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Tordasról csak megszületni jöttem Budapestre...

Garázsvásár
Baba-mama börze
1848-49-es
megemlékezés
Pingpong bajnokság
Pécsi Rita előadás

IV. Kőrös-Judo Kupa

14. oldal

Ismét vannak Tordason önkéntes tűzoltók

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Képviselőtestületünk február 6-án fogadta el a település
2018. évi költségvetését 570 milliós főösszeggel, melyben
több százmillió Ft-tal az idén megvalósítandó pályázatok
költségei is szerepelnek. Az Egészségház kivitelezése elkezdődött, a Polgármesteri Hivatal felújítására a napokban
választjuk ki a kivitelezőt, a zöldségfeldolgozó építési engedélyezése folyamatban van. A tervezett költségvetésben
konszolidált működést terveztünk egy jelentősebb tartalékkal, mellyel a folyamatos működésünket és a kisebb
fejlesztéseket tudjuk megvalósítani. De az első félévben
az önkormányzati brigád kapacitásainak jelentős részét a
pályázati beruházásaink fogják lekötni, melyekben saját
munkákkal is bőven számoltunk. Sajnos az útkarbantartó
gépekről szóló pályázatunk nem kapott támogatást, a többiről még továbbra sincs hírünk. Viszont beadtuk a zártkertekkel kapcsolatos önkormányzati pályázatot melyen
összességében csak 200 önkormányzatot támogatnak.
Ebben az Erdőmajori út csárda melletti szakaszának felújí-

Elkezdődött az építkezés
az Egészségházban
A hosszúra nyúlt közbeszerzés után január végén aláírásra került a kivitelezésről szóló szerződés a MAVA
PLAN Kft.-vel, és elkezdődött a munka. A belső bontási munkák azonban saját kivitelezésben már hetekkel ezelőtt elindultak. Ennek során néhány válaszfalat
terveztünk elbontani, de a megtartandókról is gyorsan
kiderült, hogy alapozás, szigetelés hiánya és az anyaguk
csatl. épületrész
védőnői szolgálat
miatt nem érdemes megtartani őket. A védőnői résznél
átépítéssel nem
érintett épületrész

ZUHANYZÓ
ker.lb.
4,37 m2

védőni szolgálat
felújítás

tására és zártkerti ingatlanok vásárlására pályáztunk.
Kiválasztásra kerültek a hivatali álláshelyekre az új
kollégák, így újra teljes létszámmal tudjuk az itt élőket
segíteni, az ügyeiket és a település dolgait intézni.
Közben a Település Arculati Kézikönyv és a meglévő
Helyi Építési Szabályzat alapján elkészült a Településképi Rendelet tervezet, mely szabályozza a Helyi Építési
Szabályzat mellett a településen történő építkezést. Ha
a képviselő-testület elfogadja, ismertetni fogjuk. Közben
tovább folyik a Településszerkezeti, a Szabályozási terv
és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata. Amint elkészülnek a tervezetek, lakossági fórumot tartunk majd a
megvitatásukra. De addig is, ha valakinek kérelme, javaslata van, küldje el a polgarmester@tordas.hu email címre,
vagy levélben juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.
A tavasz közeledtével pedig szánjunk időt az ingatlanjaink előtti közterületeink rendbe tételére, csinosítására.
Csak úgy lehetünk igazán büszkék településünk kinézetére, ha mi is hozzátesszük azt, ami a feladatunk. Nem
igazán kötelességből, hanem jó érzésből.
 Juhász Csaba polgármester

elkészültek a válaszfalak és az aljzat alá bekerültek a csatorna vezetékei is. Bontásra kerültek az átalakítás miatt
érintett külső falak is. Sajnos itt is többet kellett elbontanunk, mint terveztük, viszont ezeken a helyeken is korszerű téglákból épültek meg az új külső határoló falak. A
tervek szerint a megvalósítás két ütemben történik majd.
Először a jelenlegi orvosi rendelő és kiszolgáló helyiségein
kívül az összes többi helyiség felújításra, átalakításra
kerül. Majd a rendelő ideiglenes átköltözésével lehetőség
nyílik annak felújítására, átalakítására is. A tervezett
kialakítást a mellékelt alaprajz mutatja.
orvosi rendelő
csatl. épületrész
 Juhász Csaba polgármester

védőni szolgálat
átalakítás

EGYÉB HELYISÉG
ker.lb.
18,24 m2

WC
ker.lb.
6,58 m2

FEDETT ET.
ker.lb.
3,25 m2

TARTÓZK.
ker.lb.
3,59 m2
ÖLTÖZŐ
ker.lb.
4,26 m2

VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
ker.lb.
22,14 m2

ÖLTÖZŐ
ker.lb.
2,92 m2

VÁRÓTEREM
ker.lb.
35,97 m2

ZUHANYZÓ
ker.lb.
3,95 m2

PISS.-ET. WC
ker.lb. ker.lb.
1,70 m2 1,62 m2

ÖLTÖZŐ
ker.lb.
2,72 m2
WC
ker.lb.
1,44 m2

VIZSGÁLÓ
ker.lb.
5,94 m2

SZŰRŐVIZSGÁLATI HELYISÉG
ker.lb.
24,80 m2

engedélyhez nem kötött átalakítás
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RENDELŐ
ker.lb.
23,18 m2

FERTŐZŐ V.
ker.lb.
3,56 m2
WC
ker.lb.
4,07 m2

KÉZMOSÓ
ker.lb.
3,98 m2

SZÉLFOGÓ
ker.lb.
20,15 m2

BABA-MAMA FOGLALKOZTATÓ
ker.lb.
26,25 m2

orvosi rendelő
felújítás

orvosi rendelő
átalakítás

VÁRÓ
ker.lb.
12,60 m2

VIZSGÁLÓ
ker.lb.
14,01 m2

FEDETT ELŐTÉR
ker.lb.
14,72 m2

engedélyhez nem
kötött felújítás
TORDASI

engedélyhez nem
kötött átalakítás
KISBÍRÓ
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ISKOLAI FENNTARTÓ
VÁLTÁS
Tavaly ősszel keresett meg minket a Don Bosco Nővérek rendje azzal, hogy szívesen átvennék az általános
és művészeti iskolánk fenntartását a gyúrói tagintézménnyel együtt. Ők jelenleg 2 óvodát tartanak fent
és szeretnének az iskolai nevelés-oktatás területén is
bővülni. Hosszas keresgélés után találtak ránk, mivel a
pedagógiai programunk nagyon közel áll a lelkiségükhöz, nevelői küldetésükhöz. Mielőtt a végleges szándékuk megszületett volna, tavaly két fórumot tartottunk,
ahol az iskolában dolgozók, az egyházak képviselői, a
testület tagjai és a szülők is részben megismerhették
őket és formálódó elképzeléseiket az iskola jövőjéről.
Az ilyenkor szokásos véleménynyilvánító szervezetek:
az iskolában dolgozók, a képviselőtestület, és a szülők
kicsit több mint a fele a szavazásokon bizalmat adott
a tervezett változásnak. Ennek megfelelően a rend
decemberben elindította a hivatalos átvételi folyamatot. Az év elejei időszak feladata a meglévő szabályzatok átírása, kiegészítése, a napi működés kialakítása
úgy, hogy a nem hívők és a más egyházakhoz tartozók
véleményeit is figyelembe véve a közös értékek maradjanak az irányadóak, hiszen a településen csak ez az
egyetlen iskola van és a szülők számára egyáltalán
nem mindegy milyen nevelést kap a gyermeke. Mostanra körvonalazódnak, konkretizálódnak a nővérek
oldaláról a fórumokon elhangzott nem teljesen megválaszolt kérdésekre a válaszok, és be kell mutatniuk,
milyen szabadon választott lehetőségeket hoznak
a fenntartás átvételével. Mivel a település életében
döntő szerepet játszik az iskola, jó lenne, ha nem a
fantázia alkotta híreket vennénk alapul, hanem a jó
szándékot, a számunkra új lehetőségként nyíló, a település érdekében történő legjobb felhasználhatóságot.
Ha ezzel kapcsolatban kérdésük, kérésük merülne fel,
bizalommal keressenek engem, igazgató urat, vagy a
nővéreket (Egyházy Katalin nővér). A szerzetesrendről
bővebben a http://www.donbosconoverek.hu/ oldalon
tájékozódhatnak.


Juhász Csaba polgármester

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság!

Tordas Község Önkormányzata

PARKFENNTARTÓ-KARBANTARTÓ-GÉPKEZELŐ
munkatársat keres
A munkavégzés helye:
Tordas Község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•

•

közterületek, önkormányzati épületek karbantartása, gondozása
gépkezelői feladatok (nagy traktor és a hozzátartozó eszközök kezelése)

napi 8 órás munkaidő
Munkabér:
megállapodás szerint (MT) + egyéb juttatás
(cafeteria)
Pályázati feltételek:
büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• 8 általános iskolai végzettség
•

Az álláshely azonnal betölthető!
Az önéletrajzot személyesen vagy postán kérjük
eljuttatni Juhász Csaba polgármester részére (2463
Tordas, Szabadság út 87.)
Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgármestertől telefonon a 22/467-502 telefonszámon
munkaidőben.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítása)
időpontja:
március 23.
Salak, hamu elszállítás időpontja:
március 6.
Lomtalanítás: március 17.

2018. március 6-án, kedden 14 órától 15 óráig Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart a
hivatalban.
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TÁMOGASSA CIVIL SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
 „Tordas

Községért” Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélfogadási ideje
a martonvásári kormányablakban



Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165-1-07



Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07



Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:



Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-2-07

péntek:

8.00 – 12.00
szünnap
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
13.00-17.00
8.00 – 12.00

Gyermektámogató Alapítvány”
adószám: 18618736-1-07

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

 „Százlábú



Tordasi Gyermekekért Alapítvány
adószám: 18759716-1-07



Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószám: 18486582-2-07

MÁRCIUSI
PROGRAMAJÁNLÓ
03.03. (8:00-11:00)
Tordasi GARÁZSVÁSÁR – Asztalfoglalás
a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy
a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz
oldalon lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

03.06. (15:00-17:00)
Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár minden
nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub minden
hónap első keddjén a HANGYA Művelődési
Házban.

03.10. (10:00-12:00)
Baba-mama börze – Asztalfoglalás a +36 20
245 67 34-es telefonszámon vagy a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

03.14. (18:00)
1848/49-es Magyar Szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepség – A rendezvény ingyenes!

03.17. (10:00-12:00)
Pingpong bajnokság –Nevezés: 9:30-tól.
Nevezési díj: 500 Ft/fő. A versenyzők üdítőt
és zsíros kenyeret kapnak a szervezőktől. Előjelentkezés lehetséges a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon.
4
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03.19. (18:00-20:00)
Pécsi Rita előadás – Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel? – Belépő: 500 Ft/fő. További információk: www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz

ÁLLANDÓ
PROGRAMJAINK
03. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) 8:30-9:30
Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben. A becsatlakozás folyamatosan
lehetséges! Belépő: 500 Ft/fő/alkalom.

03. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) 16:00-17:30
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon.

03. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) (Hétfő)
17:00-18:00
Tordasi Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatlakozás folyamatosan
lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai Sándorné
Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelődési
Házban.

03. 14./ 28. (Szerda) 13:00-16:00
Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.

03. 01./ 08./ 22./ 29. (Csütörtök)
15:00-16:00
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében. A belépés ingyenes. A programba a
folyamatos becsatlakozás lehetséges.

03. 01./ 08./ 22./ 29. (Csütörtök)
18:15-19:15
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a nagyteremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő: 500 Ft/fő/alkalom.

03. 02./ 09./ 16./ 23./ 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.
TORDASI
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK

Farsang

Lezártuk az I. félévet, az általános és a művészeti
iskolában is kiadtuk a bizonyítványokat, értékeltük az
I. félév munkáját.
Február 9-én elbúcsúztattuk a telet az iskolai farsangi
karneválon. Nagyon ötletes jelmezekkel, dicséretes
produkciókkal készült minden évfolyam. Vidám hangulatban telt el a nap, mindenki jól érezte magát.
Lezajlottak a félévi szülői értekezletek, végzős diákjaink írásbeli felvételi vizsgája, illetve kitartóan készülnek a szóbeli vizsgákra. Sok sikert kívánunk nekik a
továbbjutáshoz.
Február 21-én felsős tanítványaink részt vesznek Bicskén a Szép Magyar Beszéd verseny területi döntőjén,
az eredményekről később számolunk be.
Az iskolavezetés meglátogatja az óvoda nagycsoportosait, akik szeptemberben iskolánk tanulói lesznek. Várjuk őket szeretettel!
Március 14-én 18 órai kezdettel a művelődési házban
megemlékezünk a forradalom és szabadságharc
hőseiről és eseményeiről.
Március hónapban Nyílt tanítási napokat tartunk,
az iskolában szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődő szülőt, s természetesen a leendő első
osztályos szülőket is a Nyílt nap első napját megnyitó
Szülői Fórumon, ahol bővebb tájékoztatást kapnak
iskolánk életéről.
Március 21-én a Tehetségnap alkalmából a művészeti iskolás növendékeink műsorát láthatjuk. Népdaléneklési versenyen vesznek részt művészeti iskolás
diákjaink.
Március 24-én rendezzük meg a már hagyományos
„Jótékonysági futás” rendezvényünket. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk. Információt plakátokon,
a Facebook-on, illetve a rendezvény szervezőitől az
iskolában kaphatnak.
Ebben a hónapban részt veszünk a környező iskolák
meghirdetett területi versenyein: szavaló, matematika, futás. Reméljük, ismét szép eredményekkel
büszkélkedhetünk.
A tavaszi szünetben kívánok minden kedves olvasónknak jó pihenést, kellemes húsvéti ünnepeket!

6

Somfai Sándorné, igazgató helyettes

Siker az M5 vetélkedőjén
Az M5 Tv csatorna „ISMERD MEG! ” pénzügyi ismeretek témában versenyt hirdetett általános és középiskolai diákok számára.
Iskolánkból a 4.a osztály 4 fős csapata Horváth Györgyi tanárnő felkészítésével február 20-án részt vett a
Tv felvételen, illetve a versenyen, s nemcsak részt vettek a gyerekek, de meg is nyerték azt. Gratulálunk az I.
helyezésért, büszkék vagyunk rájuk.
A csapat tagjai: Balog Adél
Csáki Nóra
Váczi Lara
Nagy Bíborka
A televízióban való szereplésük február 25-én reggel
9 órai kezdettel volt látható az M5 Tv csatornáján, a
műsor a MédiaKlikk-en visszanézhető.
TORDASI
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Zelk Zoltán:
HÓVIRÁG

aki az orvos munkájával ismertette
meg a gyerekeket. Egészség füzetet
készítette, abba rajzoltak, színeztek,
Jó, hogy látlak hóvirág,
és aki tett valamit az egészségéért,pl.:
megkérdezem Tőled,
Bizony rövidre sikeredett az idén a
gyalog jött óvodába, az matricát
mi hírt hoztál,
farsangi időszak, nyúlfarknyi idő
kapott.
mit üzensz erdőnek, mezőnek?
jutott a mulatozásra. Ennek ellenére
Az óvodát folyamatosan díszítettük
Szedd a szárnyad szaporán,
sok mindent csináltunk ez alatt az idő
a farsang jegyében. Farsangi mulatvidd a hírt madárka,
ságunkat január 25-én tartottuk.
alatt. Mielőtt a farsangi mulatságra
útra kelt már a tavasz,
Karneváli hangulat uralkodott ez idő
készültünk, megtartottuk januári
itt lesz nemsokára.
alatt. Vidám kacagásoktól, jókedvtől,
egészséghetünket. Minden csoportban alaposan körbejárták ezt a témát.
és zenebonától volt hangos az óvoda.
A nyuszi csoportosok tablót készíA Medve hetünkön volt mackókiállítettek egészséges és egészségre káros ételeket ábrázoló
tás, mackó hajtogatás, készült medvebarlang és fejdísz,
képekből, amiket kivágtak és felragasztottak nagy só-liszt gyurmából és kasírozással. Medve lesre is menpapírra. Csoportokat alkotva munkálkodtak. Belemé- tek a mesebeli erdőbe. A sült mackó süti illata messzire
lyedtek a vitaminok csodás világába. Mivel a szeretet sok szállt. Medve napon Völgyi Boglárka minden csoportot
mindenre képes, így meglátogatták egy csoporttársukat játékos feladatok elé állított, melyet a gyermekek csapatokban oldottak meg. A versenyen mindenki gazdagodott
és mielőbbi gyógyulást kívántak neki.
A Katica csoportosok, ők a legkisebbek, gyümölcssalátát ismeretekkel, a pocakja pedig finom Dörmi falatokkal. A
készítettek és sokat sétáltak. Az udvaron élvezték azt a Csibe és Nyuszi csoportosok meseelőadáson vettek részt
csipetnyi téli varázslatot, hogy fehérbe borult a termé- Martonvásáron, a Holle anyót és a Téli mesét nézték meg.
szet. Hóembert építettek és hóangyalt rajzoltak a hóba.
Óvodánk alapítványa nyomtatóval ajándékozta meg
A Sünisek vitaminsalátája is remekre sikeredett ők is
intézményünket. Köszönjük a felajánlást!
közösen készítették és jó étvággyal fogyasztották el. Nem feledkezünk meg a hidegben a madarakról sem.
Sokat beszélgettek a testükről, a helyes testápolásról, a Sokat sétáltunk a friss levegőn és már nagyon várjuk a
betegségek megelőzéséről.
tavaszt.
 Milichovszkiné
A Csibe csoportosok vendégül látták Dr. Harbula Ildikót,
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ÓVODA

MESEVÁR
HÍREK

TORDASRÓL CSAK
MEGSZÜLETNI
JÖTTEM BUDAPESTRE,
1943. I. 22-ÉN
(Cseh Tamás idézetek Bérczes László beszélgető
könyvéből, Sztrányay Miklós összeállítása)
„A gyerekkor beég az emberbe. ...tót anya csecsét szívtam, a Popelka néniét, mert anyámnak nem volt elég teje.
Később a kislányába, a Popelka Valiba szerelmes is lettem.
A telepről négy-öt gyerek járt be az iskolába, az erdőn
át, a faluba. Télen néha akkora volt a hó, hogy nekünk,
gyerekeknek mellig ért. Bradák bácsi csörtetett előre…
Mintha a Jóisten ballagott volna előttem.
Tamás Zsolt a nevem egyébként, mert anyám Tamást
akart, apám Zsoltot… A faluban volt még különös név,
például Kamilla… Szerelmes voltam a Popelka Valiba,
Pók Kamillába… megmutattam az erdei gunyhómat,
mert az erdő az enyém volt, vagyis hát az erdőn osztoztunk… a kisutcabeliekkel. Ott bújt egy elhagyott hajdani
birtok is egy beomlott pincével… Nagy harcosok voltunk,
közben azért becsülettel jártunk a templomba. Ministráltam is rendesen. …A faluban hetedik osztályos koromig
mindenkit lebirkóztam. …Csak aki jelentkezett, azzal
kellett kiállni. Orosz Csósza például, aki az egész iskolát
leterítette volna… nem jelentkezett. Hetedikben történt
a baj: Klucsik Gyuri két vállra fektetett. Na, attól kezdve
maradtam én vissza a fejlődésben. Azonnal kisöpörtek a
fővezérségből…
A lányok rám se néztek… és még az erdőmet is kivágták. …Terjeszkedni kezdett a falu, kellett a telek…
Régen gyalog mentünk mindig, végig a gesztenyesoron,
be Martonvásárra, az állomásra, onnan marhavagonokban utaztunk tovább. Én nem lóghattam a vonatlépcsőn,
mert azt nekem nem volt szabad, de apám ott utazott…
így mentünk Érdre, Pestre… minden normális tordasi fiú
tudta jól. Itt Pesten nem lehet élni… én már a faluban is
indián voltam…
Tordason nem volt zeneiskola, se zenetanár. Viszont a
falu azokban az időkben még énekelt… mezőn… templomban… mozgalmi indulókat, amiket meg velünk
énekeltettek.
Egyszer még Tordason szavalóversenyt is nyertem.
Gyerekkoromban, Tordason szerettem a disznóöléseket. Pörzsölés kint a hidegben, tudós falusi emberek nagy
hozzáértéssel a bontásnál, asszonyok a sózókádak mellett, hol vágja el, jól vágja el, milyen szépen kanyarította.
…Ha nagy visítás volt valahol, mi gyerekek azonnal
megjelentünk bámészkodni. Az ölés és a pörzsölés volt
8

érdekes. Havas reggeleken az égő szalma, mert akkor még
azzal perzseltek, meleget is adott, és izgalmat is, ahogy a
vasvillákkal ide-oda igazgatták a szalmacsutakokat, hogy
a szőr mindenütt jól leégjen. Ma is emlékszem a szagára.
Amúgy jó kisgazda voltam, aki büszke az állataira. Az
volt a téma a többi fiúval, mert azoknak is nyuluk meg
kecskéjük volt. …Kimentem a gesztenyesor felé, a Dréher kastély irányába, ott rengeteg akácfa nőtt, kivágtam
néhány kisebb akácfát, hazahúztam. Csak úgy szállt a
por mögöttem. A fát bedobtam a nyulakhoz meg a kecskékhez, és azok, mikor két-három óra múlva visszamentem, hófehérre rágták az ágakat.
Emlékszem a sparhelt oldalán levő csőről mindig lógott
egy túrós zacskó, készült a túró a kecsketejből. Mert
mindent, ahogy kell, fölhasználtunk. Még a nyúlbőrből
is próbáltunk kesztyűt csinálni. Ínséges idő volt, anyuka
folyton sírdogált. Én nem sírtam, én boldog voltam. …
Az egészséges parasztlányok már rég tudták, hogy az
emberek üzekednek… meg is mutatták, hogy őnekik
mijük van, ezeken már rég túl voltunk…
Még nem voltam tizennégy… ’56 őszén…
Egy tizenhároméves kisfiú úgy gondolta, hogy megvédi
az anyját, ha már ezek böcölléznek. (Lásd Németh Lászlónál: bukdácsolnak, kerülgetnek, tántorognak, bizonytalan léptekkel mennek értelemben.) Ezt a szót megjegyeztem, soha nem hallottam, se előtte, se utána. Azt se
tudtam mit jelent, de éreztem… Szóval böcölléznek. A
falu szélén mi voltunk a legkiszolgáltatottabbak. Vagyishogy a mamám, mert hiszen én fiú voltam, nagyfiú.
A falusi fiúk fel akartak jönni Pestre harcolni. Ott állt
két teherautó, a tanítás rögtön abbamaradt… Engem
kiszólított az igazgató: gyere csak, Tamás, nem olyan
ember, mint más - mindig ezzel szórakoztak -, gyere és
vágjad! Ott állt az egész falu, kezembe adtak egy óriási
ollót, kiterítettek két magyar zászlót, Rákosi-címerest…
Vágd ki körbe!.. Ahogy körbeértem, kitört az üdvrivalgás…
Ebből a gyönyörű álomvilágból, tordasi Paradicsomból
egyszer csak egy teherautóval kigördültünk.
Tordason erdő mellett laktam… szabad életet éltem…
azt sem tudtam, mi az a villamos…
Csak bámultam, micsoda csibészek közé kerültem, még
egy kalauzzal is szembeszálltak és azt merték mondani a
bácsinak, hogy nincs jegyük.
Akkoriban indiánok lakták a Gellérthegyet… előbújtak Tordas előnyei… Kamatoztattam vidéki tudásomat… megnőtt a respektem,... ismertem a fák és bokrok
természetét…
A nyulakkal nem mentem semmire, ezek a srácok
Pesten nem sok nyulat láttak életükben… Nem vettem
hasznát a tengerész tudományomnak se, amit a Lófolyón
szereztem… ahol én még teknőn is próbáltam hajózni
megáradt állapotban, át is vergődtem a híd alatt, élve
meg-úsztam. …Egyszer nyáron kiszáradt, és a mederben
találtunk sok furcsaságot. Ez koton, mondta egyikük,
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aki bottal piszkált valamit… azt is ő mondta, hogy ezt projektet dolgozott ki. Utolsó módosítás: 2018. január 10,
az emberek a farkukra húzzák, és úgy mennek neki az szerda 14.58, Pákozdi József, de vissza Cseh Tamáshoz.)
asszonynak. Elképzelhetetlennek, förtelmesnek tűnt…
Mesevilágban éltek a vidéki emberek… ebben a környeGyűjtöttem hát ismereteket a világról már Tordason zetben nekem szárnyalni kezdett a képzeletem… lerajis. ...Budapest csúnya, taszító hely volt… megmutattak zoltam mindent, amit olvastam az iskolában. A tordasi
bizonyos dolgokat, a Halászbástyát, a hidakat, de nekem iskolában nemrég szedték le az én Szép Ilonka-illusztrások volt az egész. Azt a bizonyos, oldalt kiálló, irányjelző cióimat a falakról. (1967-ben, az iskola felújításakor) A
tárcsát, azt díjaztam. Ültünk a taxiban és láttam, hogyan Toldit is végig illusztráltam. (Az illusztrációkból, 1967es felújításkor kidobott képek közül csak egy maradt
működteti a sofőr. Ez elég sokáig érdekelt engem…
Pesten voltam, és térkép-közelben visszarévedtem, épen, éppen az, amelyen Toldi a bikát megállította „S
hol is van Tordas, akkor láttam a hivatalos nevet: Szent azon pillanatban megragadta szarvát”. A képet 36 éven
át őriztem és a Toldit szavalva a tordasi szabadtéri színLászló-víz. Régen egy kanyargós, bővízű patak volt, de
addig-addig szabályozták, hogy már majdnem felszá- padon adtam át a fél falu jelenlétében Cseh Tamásnak,
molták. Most hívtak Tordasról, azon ügyködnek, hogy aki a Gyermekkorom című dalával válaszolt. A kép azóta
valahogy visszacsinálják, mondtam nekik (Toman Tamás könyvbemutatóin és kiállításokon is - így például
Józseffel egymástól függetlenül is megkerestük és mind- a Bárka-színházban - is szerepelt.)
kettőnknek ugyanazt mondta), hogy nagyszerű ötlet, de
Mindenki vágyik a fényes pillanatra, az ünnepre…
az állapotom miatt most nem tudok részt venni a patak amikor minden egybevág… Teljes. Itt vagyunk a patak
megmentésében… (amire az Országos Vízügyi Főigazga- partján… gyönyörűség ez az egész… hisz gyerekkorom
tóság a „Szent László-patak rehabilitációja” címmel külön
óta elemi közöm van hozzá.”

A TORDASI
TÁJHÁZRÓL
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület működtetésében, 2017. április 22-én a hetedik évadját kezdte meg a
Tájház, és az ott elhelyezett gyűjtemény bemutatása.
A nyitásra az országosan kezdeményezett Tájházak
Napja keretében került sor.
A helytörténeti anyaggal továbbra is, a tordasi életmód
bemutatására, a múlt életéhez tartozó eszközök bemutatására törekedtünk. A Tájház és a kiállítása iránt továbbra
is nagy érdeklődés mutatkozott. Ebben az évben is egy
tordasi sajátosságú időszaki kiállítást állítottunk össze,
amely a „Tordasi életképek” címmel a XX. század első
feléből származó fotók alapján, a falu életének négy
terültét mutatja be. A tablók az amatőr színjátszást, a
hagyományos szüretet, a szüretet követő szüreti bált
és a paraszti élet legfontosabb tevékenységét az aratást
tartalmazzák.
Ez a kiállítás ismét egy tordasi érdekességet, sajátosságot mutatott be, amely túlmutat helyi jellegén, hisz
a képek Magyarország bármely vidékén készülhettek
volna. A színesen és tematikusan összeállított tablók, a
képekhez fűzött rövid szöveges tájékoztatóval, érdekesen,
tartalmasan mutatták be a korabeli vidéki élet szűk kis
területét.
A Tájház éves működtetésében 16 fő vett részt, akik a
hétvégeken, ünnepnapokon, több esetben bejelentkezett
csoportok miatt hétköznapokon is, dolgozott. Áldozatos,
szeretetteljes munkájukért köszönet illeti őket.
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A nyitva tartás ideje alatt (április 22 és október 1 között),
valamint a szervezett csoportok létszámát is figyelembe
véve, 51 nyitva tartással, összesen 2936 fő látogatta meg a
tájházat, ami több mint 57 fős látogatói átlagot jelent. Ez
az átlag az előző évekhez képest jelentősen nőtt.
Önmagában az alkalmankénti egy látogató is eredmény,
de bízunk abban, hogy a Tordasi Csárda és Kalandparkkal, a jól működő Western faluval való együttműködés
és a tervezett jobb propaganda tovább növeli a látogatók
számát, mint ahogy már ez az év is ezt mutatta.
Az internetes oldalakon sokan figyelik híreinket és
nem csak a helyi és környékbeli szimpatizánsok.
Célunk nem változott: múltunk iránt érdeklődők
részére olyan kulturális élményt szerezni, amelyben megtalálják korábbi életük egy szakaszát, amelyben megismerhetik elődeink mindennapi életét, és amelyben kicsit
megismerhetik Tordas és környéke történelmét is.
A nyitáskor már rendelkezésre álló vendégkönyvünk
sok-sok dicsérő bejegyzést tartalmaz.
Példának csak egy megjegyzés, egy vélemény a Tájházról: A Tordas Baráti Társaság facebook-os bejegyzése:
„Április 22-én szombaton délelőtt 10:00 órakor megnyi9

totta kapuit a tordasi tájház, mely program megálmodója és megvalósítója a Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület. A hűvös idő ellenére nagyon kellemes és
baráti hangulatban telt a szombati nap. Aki ellátogatott
a nemes eseményre, egy csodálatos reggelivel indíthatta
a napot, ahol isteni finom házi szalámit, juhtúrós körözöttet, saját készítésű kiflit, zöldséges muffint ehetett.
A tájház megnyitóján ismét bepillantást nyerhettünk
abba a csodálatos és kitartó munkába, amit az Egyesület
vezetősége annak tagjai és támogatói az elmúlt években
tettek a faluért és a múlt őrzéséért. Az épületbe belépve
visszarepültünk dédszüleink idejébe, konyhájába, hálóterébe, ami elmondhatatlan élménnyel szolgált mind a
szemnek, mind a szívnek egyaránt. Ezt követően egy
baráti ebéd következett, amit a tordasi Asszonyok nagy
gondossággal készítettek el. Az asztal gazdagon terítve
sós és édes süteménnyel, finom házi borral, mely elengedhetetlen a baráti beszélgetésekhez.”
Na, az ilyen és még sok hasonló bejegyzés és elhangzó
dicséret erősíti hitünket abban, hogy van értelme
munkánknak.
Továbbra is kapunk évközben újabb és újabb adományokat, amely minőségében teszi gazdagabbá gyűjteményünket. Köszönet az ajándékozóknak!
Csak zárójelben jegyzem meg: jó néhány, értékes
helytörténeti anyag, még ma is hányatott állapotban
pusztul az önkormányzat valamelyik elhanyagolt épü-

letében. Az 1990-es években gyűjtött anyaghoz nagyon
ragaszkodik valaki, így azok nem kerülhetnek a méltó
helyükre.
Feladatunk még mindig sok és lényegében a jól elvégzett munka ellenére sem csökkent:
A tájház és a tárgyi örökség megőrzése együttesen
szükséges és lehetséges. Ebben az évben tovább folytatódott az a tendencia, hogy a Tájház fenntartásához a
múlt és jövő figyelembe vételével, sem az önkormányzat, sem annak alapítványa nem járul hozzá. Ennek pótlására néhány, Tordast szerető vállalkozó, támogatása
nyújt segítséget, amelyért hálásak vagyunk minden, a
faluját szerető ember nevében.
Szakmai segítséget továbbra sem kapunk a megyei
múzeumtól, akiknek még a Tájház megtekintésére sem
volt alkalmuk és idejük.
Sajnos minden alkalommal el kell mondani: Valahogy
akik tudnának, nem segítenek! Tudomásul kell vennünk, hogy egyedül vagyunk, és ezzel kell élnünk, vívjuk „szélmalom harcunkat”, de minden évad zárásakor
örömmel mondjuk el: jó évet zártunk!
Bízunk abban, hogy a tájház üzemeltetésével lehetőségeinkhez mérten sokáig tudunk foglalkozni, hogy
a tájház és a gyűjtemény híre egyre szélesebb körben
elterjed, és hogy az ellenszéllel szemben lesz elég erőnk
feladataink végrehajtásához.
 Márki Ferenc

EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

NAGYBÖJT
„Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!”
Nagyböjti, negyvennapos közös utunkhoz a bűnbánat és megtérés
kegyelmét kérjük mindannyiunknak. Teret adunk a szomorúságunknak
Annak szenvedése miatt, Aki szeret, és Akit szeretünk. Szemléljük Őt,
Arcát, megfeszített Testét. Elcsöndesülnek a gondolataink. Talán lassan
elolvassuk az 51. zsoltár sorait, Dávid király bűnbánó imáját, vagy a
tékozló fiú történetét. Talán megérezzük, hogy Isten, ha az általa mutatott útra térünk, a lemondásban, kopár helyeken is eltölt erővel. Ez az,
amit ígér, nem a gondtalanság.
10
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Felkészülés a bűnbocsánat
szentségére: Eucharisztikus
életünk forrása a bűnbocsánat
szentsége is. Valóban bátorításként, életünk házának
biztonságot adó falai megerősítéséhez (mint kérik Jeruzsálemnek a zsoltárban) küldjük
YouTube link
az imádság szavait írásban és
Gregorio Allegri:
egy gyönyörű felvétel linkMiserere mei, Deus
jét meghallgatásra, hogy az
emberi énekhang megfoghatatlanságával emelhessen fel irgalmas Istenünkhöz (a
kórusművet egy valódi napfelkelte képei is kísérik).

Áldott nagyböjti készületet kívánunk!
MÁRCIUSI LITURGIKUS NAPTÁR

Olvasom vagy hallgatom, és elmélkedem az Ő megbocsátó jóságáról, akár arról is, hogy életem házán
mindig találok javítani valót: Milyen alapra építettem?
Milyenek a falaim? Vannak-e rajta repedések, esetleg
leomlott részek? Mi erősít, és mi gyengít? És a nyílászárók? Tudom-e nyitni és zárni, amikor szükséges?
Jut-e be elegendő fény? Huzatos az épület vagy melegség tölti be? Pazar a külleme vagy élni is jó benne?



Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
szombati előesti szentmise 17 óra)



Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)



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



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

51. zsoltár



Minden pénteken Keresztútjárás 17 órakor

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, 2amikor Nátán
próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.)

Márc. 2.

P

Elsőpénteki Szentmise 17 45-től gyóntatás, 18 30-tól Szentmise

Márc. 25.

V

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének kezdete; barkaszentelés, Passió
Nagyhét szertartásai

Márc. 29.

Cs

Nagycsütörtöki Szentmise (Lábmosás
szertartása az Oltáriszentség megalapítása) 20 30

Márc. 30.

P

Nagypéntek délután Keresztút 15 óra;
Igeliturgia (Kereszthódolat, János passió,
Szentáldozás) 20 30

1

Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és
jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el
gonoszságomat!
4
Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!
5
Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg
szüntelen.
6
Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz,
azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy
végzésedben.
7
Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam,
mikor anyám fogant.
8
De nézd, te az igaz szívben leled örömöd – taníts meg
hát a bölcsesség titkára!
9
Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a
hónál fehérebb leszek!
10
Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.
11
Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden
gonoszságomat!
12
Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az
erős lelkületet!
13
Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond
meg tőlem!
14
Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!
15
Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtér3
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Márc. 31. Szo

Nagyszombati Vigília
22 órakor kezdődnek

nek hozzád a bűnösök.
Ments meg a vértől, üdvösségem Istene, s nyelvem
áldani fogja igazságosságodat.
17
Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja
dicsőségedet.
18
Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el.
19
Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes
szívet nem veted meg.
20
Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel
újra Jeruzsálem falait!
16
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

CSAPATÉPÍTÉS
GALYATETŐN
Megint elmúlt hat év és a Gyúrói Református Egyházközség az elmúlt év novemberében új presbitériumot választott. Nagy örömünkre az első „hivatalos” együttlétünket
egy januári hétvégén Galyatetőn, a Ráday Konferenciaházban tartottuk, ahol szerény, de kellemes, minden
igényt kielégítő ellátásban részesült a mintegy húsz fős
csapatunk. Na és a havas táj, a hegyek koszorúzta település! Igazi, ropogós, vastag hóban jártunk.
Konferenciánk során áttekintettük, hogy az elmúlt hat
esztendőben mi történt a gyülekezet életében, s hogy
milyen elképzelésünk van a jövőre nézve. Egy-egy testvérünk beszámolt a különböző szolgálatokban elvégzett
munkáról, a mindennapok történéseiről, programjainkról, átbeszétük lelki és anyagi helyzetünket.
A legfontosabb téma arról szólt, hogy milyen volt lelkiségünk, hogyan jártunk Istennel, hogyan hívtuk Krisztust, és hogyan tudjuk megköszönni Urunknak, hogy
segített nekünk, közösségünknek. Sokat beszélgettünk

arról is, hogyan fejlődik, változik a gyülekezet, hogy
közösségünk mennyire összetartó, melyek az erősségeink, s hol vannak hiányosságaink.
A presbiter testvérek és a résztvevő gyülekezeti tagok
értékes hozzászólásokkal egészítették ki a beszámolókat.
Közös gondolkozásunk tárgya a közösség jövőbeni építése, a további fejlődés mind lélekben, mind létszámban,
mind anyagiakban, mind a korosztálybeli összetételt
tekintve.
Ennek megfelelően igyekeztünk elkészíteni a gyülekezet stratégiáját. Egyik testvérünk összegezte, mi az
erősségünk, melyek a gyengeségeink. Egy-egy témában
leginkább járatos presbitertársunk elkészítette a jövőnknek, céljainknak megfelelő program vázát. Ezekhez sok
jó ötlet, vita társult. Jó érzés volt együtt gondolkodni.
Az Úr minden pillanatban velünk volt. Bibliát olvastunk, imádkoztunk, énekeltünk. A kapcsolatunk még
szorosabbá vált. Jó volt ez az otthonunktól távol, gondjainkat egy kissé hátra hagyva, csak a gyülekezet dolgaival
foglalkozó másfél nap hazánk egyik legszebb téli táján, a
mátrai havas vidéken. Isten áldjon mindnyájunkat!

Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más:
Szolgálók órája (2. hét), Presbiteri
12

óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba



Bottáné Böröczffy Erzsébet

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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BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő
19:30

Sport ifi 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
09:00

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

10:00

Istentisztelet

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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FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.

Gazda-SÁGI Bolt

Martonvásár, Hunyadi út 45.

06-22-460-598
06-20-340-5321

Növényvédő szerek
Vetőmagok
Kerti szerszámok
NAGY VÁLASZTÉKBAN
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ISMÉT VANNAK
TORDASON
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
Az elmúlt időszakban megszűnt a martonvásári, tordasi
és ráckeresztúri önkéntes tűzoltó egyesületi hagyományokat keltette ismét életre tíz lelkes önkéntes, e három
település együttműködésében. A martonvásári központtal újjászerveződött egyesületet 2017. november 13-án
hivatalosan is nyilvántartásba vette a bíróság, így az
elmúlt hetekben magasabb fokozatra kapcsolhatott a tagtoborzás és az eszközbeszerzések tervezése. Az egyesület
önkéntes tűzoltói jelenleg 36-an vannak, illetve kb. 1,5
millió forint értékű használt felszerelést birtokolnak.
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület idei célja,
hogy mindhárom település rendelkezzen legalább egyegy kisméretű, gyorsan bevethető felszerelés-szállító
járművel. Ezekkel biztosítható a különféle eszközök
beavatkozási helyszínre juttatása, úgy mint tűzoltó
felszerelések, védőruhák, illetve különféle nagy értékű
műszaki mentő eszközök, például láncfűrész, hidraulikus
feszítő-vágó és szivattyú. Távolabbi cél, hogy a szervezet vállalt „működési területén” egy gépjárműfecskendő
is készenlétben álljon, ezzel tovább erősítve mindhárom
település és a térség biztonságát. Az eszközbeszerzések
érdekében a Marton ÖTE különféle pályázatokon kíván
részt venni és támogatókra is számít, az alapvető működési költségeiket a helyi önkormányzatokkal együttműködve kívánják előteremteni.
A helyi önkéntes tűzoltósági erők létrejöttével a rövidebb vonulási időnek, illetve az alapos helyismeretnek
köszönhetően korábban kaphatnak segítséget a kárt

szenvedők. A helyi tűzoltók a több egyidejű káresemény,
illetve a nagyobb balesetek bekövetkezése esetén is jelentős segítséget tudnak nyújtani a hivatásos egységeknek,
ugyanis ilyen esetekben a szokásosnál még távolabbról
érkezne a segítség.
Nem lebecsülendő az önkéntes helyi tűzoltóság közösségformáló hatása sem, ugyanis a helyi rendezvények
biztosításán túl különféle programok szervezésében is
tevékenyen részt kívánnak venni, például tűzoltó bemutatókkal, gyermeknap és tűzoltónap szervezésével. A
helyiek biztonságtudatosságának erősítésében is komoly
szerepet kívánnak vállalni, melynek keretében propaganda tevékenységet, tűzoltó alaptanfolyam megvalósítását tervezik. Mivel a településeken jelentős hagyománya van az önkéntes tűzoltó mozgalomnak, így az első
szervezet 1888. évi megalakulásának 130. évfordulóját
ismét méltó módon tudjuk megünnepelni.
Az egyesületi életről és eredményekről a tuzoltosag.
martonvasar.hu weblap ad tájékoztatást. Az ote@martonvasar.hu elektronikus levélcímen várják az önkéntes
tűzoltó munkába bekapcsolódni kívánók – különösen a
tűzoltó képesítéssel, tehergépjármű vezetői engedéllyel
rendelkezők – jelentkezését.
 Készült a Forum Martini beszámolója alapján

SPORT

FUTBALL

GÁRDONY KUPA
Mint az elmúlt 15 évben mindig, idén is résztvevői
voltunk a téli Gárdony kupának. Ebben az évben két
korcsoportnak hirdettek versenyt, melyen örömmel
vettünk részt. A téli felkészülésünket nagyban segíti ez
a rendezvény, hiszen csapataink közel 100 percet játszhatnak a Gárdonyi Általános Iskola tornacsarnokában.
IV. korcsoportban triplán mondhatjuk magunkat pechesnek, hiszen a betegségek, sérülések miatt tartalékosan
érkeztünk a tornára, ahol már az első mérkőzésen újabb
sérülések sújtották csapatunkat. Ezek után már nem is
csodálkoztunk azon, hogy a körbeverések és gólarányok
megvizsgálása után lecsúsztunk az érmekről.
Egy héttel később egy 12 főből álló kis „sereggel” léptünk
14

a tettek mezejére. A II-III. korcsoportos közös csapatunkkal a képzeletbeli dobogó harmadik fokán fejeztük be az
idei Gárdony kupát! A játékosoknak gratulálunk, a kísérő
Szülőknek pedig köszönjük a segítséget!
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I. FARSANGI KUPA,
CSEPEL
„Rég láttam ilyen harcias, pörgős csapatot, mint a Tiétek!”
- ezt az egyik csapat edzője mondta nekünk az I. Farsangi
kupán, miután látta játszani az U-9-es Hangyákat. A csapat végül a nagyon erős, nyolc egyesületet felvonultató
tornán a negyedik helyen zárt. A későbbi bajnok, Mészöly
Foci Suli csak büntetőpárbajban múlta felül Srácainkat az
elődöntőben. A Vasas Kubala Akadémia először a csoportküzdelmek során, majd sajnos a bronzmérkőzésen is
felénk kerekedett 2 góllal. Ám három öröm mégis érte kis
csapatunkat. 1: A csoportküzdelmek során előbb a Dalnoki Akadémiát, majd a házigazda CseppGól csapatát is
sikerült legyőznünk. 2: A fiatalabb játékosaink is bátor
játékkal mutatkoztak be a „nagyok” között. 3: A szervezők kapuvédőnket, Hómann Jakabot látták a mezőny
legjobb kapusának! Neki külön is, de az egész Csapatnak,
valamint a most is kitartó, lelkes és sportszerű szurkolóinknak is gratulálunk! Reméljük, sok hasonló nagy csatát
hoz még az elkövetkező időszak! Hajrá Hangyák!

JUDO - CSELGÁNCS

IV. KŐRÖS-JUDO
KUPA
2018.02.03.
Sikeresen túl vagyunk az év első versenyén.
Szakosztályunk versenyzői Nagykőrösön a IV. KőrösJudo Kupán vettek részt és tisztességgel helytálltak.
Lövei Dániel és Lövei Vilmos nagyon kemény küzdelemben maradtak alul a döntőbe jutásért, de folytatták
küzdelmeiket a vigaszágon, ahol mindketten bronzérmet nyertek. Geng Rozina és Tóth Boglárka ügyesen
küzdve, a döntő mérkőzésen egy-egy ezüstéremmel
gazdagodtak.
A versenyre 42 egyesület (6 külföldi) 470 sportolója
nevezett. Ezen a színvonalas és erős régiós versenyen az
alábbi eredmények születtek:

Diák A (12 évesek)

Diák C (10 évesek)

41 kg-os súlycsoport
Tóth Boglárka – II. hely

30 kg-os súlycsoport
Lövei Vilmos – III. hely
Lövei Dániel – III. hely

Geng Bálint, Könyves Zoli, Tóth Levente érem nélkül, de
jó küzdelmekkel zárták a versenyt.
Szakosztályunk nevében gratulálunk a szép eredményekhez.

27 kg-os súlycsoport
Geng Rozina – II. hely
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Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző
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MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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.

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
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474
OKMÁNYIRODA

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

Dr. Jellinek Kinga

Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

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

Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06 22/467-324

