomba

A gerinctorna növeli energiaszintünket, javítja kedvünket. 
Ezt tanúsíthatja mindenki, aki már eljött hozzám. Nem 
fáradtságot, hanem megújult energia-szintet hoz ez a torna.

Szeretettel várok minden kedves régi és új gerinc tornászt 
a Hangya Művelődési házba Tordason, keddenként fél 
tízre, és péntekenként 19 órára! 

 � Vankó Magdolna gerinctréner

Fo
tó

: M
ili

ch
ov

sz
ky

 E
m

ők
e



6 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 9 .  m á j u s

GYERMEKFESZTIVÁL 
A HANGYÁBAN
A Hangya Művelődési Ház szervezésében április 13-án 
lezajlott a régi „Ki Mit Tud?” versenyeket idéző I. Tordasi 
Hangya Fesztivál

Hatalmas siker, teltház, 20 remek produktum jelle-
mezte a hagyományteremtő szándékkal induló eseményt, 
amelyre számos település képviseletében, különböző 
műfajokban érkeztek győztes előadók. Köszönjük támo-
gatóinknak, a kedves közönségnek, a tehetséges fiatal 
sportoló és művészgenerációnak! Hatalmas gratuláció 
minden résztvevőnek, külön az abszolút győztes Dénes 
Koppánynak, aki a zsűri döntése alapján, One Man Show 
kabaréjával vitte a pálmát!

Zsűritagok: 
Fazekasné Domak Anikó (előadóművész, népzenész, etnográfus, 
Hangya Művelődési Ház - kulturális menedzser-asszisztens)
Éger L. László (előadóművész, dalszerző, szövegíró, műsorvezető, 
Hangya Művelődési Ház - kulturális menedzser, mb. vezető)
Zsűrielnök: 
Szabó Dávid (Dave) - előadóművész, zongoraművész, dalszerző

Fotók: Balogh Rita

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Kedves Tordasiak! Szeretnénk, ha első kézből értesülné-
nek aktuális eseményeinkről. Küldjék el email címüket  
a muvhaz@tordas.hu-ra, vagy iratkozzanak fel 
rendezvényeink valamelyikén, a helyszínen kihelye-
zett nyomtatványok kitöltésével, így biztosan nem 
maradnak le semmiről. A kapott email címeket bizal-
masan kezeljük, és kizárólag események promotálá-
sára használjuk fel. 

Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu

Fazekasné Domak
Anikó - kulturális
menedzser-asszisztens
+36 20 343 2119
muvhaz@tordas.hu

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
+36 22 780 726
+36 20 245 6734
muvhaz@tordas.hu
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ISKOLAI HÍREK
Mint az újság előző számában írtam, április hónap a „ver-
senyek” időszaka. Ilyenkor kicsit kitekintünk, s a területi, 
megyei meghirdetett versenyek résztvevői leszünk.  Mint 
minden évben, most is büszkélkedhetünk sikerekkel, 
szép eredményekkel.

Pázmándi Kempelen Farkas Általános Iskola által meg-
hirdetett matematika versenyen Völgyi Regő 1.b osztá-
lyos tanítványunk III. helyezést ért el, Szabó-Komoróczki 
Hanna 1.a osztályos tanítványunk 7. helyezett lett.

Ugyancsak Pázmándon a meghirdetett versmondó 
versenyen Kovács Dominik 1.b osztályos tanuló I helye-
zést ért el. Gratulálunk!

Vál megyei versmondó versenyt hirdetett, itt is szép 
eredményeket értünk el.

Kovács Dominik  1.b  II. helyezést,
Horváth Kornél  2.b  II. helyezést,
Erdei Áron  3.a  III. helyezést ért el.
Balogh Annamária 3.a osztályos tanuló 
 a zsűri különdíját kapta.

Szép Magyar Beszéd elnevezésű versenyen, melynek 
helyszíne Bicske volt, Dénes Koppány 6.a osztályos tanuló 
I. helyezett, Gáspár Lara 6.a osztályos tanuló II. helyezett 
lett. Gratulálunk nekik is.

Az Érdi Tankerület által szervezett Bólyai angol 
nyelvű versenyen többen is részt vettek iskolánkból a 
következő eredményekkel.

Mihályfi Barnabás  6.b 3. hely
Czirok Olivér  6.b  10. hely
Ispán Botond  5.a  15. hely
Kertész Antal  5.a  19. hely
Völgyi Bulcsú  5.b  20. hely
Dzsinich Lujza  7.b  12. hely
Kathy Dominik  7.a 13. hely
Kis Csenge  7.a  17. hely

Gratulálunk a gyerekeknek, s köszönjük az őket felké-
szítő pedagógusok munkáját.

A Költészet Napja tiszteletére iskolai szavalóver-
senyt rendeztünk. Mint ahogy minden évben most is 
szép létszámmal, összesen 164 szavalat hangzott el ezen 
a napon. Köszönjük a diákoknak a felkészülést, a szép 
verseket. A tanárok felkészítő munkáját is köszönet illeti.
Íme, az eredmények évfolyamonként:
1. osztály:

I. hely  Kovács Dominik  1.b
II. hely  Kurilla Júlia Mária  1.a 
 Bélai Kornél Márk  1.b 
III. hely  Simon Polli  Gyúró
Különdíj  Tóth Borostyán Richárd  Gyúró
 Boróczki Zénó  1.b

2. osztály:
I. hely  Vető Zsombor  2.a
 Mayer Liza  2.b
 Kelemen Laura  Gyúró
II. hely  Ribi Iringó  2.a
 Szabó Menta  2.b
 Kádár Ferenc  Gyúró
III. hely  Feldhoffer Eszter  2.a
 Tóth Márk  2.b
 Gyugyi Rozi  Gyúró
Különdíj:  Kocsis Lola Aisa  2.a
 Lábady Soma  2.b
 Szente Bianka  Gyúró

3. osztály:
I. hely Kalamár Tekla 3.b
 Láng Emese 3.b
II. hely Balogh Annamária 3.a
 Nagy Kinga Gyúró
III. hely: Völgyi Zselyke 3.a
 Bagdi Balázs 3.a
Különdíj: Erdei Áron 3.a
 Süller Noémi 3.a

4. osztály:
I. hely Tóth Simon 4.b
 Szente Natália Gyúró
II. hely Sármay Janka 4.b
III. hely Baranyai Orsolya Gyúró
Különdíj: Hüber Effi 4.b
 Szilassy Dorottya 4.a

5-6. osztály:
I. hely Lőke Viktor 5.b
 Kolozsvári Panna 6.b
II. hely Nagy Bíborka 5.a
 Könyves Zoltán 6.a
III. hely Porcz Balázs 5.a
 Dénes Koppány 6.a
Különdíj: Albert Sára 5.a
 Gyugyi Bori 5.a
 Feldhoffer Anna 6.a
 Diósi Csenge 6.a

7-8. osztály:
I. hely Tóth Johanna 8.a
II. hely Keleti Krisztián 8.b
III. hely Dzsinich Lujza 7.b
Különdíj: Kokavecz Ádám 8.b

Gratulálunk az összes résztvevő diákunknak, köszönjük 
a szép verseket, köszönjük a zsűri munkáját.

Egy kis pihenés következik a tavaszi szünetben. Kívá-
nom, hogy mindenkinek töltekezéssel teljen ez a rövid 
időszak, hogy sikerüljön a hátralévő időt, munkát, prog-
ramokat ugyanolyan lendülettel és aktivitással elvégezni, 
mint tettük eddig a tanév folyamán. 
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Gondolatok  
az iskolai életről, 
avagy kis pedagógus napi előzetes

Sokat gondolkodtam azon, hogy megírjam-e ezt a cik-
ket, vagy sem, de úgy érzem, kikívánkozik belőlem.

Megint egy nagyszerű rendezvényen vagyunk túl, 
mondhatnám  azt is, hogy „kipipálhatjuk”. De nem így 
van. Én látom a legjobban a háttérből, (vagy előtérből) 
mit dolgoznak a tanárok egy-egy ilyen rendezvényen, 
mert engem is „keményen megdolgoztatnak”. És most 
nem csak a futóversenyről beszélek, hanem a sok-sok 
programról, ami az iskolában, a faluban zajlik. Olyan 
színvonalas ünnepségek, amit jól megfizetett rende-
zőktől, és színészektől sem láttam, szavalóversenyek, 
sportversenyek, diákönkormányzat által megrendezett 
jótékonysági bulik, év végi programok, Alapítványi Bál, 

karácsonyi műsor, tánctábor, papír- és vasgyűjtés és 
sorolhatnám még. 

Rengeteg munka, idegeskedés (veszekedés is) van 
mögötte, de mikor lezajlott és jól sikerült minden, 
olyan jó érzés, hogy megint történt valami nagyszerű. 
A gyerekek jól szerepeltek, fegyelmezetten, komolyan 
végigcsinálták, a közönség és a szülők meghatottan 
gratulálnak, a tanárok fellélegeznek, mert ők még job-
ban izgulnak, mint a gyerekek, hogy sikerüljön. 

Teszik ezt úgy, hogy nem ezért fizetik őket. Közös-
séget építenek, élményeket adnak, életre nevelnek. De 
nem sokan tudják, hogy emögött mennyi munka van, 
mennyi odaadás, mennyi idő. Én tudom, és látom, ezért 
éreztem úgy, hogy ezt meg kell írnom.

És még azt, hogy bár nincs megfizetve, de a legjobb 
dolog, hogy ebben a közösségben élhetek, dolgozha-
tok, segíthetek tanároknak, gyerekeknek, szülőknek 
egyaránt.

 � Kalamár Márta

MESEVÁR HÍREK
„Beültettem kis kertemet a tavasszal” – csendül fel az ének 
a sok kisgyermek vidám ajkán. Igen, végre itt a tavasz, 
mikor már a szabadban is több lehetőség nyílik szalad-
gálásra, önfeledt játékra, a tapasztalatok, új ismeretek 
szerzésére.

Valóban az óvodában is megkezdtük a kerti magaságyá-
sok rendbetételét, a vetőmagok vetését a gyermekek nagy 
örömére. Persze, az éves kalendárium tavaszra is tartogat 
számunkra sok-sok érdekes témát és meglepetést. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kapcsán a 
Katica csoportosok szívhez szóló ünnepi műsorát látva 
méltóképpen megemlékeztünk a márciusi ifjakról. Sok-
sok huszárt, kokárdát, nemzeti színű zászlót készítet-
tünk ezen alkalomból, melyet az ünnepi műsort köve-
tően a Petőfi szobornál elhelyeztünk. 

Március 22-én a víz világnapján érdekes kísérle-
teket láthattunk és tapasztalhattunk meg a vízzel 
kapcsolatosan. A Nyuszi csoportosok megtisztítot-
ták a Szent László patakot a korhadt faágaktól, a Süni 
csoportosok pedig gólya lesre mentek a Gyúrói tóhoz. 

„Gyere, kis lepke,
szállj le az ágra,
ragyogj föl, csillag,
világíts az ágra,
Hullj eső cseppje,
Lágyan az ágra –
hadd dajkáljon 
száz kis bimbót
hajnal hasadtára.”

Kicsit előretekintve a következő feladatok várnak ránk:

 � Emlékezünk az édesanyákra, nagymamákra május elején.
 � A „Határtalanul” pályázat keretében május hónap-
ban 7. osztályos diákjaink Erdélybe utaznak, szép 
programok elé néznek.

 � Idegen nyelvi mérés, Országos Kompetenciamérés vár 
6. és 8. osztályos diákjainkra.

 � Várjuk a leendő 1. osztályosokat az iskolába, hogy be-

pillanthassanak kicsit  az iskolai Életbe. A tanító nénik 
felkeresik őket az óvodában, ismerkednek a kicsikkel, s 
majd szeretettel várjuk őket az iskolában.

 � Májusban megkezdődnek a művészeti iskola év végi 
vizsgái, s lassan a tanév végéhez közeledünk.

Kívánok mindenkinek kitartást, erőt, sikereket a hátra-
lévő időben.

 � Szeretettel: Somfai Sándorné
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Persze, számos lehetőségünk nyílik a csatangolásra. 
A Nyuszi csoportosok az Ürgésző hegyen túráztak, 

míg a Süni csoportosok a határba kirándultak Halenár 
Jenőhöz megnézni a tavaszi földmunkákat. Közben 
készülünk a húsvétra és bőszen számolgatjuk, hogy 
hány nap van még a nyuszi érkezéséig. Húsvéti játszóhá-
zunkban sok-sok színpompás meglepetést készítettünk. 
Nagycsoportosaink Martonvásárra látogattak színházi 
előadásra. A kis Csibe csoportosok napról napra egyre 
ügyesebbek. Nagyon szépen énekelnek, táncolnak és 
sokat csavarognak. 

Nagy örömünkre új óvodapedagógus kolléganőt is 
köszönthetünk közöttünk Szántai Szabina Orsolya sze-
mélyében, aki reméljük számtalan örömteli élménnyel 
lesz gazdagabb köztünk. 

Köszönjük Sági Anikónak a homokozó tisztántartását 
szolgáló takaró háló felajánlását, valamint a vetőmagokat. 

Ősszel még csak reménykedve vágtunk neki a feladat-
nak, hogy egy régóta dédelgetett álmunk, a „fészek hinta” 
megvalósuljon. A szülői közösségnek, kivitelezőnek, az 
óvoda dolgozóinak szorgos együtt-munkálkodásának 
köszönhetően a közelmúltban a gyermekek legnagyobb 
örömére birtokukba vehették ezt a remek játékot. Köszö-
nöm az apukáknak, név szerint: Farkas Zsolt, Karacsi 
Alpár, Bata Szebastian, Ferreira Gábor, Glevitzky Tamás, 
Szakmáry Zoltán, Elek Attila, Gaál Tamás, Mahó Péter, 
Diószegi Levente, Kállai Róbert, Popelka Csaba és 
Kitzinger Zsolt segítő támogatását, hiszen több napon 
keresztül dolgoztak, hogy az elképzelésünk mihamarabb 
megvalósuljon. 

Az idei évben is lehetőség nyílik az adó 1% felajánlására. 
A Tordasi Mesevár Óvoda alapítványa, a Százlábú Gyer-
mektámogató Alapítvány nevében hálásan köszönjük 
felajánlásaikat!

Az alapítvány bankszámlaszáma: 
10403174 – 50526767 – 72571002 K&H Bank.

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Mazzarello Szent Mária  
Dominika ünnepe Pest-
hidegkúton május 11-én

A szalézi család tagjai – immár tordasi iskolánk is – részt 
vesz a Don Bosco nővérek alapítónőjének, Mazzarello 
Mária Dominikának az ünnepén, Pesthidegkúton. A tor-
dasi gyermekek műsorukkal járulnak majd hozzá e jeles 
esemény méltó megünnepléséhez.

Don Bosco Mazzarello Máriában találta meg az 
alkalmas személyt, akinek segítségével életre hívta a 
Segítő Szűz Mária Leányai közösséget. Mária 1872-ben 
szerzetesi fogadalmat tett és főnöknővé választották; 
ebben a szolgálatban megmutatkoztak kiváló anyai és 
vezetői képességei. Vidámsága vonzó volt és magával 
ragadta a fiatal leányokat. Intézménye rohamosan fej-
lődött. A hit mélysége által evangéliumi értékű gazdag 
nevelési módszert hagyott leányaira. A felelős munka-
vállalás, őszinteség és egyszerű életvitel jellemzi ma is 
a nővérek életét.
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NYÁRI ORATÓRIUM 
június 17 és 21-e között
Örömmel hirdetjük, hogy napközis jelleggel hétfőtől 
péntekig nyári oratórium lesz a tanítás utáni első héten, 
naponta 8.00 és 16.30 között.
Mi a szalézi nyári oratórium?
Az oratórium nyári, nevelő tevékenysége (elsősorban 
alsós és felsős gyerekek számára):

 � játék és sport – mert a játék megtanít elfogadni és be-
tartani a szabályokat

 � kézműves foglalkozás – hogy mindenki kifejezhesse a 
saját kreativitását és fantáziáját

 � imádság – hogy növekedjünk Isten szeretetében
 � elmélkedés – hogy fejlődhessünk emberi és keresztény 

értékekben
 � séták és kirándulások – hogy a természetben együtt 
találjuk meg a teremtés szépségét

 � versenyek, tánc, műhelyek, strandolás, vízi akadály-
verseny, és még sok-sok újdonság…

Ebédet négy napra biztosítunk, szerdán pedig 
egész napos kirándulásra és strandolásra megyünk 
Péliföldszentkeresztre. 
A tábor díja 7500 Ft, ha egy családból több gyermek 
jelentkezik, testvérkedvezményt biztosítunk.
Jelentkezni a tordasioratorium@gmail.com címen lehet.
Szeretettel várunk minden gyermeket!

 � Nővérek és az animátorok

15 év nem nagy idő, szinte elröpül, de ha visszagondol az 
ember az eltelt időszakra, sok-sok örömteli pillanat jut-
hat az eszébe. Öröm volt látni az avató tordasiakat, akik 
2004. május 29-én birtokba vehették a falu egyik legszebb 
vendéglátó egységét, a Tordasi Csárdát.

Baráti beszélgetéssel indult a csárda története. Beszél-
gettünk, hogy milyen jó is lenne a faluba egy jó étterem 
és szállás lehetőségek kialakítása, és milyen jól ellátná ezt 
egy magánvállalkozás, milyen örömmel lehetne ezt csi-
nálni. Ki gondolta volna, hogy a beszélgetés megragad az 
egyik beszélgető fél agyában. A rendszerváltást követően 
a külterületi mezőgazdasági földek tulajdoni átalakulása, 
a tsz földek 1990-es évekbeli un. „nevesítése” megvál-
toztatta a tulajdonviszonyokat. Nemcsak a jó termőké-
pességű földeket kellett kiosztani, nevesíteni, hanem a 
rosszabbakat, a silányabbakat is.

Farkas Jenő, ki tudja miért, a „csapások”-nak nevezett 
silányabb minőségű területen látott fantáziát arra, hogy 
vállalkozásba kezdjen. A „cigánygödör”, mint szemét-
telep felszámolásával, oda gazdasági épületek megépí-

tésével kezdte el vállalkozását. A falu disznólegelőjét, a 
fölötte lévő erdőt megvásárolta, majd vadakat telepített. 
Ugyanekkor a baráti beszélgetés, mely egy vendéglő 
és szálláshelyek megvalósításáról szólt, kezdett testet 
ölteni. A Zsellérek dűlőben, a mai Páskom alatti vizes, 
lápos, nádas területen először a vadak itatására alkalmas 
tó kialakítására került sor, mely később engedélyezetten 
halastó besorolást kapott.

Menet közben jött meg az étvágy egy halastó kiala-
kítására, mellé pedig a csárda és egyéb épületek (szállás) 
megépítésére.

15 ÉVES  
A TORDASI CSÁRDA
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A csárda egy belső teremmel, egy zárt teraszos teremmel 
(vadászterem) és a kis tóra épített terasszal rendelkezett. 

Sok bontott építőanyag érkezett Budapestről Farkas Jenő 
ingatlanára, melyből utak és töltések is épültek. A bontási 
anyag sok hasznos építőanyagot tartalmazott, amelyből 
aztán megépülhetett a csárda épülete is.

Szép környezetben lévő új épület a település, de talán 
mondhatjuk a környék régen meglévő igényét elégítette ki. 
Végre egy olyan hely, ahol, ha úgy adódik, családostól, ven-
dégestől leülhet az ember, és eltölthet néhány órát. 

Farkas Jenő és felesége Toman Judit tordasi vállal-
kozók gondolatai, elszántságuk találkozott Huszár  

Sándor és Sípos 
Sándor vállalko-
zók elképzelésé-
vel, és a Három 
Sziget Kft. üze-
meltetésében 
m e g n y í l h a -
tott a Tordasi 
Csárda.

zárt terasz, a „Vadászterem” 

A csárda csak első lépés volt. A tervekben szerepelt szál-
láshelyek kialakítása is. Az elképzelések szerint Magyar-
ország különböző tájegységeire jellemző parasztházak 
épültek volna, természetesen komfortos és lakható álla-
potban. E tervek azonban nem valósultak meg. A csárda 
jól működött, felkapott helye lett a környéknek. A csár-
dához több fejlesztés is csatlakozott, mint a megépített 
kemence, de megépült a külső terasz és a szigeten eskü-
vők rendezésére alkalmas pavilon is.

A külső terasz alkalmas volt nagyobb rendezvények, lako-
dalmak lebonyolítására is. Az esküvők anyakönyvveze-
tővel történő celebrálása a helyszínen történt. Rendkívül 
felkapott lett, és sok nem helyben lakó esküvőjét tartot-
ták itt. Ez ma már olyan mértékű szokássá vált, hogy a 
település nagyságához képest az esküvők és lakodalmak 
száma havonta akár 3-4 is lehet.

A csárda díszére vált a falunak, és büszkén mondhattuk, 
hogy a környék legszebb éttermét, vele együtt egy gyö-
nyörű környezetet alkottunk.

A tó és a csárda volt a kiinduló pont. Ma már természe-
tes színfoltja Tordasnak a kibővített, más lehetőségeket 
is biztosító komplexum, kiegészítve a kalandparkkal, a 
vadnyugati faluval, sportpályákkal, gyermekjátszótérrel 
és a Tájházzal.

Érdemes volt nagyot álmodni, érdemes e komplexu-
mot üzemeltetni, hogy újabb jubileumi években büszkén 
emlékezzünk a kezdetre.

 � Márki Ferenc
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A KONDITERMEN ÉS 
A FUTÁSON KÍVÜL IS 
VAN ÉLET…
Amikor felkértek ennek a cikknek a meg-
írására, természetesen az volt az első, 
hogy fogom magam, és elmegyek, hogy 
a kültéri fitness gépeket kipróbáljam. 
Mert ugye, ha valamit láttál, de nem 
próbáltál, hogy is tudnál róla bármit is 
írni…? Úgyhogy mentem. Jött velem a 
férjem is, mondván, hogy majd ő lefotóz 
a gépeken, és akkor nekem is könnyebb 
lesz visszaemlékezni mindegyikre majd 
itthon. Nem minden gépen volt rajta, 
hogy milyen izmokat mozgat és hogyan 
kell használni, így mindketten kipróbál-
tuk végül az összeset. Hát… mire a végére 
értünk, lógott a nyelvünk! Tényleg! 

Vagyis nekem az lett annak a délután-
nak a legnagyobb tanulsága, hogy tényleg 
nem kell ahhoz elmenni egy kondite-
rembe, és sok pénzt arra költeni, hogy 
jól átmozgassam magam! És sok időmbe 
se került! Mert ezek a gépek úgy lettek 
összeválogatva, hogy mire az összeset 
kipróbáltuk, nem nagyon maradt olyan 
porcikánk, amit ne mozgattunk volna le! 

Hogy miről is beszélek...? A Gesztenyésen 
és a gyúrói kerékpárút melletti kültéri kon-
digépekről. Ja, hogy Te még nem próbáltad? 
Vagy láttad már, de sose tudtad, hogyan kell 
őket használni? Na, figyelj csak! 

A Gesztenyésen kezdtünk. Összesen 
tizenegy (igen, jól olvasod, 11!) féle gépet 
is találtunk a két helyszínen! 

Pár perc bemelegítés után (amit Neked 
is szívből ajánlok edzés előtt!) kezdtem 
alulról a mozgást, úgyhogy egy jó lábkö-
zelítő-távolító gépre álltam rá, a két lábam 
közelítésével és távolításával a külső- és 
belső combomat tudtam megtornáztatni. 
Hogy elöl se maradjon ki semmi, egy jó 
lábtoló gépbe ültem be, de első combra 
megtaláltam az ülő-lábbeakasztó/emelő 
klasszikust is. Egy kis csípőforgatás után, 
amit ülve és állva is meg tudtam csinálni 
kétféle gépen, jöhetett a hasizom. 

Ehhez tudtam kitámasztott derékkal 
lábat emelni alsó hasizomra. Aztán tud-
tam haspréseket csinálni a felső egyenes 

hasizmomra, és ami a hab a tortán, nagyon klassz szög-
ben áll hozzá a deréktámasz, sőt a lábam is be tudtam 
lent akasztani, úgyhogy teljesen kezdőként is nyugodtan 
beülhetsz ide! Hogy a nagyon fontos központi, tartóiz-
mokból a „hátsók”, vagyis a gerinc melletti izmaim és a 
derekam se maradjon ki, ugyanennek a gépnek a másik 

oldalán derékemeléseket tudtam végezni. 
Jöhetett a felsőtest, erre is több lehe-

tőség adott: tudtam a korongot tekerni, 
amivel a karomat tudom erősíteni, de 
húzódzkodó gépet is találtam. És ha ez 
nem lett volna elég, kardió napot is tart-
hattam volna az ellipszis tréneren. Akár a 
férjemmel együtt is, mert ez a gép kétsze-
mélyes, nem csak a saját erőnket, hanem 
egymás ellenállását is fel tudjuk hasz-
nálni az edzésre! 

Jól elfáradtunk, mire a végére értünk, de 
már annyira lelkesek voltunk, és úgy ter-
melődött a boldogsághormon a mozgástól, 
meg a hideg szélben jól ki is melegedtünk, 
hogy ha nem lett volna ez a cikk, akkor 
is átmentünk volna a kerékpárút mellé, 
hogy ott is mindent kipróbáljunk! 

Ott találtunk hasonló gépeket is, mint 
a Gesztenyésen, például itt van a húzódz- 
kodó gép „párja”, a felfelé toló gép. De 
volt egy nagyon jó kis kardió gép, vagyis 
mindjárt kettő: az egyik oldalán bicik-
lizni, a másikon pedig lépcsőzni lehet, 
úgyhogy a külön mozgó izomcsoportok 
után kifejezetten jólesett egyet tekerni, a 
férjem addig tolta a lépcsőn az emeleteket. 

És tudod, mi volt a legklasszabb ebben? 
Hogy újra úgy éreztük magunkat, mit a 
gyerekek a játszótéren! Mindent kipró-
báltunk, mindenre felálltunk, felültünk, 
egymást bíztattuk, hogy menni fog, jöhet 
belőle még egy, egymással szemben vagy 
háttal toltuk a gyakorlatokat – szerintem 
már nagyon régen nem szórakoztunk 
ilyen jól! Ekkor jutott eszünkbe, hogy 
igen, tényleg van élet a konditermen 
és a futáson túl is, sőt nulla, azaz nulla 
forintba került, hogy mint a gyerekek, 
kinyúlva, de totál boldogan érjünk haza! 

Te is kipróbálnád? Akkor menj el a 
Gesztenyésre és a kerékpárút mellé, hogy 
Te is legyél kicsit gyerek! Aztán meg majd 
menj el holnap is, meg úgy heti kétszer, 
háromszor, és aztán egyszer csak azt 
veszed észre, hogy a jó szórakozás mellett 
még fogytál is! Hát nem csúcs? Köszön-
jük, Tordas! 

 � Gál Ildikó
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XVI. Benedek pápa:  
Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe 
elküldted világosságodat.

A legmélyebb magány örvényében most és min-
denkor szereteted elrejtetthatalma lakik,

S titkaid közepette a megváltottak allelujáját 
énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, 
mely nem hagy tévelyegni minket,

S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, 
amikor mindenbizonytalannak látszik,

Adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdel-
met vív,

Elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,

Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,

Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,

Mint a hajnalfény, napjainkba,

Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történe-
lem nagyszombatjain.

Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,

A mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljö-
vendő dicsőséged felé. Ámen.

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MÁJUSI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyú-
rón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

 � Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között 
Gyúrón a közösségi házban

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

 � Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján 18 órától

Május 3.
első pénteken – szentmise 18.30-tól, 
előtte szentgyónási lehetőség

Május 5.
Édesanyák megáldása 
a szentmisét követően

CSÍKSOMLYÓRA  
LÁTOGAT FERENC PÁPA

„Tiszteletet, szeretetet, a helyiek munkájának az elis-
merését jelenti, ha valaki meglátogat egy másik embert. 
Igazán nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa méltónak 
talál minket arra, hogy meglátogasson. A székelyek szá-
mára, ez egy nagyon fontos esemény. Mindig is hűek vol-
tak Rómához, a katolikus egyházhoz, most ebből kapnak 
vissza egy kicsit” – idézte az Origo hírportál Böjte Csabát.

„Ahol a pápa van, ott dobog a katolikus egyház szíve, és 
nagyon örülök, hogy ha csak egy kis időre is, de Somlyón 
fog dobogni ez a szív. Mi is készülünk a gyerekeinkkel. 
Külön öröm számomra, hogy pont gyereknapon érke-
zik hozzánk” – folytatta Böjte Csaba, utalva arra, hogy 
Romániában június 1-jén ünneplik a gyerekeket.

NYÁRI EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR 
augusztus 12-16, Vértes
Szeretettel várunk nyári táborunkba idén is!

Ferenc pápa a pünkösdi búcsú előtt egy héttel tart szentmisét 
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Szerda

18:00
kéthetente 
(hónap 1. és 3. szerda) 
Házi közösség családoknál

Csütörtök

17:00
Barátkozók órája 
(Isten igéjét tanulmányo-
zók közössége)

Péntek

18:00 Férfikör 
hónap utolsó péntekén

Szombat

17:30
Ifjúsági alkalom,
Baptitea (minden hónap 
utolsó szombatja

Vasárnap

09:00
Bibliakör  
óvodás és általános iskolás 
gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

RENDSZERES ALKALMAINK

E
G

Y
H

Á
Z

A
K

A tábor naponta
8.00-15.00-ig tart.
Délelőtt 3 nyelvóra 
mellett megismerkedünk 
a Biblia üzenetével. 
Ezt is angol nyelven. 
Délutánonként sport, 
játék és vetélkedők 
gazdagítják a programot.

Szervezők: Tordasi Baptista Gyülekezet
Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítő Alapítvány 
(www.utaremenyhez.hu)

Várunk egyh
etes angol 

táborunkba
, 

ahol nyelvi 
és anyanye

lvi tanítók 

közreműködésével 
fejleszthet

ed 

nyelvtudáso
dat

3-8. osztál
yosok 

részére!

Időpont: 

2019. július 15-19. (H-P)
Helyszín: Tordasi Baptista Gyülekezet,
Dózsa György utca 7.

A tábor költsége: 7.000.- Ft/fő/hét
Testvéreknek kedvezmény!

További információ és jelentkezés:
Szilágyi Ruth: 20/8862369

Angol 
tábor

Címünk: 2463. Tordas, Dózsa Gy. 7. 
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com  
Honlap: www.tordas.baptist.hu
Gyülekezezet pásztora: Bokros László  
(Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Szeretettel hívjuk
hajnali imaközösségbe! 

Ha csak tíz perce van arra,  
hogy a munkába vagy a suliba  

indulás előtt imádkozzunk,  
akkor örömmel hívjuk! 

Azért, hogy a nap jól induljon! 

MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 
5:00 és 6:30 - között bármikor! 

HELYSZÍN: 
Tordasi Baptista Imaház 

Dózsa Gy. u. 7.

„És a hit ből fa ka dó imád ság meg sza ba dít ja  
a szen ve dőt, az Úr fel se gí ti őt,  

sőt ha bűnt kö ve tett is el, bo csá na tot nyer.”

Jakab 5:15
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Evangélikus Gyermektábor Gyúrón 
2019. július 15-19.  

 
SZERETETTEL VÁRJUK A 4-12 ÉVES GYERMEKEKET! 

Jelentkezés:  

Jasper-Makay Emese 

0630-372-7083, emese.makay1@gmail.com 

Jelentkezési határidő: június 15. 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

IV. TORDASI TAVASZ
Az idén is elérkezett első versenyünk ideje. 

Pályáink nagyon korán, már Gábor napra elkészültek. 
Sokan éltek a lehetőséggel és a sátrak bontását meg sem 
várva, már a szabadtéri élményeket részesítették előnybe.

A IV. Tordas Kupa április 13-án került megrendezésre. 
Meglehetősen borongós, és kifejezetten hideg időben – 9 
órakor 6 celsius – regisztráltuk a nevezéseket. Egyéniben 
két négyes csoportban alakult ki az elődöntő mezőnye. 
A tavalyi évhez hasonlóan ismét a martonvásári Dávid 
Roland és székesfehérvári Horváth Márk jutott a döntőbe. 
Itt Roland magabiztos játékkal vágott vissza a csoportkör-
ben elszenvedett vereségért és nyerte meg ismét a versenyt.

Párosban a Dávid Roland-Horváth Márk döntős páros 
győzött a Tóth Kata-Tóth Gábor családi páros ellen. 

Köszönjük Fehér Sándor versenybírói munkáját és Tóth- 
né Kati finom bográcsos főztjét! 

A verseny elején adtuk át a 2018. évi megyei bajnokság-
ban elért II. helyért járó érmeket csapatunk játékosainak. 
Ez évben ismét részt veszünk Fejér Megye bajnokságában, 
ahol négy fehérvári csapat mellett négy kisebb település 
– Agárd, Mór, Szabadegyháza, és Tordas – csapata áll rajt-
hoz. Reméljük, hogy az idén is legalább dobogós helyen 
végezhetünk! Párosok díjátadója

TENISZ

A IV. TORDASI TAVASZ KUPA  
idei győztese Dávid Roland, második Horváth Márk

SP
O

R
T
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BÁLI SZEZON
„Sokan voltatok, remek volt a hangulat – köszönjük, hogy 
eljöttetek!” – így zárta szavaival a fehérvári klub tulajdo-
nosa, Viszló Csaba a februári teniszbált.

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal és 
közösségi építő szándékkal rendezte a Kiskút Tenisz 
Klub az I. Fejér Megyei Teniszbált. Az esemény bevéte-
lével a fehérvári utánpótlást támogatja a klub. A bálon a 
beszélgetés, ismerkedés, no meg a tánc mellett fontos volt, 
hogy elismerjük a megye legjobbjait.

Bondár Anna a FED-kupán, Farkaslaki-Hints Flóra az 
L12-es Európa-bajnokságon, míg Udvardy Luca az L14-es 
Eb-n képviselte a klub színeit, így ők különdíjat vehettek 
át szombat este. Bihari József a 2018-as Szuperliga-győz-
tes Bregyó TE csapatkapitánya, Horog István (Agárdi 
TC), a megyei csapatbajnokság kiváló szervezéséért, míg 
Tóth Gábor (Tordas SE) a tordasi teniszélet újjászerve-
zéséért kapott Fejér Megye Teniszéért díjat. Ugyancsak 
ez alkalommal vehette át a Tordas TK csapatkapitánya 
2018. évben elnyert II. helyezésért járó kupát és érmeket. 
Gratulálunk!

UTÁNPÓTLÁS 

A tavaszi szezonban több L14 korosztályos versenyen 
is indult Tóth Kata Martina. 
Kata a januári fedett pályás OB-n az első fordulót 
sikerrel vette és a legjobb 16 közé jutott. Hasonló 
eredményt ért el budaörsi Dechatlon Kupán, majd a 
székesfehérvári Bregyó Kupán a döntőig menetelt.

Galgóczy Lajos tanítványai napról napra sokasod-
nak több korcsoportban. A tordasi gyerekek mellett 
egyre többen járnak Baracskáról és Székesfehérvár 
környékéről is, hogy a tehetségüket szorgalommal 
párosítva fejlesszék tenisz tudásukat. Kedden, csü-
törtökön és vasárnap szervezünk edzéseket, de a 
nyári hónapoktól kezdve ez bővülhet. Terveink 
közt szerepel egy gyermekverseny megrendezése a 
nyári tenisztábor idején. A tenisztábor június 17-21 
között kerül megrendezésre meghívásos alapon, 
illetve előzetes jelentkezések szerint limitált, 20 
fős létszámmal. A táborban 3-4 fős szakedzői stáb 
vezeti az edzéseket. Jelentkezni lehet Tóth Katinál 
a 30 26-858-43 telefonszámon.

Elérhetőségeink: 
teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek:
Galgóczy Lajos +36 30 41 44 975 
pályafoglalás, rendezvény info:
Tóth Gábor +36 30 93 95 017

TORDAS SE 1919-2019.
A TORDAS SE megalapításának 100. évfordulója alkal-
mából megrendezett bálon az egyesület elnöksége a 
tordasi teniszélet érdekében végzett kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréseként Tordasi Sportért emlékplakettet 
adományozott Dr. Homonnay Géza részére.

Teniszezőink a bálon: Galgóczy Lajos,  
Tóth Gábor, Dr. Homonnay Géza, Somlói József

Tóth Gábor átvette a Fejér Megye Teniszéért járó emlékplakettet

Kata a Bregyó Kupán
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Megyei Bajnokság
Fejér megyében a Tordas SE csapata az alábbi 17 
fős játékoskerettel vág neki a 2019. évi megyei 
bajnokságnak: 
Máté Zoltán, Somlói József, Csepeli Zsolt, Csepeli 
Tibor, Nánási Attila, Nánási Dávid, Tóth Gábor, Tóth 
Kata Martina, Hernádi Sándor, Kelemen Zénó, Vígh 
Miklós, Benkó Ádám, Berzy Lajos, Pántya János, 
Pántya Berci,  Hajbin Gergő, Fehér Márton.
A tavaszi fordulókra a májusi hétvégéken, míg az őszi 
fordulókra szeptemberben kerül sor.

XV. Menedzser Open 
páros verseny,  
tordasi selejtező

2019. 06. 15.  
(változás, új időpontban)

Tenisztábor kicsiknek  
és nagyobbaknak 2019. 06. 17-21.

Martonvásár-Tordas  
nyári kupa,  
Marton Open keretében

2019. 07. 20.

Martonvásár-Tordas 
Bajnoka, verseny a 
vándorserlegért

2019. 09. 14.

Diák A, B Magyar Kupa 
Minetechnik Kupa
CEGLÉD – 2019. 04. 07.

A korosztályos Magyar Kupa versenyen, sportolóink 
nagyon szépen teljesítettek. Mindannyian kemény küz-
delmeket vívtak. Geng Rozina és a Lövei testvérek a 
bronzéremért küzdöttek. 
Sajnos a Lövei testvérpárnak együtt kellett volna küzde-
nie a bronzéremért, ezért közös megegyezéssel Vilmos 
vette át a bronzérmet, Dániel pedig az ötödik helyen 
zárta a versenyt, ami számunkra ugyanazt az értéket 
képviseli, mint a bronzérem.
Résztvevők/eredmények:

Geng Rozina  III. hely 
Lövei Vilmos  III. hely 
Lövei Dániel  V. hely 
Könyves Zoltán  V. hely

Ribi Botond derekasan küzdött, de most nem sikerült 
helyezést elérnie.

JUDO - CSELGÁNCS

XV. Tökmag kupa
DOMASZÉK – 2019. 03. 23.

Szakosztályunk ifjú harcosai ezen a nemzetközi verse-
nyen is megállták a helyüket, újra bizonyítottak. Remek 
küzdelmekkel öt versenyzőnk dobogós helyen végzett, 
egy pedig az V. helyen zárta a versenyt.
Eredmények:

Geng Rozina  I. hely 
Szabó Levente  I. hely 
Lövei Vilmos  II. hely 
Szabó Csaba Dániel  II. hely 
Ribi Botond  III. hely 
Könyves Zoltán V. hely

Utánpótlás verseny
TOKODALTÁRÓ – 2019. 04. 06

Ezen a versenyen a kevesebb versenytapasztalattal ren-
delkező sportolóinkkal vettünk részt. Derekasan küzdöt-
tek és reméljük, hogy a jövőben is szép eredményekkel 
fogják gazdagítani szakosztályunk éremkollekcióját.
Résztvevők, eredmények:

Horváth Kornél  I. hely 
Szabó Marcell  II. hely 
Szabó Levente  I. hely 
Szabó Csaba  I. hely

VERSENYNAPTÁR 2019

 � Tóth Gábor, szakosztályvezető
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Új, könyvek érkeztek a könyvtárba. Mindenki talál 
magának az érdeklődésének megfelelőt. 
Szeretettel vár a Könyvtár!

Könyvtár májusi nyitva tartás

Hétfő 8:30 - 12 13:30 - 18
Kedd --- 13:30 - 18
Szerda --- ---
Csütörtök --- 13:30 - 18
Péntek --- 13:30 - 19
Szombat 8:30 - 12 ---
(kivéve: minden hó első szombatján - zárva)

 � Krajnyák Zsuzsa, könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK

APRÓHIRDETÉSEK KERETES HIRDETÉSEK

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

Nem tordasi magánszemélyeknek:  
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.

Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft
Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azo-
nos terjedelmű megjelenés esetén, előre 
fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi 
hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % 
kedvezményt adunk. Közösségépítéssel 
kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok, 
táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fize-
tés a megjelenés után történik, az árak tar-
talmazzák az áfát.

Tordasi Piac
M Á J U S  4 . 
S Z O M B A T

7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

KÖVETKEZŐ IDŐPONT: JÚNIUS 8.
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Találd ki, Tordas mely részén készült a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró Kép - (és az aktuális hónap neve) 
hivatkozással, névvel, email címmel a kisbiro@tordas.hu 
email címre kérjük beküldeni. Év végén a jó megoldást 
beküldők között 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés 
hónapjának 20. napja, 24:00.

TALÁLD KI, HOL VAN!

Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit 
bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a vil-
lámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre népszerűbb 
vegán ínyencségekig.

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos 
töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen megosz-
taná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel, névvel a 
kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van hozzá története, 
vagy képe a készítési folyamatról, azt is szívesen várjuk.

Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db 
10.000 Ft értékű vásárlási utalványt. 

Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem jele-
nik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről készí-
tett saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

RECEPT FÓRUM

Előző havi 
megfejtés: 

a fajta 
kisérleti 
állomás 
melletti 
feszület

R
E

C
E

P
T

R
E

JT
V

É
N

Y

?

MÁKOS TÚRÓGOMBÓC 
MEGGYSZÓSSZAL
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg túró
2 dl búzadara
4 tojás
1 zacskó vaníliás cukor
csipet só
15 dkg mák
15 dkg cukor

Meggyszósz:
20 dkg meggy
2.5 dl víz
0.5 l tej
3 evőkanál finomliszt
1 ek cukor (ízlés szerint)
1 db szegfűszeg

Elkészítés:
A túrót krumplinyomón törd át, vagy villával nyom-

kodd szét, majd a tojásokkal, a sóval, a vaníliás cukorral és 
a búzadarával keverd össze. Ha a massza homogén, és jól 
összeáll, takard le, és tedd fél órára a hűtőbe. Pihentetést 
követően formázz a túrós keverékből kisebb gombócokat.

Tegyél fel körülbelül három liter vizet forrni. Rakd bele 
a gombócokat, de arra ügyelj, hogy főzés közben ne érje-
nek össze. Majd mérsékeld a lángot, és körülbelül hat perc 
alatt főzd meg. Ha feljönnek a gombócok a víz felszínére, 
vegyél ki egyet, és vágd ketté. Ha egyforma az állaga, szű-
rőkanállal óvatosan szedd ki a vízből, csepegtesd le, és 
forgasd meg jól a cukorral összekevert mákba.

A szószhoz a meggyet vízben tedd fel forralni. Közben 
egy bögre tejben keverd ki a lisztet. Szűrőn szűrd át. Ha 
már a meggy jó, a lisztes tejet kavargatás mellett öntsd 
hozzá. Ezután elkezd jobban sűrűsödni, ezért kell még 
hozzá tej. Cukorral és szegfűszeggel ízesítsd.



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 10-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS

06 22/460-334

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.)

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs  14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sz  8-12
Cs   8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

H, Cs  8-14
K, Sz  13-19

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Máj. 21. K

Info: 
06/22 579-185  
www.vhg.hu

SZELEKTÍV

Máj. 23. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai

Helyszínek, programelemek  
hamarosan az esemény plakátjain,  
illetve a Hangya Művelődési Ház  
facebook profilján

2019. június 1-2.

Tordasi Hangya Kulturális,  
Családi és Gyermeknap


