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Kedves Tordasiak!
A mostani számtól közzétesszük a képviselőtestület által tavaly decemberben
elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvet folytatásokban.
Mert fontos, hogy mit építünk, hogyan alakítjuk a környezetünket Tordason!
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Tordasi Piac
A Baracskai Dráma
Klub előadása
18. oldal
Nemzeti Összetartozás
Napja megemlékezés
A Művészeti Iskola
év végi Gálaműsora
Egészség nap

Tanévzáró, ballagás

Ismét Manager Open Tordason

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
A helyi lakosság, a közintézmények vezetői, a helyben
működő vállalkozások és a helyi civil szervezetek képviselőinek támogatásával a képviselőtestület által 2016 decemberében elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia
szerint: Tordas egy olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol
van jövője a gyermekeknek éppúgy, mint az idősebbeknek, és ahol a közösségnek mindenki hasznos tagja lehet.
Bár így konkrétan nem fogalmaztuk meg, de valami
hasonlón dolgozunk már évek óta. A falu vezetése, a lakosság, a közösségek. Hogy többek legyünk, mint egy átlagos
kistelepülés. Ahol jól érezzük magunkat. Ez viszont nagymértékben függ a környezettől melyet közösen alakítunk
és gondozunk, és függ az itt működő közösségektől, akik
össze tudják fogni a lakosság egy-egy részét. Tordasra
folyamatosan költöznek be különféle emberek különböző
szokásokkal. Egy részük a településre, a közösségbe jön
lakni, egy részük a saját telkén él. Mindezek és a világ fejlődése is folyamatosan változtatja a falu összkultúráját, és az
emberek igényeit. Települési „őseink” több száz éve lakják
Tordast, építették újjá és alakították a ma ismertté, ahogy
évtizedek múlva mi is már csak a település történelmének
részei leszünk. De most rajtunk a sor, mi tehetjük olyanná,
ahogy a stratégiában is megfogalmaztuk, „ahol jó élni”. Ha
figyelemmel kísérik az elmúlt év fejlesztéseit láthatják, hogy
többek között fontosnak tartjuk az intézményeink felújításait, az egészséges életmóddal és a mozgással kapcsolatos
fejlesztéseket, közterületeink használhatóságának növelését, rendezettségét, és a közösség építését. A fejlődéssel és
a lakosság változásával egyre újabb igények merülnek fel,
amelyeket igyekszünk a lehetőségeinkhez képest kielégí-

Nagy ütemben folyik az
Egészségház átépítése
Elkészült a belső álmennyezet szerkezete és május végére
a helyére kerülnek a villanyvezetékek, a mennyezeti 20
cm-es hőszigetelés és a gipszkarton burkolat. Teljesen
kiépültek a víz- csatorna csatlakozások az épületben
és elkészültek az udvaron lévő hálózatra is a rákötések.
Elkészült a festés előtti glettelés és május végén elkezdődik a fal és aljzatburkolás (csempézés). Május végére a
helyére kerülnek a külső nyílászárók is. Terveink szerint
június végén az elkészült új részbe költözne át és a védőnői szolgálat, és ideiglenesen a háziorvosi rendelés. Ekkor
kezdenénk a jelenlegi orvosi rendelői rész belső felújítását.
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teni. Habár néha vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy
most már mindent az önkormányzatnak kellene megoldani.
Itt azonban figyelembe kell venni a többi kétezer ember
érdekét is. Ahogy a gyereknevelésben sem jó, ha mindent
megadunk, itt is hasznosabb lenne, ha saját maguk tudnák
megoldani a saját kis közösségük problémáit, természetesen
kisebb önkormányzati segítséggel. Így erősödne a problémával érintett kis közösség is, és sokkal inkább magukénak
éreznék a megoldott dolgot. Sok ilyen módon megvalósult
projekt volt az elmúlt években, amelyek azóta mindan�nyiunk hasznára váltak. Megtapasztalhattuk, hogy a saját,
a közös munkában sokkal több öröm és megbecsülés van,
mintha készen kapnánk valamit. Köszönjük azok munkáját, akik időt szánnak a közösségre, szolgálatot vállalnak
a többek érdekében. Nagyon sok feladat áll még előttünk,
melyek ugyan tervben vannak, de kapacitás hiányában csúszik a megvalósításuk. Ezért várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen részt vennének Tordas még jobbá, szebbé tételében.
Szépen haladnak a települési összkomfortosságunkat
növelő beruházásaink, az Egészségház, a Községháza
felújítása, a Sport- és rendezvénycsarnok terveztetése.
Ennek vázlattervét a képviselőkön kívül bemutattuk a
leendő felhasználóknak, akik jóváhagyásukkal véglegesítették a terveket és kezdődhet az engedélyeztetés. Ahogy
megtörtént az engedélyeztetés, bemutatjuk ezeket.
Május elején köszöntöttük édesanyáinkat, akik az életet adták nekünk, és akik édesapáinkkal együtt elindítottak azon az úton, amin ma is járunk. Június 4-én pedig
emlékezünk arra a napra, amikor „kis országgá” tettek
minket. Viszont nagy nemzetként legyünk büszkék arra,
amit elődeink adtak a világnak és tegyünk úgy, hogy egykor ránk is büszkék legyenek fiaink, lányaink!
 Juhász Csaba polgármester

Megkezdődött a Polgármesteri Hivatal felújítása is
A TOP 3.2.1. számú Önkormányzati épületek energetikai
felújítása című pályázatnak megfelelően elkezdődött a
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása is.
A tető külső lenyúlásának bontása után kijavításra
került a homlokzati vakolat, majd elkezdődött a 12 cm-es
kőzetgyapot hőszigetelés felrakása.
A homlokzat kialakításánál szeretnénk az épület századfordulós állapotát a mai kornak megfelelően részben
visszaállítani.
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Duatlon:
Ifjonc lányok:
I.
Bokros Johanna
II.
Balog Adél
III.
Tóth Boglárka
Ifjonc fiúk:
I.
Balog Marcel
II.
Kerényi Balázs
III.
Hüber Lambert
Suhanc lányok:
I.
Bokros Blanka
II.
Tóth Viola Anna
Suhanc fiúk:
I.
Varga Gábor
II.
Pajer Sándor Balázs
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Felnőtt nők:
I.
Kovácsné Molnár Mónika
II.
Blaskó Boglárka
III.
Blaskó Orsolya
Felnőtt férfiak:
I.
Pántya Bertalan
II.
Tóth Előd
III.
Pántya János
Éltes nők:
I.
Kovács Mónika
II.
Pántya Jánosné
Éltes férfiak:
I.
Báhidszki Gábor
II.
Kerényi Csaba

június

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

MAJÁLIS VERSENY EREDMÉNYEK
Főzőverseny:
I.
Vütyüli Gang
II.
Kovács Lányok
III.
Finánc és Társa NYRT.
Különdíjas: Turda Sándor
Strandröplabda bajnokság:
I.
Győztesek
II.
Marton röpi
III.
Öreg vém rókák

Ezúton is szívből gratulálunk a győzteseknek! Sok szeretettel várunk mindenkit
2019-ben is!
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Júniusi programajánló
06.01. (Péntek) 17:00 – Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából vetítéssel egybekötött előadás. Előadó:
Maruzs Roland (alezredes). A rendezvény ingyenesen
látogatható.
06.02. (Szombat) 07:00-11:00 – Garázsvásár – Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy
a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.
06.02. (Szombat) 18:00 – Légy jó mindhalálig a
Baracskai Dráma Klub előadásában. Részletek: a www.
facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon.
06.05. (Kedd) - Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár
minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub a HANGYA
Művelődési Házban.
06.09. (Szombat) 10:00-19:00 – Egészség nap – „Várjuk szeretettel előadásokkal, melyekben szó lesz az étkezési fortélyokról, a betegségek lelki okairól, alternatív
gyógymódokról, a vegyszerek nélküli háztartásról, a
gondolatok egészségre gyakorolt hatásairól. Pilates bemu-

tató keretében egyszerű, egészséget hozó mozgásformát
láthat és ki is próbálhatja. Ingyenes szolgáltatások keretében masszázs, kismama-masszázs, lágy-csontkovácsolás,
komplex testelemzés mérés, Zapper biorezonanciás mérés
is várja egész nap. Vásár keretében egészséget támogató
termékekkel ismerkedhet meg.”

Állandó programjaink
06. 04./11./ 18./ 25. (Hétfő) 16:00-17:30
Kattints nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek a
kisteremben.
06. 06./ 20. (Szerda) 13:00-16:00
Falugazdász ügyfélfogadás a kisteremben.
06. 07./ 13./ 21./ 29. (Csütörtök) 15:00-17:00
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében a kisteremben.
06. 08./ 14./ 22./ 30. (Péntek) 19 órától – HANGYA
Mozi – Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit. Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS

Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan
héten szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a 06 70/1992773-es telefonszámon.
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Lezajlott iskolánkban a Költészet Napja tiszteletére
rendezett iskolai szavalóverseny. A zsűri döntése
alapján a következő eredmények születtek.
2. évfolyam:
2. a

I. helyezett: Erdei Áron
II. helyezett: Kreka Botond
III. helyezett: Porcz Barnabás
Különdíj: Csoma Gábor
2.b
I. helyezett: Péter Borbála
II. helyezett: Kovács Dániel
III. helyezett: Tódor Szilas
Különdíj: Csohány Elizabet
Gyúró: I. helyezett: Ulrich Soma
II. helyezett: Áldott Levente
III. helyezett: Puskás Réka
Különdíj: Kondor Ádám
3. évfolyam: I. helyezett: Szente Natália, Gyúró
László Léla, 3. b
II. helyezett: Galkó Melinda, 3.a
Széll Bernadett, 3. a
III. helyezett: Szilassy Dorottya, 3.a
Varga Lotti, 3.a
Különdíj: Botta Ábel, 3. a
Hómann Jakab, 3.b
Tölgyesi Mirjam, Gyúró
4. évfolyam: I. helyezett: Kuti Eszter 4. a
Kovács Bence 4. b
II. helyezett: Nagy Bíborka 4. a
Frey Domonkos 4. a
III. helyezett: Józsa Botond 4. b
Tóth Julianna 4. b
Különdíj: Porcz Balázs
5-6. évfolyam: I. helyezett: Kolozsvári Panna 5. b
László Keve 6. b
II. helyezett: Tóth Levente 6. a
III. helyezett: Könyves Zoltán 5. a
Különdíj: Kása Panna 6.a
7-8. évfolyam: I. helyezett: Petz Ilona Sára 8. a
Lezsák Botond 8. b
II. helyezett: Csillag Zoé 8. a
Falusi Boróka 7. a
III. helyezett: Tóth Johanna 7. a
Különdíj: Gladcsenkó Liza 8. b
Feldhoffer Dániel 7. b
Kokavecz Ádám 7. a
Gratulálunk valamennyi versenyzőnek, dicséret illeti a
helyezést elért tanítványainkat.
A helyezettek közül néhány tanulóval részt vettünk a
VÁLI VAJDA NAPOK rendezvényén, ahol megyei szintű
szavalóversenyen képviselték diákjaink iskolánkat.
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Vajda János Megyei Szintű Szavalóverseny, Vál
eredményei
Frey Diána, 1. a
III. helyezett
Nagy Bíborka, 4. a
III. helyezett
Erdei Áron, 2. a
I. helyezett
Porcz Balázs, 4. a
III. helyezett
Kolozsvári Panna, 5. b különdíj
Gratulálunk az elért helyezésekhez.
Gyors ész, hamar kész matematikai-logikai területi vetélkedőn vettek részt 5.és 8.osztályos diákjaink Ercsiben
5. osztályos csapat: I. helyezést ért el
A csapat tagjai: Mihályfi Barnabás, Czirok Olivér, Keresztesi Krisztián, Szabó Levente
8. osztályos csapat: szintén I. helyezést ért el
A csapat tagjai: Ispán Martin, Kiglics Barnabás, Lezsák
Botond, Ulrich Bence
Büszkék vagyunk az elért szép eredményekre, gratulálunk.
Nyílt tanítási napon vártuk a kedves szülőket. Köszönjük,
hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket, meglátogatták a tanítási órákat. Köszönjük, hogy érdeklődéssel voltak az iskola falai között zajló mindennapi életünk iránt.
A DÖK szervezésében papír- és vasgyűjtést hirdettünk
meg, s ennek bevétele a DÖK pénzkészletét gyarapítja.
Köszönjük a kedves szülőknek, az SZMK tagjainak a
segítséget. Köszönjük a Fajtakísérleti Állomás Igazgatójának az évről-évre felajánlott önzetlen segítséget.
Május hónapban 6. és 8. osztályos tanítványaink megírják a központi idegen nyelvi mérés feladatsorát, majd
részt vesznek az Országos Kompetencia mérésben.
Alsó tagozatos tanulóink köszöntötték az édesanyákat
és nagymamákat anyák napja alkalmából.
A művészeti iskola hagyományosan megrendezett
Hangszerbemutatóját láthattuk, kedvet teremtve a tanulóknak ahhoz, hogy ismerjék, esetleg maguk is műveljék,
tanulják a népi hangszereket, zenét, éneket, a néptáncot.
Pünkösdkor művészeti iskolás diákjaink Gyimesbe
utaztak.
Május 25-én „Hello Tavasz” elnevezésű jótékonysági
bulin vártuk a szülőket, s mindenkit, aki részvételével
támogatja iskolánkat.
Május hónapban zajlottak a művészeti iskola tanév végi
vizsgái, majd a tanév végi osztálykirándulások következnek, tartalmas, érdekes programokkal.
Június 1-2-án a TORDASI KULTURÁLIS NAPOK rendezvényei zajlanak, várunk mindenkit szeretettel.
Lassan az év végi programok kezdődnek. Egészségnap,
Kedvencek Napja, Gyermeknap.
Június 15. az utolsó tanítási nap az iskolában. Ezen
a napon 1700 órai kezdettel tartjuk tanévzáró ünnepélyünket és ekkor ballagnak el ünnepélyesen végzős 8.
osztályos diákjaink.
5

ISKOL A

ISKOLAI HÍREK

Szeretném megköszönni minden kedves szülőnek a tanév
során nyújtott segítséget, legyen ez fizikai vagy anyagi
támogatás. Köszönöm a Polgárőrségnek, hogy egész tanévben szívügyüknek tekintették az iskola előtti forgalom irányítását, gondoskodtak a biztonságos közlekedésről. Minden segítséget, támogatást megköszönünk. Kívánok a nyári
hónapokra mindenkinek jó pihenést, sok szép élményt.

„Azért vagy itt, hogy mindent láss, értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
s az égbe szállj, nehogy a porba hullj!”
Szeretettel: Edit néni
Tordas, 2018.május 10.
 Somfai Sándorné, igazgató helyettes

MŰ VÉ SZE TI ISKOL A

„A MÉRAI CSORGÓ
VÍZ…”
2018. februárjában a Pillikék 3. csoportjával a Figurás
bérlet előadássorozatában vehettünk részt, mint fellépők
(előző számunkban már olvashattak róla). Áprilisban a
mérai Cifra Néptáncegyüttes volt a meghívott vendég.
Abban a szerencsében részesültünk, hogy megismerkedhettünk a csoport tagjaival. A táncosok április 18-án
megérkeztek hozzánk a kora délutáni órákban, egy kis
pihenés és ebéd után belevágtunk a közös délutánba.
Megmutattuk nekik, hogy jelenleg mi milyen táncokkal,
mely tájegységekkel foglalkozunk, majd ők is bemutatták
tudásukat nekünk. Végül a barátkozás után már együtt
roptuk a mérai táncokat kicsiny néptánctermünkben.
A jó kis fáradtság után a táncosaink családjaihoz tértek

haza a mérai gyermekek egy kis vacsora erejéig. Utána
ők még visszajöttek próbálni a másnapi budapesti műsorukra. Csütörtök reggel az éjszaka élményeit mesélve,
már kisebb barátságok köttetése után igazgató úr bemutatta nekik iskolánkat, majd Herta nénivel elkísértük
őket a tordasi tájházba, ahol Márki Ferenc útmutatásában részesei lehettek múltunk egy-egy darabjának. A kis
kiruccanás végeztével elindultak Pestre, ahol próba után
elkezdődött a műsor, melyen mi is részt vettünk, de most,
mint néző. A fergeteges előadás után fiatal, új barátaink
útra keltek haza, Mérába! Bízunk benne, lesz még folytatás! Itt is megköszönjük a családoknak az elszállásolást!
 Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

„HALLOD-E TE
SZELIDECSKE…”
Húsvét másnapjára, Székesfehérvárra kaptunk meghívást a Tordasi Pillikék 3. csoportjával. Hogy mire?...
Megtisztelve éreztük magunkat a gyönyörű Szent
István teremben, Kallós Zoltán tiszteletére rendezett
emlékesten. Rajtunk kívül sokan a színpadra léptek
még, így a Villő énekegyüttes, Vox Alba énekegyüttes,
Magos együttes, az abai Sárvíz Művészeti Iskola, Zsikó
zenekar, Enyedi Ágnes, Salamon Soma, a Hermann
László Zeneművészeti Szakközépiskola, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszaka, Hegedűs
István, Horváth Bálint, Gubinecz Ákos, Szabó Szilárd,
Varró János… A műsor megható, szívet melengető volt,
fantasztikus volt látni, ahogy az idősebb generációtól a
legifjabbakig mindenki Zoli bácsi legkedvesebb dalait
énekelte, muzsikálta, vagy táncolt rá a színpadon, mint
annak idején ő maga is.
A műsoron Vakler Anna konferálásában felemelő szép
szavakkal, emlékezésekkel és azt hiszem tényleg a legszebb dalaival emlékezhettünk tisztelettel Kallós Zoli
bácsira.
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ISMÉT RAGYOGÁS…
Május első szombatján ismét ragyogott minden körülöttünk! Székesfehérváron rendezték meg a „Húzd keresztül!”
Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek VI. Fesztiválját. Az
egész délutános nagy meleg, utazás, fáradtság, izgulás, lelkes készülődés, színpadbejárás, főpróba, öltözés, hajfonás,
csizmapucolás… után végre a színpadra léptünk! Ildikó néni
és Sziszi bácsi által megálmodott válaszúti koreográfia oly
annyira nyerte el a neves zsűri tetszését, hogy a KIEMELT
ARANY minősítés mellett a fiú csapatot KÜLÖNDÍJBAN
részesítették szép táncukért! Míg az eredményre vártunk, a
többi csoporttal együtt énekszóval felvonultunk a Fő utcán
az Országalmához, ahol a Kákics zenekar közreműködésével moldvai táncokat táncoltunk a VII. Táncház Napja
alkalmából. Köszönjük a szülőknek, akik elkísértek bennünket és segítették munkánkat a nap folyamán! Gratulálunk táncosainknak, igazán büszkék voltunk rájuk!


Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

„TAVASZI SZÉL VIZET
ÁRASZT…”
Május 10-e délutánján Seregélyesen jártunk a „Tavaszi
szél vizet áraszt...” népdaléneklési versenyen. Három produkcióval indultunk, s mindhárman KIEMELT ARANY
minősítést értek el!
Kökény énekegyüttes: Erdélyi Csenge, Halász-Velner Hanga, Simon Kitti (búzai énekek),
Pünkösdirózsák énekegyüttes: Benkő Gréta, Gál
Zsófia, Kása Panna, citerán kísért: Simon Kitti (somogyi dallamok),
valamint szólócitera: Simon Kitti (moldvai táncok)
Nagyon büszke vagyok tanítványaimra! Gratulálok
mindannyiótoknak, de azért szeretném kiemelni Kittit,
aki mindhárom produkcióban szerepelt!!! Köszönöm a
szülők segítségét az utaztatásban!


Fazekasné Domak Anikó, felkészítő, népzenetanár

XV. „BAKONY VIRÁGAI”
SZÓLÓTÁNCVERSENY
Várpalota 2018. április 22. A versenyt négy korcsoportban
írták ki. A mi iskolánk nevezett táncos növendékei az
első korcsoportban név szerint, páros kategóriában: Frey
Dávid-Varga Lottival, Kerényi Kristóf-Kuti Eszterrel. Szólóban: Péter Szabolcs. A második korcsoportban, párban:
Kovács Bence-Benkő Grétivel, szólóban Turú Gergely
indultak. Összesen közel száz gyermek nevezett, akik
neves zsűri előtt mérték össze tudásukat. A tét a „Bakony
Virága” cím elnyerése volt. Két perces improvizációt kellett bemutatni, melyet a Dűvő zenekar kísért hatalmas
átérzéssel, csodálatosan követve a táncos palánták próbálkozásait. Mi Tordasról az erdélyi Mezőség táncait vittük. Válaszútról, ritka és sűrű magyart, valamint ritka
és sűrű csárdást. Az ijedtséget leszámítva gyermekeink
kiemelkedő teljesítménnyel mutatkoztak be, a felnőtteket is meghazudtoló táncokat alkottak. A végeredmény,
a nyolc induló táncosunkból hat elnyerte a kiírt címet,
így arányaiban a legeredményesebb iskolaként térhettünk
haza! Köszönet a szülőknek a támogatásért, hiszen majd
minden érintett szülő ott volt, végigkísérte a gyermekek
munkáját. Mi is büszkék voltunk tanítványainkra, hiszen
az elmúlt huszonöt év alatt ez a generáció is tehetséges,
fogékony a magyar kultúra megismerésére, anyanyelvként használják a tanult táncokat.
 Németh Ildikó, Szabó Szilárd
táncpedagógusok, a Tordasi Pillikék vezetői
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

A gyermekek és a felnőttek is egyaránt
álmélkodva hallgatták az előadást.
Három egész napon át
Köszönet a finom mézkóstolóért és az
Bújtam erdő vadonát
A tavasz nemcsak a természetben hozott
előadásért!
Gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
pezsdülést, de megszaporodott a jeles
A Katica csoportosok ellátogattak a
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
napok, ünnepnapok száma is.
Hóka Lovardába és nyuszi simogatóban
Vadrózsából tündérsípot csináltam.
Szakmai napon vendégül láttuk a marjártak csoporttársuknál Nagy Lellééknél.
Búcsúzóul szaporán
tonvásári Szent László Katolikus Óvoda,
Április utolsó napján hagyomány
Megfújom a furulyám,
baracskai Bóbita Óvoda, Váli Mesevölgy
nemcsak a faluban, de az óvodában is
Elmegyek én árkon-bokron, sövényen.
Óvoda, Ercsi Napfény Óvoda óvodapea májfa állítás. Az idén a Csibe csoporÁrkon át és bokron át
dagógusait. Takács Pálma kiváló zene- és
tos fiúkkal fát vágtunk, fűrészeltünk
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.
óvodapedagógus tartott nekünk tara patak parton majd vállra vették és
talmas szívet és lelket melengető egész
énekszóval elhoztuk az óvoda udvaWeöres Sándor
rába. Az udvaron szalagokat kötöttünk
napos előadást. Gazdagodtunk módszertani és gyakorlati ismeretekkel egyaránt.
a lombjára és felállítottuk. A lányoknak
Nagy izgalommal várták a gyerekek Komorócki And- nagyon tetszett és süteménnyel köszönték meg ezt a
rás és felesége által szervezett tájfutást. Köszönjük, hogy szép ajándékot. A májusfa körbetáncolása sem maradt el.
a gyermekeknek ismét nagy örömet szereztek és ezál- A falusi májfát is a Csibe csoportos gyerekek díszítették
tal megszerettetik a mozgást, a tartalmas szabadidős
fel és táncolták körbe.
tevékenységet.
Május 4-én gyümölcs, zöldség és gyümölcslé kóstoló
Április 21-én udvar szépítésre hívtuk a szülőket. A szü- volt a nagycsoportosok részére a Bugyulófalva Szociális
lők az óvoda dolgozóival közösen lefestették az udvari Szövetkezet által. Az ízlelés mellett játékos vetélkedőn
játékokat. Álljon itt azon szülők neve, akik a munká- is részt vettek.
ban nagy lelkesedéssel és jókedvvel vettek részt: Albert
A cikk alján láthatók az iskolába induló nagycsoportoBalázs, Csohány Tibor és felesége Szeghalmi Erika, Fer- sok képei. Egyik szemünk sír a másik nevet. Szomorúak
reira Gábor, Horváth Erika, Mahó Péter, Puskás Géza, vagyunk, hogy ismét itt az idő és búcsúzni kell. Örülünk,
Tarsoly András, Tüske Tamás.
hogy így megnőttek és már képzeletbeli tarisznyájukban a
Április 23-25 tartottuk az óvodai beiratkozást, 21 gyer- sok élménnyel, mesével, verssel, játékkal, ismerettel iskomek felvételét kérték óvodánkba.
lába indulnak. Kívánunk nekik örömteli iskolás éveket!
 Milichovszkiné Szalai Ilona
Szilassyné Müller Anikó méhészeti bemutatót tartott.
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Sérelmek a pszichiátrián
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai
kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

APRÓHIRDETÉS
Fűkaszálást vállalok rövid határidővel.
Természetesen számlaképes vagyok!
Fűkaszálás ingyenes kiszállással,
15 Ft/négyzetméter áron.
A fűkaszálás gereblyézést, elszállítást,
kertrendezést, bozótvágást nem tartalmaz.
Nagyobb területek esetén kedvezményt tudok adni.
Tel.: 06-20-221-7461
TORDASI
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SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT
TORDASON
Kedves Társulatom tagjai!
Abból az alkalomból, hogy ismét túl vagyunk egy sikeres
szereplésen. Ismét több hónapon át tartó közös munka
eredményeként állhattunk a színpadon, s fogadhattuk
a kedves közönségünk elismerését, az előadás végén felcsendülő tapsot, mint elégtételt.
Szeretném megköszönni Nektek a kitartó, szorgalmas
munkátokat.
Köszönöm a Veletek töltött vidám perceket, órákat.
Köszönöm azt a sok szeretetet, amit kaptam Tőletek, azt
a sok szép emberi érzést, gondoskodást, együttműködést,
amit megismerhettem közöttetek.
Nagyszerű, csodálatra méltó emberek vagytok mindan�nyian, ez ad erőt a következő napra, a következő fellépéshez, darabhoz.
Előadásaink erőt, egészséget, egészséges életszemléletet
képviselnek. Ha mi életigenlő, jó erőt mutató műsorokat
viszünk a közönség elé, mindenki tapasztalhatja a sorok
mögött, a dalok mögött, hogy ezek vagyunk mi. Szeretünk ilyenek lenni. Játszunk, mosolygunk, értékeket
képviselünk, azonosulunk, s ezzel felelősséget viszünk
a színpadra. Kívánom Nektek, magamnak, hogy adjon
nekünk az Isten jó egészséget, elegendő energiát, erőt,
további jókedvet, elegendő mosolyt a folytatáshoz.
Mindent köszönök Nektek Kedves „Tordasi Színjátszó
Társulat”.
 Somfai Sándorné, a Társulat vezetője

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:
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, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt
adunk.Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

4-7. oldal

1. BEVEZETÔ

Mindennapi életünk döntően épített környezetben zajlik,
tehát életünk meghatározó eleme mindaz, amit elődeink, s mi magunk alkottunk.
Mi az, amitől hívogató egy településrész?
Miben rejlik egy kellemes lakókörnyezet titka?
Mitől vonzó egy utca, míg a másik nem?
Miért mondjuk egy házról, hogy szép?
Fontos, hogy az otthonunk, házaink, a szűk értelemben
vett életterünk a településen egy élő és élettelen szövetet alkosson. Egy település épületeinek külső megjelenése, az utcák, terek kialakítása, állapota nemcsak az
adott ingatlan tulajdonosának, kezelőjének az ügye. Mivel Tordason a természeti és az épített környezettel való
összhang már kialakult, még inkább fontos a településkép, arculat megtartása, illetve annak további javítása.
A község arculatához, településképébe illeszkedő új épületek megjelenése a lakosoknak és a községnek is egyaránt érdeke. A rendezett, szép lakókörnyezet amellett,
hogy a települési identitástudatot, a közösség aktivitását, összetartását erősíti, az ingatlanok értékét is növeli.
De kinek mit jelent a szép? Általában a tulajdonosok elégedettek saját lakókörnyezetükkel, mivel az otthonuk
kellőképpen kifejezi a saját személyiségüket. Így tekintve a ház tehát önkifejezési forma.
Index
1. − 3 .
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1. BEVEZETÔ
Szemléletformáló
dokumentum, mely,
felhívja a figyelmet a
településkép szépségeire és
a településkaraktert alkotó
részletek összefüggéseire.

A kézikönyv célja
Jelen kézikönyv nemcsak egy ismertető dokumentum Tordasról, hanem egy támogató kézikönyv is kíván lenni az építőknek, tervezőknek, a település irányítóinak, mindenkinek, aki az épített környezet
fejlesztése kapcsán kézbe veszi. Célja, hogy Tordas szépségeinek
ismertetésén át tárja fel az épített környezet értékeit, továbbá felhívja a település jelenkori és jövőbeni lakosságának a figyelmét a
meglévő településkép szépségeire, hogy olyan házat tudjon építeni,
vagy meglévőt átalakítani, hogy a község nyugodt, falusias arculata
hosszú távon is megmaradhasson.
A kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum, mely a környezetünkben található apró szépségeket foglalja össze, egyúttal felhívja a
figyelmet az értékek általános jelenlétére a településen.
Fontos, hogy gyarapítsuk értékeinket, illeszkedjünk a településkép,
településkarakter kialakult rendszeréhez! Mindezt úgy tegyük, hogy
a saját egyéniségünket tükrözzék az építési szándékkal, a megvalósítással kapcsolatos részletek; az épület egésze a környezeti arculathoz illeszkedő, de élhető megoldást biztosítson a településnek és a
tulajdonosnak egyaránt.
A kézikönyvben található ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, csupán az értékekre irányuló figyelemfelkeltés, a község
karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása a cél.
Amennyiben a település újabb, szép épületekkel bővül, vagy újabb
arculati jellemzők alakulnak az idő elteltével, az ajánlások és a bemutatott példák bővíthetők, akár cserélhetők.
Index
4. − 6 .
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2. TORDAS BEMUTATÁSA
Tordas Fejér megye északkeleti részén, a Mezőföldön, a tájegységet átszelő Szent László-patak völgyében található.
A község Budapesttől 33 km-re, Székesfehérvártól
40 km-re fekszik.
A települést a Szent László-patak természetes vonala, valamint a Szabadság út egyaránt ketté osztja.
A korábban a Sajnovics család tulajdonában lévő
falu a két világháború között már nem tudott megélhetést biztosítani az egész lakosságnak. Ennek az
állapotnak a megszüntetésére szövetkezetet hoztak létre, melynek elismerésül a Hangya Szövetkezet a települést 1938-ban az ország első mintafalujává választotta.
A Hangya Szövetkezet építette Tordas majdnem
mindegyik, ma is működő, középületét. A nagyszabású fejlesztéseknek a II. világháború vetett véget.
Ideális, nyugodt lakókörnyezet
Napjainkra a község újra fejlődésnek indult, a lakosság lélekszáma folyamatosan növekszik. A település fekvéséből, közlekedési kapcsolataiból
adódóan nemcsak a helyben, hanem a megyeszékhelyen, Székesfehérváron és környékén vagy akár a
budapesti agglomerációban dolgozóknak is ideális
lakóhelyet biztosít.
A község közigazgatási területét érinti az M7-es
autópálya rövid szakasza, melynek segítségével a
település megközelítése az autópályáról megoldható. A település mellékútjai csendesek, nyugodt
természeti környezete pedig vonzó lakókörnyezetet biztosít.
Index
7. − 9 .
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2. TORDAS BEMUTATÁSA
Sajnovics-birtokból Hangya mintafalu
Tordason az értékes épületállomány biztosított. A település életében jelentős változást hozó Hangya Szövetkezet építette a kultúrházat, a benne kialakított vendéglővel, a Fajtakísérleti Állomást, az orvosi rendelőt, a
posta, és a tornaterem épületét, valamint határozta meg
a település ma ismert arcát.
A település kialakulásában fontos szerepet játszó Sajnovics családnak állít emléket a romantikus-eklektikus stílusban épült Sajnovics-Batthyány-Dréher-kastély szerteágazó épülete és magtára a Szent László-patak partján.

Természeti, táji környezet
A település arculatát az épített környezet mellett a természeti, táji környezet szintén meghatározza. Mindezért a táji környezet megőrzése, védelme a jövőben is
kiemelt feladat kell, hogy legyen. Fontos tájszerkezeti
elem a tordasi tájban a községet észak-déli irányban átszelő Szent László-patak, a vízfolyást kísérő gyepekkel és
vizenyős területekkel.
A tordasi táj további kiemelkedő jelentőségű eleme a
tordasi csárda mellett található horgásztó. A gondozott,
kültéri pihenésre, horgászatra alkalmas nádasokkal kísért sík területen elhelyezkedő vízfelszín meghatározó
tájképi elem.
Index
10 . − 11 .
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VISSZATEKINTŐ
Április 15. vasárnap, Templombúcsú
A Húsvét, mivel mozgó ünnep a szinte mindig nagyböjtbe
eső Az Úr Megtestesülése népies nevén Gyömölcsoltó
Boldogasszony napját (március 25.) az Egyház áthelyezi a
húsvéti időbe. Ezért ünnepeltük templombúcsúnkat idén is
áprilisban. De csöppet sem bántuk, mert csodás időt kaptunk ajándékba, így már szombaton teljes gőzzel folyt szép
templomunk takarítása és a kert rendbe tétele. Menekültek
a pókok a mennyezetig érő létráról cirkuszi mutatványnak
beillő pókhálózás elől, a lemetszett ágakat és száraz faleveleket a komposztra tessékeltük, zúgott a porszívó és a fűnyíró,
kicsi gyermekkezek virágot locsoltak. Már meg volt a menü
is, másnap Lajos bácsi „Hétvezér tokányt” készített, ami
hétnyelven beszélt, olyan finom lett. És közben számos
tűzhelyen kavarták a krémeket, sült a sütemények hada. Az
oltárra kerültek a hófehér szikrázó gyümölcsfaágak, szirmaik tisztaságával hirdetve a Megtestesülés misztériumát.
Minden kész volt hát, hogy templomunk születésnapját
ünnepeljük, fogadjuk a zarándokokat, de a szívünk mégis
szomorú volt, mert tudtuk, hogy az a fiatal ráckeresztúri
édesanya már nem lesz a zarándokok közt, aki pedig évről
évre, súlyos betegségéből is Krisztus szeretetét felismerve és
erőt merítve belőle, örömmel vágott neki ennek az útnak.
Adél, amíg köztünk járt, ezt az erőt nem tartotta meg magá-

Május 6., Elsőáldozás
Templomunk újra ünneplőbe öltözött, mindenhol virág,
fehér szalagok. Izgatottság a gyermek és felnőtt szemekben egyaránt. Valami nagy dolog készülődik. Mint egy
esküvő, vagy mint egy díszebéd. Vagy mint egy születés, amikor először látod meg az arcát annak, akit kilenc
hónapig rejtegetett a természet, akit vártál, hogy láthasd,
hogy magadhoz öleld, hogy megérintsd, hogy szeresd.
Ilyen öröktől fogva várt újszülöttek lettünk keresztségünkben és most ugyanilyen megtisztult lélekkel várta
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nak, hanem mindenkinek ajándékozott belőle, akivel csak
találkozott, és fáradhatatlanul adott reményt, mosolyt, jó
szavakat, de segítséget is, mint karitászvezető, mert ennivaló és ruha mindig kellett a legszegényebbeknek. Fogadjátok szívetekbe az első tordasi zarándoklatról írt szavait:
Mert néha érzi az ember, hogy kiül az Isten valahova az arc
fölé, egészen láthatóan…
„(…) Lassan megérkezünk, de előtte hirtelen jött ötletem valósítom meg: viszem a keresztet. Tudatos ez a döntés, hát erősen
fogom, félve, hogy kiejtem … Mi kell az élethez? - kérdezem
ekkor. Hisz van szép családom és van keresztem is, ami mindig
minden körülményben arra hivatott, hogy figyelmeztessen arra,
amit tudok, hogy az Isten SZERET. Mivel Ő előttem jár tudja,
azt is, hogy mi az, amiben változnom kell. … Ha vállalod a
keresztedet, megleled az Istent, ha menekülsz, elveszel. Remény
van-e? Hogyne. A felhők mögül mindig kisüt a Nap. A Kereszt
az marad, de a Nap meg süt. És hogy az Ég a Földdel néha
összeér az is biztos, ha máskor nem, hát valahol a Szőlőhegyen,
ahol tegnap egy csapat zarándok járt. Keresve Istent!”
Novozánszki Adél (Ráckeresztúr 2011.)

kilenc harmadikos gyermek, hogy Jézus az Eucharisztiában magához ölelje őket.
Észre kell vennünk mennyi törődés van a mögött,
hogy a gyermekeknek az Örökkévalóval való első találkozásuk megtörténhetett és az áldott erőfeszítések
gyümölcsöt hoztak. Köszönjük a hitoktatók munkáját,
a papi segítséget, a szülőknek gyermekeik támogatását, buzdítását, a takarítást és az agapé megrendezését,
a kórus énekét, a ministránsok és minden liturgikus,
templomi szolgálatot, imákat.
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JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró szombati előesti szentmise 18 óra)



Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte 17.45-től gyóntatás



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 20 30

Júni. 1.

P

Elsőpénteki szentmise 18.30,
előtte 17.45-től gyóntatás

Júni. 3.

V

Jézus Szentséges Teste és
Vére főünnep, Úrnapja

Júni. 8.

P

Jézus Szentséges Szíve szentmise 19 óra

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A SZŐLŐTŐ
A 2010/2011-es tanév végén, amikor feleségemmel megkezdtük szolgálatunkat a református gyülekezetben, az
akkori kisiskolás hittanosok ajándékaként egy szőlőtőkét
kaptunk, amit a gyülekezeti ház udvarában nagy örömmel
el is ültettünk. Féltettem ezt a tőkét, sok mindent kellett
kibírnia: több komolyabb építkezés, tereprendezés is volt
a területen, de a helyén maradt. Nem mindig gondoztuk
kellő odaadással. Volt olyan, amikor úgy látszott, hogy
vége, de a következő évben újra hajtott, gyümölcsöt hozott.
Nemrég különös látogatói voltak a szőlőtőnek: annak az
évfolyamnak a tagjai, akik hét éve ajándékba adták. Most
a konfirmációjukra, hitük megerősítésére készülve ültek le
mellette egy kerti összejövetel alkalmából. Akik akkor a
‚kicsik’ voltak, most az ifjúkor küszöbén Isten és a gyülekezet mellett hitvallást tettek: Erdélyi Csenge, Kiglics Barnabás, Krepuska György, Pap Judit, Petz Ilona Sára, Szabados
Csaba, Szucsán Eszter Csenge, Turda Noémi. A szőlőtő
ismét gyümölcsöt hozott.
Jézus ezt mondja: „...Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem
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maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőves�szők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt...” (János ev. 15,1-8)


Kádár Ferenc, lelkipásztor

Gyülekezeti alkalmaink
(nyári időszakban)
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EVANGÉLIKUS
HÍREK
Május 9-10-én Tordason és Gyúrón
volt látható az 500 éves Reformáció
alkalmából készített mobil kiállítás egy csuklós busz belsejében.
A gyűjtemény a protestantizmushoz kötődő eseményeket, híres
embereket mutatja be interaktív,
játékos formában.
Június 10. vasárnap tanévzáró családi istentiszteletet tartunk. Szeretettel várjuk a hittanos családokat!

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő
19:30

Sport mindenkinek a
tornateremben

Szerda
18:00

kéthetente (hónap 2. és 4.
szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek
17:30

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők
közössége)

Szombat
18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom :
hirdetés szerinti időpontokban)

Vasárnap

14

09:00

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

10:00

Istentisztelet
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SPORT

FUTBALL

HANGYÁK A
GROUPAMÁBAN
Mindig örömteli pillanat, amikor generációk egymásra
találnak. A gyermek örül, hogy láthatja példaképét, a
felnőtt pedig fiatalkori önmagát véli felfedezni az ifjú
titánban. Ez történt április 21-én a Ferencváros – Paks NB
1-es labdarúgó mérkőzést megelőző percekben is, amikor
is a kis Hangyákat az a megtiszteltetés érte, hogy ők
kísérhették a profi labdarúgókat a Groupama Aréna zöld
gyepére. Egyesületünk régóta szoros kapcsolatot ápol a
fővárosi zöld-fehér klubbal, nem egy ízben találkoztak
már utánpótlás csapataink tornákon, edzőmérkőzéseken, a Ferencváros népligeti edzőközpontjában. Szemléletünk, a labdarúgás és a gyermekek iránti hitvallásunk
azonos, így magától értető volt a gondolat, hogy egy
élmény jobban megmarad a gyermekekben, mint egy
csilli-villi futballcsuka, szerezzünk nekik egy felejthetetlen délutánt. Maticza Katica és Deli Anikó, a Ferencvárosi Torna Club edzőinek patronálásával, egyesületünk
azon ifjú labdarúgói kísérhették fel Böde Danit, Dibusz
Dénest és a többieket a pályára, akik magatartásukkal és
szorgalmukkal többször bebizonyították már, hogy egyesületünk büszke sportolói, érdemesek eme megtiszteltetésre. Az FTC, a kísérő gyerekeket mezekbe öltöztette, a
gyermekek szüleit pedig meghívta a VIP Bronz szektorba,
ahonnan végigszurkolhattuk a mérkőzést. Kis focistáink
nem csak a gyepen, de a lelátón is maradandót alkottak:
tőlük volt hangos a szektor. Mi szervezők úgy tapasztaltuk, hogy akik aznap részesei lehettünk az élménynek,

nem felejtjük el ezeket a pillanatokat, a kifogyhatatlan
mosolycunamit, a derűt, a jókedvet. És most jön a meglepetés: A Ferencvárostól azt az ígéretet kaptuk, hogy ősszel
megismételjük eme mutatványunkat, ismét a Hangyák
lesznek a bekísérő csipet-csapat az egyik mérkőzésen. S,
hogy kik? Akik azonosulnak klubunk szellemiségével,
szorgalmasan látogatják edzéseinket, részt vesznek a tornákon, valamint az egyesületi rendezvényeken, s persze
az iskolában sem a szamárpadban ülnek. Gyere, legyél Te
is részese az élményeknek, legyél Te is Hangya!

Labdarúgás I. korcsoport

DIÁKOLIMPIA
MEGYEI DÖNTŐ
Székesfehérvár adott otthont a legfiatalabbak megyei döntőjének, ahol eredetileg a körzetek legerősebb csapatai találkoztak. A nyolc nevező közül azonban csak öt iskola képviseltette magát, ahol a cél, az aranyérem elhódítása, ezáltal a
megye képviselete az országos döntőben. A Sajnovics János
Általános Iskola anyaiskolájának és Gyúrói Tagiskolájának
közös csapata bronzéremmel zárta ezt a tornát, mindössze
egy gólra voltunk az álmunktól. A labda azonban gömbölyű, néha ad, máskor elvesz. A 3. hely történelmi eredmény,
nagyon büszkék vagyunk a CSAPATra, melynek tagjai:
Albert András, Boroczki Márk, Feldhoffer Mátyás, Hómann
Jakab, Kenyér Roland, Kovács Dániel, Szabó Móric.
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LABDARÚGÓ
DIÁKOLIMPIA
III. korcsoport, Mór
Remek játékkal szórakoztatták a közönséget iskolánk labdarúgói a mai diákolimpia megyei döntőben. A csoportjukat magabiztosan megnyerő kék-fehér mezes srácokat a
híres játékvezető, Arany Tamás is megdicsérte. Kiemelte,
hogy csapatunk rendkívül sportszerű, ugyanakkor stílusosan futballozik. Higgyünk neki, ő azért látott már
megannyi mérkőzést! A torna bronzmérkőzésén a dunaújvárosi Vasvári Általános Iskola csapata sem okozott
gondot, így büszkén mondhatjuk el, hogy megyénkben
mindösszesen a Puskás Akadémia és a Főnix csapatai
előzik meg a tordasi iskolásokat a III. korcsoportos diá-

kolimpián. Gratulálunk Srácok, ez profi munka volt!!! A
Csapat tagjai: Vadas Tibor, Vlad Zoltán, Keresztesi Krisztián, Boroczki Imre, Kathi Dominik, Balog Marcell, Rácz
Dániel, Hómann Huba, Hüber Lambert, Ispán Botond,
Tóth Gergely, Budi Zoltán.

JUDO - CSELGÁNCS

JUDO HÍREK
Újabb három versenyen vettünk részt ahol versenyzőink
nagyon szép eredményeket értek el, öregbítve egyesületünk jó hírét.

Verseny után, a hazai és külföldi versenyzőkkel közös
edzőtáborban, küzdelmi edzésen vettünk részt. Az edzésen résztvevő Lövei Dániel és Lövei Vilmos derekasan
küzdve bizonyították felkészültségüket ebben a nemzetközi mezőnyben.

VI. Bakony Kupa
Pápa 2018.04.22
Diák „A” (12 évesek)
Tóth Boglárka III.hely
Diák „B” (11 évesek)
Ribi Botond III. hely

Budapest-kupa 2018.04.28.
Helyszín: UTE Jégcsarnok
25 ország 205 klubjának versenyzői léptek tatamira ezen
a nagyszabású nemzetközi versenyen. A Tordas SE színeiben küzdő Tóth Boglárka bronzérmet szerzett.
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Mercedes-Benz Gyári Judo Kupa
Kecskemét - 2018.05.06.
Résztvevők és eredmények:
Tóth Boglárka I. hely
Lövei Vilmos
II. hely
Ribi Botond
II. hely
Lövei Dániel
III. hely

TORDASI
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Országos Diákolimpia
Szombathely 2018. 05. 13.
Ritka és örömteli eseménynek voltunk részesei ezen a
májusi hétvégén. A Diák „C” korcsoport 30 kg-os súlycsoportjának 16 fős mezőnyében, a Lövei testvérpár nagyon
magabiztosan és okosan küzdve a döntőbe verekedte
magát bebiztosítva ezáltal az első két helyet. Testvérpárról lévén szó, egymás ellen nem küzdenek, közös megegyezéssel Dániel lett az arany érmes Vilmos pedig az
ezüst érmes, amely számunkra szintén aranyat ér.
Lövei Dániel I. hely
Lövei Vilmos II. hely
Egyesületünk nevében gratulálunk a nagyon szép
eredményhez.
 Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

TENISZ

TELJES GŐZZEL
A kedvezőtlen időjárás miatt a szokásos március végi kezdés helyett, egy héttel később vehettük birtokba pályáinkat. Emiatt első tavaszi versenyünk április 21-én került
megrendezésre.
A III. Tordasi Tavasz Kupát nagy várakozás előzte meg, a
Kupával Dávid Roland, jobbján a második Horváth Márk
tavaszi sátorbontások és ki a szabadba szlogenek ilyenkor
lyek végén a martonvásári Dávid Roland és a fehérvári
minden teniszkedvelőt feszült várakozással töltenek el.
A hosszú hétvégék miatti munkanapos szombat 6-8 ver- Horváth Márk került a döntőbe. Sajnos a döntőt Márk
senyzőt tartott távol a tordasi rendezvénytől, de aki itt „végelgyengülés” miatt feladta, így Roland vihette haza
volt, nem panaszkodhatott. Kiválóan előkészített pályák a kupát.
várták a nevező játékosokat. Egy 5-ös és egy 4-es cso- Az április ezen táján szokatlanul erős napsütés sok erőt
portban kezdtünk körmérkőzésekkel. A 8 illetve 6 gémes
kivett a versenyzőkből, emiatt ebéd után kellemesen
meccsek alaposan megizzasztottak mindenkit. A dön- szunyókáltak többen a pályákat övező lombos fák alatt.
tőbe a csoportok első két helyezettjei kerültek szembe A párosra fáradság miatt már nem került sor, mindenki
egymással. Jó színvonalú mérkőzéseket láthattunk, ame- elégedetten tért haza három-négy órányi játékkal…

MEGYEI BAJNOKSÁG
Május 5-én került sor a megyei bajnokság első fordulójára. A Berzy Lajos, Kelemen Zénó, Dávid Roland, Csepeli Tibor és Hernádi Sándor összetételű csapat az egyéni
meccsekkel már megnyerte a párharcot, párosban pedig a
Dávid Roland-Dávid Zsolt és Csepeli Zsolt-Csepeli Tibor,
apa és fia párosok végképp bebiztosították a győzelmet.
Végeredmény: Tordas Se - Fehérvár Kiskút TC 6 – 1
Fejér megyében a Tordas SE csapata rendelkezik a legnagyobb létszámú kerettel.

Képen a Csepeli család győztes páros

A 19 fős bajnoki címre is esélyes keret az alábbi:
Máté Zoltán, Somlói József, Csepeli Zsolt, Csepeli Tibor,
Nánási Attila, Nánási Dávid, Tóth Petronella, Tóth Gábor,

Tóth Kata Martina, Hernádi Sándor, Kelemen Zénó, Vígh
Miklós, Benkó Ádám, Berzy Lajos, Pántya János, Pántya
Berci, Hajbin Gergő, Dávid Roland és Dávid Zsolt
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UTÁNPÓTLÁS
A tavaszi szezonban több L14 korosztályos versenyen is
indult Tóth Kata Martina április hónapban.
Kata a székesfehérvári VISZLÓ TRANS Kupán döntőig
jutott az év utolsó fedett pályás versenyén. Ezt követően
Szegeden vett részt az idei első szabadtéri Gellért Kupa
versenyen, ahol nagy küzdelemben, türelmes játékkal
verte meg idősebb ellenfelét és a legjobb 16 közé jutott.
Jelenleg 31. az MTSZ hivatalos ranglistáját. Ugyancsak
remekül helytáll versenyein Csepeli Tibor Boti, ő 54. az
F14 korosztályos listán. Sok sikert kívánunk az év szabadtéri versenyein és a megyei csapatban!
Galgóczy Lajos tanítványai napról napra sokasodnak több
korcsoportban. A tordasi gyerekek mellett egyre többen
járnak Baracskáról és Székesfehérvár környékéről is, hogy
a tehetségüket szorgalommal párosítva fejlesszék tenisz
tudásukat. Terveink közt szerepel egy gyermekverseny
megrendezése a nyári tenisztábor idején. A tenisztábor
június 18-22 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.

ISMÉT MANAGER
OPEN TORDASON
A 2018 évi Országos Menedzser Teniszbajnokság, a
XIV. Manager Open tordasi regionális versenyének
legfontosabb információi:
helyszín: Tordasi SE illetve szükség esetén a Martontenisz SE pályái is
időpont: 2018. június 2., szombat 9.oo óra, megnyitó 9.45-kor
fővédnök: Taróczy Balázs, wimbledoni bajnok,
sikeres vállalkozó
helyi védnök: Farkas Örs
versenyigazgató: Hámori Tamás / tel: 20-4196008 /
versenybíró: Fehér Sándor
klubigazgató: Tóth Gábor / tel : 30-9395017 /

Elérhetőségeink:
teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek:
Galgóczy Lajos +36 30 414 4975
pályafoglalás, rendezvény info +36 30 939 5017
 Tóth Gábor, szakosztályvezető

AKTUÁLIS VERSENYNAPTÁR
XIV. Menedzser Open páros
verseny, tordasi selejtező

2018.06.02.

Tenisztábor kicsiknek és
nagyobbaknak

2018.06.18-22.

Martonvásár-Tordas nyári
kupa, Marton Open keretében

2018.07.21.

Martonvásár-Tordas Bajnoka,
verseny a vándorserlegért

2018.09.15.

XXI. Tordas Kupa szezonzáró

2018.09.29.
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Nevezés a fenti két személynél a
thamori.isrbt@t-online.hu valamint a
meditax@t-online.hu mail címen,
legkésőbb 2018.június 1-én, péntek 18 óráig.
nevezési díj: 6000 Ft/ pár
versenyszámok:
szuper csoport: az OB-ékon szereplő rendszeresen
versenyzők részére, akár a pár egyik tagja is az
amatőr csoport: azok akik nem esnek a fenti kritérium alá. Ha megfelelő számú nevezés indokolja, a
110 évnél idősebb párok külön táblán versenyeznek,
és vigasz verseny is megrendezésre kerül.
lebonyolítás: a csoportokon belül körmérkőzés, a
táblán már egyenes kiesési forma.
egyéb: a résztvevők egyszeri meleg étkezésben
részesülnek, az ünnepélyes eredményhirdetés várható időpontja 17-18 óra.
Szeretettel várunk minden tenisz kedvelőt!
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RECEPT

RECEPTFÓRUM
FÓRUM
RECEPT
Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb
ételeit bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől
kezdve, a villámgyors vacsora megoldásokon át, az
egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.
Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos töltött káposzta vagy rántott hús, és
szívesen megosztaná 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 IKEA ajándékkártyát.
Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

KAPORMÁRTÁS

Glutén- és tejmentes
HOZZÁVALÓK
5 dkg margarin
5 dkg rizsliszt
4 dl csontlé

1 csomó kapor
2 ek porcukor
pár csepp citrom
só

ELKÉSZÍTÉS
A rizslisztet felhevítjük és hozzáadjuk a margarint. Ha a
margarin megolvadt, lassan, kevergetve felengedjük a csontlével. Legyen mártás sűrűségű. Hozzákeverjük a finomra
vágott kaprot, a sót és amikor lehűlt, a citrom levét.

Új rejtvénysorozatot indítunk havi egy képpel,
mely Tordason készült.
A megfejtéseket Kisbíró
Kép, „hónap” hivatkozással, névvel, email címmel a
kisbiro@tordas.hu
email
címre kérjük beküldeni. Év
végén a legtöbb jó megoldást beküldők között 1 db
10.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés
hónapjának 20 napja, 24:00.

FOTÓPÁLYÁZAT
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

REJT VÉNY

TALÁLD
TALÁLDKI,
KI,
HOLVAN!
VAN!
HOL

?
Előző havi megfejtés:
Sajnovics-szobor részlete

Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi naptárához fotópályázatot hirdet tordasi állatos fotók készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő, vadon
élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval nem. A pályázat beadási határideje 2018. október 30. A képeket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni. Az email tárgya: Állatos képek pályázat, aláírás pedig a jelige. A levélhez csatoltan egy word dokumentumban kérjük leírni
a kép készítőjének nevét és telefonos elérhetőségét. A dokumentum címe a jelige legyen.
június
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MENTŐK

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

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

Június
1-3

DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG

1.

107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT

17:00

P É N T EK

06 20/969-59-63

Nemzeti Összetar tozás Napja
al kal mából vetítéssel egybekötött el ő adás
a Han gya M űvelődési Házban . Előadó: M aruzs Ro lan d alezredes.

POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77

2.

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112

S Z O M BAT

18:00

Légy jó mindhal ál ig a Baracskai Dráma Klub
előadásában . Helyszín : Han gya M űvelődési Ház

POSTA
06 22/467-503

3.

ISKOLA
06 22/467-532

VA S Á R NAP

ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26

14:30

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás
Napja al kal mából a v ilághábo rús emlékp arkban
Fellép: a To rdasi Dalárda

15:00

A Művészeti I skol a zenész, táncos
növendékeinek év végi Gál aműsor a a Han gya
M űvelődési Házban

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

A r en d ezvén yek in gyen esen l á togat hat ó k.
Tová bbi r észl et ek: www. f ac eboo k. c o m/han gy amu velo d esihaz

06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)
Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-12

K

16-18

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

06 22/579-185

H

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

06 30/337-87-37

Sz

8-11

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

13-17

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)
H

13-17

Sz

8-12

Cs

8-12

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)
H-P 8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜVEG
Júni. 18. H
SZELEKTÍV
Júni. 18. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT
Júni. 12. K
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

