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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A 
BALLAGÓ NYOLCADIKOSOKAT!

CSALÁDI  
LABDARÚGÓ NAP

22. oldal

Kulturális Nap, Crazy 
Summer Retro Party

Hóka Lovarda  
Családi Nap

A palacsintás király  
című előadás

Termelői Vásár, Garázs- 
vásár, Baba-mama börze

Tanévzáró és ballagás

PROGRAMOK
Június 3.
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Június 4. 

Június 11.

Június 12. 

Június 17. 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK PEDAGÓGUSAINKAT!

A MESEVÁR HÍREI12. oldal

„Tudós lehetsz; - de bölcs nem vagy,
Éjt nap könyvben túrkáló:

Tudománnyal megrakott agy
Kedvvel telt szív mellett jó.
Nem ki ezrek éltét, tettét

Tudja, fejti s beszéli,
De, ki ember-természetét

Mélyen érzi és éli, -
Voltakról tud, - jövendőt sejt, -

Valóval él, - kedvet nem ejt,
Ez így, az úgy történvén,

Bölcsnek csak azt mondom én.”

(Kisfaludy Sándor: Himfy 82. dal)
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T KEDVES TORDASIAK!
A nyár eleje a tanulók és az iskolában dolgozók számá-

ra a tanév végét, a szünidő kezdetét jelenti. Nálunk, az 
önkormányzatnál ilyenkor halmozódnak a munkák. Az 
időjárásnak hála nem kell locsolással bajlódnunk, viszont 
erős növekedésnek indult minden. Sűrűbben kell nyír-
nunk a füvet, bokrainkat, gyakrabban kell kapálnunk az 
ágyásainkat. Mindezek mellett tovább tisztítjuk a vízel-
vezető árkainkat és építjük a régi iskola melletti járdát a 
tervezett gyalogátkelőhelyig. Az árok feletti szakasz elké-
szülte után egy kis szünetet kell tartanunk, mert június 
30-ig meg kell építenünk a Sportpálya köré az előírt 1,80 
m magas kerítést. Erre a Tordas Sportegyesület szerezte 
meg a támogatást, a kivitelezést pedig az önkormányzat 
végzi. Ezután folytatódhat a járda építése egészen az óvo-
dáig. Új burkolatot kapnak az asztalos leülők, új növénye-
ket ültetünk és kicseréljük a padokat is.

Időközben beadtuk az Egészségház kialakítására szó-
ló pályázatunkat. Ebben 60 millió forintból átköltöztet-
jük a védőnői szolgálatot, teljesen felújítjuk a háziorvosi 

rendelőt és kiszolgáló helyiségeit, új szűrővizsgálati és 
baba-mama helyiségeket alakítunk ki. 15 cm-es kőzet-
gyapot hőszigetelést kap az egész ház és új nyílászárók 
kerülnek kis módosítással a régiek helyére. Az önkor-
mányzati épületek energiahatékonyságát növelő pályázat 
beadási határidejét szeptemberre halasztották, így több 
időnk lesz elkészíteni a Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítésére vonatkozó anyagunkat.

A településfejlesztési koncepció fórumainak befejezé-
se után a tervezőké a feladat, hogy az ott elhangzottak 
alapján javaslatot tegyenek a település jövőképére, melyet 
az előírt egyeztetési folyamatok után ősszel fogadhat el 
a testület. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési 
tervünk (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat) ennek megfelelő felülvizsgálatára.

Május végén ünnepeljük gyermekeinket, akik a jövő 
felnőttjei. Jelenlétük megvidámítja hétköznapjainkat és 
emlékeztet minket egykori gondtalan gyermekéveinkre. 
Júniusban ünnepeljük még pedagógusainkat és segítőiket 
is, akiknek vég nélküli feladata, hogy segítsenek gyerme-
keink emberré válásában. Köszönjük munkájukat!

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ JÁRMŰ  
A TELEPÜLÉS  
SZOLGÁLATÁBAN
Az önkormányzati brigád biztonságos szállítása ér-
dekében és a megnövekedett feladatok miatt a kép-
viselőtestület már tavaly döntött arról, hogy szük-
ségesnek tartja egy 6 személyes platós kisteherautó 
beszerzését. A hosszú keresés után Kusz József segít-
ségével sikerült egy nagyon jó állapotú, 6 éves VW T5 
típusú kisteherautót vásárolnunk, mellyel mostantól 
többször fognak találkozni Tordas utcáin. Bízunk 
benne, hogy a különböző munkák segítése során sok 
hasznot fog hozni a településnek.

 � Juhász Csaba polgármester

A KÓBOR EBEKRŐL
Az utóbbi időszakban ismételten több bejelentés is ér-

kezett, amely szerint a közterületen felügyelet nélkül 
kóborló kutyák veszélyeztetik a járókelők biztonságát. 
Ezért újból felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy úgy 
kötelesek tartani az ebet, hogy az közterületre kijutni, 
elkóborolni ne tudjon, anyagi kárt ne okozzon és senki 
testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse! Ennek meg-
szegése szabálysértési eljárást és pénzbírság kiszabását 
eredményezheti!

A kóbor eb befogása érdekében hivatali nyitva tartási 
időben a 22/467-502 szám hívható, más időpontokban 
pedig a 30/961-46-45 telefonszámon Fedák Krisztiná-
nál lehet a bejelentést megtenni. Amennyiben lehetsé-
ges, kérjük az állatbefogó megérkezéséig a kóbor ebet 
helyben tartani, mivel az eredménytelenül zárult ki-
szállás költségeit is kiszámlázza a szolgáltató az ön-
kormányzat részére. A kóbor állatok befogási költségei 
egyébként a tulajdonost terhelik.

 � Tordas Község Önkormányzata

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingat-
lan elől történő elszállítása) időpontja: június 24.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ 
Tordas Község képviselő-testülete 2016. április 12-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � döntött Rónaszegi Jánosné, élelmezésvezető kinevezéséről

Tordas Község képviselő-testülete 2016. április 14-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � döntött az élelmezésvezetői pályázat kiírásáról (Róna-
szegi Jánosné nem vállalta a tisztség betöltését)

Tordas Község képviselő-testülete 2016. április 26-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a részletes Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást a „Martonvásári agglomeráció szenny-
víztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázat-
lan területek rendszerbe történő becsatolása” program 
megvalósítása érdekében

 � elfogadta, hogy külön megállapodást köt Gyúró, Mar-
tonvásár és Ráckeresztúr önkormányzatával a csator-
nabővítési program megvalósítása érdekében

 � nem fogadta el az Erste Bank Zrt. közvilágítás korsze-
rűsítéséhez kapcsolódó szerződés tervezetét

 � elfogadta a helyi adóztatásról szóló beszámolót
 � döntött Simonné Gercsényi Gabriella kérelméről
 � döntött Kalácska László kérelméről
 � elfogadta a Völgyzugoly Műhely Kft-vel kötendő, Tor-

das, Öreghegy településrendezési eszközeinek módosí-
tása tárgyú szerződés tervezetet

Tordas Község képviselő-testülete 2016. április 28-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta az Erste Bank Zrt. közvilágítás korszerűsí-
téséhez kapcsolódó szerződés tervezetét, s döntött az 
ezzel kapcsolatos korábbi döntésének visszavonásáról

VÁLTOZTATÁSI  
TILALOM AZ  
ÖREGHEGYEN
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
alkotta 5/2016. (V.11.) önkormányzati rendeletét Tordas 
kertes mezőgazdasági területére változtatási tilalom el-
rendeléséről.
A szabályozás értelmében az önkormányzat változtatási 
tilalmat rendelt el a Tordas kertes mezőgazdasági terü-
letén meglévő Öreghegyen a 1301-2345 helyrajzi számú 
ingatlanokra a helyi építési szabályzat készítésének idő-
szakára. A tilalom az új helyi építési szabályzat hatályba 
lépésének napjáig áll fenn, vagy három év eltelte után kü-
lön rendelkezés nélkül megszűnik.

A tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósá-
gi engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási 
és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási 
tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési 
munkáknak a településrendezési követelményeket nem 
érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásra,
e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi te-
rületre,
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a 
nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló 
területre.

A zártkertek művelés alóli kivonásának lehetőségét a tila-
lom nem érinti, azt továbbra is a Kisbíró előző számában 
leírt módon lehet végrehajtani.

 � Tordas Község Önkormányzata

Néhány évvel ezelőtt átfogó helyszíni bejárással épít-
ményadó-ellenőrzést végeztünk Tordas belterületi ré-
szén. Idén júliusban az Öreghegy ellenőrzésére kerül sor. 
Kérjük – ahol még nem történt meg – a helyrajzi szá-
mok kihelyezését, amely a vonatkozó önkormányzati 
rendelet értelmében kötelező.
Adórendeletünk szerint adóköteles az önkormányzat il-
letékességi területén lévő építmények közül a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész. Kérjük, hogy aki be-
jelentési kötelezettségének eddig nem tett eleget, 
az soron kívül pótolja.

 � dr. Matota Kornél, jegyző

ÉPÍTMÉNYADÓ  
ELLENŐRZÉS  

AZ ÖREGHEGYEN

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése értel-
mében a változtatási tilalom alá eső területen 

 � telket alakítani, 

 � új építményt létesíteni, 

 � meglévő építményt átalakítani, bővíteni, to-
vábbá elbontani, 

 � illetőleg más, építésügyi hatósági engedély-
hez nem kötött értéknövelő változtatást vég-
rehajtani NEM SZABAD.

!
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  
HÍREK
A községben településfejlesztési koncepció és integrált te-
lepülésfejlesztési stratégia készül a Völgyzugoly Műhely 
Kft. közreműködésével. A fejlesztési dokumentumok el-
készítésébe a helyi lakosokat és vállalkozókat is bevon-
tuk, három nyitott fórumon gondolkodtunk együtt a 
település jövőjéről. Az egyes alkalmakkor először kisebb 
csoportokban dolgoztunk együtt, majd a csoportmunkák 
eredményét megosztva a többiekkel együtt gondolkod-
tunk tovább. A fórumokat a nyitottság, az aktivitás és a 
jó hangulat jellemezte. 
Az első alkalommal a település erősségeit, gyengeségeit, 
lehetőségeit és veszélyeztető tényezőit gyűjtöttük össze, 
a másodikon a település következő 15 éves fejlesztési el-
képzeléseit, céljait szedtük össze és választottuk ki azok 
közül a tíz legfontosabbat. Az utolsó alkalommal a tíz 
jövőcélhoz rendelhető konkrét intézkedések kerültek 
megfogalmazásra, az est lezárásaként pedig a résztvevők 
felajánlásokat tettek arra vonatkozóan, hogy mit tudnak 
ők személyesen tenni Tordas jövőjéért, amelyeket Polgár-
mester Úr örömmel fogadott.
A lezajlott fórumok megerősítettek bennünket abban, 
hogy a lakosság bevonásával történő koncepció-készítés 
egyrészt kiváló közösségépítő erővel bír, másrészt a meg-
fogalmazott jövőcélok és a hozzájuk rendelt konkrét in-
tézkedések megvalósulása is sokkal eredményesebb lesz, 
ha széles körű társadalmi támogatás áll mögötte.

KÖZINTÉZMÉNY FEJLESZTÉS  
(Egészségház, Polgármesteri Hivatal)

TORNACSARNOK

TORDAS „LASSÚ” FEJLESZTÉSE
 � lassú fejlődést elősegítő szabályozás – nagy hangsúlyt 

fektetni a fokozatos fejlődésre:
 Ă lélekszám fokozatos gyarapodása (ne legyen ugrásszerű)
 Ă arculat (Tordashoz szervesen illeszkedő új területek, 

épületek, utcakép)
 � helyi vállalkozások támogatása, megerősítése
 � gazdasági, szolgáltató „övezet” kialakítása – helyi kis- 

és kézművesipar mellett a (munkahelyet és adót te-
remtő) kis- és középvállalkozások letelepítése

KASTÉLY FELÚJÍTÁS
 � tulajdonba vétel
 � funkció megtalálása (a felújítást követően a fenntartá-

si költségekkel együtt is legalább nullszaldós beruhá-
zás legyen)

 Ă szállás, vendéglátás
 Ă oktatási intézmény (bentlakásos magánintézmény, 

vagy a térségben hiányként fellépő, helyi adottságokra 
építő szakintézmény)

 Ă rekreációs- illetve sportfunkció
 Ă részben közcélú felhasználás (pl. kastélykert)
 � anyagi lehetőségek feltérképezése, támogatási források 

lehetősége
 � „image” kialakítása, felépítése (Sajnovics, Dreher)
 � fokozatos kiépülés – rentábilis beruházás (pl. szállás 

esetén)

ÖREGHEGY ÚJRAÉLESZTÉSE
 � Öreghegyi telkeken szőlő, gyümölcs termesztése – la-

kófunkció „visszaszorítása”
 � hegyközségi szabályozás: jogi környezet adta lehetősé-

gekkel élve szigorúbb szabályok (Etyek-Budai borvidék 
része, hegybíró ellenőrizheti)

 � (gondozatlan telkek közösségi tulajdonba vétele)
 � pincesor kialakítása – turisztikai attrakció, vendéglátó 

funkció

KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE (JÁRDA, KÖZÚT, 
PARKOLÓ, KERÉKPÁRÚT, ÁTMENŐ FORGA-
LOM, TÖMEGKÖZLEKEDÉS)

 � közterületi parkolók bővítése - iskola, óvoda alatti te-
rület (ezzel párhuzamosan a parkolási kultúra változ-
tatása, szemléletformálás)

 � új híd a Szent-László-patak felett – Köztársaság úti híd 
alternatívája

 � vonat-busz közlekedés összehangolása (nem csak helyi 
feladat)

 � járdahálózat újratervezése
 Ă „gyűjtőjárdák” építése/felújítása a központban
 Ă kisebb forgalmú utcákban járdák szükségessége vizs-

gálandó (kis lakóutcákban nem szükséges)
 � belső kerékpárút kiépítése – helyi forgalom számára a 

településen belül
 Ă nem szükséges a kerékpárút paramétereit teljesíteni, 

de kerékpáros nyomvonalakra szükség van

ÖNFENNTARTÁS TÁMOGATÁSA
 � kiskert-kultúra támogatása: parlagon levő földterületek 

(lakótelkek vége, Öreghegy) művelésének ösztönzése
 � megújuló energiaforrások használata 
 � civilek pályázatírásánál önkormányzati koordinálás, 

segítség
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 � újrahasznosítás lehetőségeinek megtalálása (pl. mező-
gazdasági melléktermékek hasznosítása)

ISKOLA KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE
 � alsó udvar rendezése, új terület bevonása (tágabb kör-

nyezet egészen a patakig)
 � kerítés (körbekerítés nem szükséges/célszerű, de a 

Köztársaság út irányába fontos lenne)
 � tereprendezés – kialakított funkcióknak megfelelően
 � zöldkörnyezet, fásítás, árnyékolás – amíg a fák megnőnek
 � „tánccsűr” – táncháznak és egyéb előadásoknak, kö-

zösségi rendezvényeknek egyaránt (multifunkcionális)

HELY SPECIFIKUS VENDÉGLÁTÁS
 � gyakoribb piac, ezt megelőzően igényfelmérés a terme-

lők részéről, hogy van-e kapacitásuk erre, tudják-e biz-
tosítani a sűrűbb piac esetén a megfelelő árukínálatot

 � piac termékválasztékának bővítése – amennyiben a 
jogszabályi környezet engedi, úgy több ember bevon-
ható az árusításba

 � helyi vendéglátás fejlesztése (szállások, étterem, kávé-
zó, stb.)

 � kerékpárúthoz kapcsolódó vendéglátó egységek (fon-
tos lenne, hogy ne csak a tordasi szakasz működjön)

 � Budapest közelsége - csillagtúrák
 Ă helyi szállás (Tordas a kiindulópont)
 Ă helyi attrakciók (Budapestről, vagy a környező telepü-

lésekről Tordas is elérhető)

KÖZÖSSÉG
 � elkötelezett, belsőmotivált („fanatikus”) vezetők által 

vezetett helyi közösségek
 � helyi közösségek közötti feladatmegosztás, ezen kö-

zösségek együttműködése – adott időnként a közös-
ségek képviselői összegyűlhetnek, megbeszélhetik a 
teendőket („jó irányba mennek-e a dolgok a falu szem-
pontjából?”)

 � közösségi helyek erősítése
 � minden korosztályt meg kell célozni

 

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
(továbbiakban: OTSZ), amelynek 225. § (1) bekezdése 
szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lá-
bon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüg-
gésben és a belterületi ingatlanok használata során kelet-
kezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
vonatkozó rendelete szerint:

„Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 
31. valamint szeptember 1. - november 30. közötti 
időszakban, 8-18 között engedélyezett, szélcsendes 
időben. Vasárnap az égetés nem engedélyezett.” 
Belterületen az égetést tehát e szabályok keretei között 
lehet végezni! A rendelkezések megsértői 50.000 Ft-ig ter-
jedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújthatók.

Tilos égetni hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gu-
mit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt 
fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes anyagot.

Az OTSZ előírja, hogy külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést vé-
gezhet. A kérelem tartalmát az OTSZ 226. §-a szabályozza.

A közösségi együttélés rendeletben foglalt szabályait 
szegi meg az, aki 21 óra és 6 óra között, továbbá va-
sárnap 11 és 15 óra között motoros kerti- és barkács-
géppel, közlekedési eszközzel vagy más módon a csendet 

vagy köznyugalmat megzavarja! Ennek elkövetése szin-
tén 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000 
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálható.

Kérem a fenti szabályok figyelembe vételét!

 � dr. Matota Kornél, jegyző

TISZTELT INGATLAN-
TULAJDONOSOK!

A vonatkozó jogszabályok értelmében az ingatlan 
előtti járdaszakasz, valamint az úttestig terjedő 
zöldsáv tisztán tartása, gyommentesítése az in-
gatlan tulajdonosának feladata. Ebbe beletartozik 
az árokban meglévő, továbbá az árok és az úttest 
széle közötti fű nyírása is!

Ugyancsak a tulajdonos kötelessége a járdára és 
az úttest fölé hajló ágak és bokrok nyesése, to-
vábbá a sövények gondozása, melyeknek magas-
sága maximum 1 méter, szélessége maximum 
0,60 méter lehet.

Kérem, hogy kötelezettségeiknek ezek figyelembe 
vételével tegyenek eleget.

 � dr. Matota Kornél, jegyző

AZ ÉGETÉSRŐL  
ÉS A ZAJRÓL
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KEDVES OLVASÓINK!
Nagyon sikeres hónapot tudhatunk magunk mögött.

A tordasi Duatlon idén X. alkalommal került megren-
dezésre a sportolni vágyók számára. Rengetegen érkez-
tek, kicsik, nagyok egyaránt. Az időjárás miatt nagyon 
izgultunk, de szerencsére szuper idő köszöntött május 
1-re. Délelőtt 10 órakor már mindenki versenyszellemben 
állt a rajtnál. Csodálatos környezetben kerékpározhattak 
a jelentkezők, volt aszfaltos út és terep szakasz egyaránt. 
Hihetetlen ügyesek és gyorsak voltak a résztvevők, a 
szurkolók pedig hangjukat nem kímélve lelkesítették a 
versenyzőket.

A nagy kalóriaégetés után részesei lehettünk a főzőver-
senynek, ahol még az iskola vezetősége is pikáns tárko-
nyos levessel lepett meg bennünket. Különböző ételek, gu-
lyások illata messze szállt a Szent László patak csodálatos 
völgyében, csalogatva ezzel a falu érdeklődő lakosságát. 
Végül a díjat Király Imre zsebelhette be, aki egy tájjellegű 
étellel, slambuccal kápráztatta el a háromtagú zsűrit. 

A kicsikről sem feledkeztünk el, így az aszfaltrajz ver-
senyen biztosítottunk lehetőséget nekik arra, hogy 
szebbnél szebb alkotásokkal kápráztassanak el bennün-
ket. Feladatuk a kedvenc mesehősük lerajzolása volt, amit 
minden jelentkező kiválóan teljesített, de - mint minden 
versenyen - döntenünk kellett, így Tóth Boglárka Csingi-
lingjét választottuk a legszebbnek. 

A röplabda bajnokság is pompásan zajlott a meleg ho-
mokos pályánkon. Résztvevő játékosaink minden energi-
ájukat beleadva küzdöttek az éremért, amit végül a Pity-
pang csapat tudhatott magáénak.

A MAJÁLIS VERSENYEINEK NYERTESEI:

DUATLON:
Ifjonc A lányok:
Tóth Boglárka
Radics Kerka
Kalocsai Flóra
Ifjonc A fiúk:
Balog Marcell
Kerényi Balázs
Kerényi Kristóf
Ifjonc B lányok:
Kárpáti Zóra
Tóth Viola
Radics Mira
Suhanc A:
Pajer Sándor Balázs
Felnőtt hölgyek:
Blaskó Orsolya

Blaskó Boglárka
Kalamár Krisztina
Felnőtt urak:
Pántya Bertalan
Tóth Előd
Szép Tibor
ASZFALTRAJZ VERSENY:
Tóth Boglárka – Csingiling 
rajza
FŐZŐVERSENY:
Király Imre- slambuc
STRANDRÖPLABDA:
Pitypang csapat
Bagázs csapat
OMG csapat
Ezúton is gratulálunk a 
nyerteseknek!
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A múlt hónapban Pécsi Rita neveléskutató, pedagógus 
látogatott el hozzánk a Hangya Művelődési Házba. A 
műsor a Sajnovics János Általános Iskola és a Tordasi Ön-
kormányzat közös szervezése alatt zajlott és immár két 
teltházas előadást tudhatunk maguk mögött. A harma-
dik részt szeptemberben hallgathatjuk/nézhetjük meg. 
Pécsi Rita műsora hihetetlen lendületet, új módszert mu-
tat gyermekeink nevelésében és fejlesztésében. Ajánljuk 
figyelmébe azoknak is, akik nem tudtak eljönni az első 
előadásokra. Szülőknek, gyermekekkel foglalkozó peda-
gógusoknak nagy szeretettel ajánljuk.

A Tordasi Színjátszó Társulat legújabb darabjával, A 
palacsintás király című mesejátékkal kedveskedett kis fa-
lunk lakói számára. A sok próba és gyakorlás meghozta 
gyümölcsét, hisz nagyszerű bravúrokkal kápráztatták el a 
színészek a közönséget, akik még a folyosón is ültek. Akik 
lemaradtak az előadásról, azok se keseredjenek el, hiszen a 
Társulat június 3-án 18 órakor ismételten előadja a darabot.

Május 7-én startolt a Művelődési Ház első garázsvá-
sára, ahol a vártnál több asztalon díszelegtek a tárgyak 
új gazdájukat keresve. A nagy sikerre való tekintettel el-
határoztuk, hogy minden hónapban, a termelői piaccal 
egybekötve várjuk szeretettel a bolhapiacra érkező áru-
sokat-vásárlókat. A zsibvásár reggel 7 órától fogadja az 
érdeklődőket. Ezeken a napokon elérhető lesz a Baba-ma-
ma börze is. Asztalfoglalási szándékukat kérjük, jelezzék 
a Művelődési Házban személyesen, vagy Fekete Zsófia 
Fruzsinánál a +36 20 245 67 34, vagy Zsoldos-Bodor Ág-
nesnél a +36 22 780 7256 telefonszámon.

Június negyedike igazán mozgalmas nap lesz a Han-
gya Művelődési Ház és reményeink szerint a tordasiak 
életében is. Reggel 7 órakor várjuk sok szeretettel azokat, 
akik szeretnének megválni az otthon feleslegessé vált dol-
gaiktól és azokat is, akik szeretnének új kincsekre szert 
tenni. A kellemes vásározás és cserebere után 15 órakor 
várjuk az érdeklődőket a tordasi Szabadtéri Színpadon 
megrendezésre kerülő Kulturális Napra. Este 21-órakor 
pedig a retro zene szerelmeseit invitáljuk meg egy jó kis 
bulira a Hangya Művelődési Házba.

Idén sporteseményekben gazdag évünk van, amiről mi 
sem szeretnénk lemaradni, így június 10-től velünk 
szurkolhatják végig a foci szerelmesei az EB-t.
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ISTENI VOLT A  
PALACSINTA

Amikor új darabbal jelentkeznek színjátszóink, az va-
lóságos ünnepi délutánt jelent Tordas érdeklődő közössé-
gének, s biztosak vagyunk benne, hogy ismét kellemes 
délutánban lesz részünk. Feldobva, gondtalan várakozás-
sal beülünk a nézőtérre, s várjuk a kellemes szórakozást, 
a színpad varázsát. S hogy mi jellemezheti ugyanakkor a 
társulati szereplőket, erre egyáltalán nem gondolunk. Pe-
dig megérdemelnénk, hogy beleéljük magunkat csak egy 
kicsit is abba, hogy vajon ők ezekben a percekben milyen 
érzésekkel készülnek a fellépésre. Biztos vagyok benne, 
hogy többségük inkább tele van izgalommal, feszültség-
gel, drukkal, mint amikor valaki belép egy terembe, hogy 
letegyen egy szóbeli érettségit. Vajon lesz-e eredménye a 
több hónapos sziszifuszi munkának? Le tudják-e győz-
ni a színpadi lámpalázat, hogyan reagál majd játékukra 
a rengeteg várakozó néző? S ezek a kavargó gondolatok 
természetesek. Hiszen egész felkészülési idejük alatt az 
a gondolat vezérelte őket, hogy minőségi szórakozást 
nyújtsanak gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. S a fe-
szültség csak akkor oldódik fel teljesen, amikor a végén 
meghajolnak a színpadon, s a nézőtéri reakció jelzi, hogy 
sikerült-e a vizsga.

A bemutató délutánján elmondhatjuk, hogy teljes a si-
ker. Kirobbanó tapsviharral jelezte a közönség tetszését, 
köszönetét. Nem is emlékszem ilyen hosszan tartó vas-
tapsra, pedig az elmúlt időszakban is nagy volt az ünnep-
lés. Fergeteges, kacagtató komédiát láthattunk. A végén 
csak a rendező, Somfainé Editkét hiányoltuk, de nagyon!

Amikor készültem az előadás megtekintésére, megke-
restem az interneten a teljes prózai változatot, s őszintén 
bevallom, alig értettem meg valamit a darab lényegéből. 
Rengeteg szereplő fura nevekkel, s valahogy nem éreztem 
a lényeget, a komédiát. Ebből a darabból színpadra állíta-
ni egy élvezetes előadást, - hát el sem tudtam képzelni. S 
ha esetleg én erről az előadásról készítek méltatást, mit 
fogok összehozni, mikor még a neveket sem igen tudtam 
megjegyezni. S akkor még az előadókat is nevesítenem 
kell, mikor a társulatot – bár nagyrészt ismerem –, egy-
szóval nálam teljes volt a káosz. Viszont, ha a társulat 

nem futamodott meg a darabtól, akkor én sem tehetem. 
Egyszóval helyzetemet nem találtam valami rózsásnak, 
nem foglaltam imába a szerző nevét. S megtörtént a cso-
da! Olyan, mikor a csúnyácska kis leánykából a sminke-
sek, öltöztetők elővarázsolnak egy tüneményes kis tün-
dérkét. Néhány percnyi játék után megvilágosodtam!

Minden, mindenki a helyére került a színpadi játékban. 
Persze ehhez kellett az ügyes rendező, s a szereplők nagy-
szerű, gördülékeny, felszabadult, élvezetes játéka, a szép, 
kulturált beszédtechnika, s az a remek kontaktus, ami a 
sok szereplő között hibátlanul működött. Egy pillanatra 
sem estek ki a pergő ritmusból, ragyogóan vették a vég-
szót, s bejátszották az egész színpadot.

A király szerepében Derecskei János ismét zseniális 
volt. Nemcsak szépen, állandó tónust váltva adta elő 
hálás szerepét, de olyan fejlett arcjáték is kísérte, ami 
amatőr színjátszónál ritka. Rövid, nem túl hálás szerepé-
vel (kevés volt a szövege) tökéletesen uralta a színpadot.

Méltó társa volt a Csörögét alakító legényke, Simon 
Olivér. Olyan könnyedén, természetesen adta elő egyál-
talán nem könnyű komikusi szerepét, hogy csak ámul-
tunk. Egy pillanatra sem esett ki a nem könnyű szerepé-
ből, teljesen biztos volt a szövegtudása, szép, érthető a 
beszédhangja, s ez utóbbival mesterien bánt, aszerint vál-
toztatva a tónust, ahogyan azt a szöveg megkívánta. A 
közönség nagy tetszéssel figyelte a játékát, többször csalt 
ki hangos nevetést gyerekekből, felnőttekből egyaránt. 
Tetszett nekem az állandó mosolygás, s az a természe-
tesség, ahogy bánt a szerepével. Szerepeltetése telitalálat, 
nem lehet vitás, hogy a következőkben bármikor építhet 
rá a rendező, ha van a darabban egy kis kópé, rosszcsont 
vagy kedves kis manócska.

S ahhoz sem férhet kétség, - egyelőre úgy fest, - hogy a 
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fiatal, egymást szerető pár szerepét, magyarul fiatal sze-
relmespárt Németh Hanna, s az egyre inkább férfiasodó 
Nemes Dávid bérelheti ki. Hanna valóban olyan, mint 
egy nagyon bájos Kökényszemű Katica. Erre a szerepre 
termett, bár az elmúlt időszakban bemutatott darabban 
egy teljesen más Hannát láttunk, de ott is fiatal, nagyon 
szép, modern női szerepet játszott. Az a típus, akiért ra-
jong a férfinép. Most egy finom, kedves leánykát alakított 
nagyon finom eszközökkel, ahogyan azt a figura megkí-
vánta. Nemes A. Dávid ideális párja, vonzó külsejű, s egyre 
inkább felfejlődik játékkultúrája a legjobbak közé. Ő még 
egy kicsit kamasz is, de már a férfikor küszöbén van. Most 
teljesen hiteles volt, sokat fejlődött színpadi mozgása. 
Nagy gratula, Dávid, sok leányszív fog még érted epedni.

Az epizodistákkal nem volt túl bőkezű a szerző, azon-
ban volt, aki nekem kellemes meglepetés volt. Gurabi Ani 
most először kapott néhány mondatnyi lehetőséget ön-
állóan, s meglepően jó alakítás volt az övé; férjéé, mint 
máskor is, most is nagyon színvonalasra sikeredett.

S ugyanúgy Téglás Margó és Lajos kicsike szerepük-
ben is bizonyították rátermettségüket. Margó mindig 
kiemelkedő, ha drámát, úrhölgyet, perlekedő anyóst vagy 
feleséget kell alakítani. Most is amúgy a király mellett 
szerepelt, nagyszerűen helytállt, de a sparhelt melletti 

szereplés, pláne koktélruhában, nos, az nem az ő szerep-
köre. Viszont dicséretes, hogy ezt is vállalja.

A tudós szerepében Pintér Sándornéra külön felfigyel-
tem. Határozott, érthető, szép beszédtechnikája nekem 
meglepetés volt, éppen ezért csak elismerés illeti. A fősza-
kács, Szabó Imre szerepe szerint főgonosz, hiszen tönk-
re akarja tenni a királyt. Viszont ellenszenves szerepét 
annyi kedvességgel adta elő, hogy inkább egy szeretetre 
méltó nagypapának tűnt, mintsem egy ellenszenves figu-
rának. Persze, mivel én csak egyszer láttam ezt a szerepet, 
lehet, hogy mások máglyára kívánták. Azt viszont el kell 
ismerni, hogy elsőrendű a színpadi mozgása, szép, érthe-
tő a beszéde. Tehát ő egy igen hasznos tagja a csoport-
nak. Nekem a két kikiáltó nagyon, de nagyon tetszett! 
Bátor kiállás, hatalmas hangerő, mosolygó gyerekarcok. 
Nagy dicséret nektek legények.

A zenei betétet Vass Árpád profi módon oldotta meg, 
szép éneke emelte az előadás színvonalát. A színpadkép, 
díszlet éppoly igényes, ízléses, kifejező volt, mint eddig 
mindig. Köszönet a kivitelezőknek. Somfainé Editke 
előtt a legmélyebb meghajlással hódolok, s mondok kö-
szönetet, most ismét nagyon szép délutánt szereztek a 
tordasi embereknek.

 � Bánki Zsolt

BABÁS-MAMÁS 
PROGRAMOK

A Művelődési Házban Kerekítő Mondókás 
Móka szerdán 10-től Borka Máriával. A Terem-
tőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával 
pénteken 11-től, Ovis torna csütörtökön 4 órától 
Seiler Tündével.

BABA-MAMA KLUB

ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász 
a Művelődési Házban (Szabadság út 55.) 
előzetes telefonos egyeztetés után tart 
ügyfélfogadást. 
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ
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ISKOLAI HÍREK
Május hónapban további versenyeredményekről számol-
hatunk be. Két 4. b. osztályos tanítványunk részt vett 
Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában meg-
rendezésre kerülő megyei matematika versenyen.
Szabó Erik Zalán   II. helyezést
Tóth Kata Martina  IX. helyezést 
értek el. Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő tanító-
juknak is.

Több éve részt vettünk az Ercsiben meghirdetett mate-
matika csapatversenyen, ebben az évben 5. és 6. osz-
tályosok számára rendezték meg a versenyt. Egyik 4 fős 
csapatunk III. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Keleti Krisztián
  Jámbor Angéla
  Tóth Anikó
  Antal Réka
5.b. osztályos tanulók. Másik 4 fős csapatunk IV. helye-
zést ért el.
A csapat tagjai: Boldizsár Kolos
  Ulrich Bence
  Ispán Martin
  Szilika Domonkos
6. osztályos tanulók. Gratulálunk a diákoknak és az őket 
felkészítő matematika tanároknak.

A K&H Vigyázz, Kész, Pénz! gyerekeknek szóló pénz-
ügyi vetélkedőjén a 2.a. osztály 4 fős „Pénzverők” csapa-
ta a regionális középdöntőn Győrben a megye 5 legjobb 
csapata között szerepelve a versenyt megnyerték, így to-
vábbjutottak az országos döntőbe. Gratulálunk felkészítő 
tanáruknak, és a 4 fős csapatnak:
Takács Barnabás
Szabó Huba Dániel
Albert Sára
Kertész Antal 2.a. osztályos tanítványainknak.

A Válon megrendezett futóversenyen is szép eredmé-
nyekkel szerepeltek diákjaink.
Szilika Benedek 4.b.  II. helyezett
Szalféter-Torcom  Nadin  4.b. II. helyezett
Radics Míra  5.a. IV. helyezett
Rácz Dániel 4.a. IV. helyezett
Kenyér István  6.b. IV. helyezett
Tóth Boglárka  6.a. V. helyezett
Kenyér Mónika  6.a. V. helyezett
Botta Borbála  6.a. VI. helyezett
Szentandrássy Ildikó  7.b. VII. helyezett
Boldizsár Kolos  6.a. VII. helyezett
Kenyér Balázs  4.a. VIII. helyezett
Bobák Lili  4.a. X. helyezett
Gratulálunk a sikerhez.

Lezajlottak az Anyák napi ünnepségek, köszöntöttük a 
nagymamákat és édesanyákat ajándékkal, verssel, dal-
lal. Lezajlottak a művészeti iskola tanév végi vizsgái.

Május 11-én a TORDASI SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT 
az óvodásoknak és az iskola alsó tagozatának bemu-
tatta a művelődési házban a Palacsintás király című 
zenés mesejátékot. Május 18-án került sor a 6. és 8. 
osztályos diákok idegen nyelvi mérésének lebonyolí-
tására, majd egy hét múlva, május 25-én az Országos 
Kompetencia mérésben való részvétel következik a 
számukra. Megkezdődnek a tanév végi előkészületek. 
Következnek az osztálykirándulások. A leendő elsős 
szülők szülői értekezleten kapnak előzetes informá-
ciókat a tanévkezdéssel, az iskolai élettel kapcsolato-
san. Május végén fogadjuk a leendő elsős gyermekeket 
az iskolában, a két 1. osztályba látogatnak, ahol rövid 
kis bepillantást nyerhetnek az iskola életébe. Május 
28-án az Orbán napon felkérésre diákjaink műsorral 
készülnek.

Április végén és május elején Pécsi Rita neveléskutató 
nagy sikerű, érdekes, tanulságos előadásait hallgat-
hattuk a művelődési házban. Ősszel folytatása lesz az 
előadássorozatnak, mindenkit szeretettel várunk.

Június 4-én részt veszünk a Kulturális Nap eseménye-
in. Előző este, ennek nyitó programjaként a SZÍNJÁT-
SZÓ TÁRSULAT bemutatja a Palacsintás király című 
zenés mesejátékot. Az utolsó tanítási napokon a ha-
gyományos Egészségnapi rendezvényünk, Sajnovics 
Emléknap, Kedvencek Napja kerül megrendezésre.

Június 17-én 17 órai kezdettel pedig az ünnepélyes tan-
évzáró és ballagás következik, majd kezdetét veszi a 
nyári vakáció. 

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 
a Kedves Szülőknek a tanév folyamán nyújtott min-
denféle támogatásukért és segítségükért. Köszönetet 
mondjak az iskola munkáját bármiféle módon támo-
gató szervezeteknek, köszönöm a Művelődési ház 
együttműködő munkáját, az Önkormányzat támoga-
tásait a tanév folyamán. Kívánok Önöknek is iskolánk 
vezetősége, a tantestület és valamennyi dolgozója ne-
vében a nyárra jó pihenést, feltöltődést és jó egészséget. 
Hasonlókat kívánok diákjainknak, vigyázzatok maga-
tokra, töltsétek tartalmasan a nyári szünidőt. Addig 
azonban még rengeteg a tennivaló. Kívánok mindenki-
nek ehhez sok erőt, kitartást, sok sikert a tanév méltó 
befejezéséhez.

Ballagó diákjainknak szeretnék még néhány búcsúzó 
és útravaló gondolatot adni:
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„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.

Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.

Az életet, mely jutalmaz és büntet,
s melyben az ember örökké diák,

most jelképezi zöld május ág,
s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.

Szép lassúsággal, búsan szól az ének,

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,
a sok kopott pad integet felétek,

tán könny is csordul, nem tudni okát,
Elsápadva a messzeségbe néztek,

s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!”

(Ismeretlen szerző: SZONETT BALLAGÓKNAK)

Sok szeretettel:
 � Somfai Sándorné

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2. a osztályos Pénzverők csapata a K&H Vigyázz, 
Kész, Pénz! gyerekeknek szóló pénzügyi vetélkedőjén 
az 1. online fordulón 25 pontból 26 ponttal, a 2. online 
fordulón 26 pontból 26 ponttal jutott tovább a regionális 
középdöntőbe.
2016. április 13-án, szerdán a 9 órakor kezdődő regionális 
középdöntőn Győrben, a Famulus Hotelben vettek részt 
a megye 5 legjobb csapata között. A színdarabra a ma-
ximum pontszám mellett csillagos értékelést kaptak a 
zsűritől. A versenyen méltóképpen képviselték iskolán-
kat, megnyerték a regionális döntőt, így továbbjutottak 
az országos döntőbe.
A verseny után körbejártuk és megcsodáltuk Győrt, és a 
verőfényes napsütésben a csapat fagylalttal ünnepelt. 

Nagyon köszönöm a segítséget Dr. Harbula Ildikónak!

 � Horváth Györgyi, 2.a osztályfőnöke

K&H  
VIGYÁZZ, KÉSZ, 
PÉNZ! PÉNZÜGYI  
VETÉLKEDŐ
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A MESEVÁR HÍREI

Kormos István barátságos, kedves szavaira gondolva 
teltek első napjaim a visszatérésem után. Az elmúlt öt 
évben gyermekeim nevelésével teltek napjaim. Jelenleg a 
Süni csoport óvónénije vagyok. Így, mint régi-új óvónéni 
nekem jutott az a feladat, hogy a Mesevár óvoda életének 
áprilisi élményeiről beszámoljak.

A nagy tavaszi zsongás beköszöntével a gyermekek 
egyre több időt töltenek a szabadban. Megfigyelik a ter-
mészet ébredését. Tapasztalataik gyűjtésének remek lehe-
tőséget biztosítanak a kirándulások, melyeket izgatottan 
várnak. Így történt ez a Csibe és a Katica csoport életében 
is, mikor ellátogattak a Budakeszi Vadasparkba, ahol 
sok-sok élménnyel gazdagodtak.

 Katica csoportosaink betekintést nyertek az érdi 
tűzoltóság életébe.

A Nyuszi csoportosok a „Föld napja alkalmából” 
zöld ruhába öltöztek és ellátogattak a tordasi szociális 
otthonba, ahol palackzsugorítással foglalatoskodtak. Bi-
ciklitúrán is voltak Gyúrón, de még ellőttük áll a nagy 
óvodai kirándulás, melyet a Székesfehérvári Tűzol-
tó-parancsnokságra tesznek, majd ellátogatnak a Ve-
lencei SPA élményfürdőbe. Szeretnének még idén a 

HELLO TAVASZ  
JÓTÉKONYSÁGI BULI

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Diákönkormányzata szülői segítséggel sikere-
sen megrendezte jótékonysági rendezvényét. 

Nagyon köszönöm a segítséget azoknak, akik már 
hetekkel a program előtt időt és energiát nem sajnálva 
önzetlenül segítették a munkámat! Nem is gondolná az 
ember, hogy milyen összefogás és mennyi feladat van egy 
ilyen rendezvény sikeres lebonyolítása mögött. 

Ötletelés, szervezés, számolás, állandó telefonkapcso-
lat a segítők között, pult faragása, festése, díszítés, han-
gosítás, pakolás, szendvicskészítés, kiszolgálás, takarítás 
és sorolhatnám tovább. 

Hálás vagyok iskolánk vezetőségének és kollégáimnak, 
akik, amiben csak tudtak, segítettek. Többek között vál-
lalták a szendvicskészítést, a helyszíni jegyárusítást, a vip 
jegyek megvásárlását és a részvételt!

Köszönöm szépen a büfépult elkészítése mellett a rengeteg 
segítséget Porcz Péternek és feleségének, Simon Andreának, 
Cifka Orsolyának, a pultban való munkáját Porcz Péternek és 
Mayer Lórándnak, a művelődési ház dolgozóinak a támoga-

tást: Fekete Zsófiának, Bodor Ágnesnek, a takarítást Vladné 
Süle Tündének, a fotókat Vlad Violának, a hangosítást Neu-
verth Kristófnak, a dj pultot és a terem díszítését Kalamár 
Zuárdnak, a zenét István Tamásnak (Dj Nenito), a jegyáru-
sítást a szülők részéről Cifka Orsolyának, Kiss Krisztának és 
Halenár Krisztának, a plakátot Vida Lászlónak, a poharak 
beszerzését az SZMK elnökének, Bucsi Brigittának.

Jó hangulatban telt az este, ahol szülők által küldött 
finomságok kerültek az asztalokra.

Nagyon köszönjük mindenkinek a részvétel! A teljes 
bevétel az iskola diákönkormányzatát támogatta!

Bízom benne, hogy lesz még alkalmunk hasonlóan si-
keres rendezvény megrendezésére.

 � Horváth Györgyi, Dök patronáló pedagógus

Ó
VO

D
A

„Hej óvoda, óvoda
óvoda,
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja,

de szép tiszta minden terme,
zsibong a sok gyerek benne,
olyan, mint egy kacsalábon
 forgó, ékes palota.”
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tájházba és a lovardába is egy kirándulást tenni.
Az édesanyákat versekkel, dalokkal köszöntötték 

anyák napja alkalmából, de az együtt töltött idő alatt az 
óvónénik kezdeményezésére a közös játék és ennek része-
ként a sok nevetés is szerves részét képezte a délutánnak.

A Süni csoportosok biciklitúrán voltak a martonvá-
sári kastélyparkban, majd Dr. Láng Csaba vezetésével 
egy túrát tettek az Alsó Jegenye völgybe. Útjuk a Paprika 
patak mentén vezetett. Elbúcsúztatták Rita nénit, akit 
a csoport nagyon megszeretett és szívébe zárt. Köszön-
tötték az édesanyákat, közös játékkal fűszerezve ezt az 
ünnepet. Ezúton szeretnénk megköszönni Feldhoffer 
Istvánnak a gyönyörű virágokat, mellyel az édesanyákat 
köszöntöttük. Ildi néni a szülőkkel közösen kertrendezést 
szervezett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Bélai 
Milánnak, Sztastyik Dórának, Dr. Kállai Hédinek, Kovács 
Imrének, Horváth Erikának, Selyem Attilának, hogy se-
gítségünkre voltak az óvoda kertjének megszépítésében. 

A jó hangulatot a friss pogácsa és a lángos koronázta meg.
Az idei fényképezés is lezajlott. Idén is állítottunk má-

jusfát. A fiúk Ilonka néni irányításával megkeresték a 
megfelelő fát, majd feldíszítették és segítettek felállíta-
ni. Kedves tavaszi gyerekdalokat énekeltünk a fa körül 
sétálgatva.  A művészeti iskola növendékei és tanárai is 
ellátogattak óvodánkba és megajándékoztak minket ér-
tékteremtő, csodálatos műsorukkal.

Így látszik, hogy megannyi programlehetőség adódott 
az előző hónapban is, akárcsak a most következőben. A 
pünkösdi hagyományok felelevenítése a hagyományápolás 
jegyében fog történni. Nagycsoportosaink májusban még 
betekintenek az iskola életébe egy óralátogatás alkalmával. 
Május 11-én a Hangya Művelődési Házba szervezett Pala-
csintás király című előadásra megyünk. Tehát sok-sok re-
mek lehetőség nyílik még az elkövetkező napokban is. Nagy 
kíváncsisággal várjuk az előttünk álló élmények sokaságát.

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária

SÜTIK TORDASRÓL 

Habcsók, tejszínhab, banán és eper. Erről az egyszerű, 
de annál finomabb édességről a Real Humans svéd so-
rozatban hallottam először, ez volt az utolsó kívánsága 
Jonasnak, mielőtt robottá akarta változtatni magát…

Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes 
tészták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik 
szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen 
meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják a 
Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el 
a fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email 
címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

SVÁJCI HABCSÓK 
(MARÄNGSWISS)
1/2 liter vaníliafagylalt
2 banán
5 eper
2 csésze tejszín
1 csésze csoki öntet
10 dkg habcsók

1. Szeleteljük fel a banánt és az epret. Verjük fel a 
tejszínt.
2. Rétegezzük a fagylaltot, tejszínhabot, habcsókot, 
az epret és a banánt egy nagy tálba vagy több kis 
tálba. A tetejére csorgassuk a csokoládéöntetet.

RE
C

EP
T
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EG
Y

H
Á
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K

ÉGI ÉDESANYÁNK ÉS 
A FÖLDI ÉDESANYÁK 
„IGENJEIT” ÜNNEPELTÜK
Áprilisban, Húsvét után tartottuk templomunk „neve-
napját”, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt 
Templombúcsúnkra ráckeresztúri, gyúrói, martonvásári 
zarándokok érkeztek. Velünk volt Schrőder Gyula atya is, 
aki hosszú és hűséges papi szent szolgálatát még augusz-
tusig köti hozzánk, és régi kedves, jó ismerősünk Rozsé 
atya is - Kálinger Roland tábori lelkész -, aki a szolnoki 
ejtőernyősöktől és hívektől érkezett közénk.

Rozsé atya prédikációjának bevezetőjéből idézünk:
„Nagyapámnak volt egy furcsa kése, gyerekkoromban na-
gyon sokat nézegettem. Mondta, hogy „kisunokám, arra 
nagyon kell vigyázni, mert az egy különleges kés, oltókés. 
Azzal nem kenünk vajas kenyeret, nem vágunk szalonnát, 
azzal a fákat oltjuk, a virágot szemezzük vele”. Nagyon éles 
volt ez a kés, és elmondta, hogy azért, mert egy kis műtét az, 
amikor a kertész beoltja a fáját, beszemzi a virágját. Egy kis 
sebet kell ejteni rajta, mert seb nélkül nem fog végbemenni a 
művelet. A nem nemes fába oltják a jó vesszőt. Látnunk kell, 
hogy csak az oltás műveletét végzi az oltó, a nemesedést az 
a pici vesszőcske, vagy az az egy szem rügyecske hozza lét-
re, amit átoltottak. A mi lelkünkben is ugyanígy nem mi 
okozzuk az átalakulást, hanem a Szentlélek Úristen, ha en-
gedjük, hogy munkálkodjon bennünk.”

Kedves Rozsé atya hálásan köszönjük szolgálatod az álta-
lad is idézett Mécs László verssorokkal! 

„Bátyám, én lelket oltok az evangéliomból,
midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ:

vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”

Pár éve járt nálunk Berta Tibor atya, akinek sza-
vai még közelebb hozzák az ünnep tartalmát, Jézus 
Krisztus Megtestesülését:
„Azt megérteni, hogy az Isten elküldi Fiát közénk, végte-
len nagy titok. Az Isten nagy tettei csöndben történnek. 
Urunk születésének hírüladása is csöndben történik meg. 
Amit erről tudunk, Lukács evangéliuma írja le és felte-
hetőleg Máriától származik. A májusi litániában énekel-
jük Róla: „Nagyokosságú Szűz”. Mária, a názáreti leány 
okosságát jelenti az a bártorság és Istenre való nyitottság, 
ahogy rákérdezett a titokra, ahogy mert és akart Isten 
titkában elmélyülni.”

 Gondolkodtasson el bennünket is Mária példája, hogy 
merünk-e, akarunk-e elmélyedni Isten titkában, megszó-
lítjuk-e, vannak-e kérdéseink Hozzá?

A szentmise után agapéval vártuk a zarándokokat. Ked-
ves Téglás Lajos bácsi, köszönjük az ebédet, nagyon fino-
mat főztél! Asszonyaink kezét a sokféle süteményért, és 
mindennemű szolgálatot dicséret illet. 

Az agapé részeként Juhász Csaba és barátai Húsvéti Ora-
tóriummal örvendeztettek meg bennünket:
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Édesanyák megáldása
Kedves, szép hagyományt teremtett meg évekkel ezelőtt 
Jácint atya. Anyák napján az édesanyák, nagymamák 
megáldása zárja a szentmisét. Az oltár elé gyűlünk össze, 
hogy Isten áldása is erősítse, kísérje anyai hivatásunkat. 
Nyitrai Erika Az érintés hatalma című könyvben leírja, 
hogy szülés során az asszony olyan messze jár az érzések 
és a fájdalom világában, amilyen messze élete során még 
sose járt. Az e világra érkezés minden anya és gyermek 
számára nehéz feladat. Egy egész életre összekapcsolja a 
szülőt és a születőt, nemcsak a közös fájdalom, hanem 
mert ez után a gyermeket az anya keblére adják. Bőrkon-
taktusuk után a gyermek átveszi az anya baktériumait, 
ezzel immunrendszere elkezd erősödni. A megküzdés és 
a megerősödés, az elengedés és az új befogadása, amit a 
szülő megél, alakít ki a gyermekben egy olyan mintát, 
amire egész életében szüksége van.

Olvassátok szeretettel ezt a valódi történetet, amely gyö-
nyörű példája ennek a titkos átalakulásnak:

Nem tudom, hogy csinálta Édesanyám, de meg-
csinálta
Egy 17 éves nagylány írt be a helyi újságba: „Az édes-
anyám a legjobb Anya a világon. Szerető felesége édes-
apámnak, mert mindig megnevetteti, öt éves korom óta 

minden hangszeres fellépésemen jelen van, pedig már 17 
éves vagyok, és becsülettel eltartja a családját, mint var-
rónő. Ma reggel a varróládájában keresgéltem egy tűt. És 
a láda legalján váratlanul találtam egy megsárgult papírt. 
Anyukám régi naplójának egy lapja volt, pontosan egy 
hónappal a születésem előttről. Ennyi volt a bejegyzés: 
‚Még tizennyolc éves sem vagyok, egy alkoholista, akit 
kirúgtak az iskolából, többször kíséreltem meg öngyil-
kosságot, túléltem a gyerekkori bántalmazásokat és azt 
is, hogy elítéltek lopásért. Jövő hónapban azt is hozzáír-
hatom a listámhoz: kiskorú anya. De esküszöm, hogy a 
legjobb anyja leszek az én kis virágomnak. Olyan anya, 
amilyen nekem sosem volt...” Nem tudom, hogy csinálta 
Édesanyám, de megcsinálta.”

JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek  
(Előesti Szentmise Gyúró szombat 17 óra)

 � Zsolozsma áldoztatással minden pénteken 6.30
 � Kóruspróba minden csütörtökön a Közösségi Ház-

ban 19.30
 � Szentségimádás templomi hirdetés szerint
 � Június 3. péntek Jézus Szentséges Szíve Főünnep 

17.45-től gyóntatás; 18.30-tól Szentmise

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

KONFIRMÁCIÓ 
2016. április 10-én gyülekezetünk 6 fiatal tagja erősítette 
meg evangélikus hitét konfirmációs istentiszteleten Gyú-
rón. Őket és az egybegyűlteket az ifisek nevében Udvaros 
Dóra köszöntötte.  Horváthné Szalai Eszter, a gyülekezet 
felügyelője pedig így üdvözölte a konfirmálókat:

„Kedves Konfirmandus Fiatalok!

Elsőként szeretnélek benneteket köszönteni, mint a gyülekezet 
felnőtt tagjait. Mindannyian hitet tettetek Jézus tanításairól. 
Az Evangélium tanításait megismertétek és szívetekbe zártá-
tok. Ne feledjétek, hogy Isten hívása nyomán indultok most 
az életbe. Kövessétek ezt a megkezdett utat, az ő tanítványai 
lettetek. Ez azt jelenti, hogy Krisztus közelében éljétek életete-
ket, őrá figyeljetek! 
Az ifisek kis csapata szeretettel vár benneteket is.
A 475. számú énekkel kívánom életetekre Isten áldását és 
megtartó szeretetét.
„Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk.
Kegyelem, hogy Veled járó tanítványok lehetünk.
Szolgálatra, tettre készen, ma is útnak indulunk.
Erőt, áldást Tőled kérünk, Tőled várunk, hű Urunk.”
Erős vár a mi Istenünk!

Boroczky Balázs, Károly Márk, Halenár Gergő, 
Erdei Gergő, Áldott Nóra, Németh Beatrix
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ÉVZÁRÓ GYÜLEKEZETI NAP

GYÚRÓN 

Szeretettel hív és vár mindenkit 
a gyúrói evangélikus gyülekezet 

2016. június 18.-án szombaton 10 órától 
a Faluházban megrendezésre kerülő 

évzáró gyülekezeti napra!
Program: áhítat, kézműves foglalkozás 

a gyerekeknek, közös ebédfőzés.

PÜNKÖSDI ZENÉS 
ÁHÍTAT
„Ha pedig a világosságban járunk, ahogy Jézus a világos-
ságban van: közösségünk van egymással.” 1Jn 1
Hagyományos zenés áhítatunk elején Fodor-Adorjáni 
Szabolcs köszöntötte az egybegyűlteket.  Ebben az évben 
egyházi könnyűzenei darabokat mutattak be a fellépők. 
Az est első felében Juhász Csaba: Húsvéti Oratórium 
című darabját hallgathattuk meg. 
Ifis csoportunk fiataljai rövid evangéliumi történetek-
ben világítottak rá arra, hogy milyen buktatókkal ta-
lálhatja magát szemben nap, mint nap egy keresztény 
életet élő fiatal.
Ezt követően a baptista gyülekezet gyermekeinek előa-
dásában harangjáték következett, majd a gitárhúroké 
volt a főszerep. Januárban alakult felnőtt és gyermek 
gitárcsoportjaink hangszeres kísérettel adták elő ismert 
evangéliumi énekeinket.
Süller Zsolt lelkész gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt 
szólt Pünkösd lényegéről és jelentőségéről.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta. 
Mindenkinek köszönjük a szervezést, a segítséget és a 
részvételt egyaránt.

JUBILÁLÓ KONFIR-
MÁLTAK KÖSZÖNTÉSE 
PÜNKÖSDKOR
Pünkösd vasárnap ünnepi istentiszteleten emléklappal 
köszöntöttük tordasi templomunkban 40, 60, 70 és 80 
éve konfirmált testvéreinket. Többen vidékről érkez-
tek a jeles alkalomra, melynek végén szeretetvendégség 
keretében a régen látott társak elbeszélgettek egymás-
sal és nosztalgiával nézegették az évtizedekkel ezelőtt 
készült fotókat. A jubilálók közül külön szeretnénk 
köszönteni Németh Tibort, aki 80 éve, és feleségét, 
Németh Tiborné Baricza Jolánt, aki 70 éve konfirmált 
gyülekezetünkben. Jó egészséget kívánunk nekik és 
életükre Isten áldását kérjük.
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Vasárnap
09:00 

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

 10:00 Istentisztelet

Hétfő 19:30 Kosársuli a tornateremben

Szerda 18:00

hónap 1. szerda: Imaközösség 
családoknál 
hónap 2. szerda: Női kör  
hónap 3. szerda: Imaközösség 
családoknál 
hónap 4. szerda: Férfikör   

Péntek 17:00
Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom minden hónap 
utolsó szombatján

RENDSZERES ALKALMAINK

BAPTISTA GYÜLEKEZET

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

KONFIRMÁCIÓ - HITÜNK 
MEGERŐSÍTÉSE  
A SZENTLÉLEK ÁLTAL
2016. május 8-15. A református gyülekezetben Pünkösd 
ünnepéhez kapcsolódóan a konfirmáció napjait éltük. 
Idén 7. és 8. osztályosaink közül tíz ifjú tett vizsgát és 
fogadalmat, mellyel a gyülekezet felnőtt közösségéhez 
kapcsolódnak: Erdélyi Ferenc, Flikinger Johanna, Ni-
kodémus Antal, Pap Anna Sára, Szabados Tamás, Tóth 
Barnabás, Turda Boglárka, Varga Csongor, Varga Zsom-
bor és Zsótér Ármin. 
Az ifjakat felnőttek is követték a hitvallásban: Varga 
Szabolcs és felesége, Gál Gabriella lettek pünkösd ün-
nepén a gyülekezet teljes jogú, úrvacsorával élő tagjai.
A május 8-i vallástétel során hangoztak el ifjú konfir-
mandusunk, Nikodémus Antal alábbi gondolatai:
„Bizonyságtételem alapjául kedvenc igémet választot-
tam, melyet Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt első 
levelében olvashatunk: „Aki már áll, vigyázzon, hogy 
el ne essen.”
Talán ennek az igének a mondanivalója különösen fon-
tos, így a konfirmáció és a Pünkösd alkalmával. Hiszen 
ezen alkalmakkor az ember igyekszik mind testileg, 
mind lelkileg felállni és a legjobbat mutatni Istennek, 
embernek. De amint elmúlik az ünnep, sajnos sokszor 
nem érezzük már olyan fontosnak, hogy állva is marad-
junk. Ugyanakkor lehet, hogy pont ilyenkor határozza 
el valaki, hogy felálljon és törekedjen a lelki megújulásra 
úgy, hogy többé el ne essen, és az ilyen elhatározásoktól 
már csak egy lépés, hogy valaki ne csak álljon, hanem el-
induljon a jó úton. Ami engem illett, úgy hiszem, hogy 
az élet lelki oldala sokkal könnyebb, és hálásabb, ha úgy 
érzem, hogy állok.
Többször is volt, hogy elestem, de Isten akkor sem fordult 
el tőlem, mindig adott új lehetőséget. A mostani alkalmat 
is ilyen lehetőségnek érzem, ahol megmutathatom Isten-
nek, hogy talpon vagyok, készen rá, hogy kövessem őt.”

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALOM:

Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Rendszeres gyülekezeti alkalom:
Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, gyermekmegőrzés

NYÁRI ALKALMAINK:

Hittanévzáró családi nap: június 5.
Ifjúsági hétvége: július 1-3.
Nyári hittanos tábor: július 11-15.

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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ERDÉLYBEN ISMÉT A 
TORDASI SZIVÁRVÁNY
Zenekarunk ebben az évben is meghívást kapott, ötödik 
alkalommal Sepsiszentgyörgyre az Írisz Ház ,,Outsider 
Music Fest” fesztiváljára. Ez, az Erdélyben egyedülálló 
kezdeményezés lehetőséget biztosít a sérült emberek mű-
vészeti tevékenységeinek bemutatására. Itt zene, tánc, 
képzőművészet és az alkotó kreativitás együtt volt jelen. 
Az ,,Outsider Music Fest” fesztiváli hangulatát erdélyi és 
romániai résztvevők mellett idén moldáviai énekes és a 
zenekarunk színesítette . Idén is a több mint nyolc órás 
műsor az oda betérő járókelőknek és fesztivál résztvevők-
nek tartalmas kikapcsolódást nyújtott. 
Ez a TV-műsor készítők érdeklődését is felkeltette, 
mi is adhattunk egy kis interjút, ami aTV1 és a Duna 
TV vasárnapi adásában látható volt.  Zenekarunk 
a vasárnapi misén a szertartás dalait zenélte, amit a 
sepsiszentgyörgyi központi Evangélikus templomban 
Makkai Péter református lelkész és fesztiválszervező 
tartott sérült emberek számára. Első alkalommal volt 
tartva ilyen jellegű Istentisztelet.

Ápr. 27: A kilencnapos erdélyi turnénk első állomása 
Élesd. Megérkezésünk után azonnal koncertet adtunk az 
utolsó simítások és az átadás előtti felújított Közösségi 
Házban. Itt „zenés felavatás” volt a lelkes közönség előtt. 
Ápr. 28: Másnap Irány Szászrégen, ahol a helyi Refor-
mátus közösség már harmadik alkalommal látott vendé-
gül. Aznap este koncertet adtunk. Az újonnan elkészült 
vendégszobát és konyhát birtokba vettük, ahol a házi-
gazdák gazdag vacsorával látták vendégül csapatunkat. 
Ápr. 29: Utazás Sepsiszentgyörgyre, közben megláto-
gattuk gyergyóremetei barátainkat. Öt éve itt is adtunk 
koncertet és állandó meghívásunk van egy kávéra. Ká-

vézásból egy kedves ebédmeghívást kaptunk Asztalos 
Laci bácsi helyi doktor lakásán, aki zenekarunk lelkes 
támogatója. Este megérkezés Sepsiköröspatakra, ahol a 
fesztivál vendégeivel és szervezőivel közösen vacsoráz-
tunk, majd éjfélig daloltunk.
Ápr. 30: Sepsiszentgyörgy, Írisz Ház ,,Outsider Music 
Fest” fesztivál, amit a bevezetőben ismertettem.
Máj. 1: Sepsiszentgyörgy, központi Evangélikus temp-
lom. Szertartás dalait zenekarunk kísérte.
Délután utazás Kézdialmásra. Itt tavaly zenéltünk és 
idén is nagyon vártak a Családi Gyermekotthon lakói. Ez 
egy kisszámú közösség - tizennégy gyermek - és szűkös 
lehetőségeik révén nincs lehetőségük kulturális progra-
mokra elmenni. 
Máj. 2: Kézdivásárhely, Gyermekotthon. Itt több mint 
hatvan gyermek várt, ahol igazi koncerthangulat volt. 
A zenénk fogadtatása fantasztikus volt, hiszen kórus-
ban énekelték velünk a Bojtorján, 100 Fok Celsius, Illés, 
Fonográf, Republic dalokat.
Máj. 3: Búcsúzás Sepsiszentgyörgyi vendéglátóinktól, 
utazás Gyergyószentmiklósra az Ápoló és Gondozó Köz-
pont meghívására. Az egyház előadótermében adtuk a mű-
sort, ami pódiumos színházterem volt. Ebben a városban 
először voltunk, de a fogadtatás nagyon barátságos volt. 
Máj. 4: Utazás Marosvásárhelyre a Kálvin Idősek 
Otthonába. Itt az esti vacsoránál könnyebb akuszti-
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Az eltelt néhány hétben több sikeres programot si-
került megvalósítanunk önkénteseink közreműkö-
désével, a JÖVŐT NEKIK IS ALAPÍTVÁNY önálló 
szervezésében, közösen a Hangya Művelődési Ház-
zal, és más partnereinkkel. Az erdélyi útról szóló 
beszámolót azért emeljük ki, mert időben, térben, 
hagyományait illetően fontos az alapítványunk által 
támogatott események sorában.
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át alapítvá-
nyunk céljainak megvalósítására ajánlották fel!
Csütörtök délutánonként várjuk továbbra is a kéz-
műveskedni vágyó felnőtteket és gyerekeket 10 éves 
kortól a Hangyába.                   www.jovotnekikis.hu

kus zenéléssel szórakoztattuk az Otthon idős lakóit. 
Máj. 5: Utazás haza. Az első állomáshelyünkön, Élesden 
még egy kis pihenőre és kávéra megálltunk.

Az élménybeszámolónkból kiderül, hogy nyolc helyszínen 
kilenc koncertet tudhatunk magunk mögött. A helyszínek 
sokszínűségéből adódóan többféle műsort tudtunk össze-
válogatni. Lehetőség volt bemutatni a country, pop, rock 
dalainkat, templomokban a református közösség számára 
egyházi énekeket. Fellépéseinket nagy lelkesedéssel fo-
gadták, és velünk együtt énekeltek, ami bátorítást adott 
s lelkesítette a sérült embertársainkat foglalkoztató szer-
vezeteket a hasonló színvonalas, örömöt adó zenei képzés 
bevezetésére, együttesek megalakítására. Köszönjük az 
Otthonunk és a „Jövőt Nekik is” Alapítvány támogatását, 
hogy ezt a küldetést teljesíteni tudtuk.
Örülünk, hogy Tordas jó hírnevét öregbíthetjük.

 � Tordasi Szivárvány, Vass Árpád

EGYSZERŰ KERTI  
ÖTLETEK  
KEZDŐKNEK (IS)

Sokan vagyunk azok, akik kevés munkával, rövid időn 
belül szeretnénk eredményeket elérni. Nos, most ilyen 
praktikákat szeretnék bemutatni ebben a rövid írásban.

Igaz, csak kis ideig élvezhetjük munkánk zöldségeit, de 
abban bízom, hogy az ötletek tetszeni fognak Önnek, és 
adandó alkalommal ki is fogja őket próbálni.

A Kertbarát klub alkalmain sokféle kerti munkákkal kap-
csolatos tudást és tapasztalatot megosztunk egymással. 
Az alábbi egyszerű termesztési trükköket Derecskei János 
kertbarátunk ismertette meg velünk. Kivitelezésük nem kí-
ván különösebb kertészeti ismereteket, nehéz és időigényes 
kerti munkálatokat, sőt, még helytakarékosak is. Csupán 
néhány balkonládára, nagyobb, erős műanyagzsákokra van 
szükség. Be kell szerezni hozzá továbbá néhány dughagy-
mát, retekmagot és ültetni való burgonyagumókat.

A retket és az újhagymát kora tavasszal érdemes a bal-
konládákba elültetni a következőképpen. A ládákat fel kell 
töltetünk a virágfölddel, és beleszórni a magokat olyan 
távolságra egymástól, hogy a kikelő növényekre gondol-
va némi helyet hagyjunk nekik a növekedéshez. Közé-

jük ültethetünk dughagymákat is tetszés szerint, szépen 
elférnek egymás mellett. Gondos öntözés után tegyük a 
ládákat napos helyre, és néhány hét elteltével fogyaszthat-
juk is a friss és vegyszermentes zöldhagymákat és a piros 
retkeket. Sajnos, már csak a következő évben tudják kipró-
bálni, mert a retek a nyári nagy meleget nem bírja, hamar 
felmagzik és nem fejleszt gumót. 

Miközben az interneten kutattam a „zsákba ültetett 
burgonya módszere” után, szinte az első találat Jamie Oli-
ver híres mesterszakács egyik videóján szemléltette ezt a 
technikát. Így aztán megállapítható, hogy egy világhírű és 
jól kipróbált módszerről van szó, tehát a siker garantált! A 
burgonya ilyen módon való nevelése roppant egyszerű. Az 
erős műanyag zsákokat jó egyharmad részéig megtöltjük 
virágfölddel, majd zsákonként négy gumót ültetünk. A zsá-
kok oldalán ejtsünk néhány kis lyukat, hogy a felesleges víz 
öntözéskor ki tudjon folyni, és a szájukat hajtsuk le. Ha a 
burgonya kikelt és már nagyobbacska növénnyé fejlődött, 
akkor töltsünk rá földet és a feltöltést végezzük rendszere-
sen Így arra ösztönözzük a burgonyáinkat, hogy sok és szép 
nagy gumót neveljen számunkra. Virágzás után a gumók 
már fogyasztásra alkalmasak, egy egyszerű mozdulattal 
a zsákot szétvágjuk és kiszedegetjük a burgonyáinkat. Ha 
ügyesek voltunk, jó néhány kiló új krumpli a jutalmunk. 
Ez a módszer még így nyár elején is kivitelezhető, csak a 
megfelelő öntözésről kell gondoskodnunk a kánikulában.

 � Takács Edina
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TENISZ

BEINDULT A SZEZON 
A tavalyi évhez hasonlóan ez évben is április első heté-

ben elkészültek pályáink. A pályahasználat feltételei nem 
változtak, a 2016. évi belépő kártyákat már eddig több 
mint 30-an igényelték.

A már korábban közölt versenynaptárunk alapján hala-
dunk, immár három versenyen vagyunk túl.

Először hagyományteremtő szezonnyitó versenyünket 
rendeztük április 16-án.

Két testvérpár is indult, Tordast a Pántya fivérek, 
Hernádi Sándor és Tóth Gábor képviselték. A két négyes 
csoport körmérkőzéseit követően a csoport győztesek 
mérkőztek az elsőségért. A döntő végére szinte viharossá 
fokozódott a szél, és nagy küzdelemben Szűcs Bence győ-
zött 6/3, 6/1 arányban a szintén fehérvári Molnár Zoltán 
ellen, így Bencéé lett az I. Tordasi Tavasz Kupa.

Április utolsó szombatján szintén hagyományteremtő ver-
senyt rendeztünk martonvásári teniszbarátainkkal közösen.

Idézet a MARTONTENISZ SE honlapjáról verseny 
előtti napon: „14 kőkemény, félelmet nem ismerő harcos hol-
nap csatába indul a halhatatlanságért! Azaz indul első sze-
zonnyitó versenyünk, a MARTON - TORDAS BAJNOKA!„

A Marton-Tordas Bajnoka elnevezésű vándorserlegért 
küzdöttek játékosaink. A kiemelt „A” csoportban nyolcan 
indultak – köztük Hernádi Sándor - , míg a „B” csoportban 
hatan neveztek, köztük Nánási Attila és Tóth Gábor. A kör-
mérkőzéseket követően az alábbi végeredmények születtek:

„B”  CSOPORT:

3. HELYÉRT
Dombai Tamás - Czimer Dániel 4-2 4-0

DÖNTŐ
Tóth Gábor - Nánási Attila 4-2 2-4 10-8

VÉGEREDMÉNY
1. Tóth Gábor (Tordas TC)
2. Nánási Attila (Tordas TC)
3. Dombai Tamás (Martontenisz SE)
4. Czimer Dániel (Szabadegyháza TC)

„A” CSOPORT:

ELŐDÖNTŐK
Molnár Zoltán - Dávid Roland 4-0 4-1
Németh Antal - Zoboki Zoltán 4-1 0-4 10-8

3. HELYÉRT
Dávid Roland - Zoboki Zoltán 4-1 2-4 11-9

DÖNTŐ
Molnár Zoltán - Németh Antal 4-2 4-3 (6)

VÉGEREDMÉNY
1. Molnár Zoltán (Bregyó TC)
2. Németh Antal (Martontenisz SE)
3. Dávid Roland (Martontenisz SE)
4. Zoboki Zoltán (Martontenisz SE)

Beszámoló a MARTONTENISZ SE honlapjáról:
„A „B” kategóriában két hármas csoportban küzdöt-

tek a versenyzők. Ezután a csoport másodikok küzdöt-
tek a 3. helyért. Versenyzőnk, Dombai Tamás a Sza-
badegyháza TC feltörekvő ifjoncával, Czimer Dániellel 
vette fel a küzdelmet. Egy szorosabb és egy sima szettben 
győzött a rutin. Gratulálunk Tamás a kategória 3. helyéhez! 
A döntőben a Tordas TC két, minden hájjal megkent, rutinos 
versenyzője csapott össze. Tóth Gábor és Nánási Attila össze-
csapása méltó volt a döntőhöz, hiszen döntő tie-break-ben dőlt 
el, és ott is csak minimális két ponttal. Gratulálunk a döntő-
söknek és főleg a győztes tordasi szakosztályvezetőnek, Tóth 
Gábornak!!!„
A kiemelt erősségű „A” csoport küzdelmeiről így írtak a 
MARTONTENISZ SE oldalain:

„Szezonnyitó versenyünkön nyolc rendkívül felkészült gladi-
átor csapott össze.

A sorsolás folytán egy „halálcsoport” és egy szimplán rendkí-
vül erős csoport alakult ki.

Az „A” csoport erősségét az is jelzi, hogy a Szabadegyházi 
tenisz élő legendája, és egyébként korábbi „Fejér Megye Baj-
noka” Rittler Gábor a csoportkör után (rosszabb game arány 
miatt) búcsúzni kényszerült. A csoportból a Bregyó TC OB. III. 
osztályú csapatában is vitézkedő Molnár Zoltán, és egy kis 
meglepetésre, és persze nagy örömünkre a Martontenisz SE csa-
patkapitánya, Zoboki Zoltán sporttársunk kvalifikálta magát 
a legjobb négy közé.

Tordasi szezonnyitó

Szűcs Bence győzött 

SP
O

R
T



21T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 6 .  j ú n i u s

A „B” csoportban a Martontenisz SE megyei csapatának két 
erőssége, a fiatal titán Dávid Roland és a megalkuvást nem 
tűrő, példátlan küzdőszellemmel megáldott Németh Antal 
sporttársunk jutott a legjobb négy közé, bár a Tordas TC ver-
senyzője Hernádi Sándor igencsak megnehezítette a dolgukat, 
és csak rosszabb szett arány miatt kényszerült búcsúzni.

A vasárnapi helyosztók is nagy küzdelmet hoztak. Az első 
elődöntőben Molnár Zoltán nagyobb versenyrutinjának köszön-
hetően győzte le Dávid Rolandot. A másik elődöntőben Németh 
Antal Zoboki Zoltánnal csapott össze. Az ő mérkőzéseik mindig 
igen szoros csatában dőlnek el, és most sem csalódtunk bennük, 
hiszen döntő tie-breakben 10-8-ra nyert Németh Anti. A har-
madik helyért Dávid Roland döntő szett tie-break 11-9-re det-
ronizálta Zoboki Zoltán versenyigazgatót.

A döntő méltó volt versenyünkhöz, hiszen rendkívül hosszú, 
színvonalas labdamenetek után alakultak a pontok. Németh 
Anti sporttársunk mindent megtett, de fejet kellett hajtania a 
rendkívül erős játékerőt képviselő Molnár Zolika előtt.„

Az egyéni küzdelmek közben zajlott még, egy hagyomá-
nyosan jó hangulatú, sorsolt párokból álló, páros verseny. 
Óriási küzdelmet hozott ez a verseny is, hiszen nem volt 
olyan mérkőzés, ahol ne lett volna legalább egy tie-break. A 
versenyt végül a Bársony Zsolt/Korény János páros nyerte, 
a Nánási Attila/Czimer Dániel párt megelőzve. Harma-
dik helyezett lett a Dolinka Zsolt/Dombai Tamás páros. 

Gratulálunk a helyezetteknek és mindenkinek köszönjük 
a részvételt!

Idei harmadik versenyünk főszereplői gyerekek voltak. 
Több tehetséges 10-15 év közötti tanítványa is van Gal-
góczy Lajos teniszedzőnek, akik rendszeresen látogatják 
az edzéseket. Közülük Tóth Kata Martina vett részt a 
százhalombattai VUK SE hasonló korú játékosaival kö-
zösen rendezett tenisztornán május 7-én. Az öt résztvevő 
egy csoportban körmérkőzésen döntötte el, ki lesz a nap 
győztese. Négy győzelmével a tordasi Tóth Kata Martina 

lett az első a százhalombattai Tóth Emese és a harmadik 
Dénes Tamás előtt. Gratulálunk!

Végül a soron következő páros versenyünkre hívnám 
fel a figyelmet.

Győr, Szentendre és Szeged után Tordason kerül meg-
rendezésre június első szombatján a XII. UNIQA MA-
NAGER OPEN páros verseny sorozatának selejtezője. Az 
előző évekhez hasonlóan 20 páros indulását várjuk. Az 
évről évre színvonalasabb mérkőzések alapján az idén is 
remek mérkőzésekre számítunk. Előzetesen több tordasi 
és martonvásári páros is jelezte részvételi szándékát.
Találkozunk június 4-én!

 � Tóth GáborTóth Gábor és Nánási Attila összecsapása méltó volt a döntőhöz 

A májusi gyermekverseny indulói 

MEGHÍVÓ A 2016. ÉVI UNIQA MENEDZSER TENISZBAJNOKSÁGRA

HELYSZÍN: Tordas, Teniszklub  
(Budapest - Székesfehérvár között félúton)

IDŐPONT: 2016. június 4., 9.00 órától

A bajnokság fővédnöke: Taróczy Balázs
Versenyigazgató: Hámori Tamás
A verseny védnöke: Juhász Csaba polgármester
Versenybíró: Fehér Sándor  30-93-95-017
Nevezés: a helyszínen 9.00-9.30
Sorsolás: 9.30
Nevezési díj: 5 000,-Ft/pár
Versenyszám: Nyílt páros, azaz férfi, női és vegyes 
párok is indulhatnak, amennyiben a pár legalább 
egyik tagja menedzser, felső-közép vezető, irányí-
tó ill. vállalkozó, a másik pedig amatőr játékos.

Lebonyolítás: Csoportokon belül körmérkőzés, a táb-
lán már egyenes kiesési forma. A mérkőzések 1 nyert 
játszmára, a játszmán belül 6 nyert játékig mennek.
A szervezők vigaszversenyt is terveznek.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 16.00 óra
Minden résztvevőt meleg étellel lát vendégül a 
Szervező Bizottság.
Érdeklődés, jelentkezés: Tóth Gábor klubigazgatónál
meditax@t-online.hu   -   Tel.: 30-93-95-017

A verseny régiós támogatói:
Boglya Csárda (Sukoró), Bokros Vendégház (Tordas, 
www.tordasivendeghaz.hu), König Étterem (Sós-
kút), Viki ABC (Tordas), Meditax-Tordas kft., Car-Éra 
BOSCH Autószerviz (Érd-M7 lehajtónál)
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FUTBALL

CSALÁDI LABDARÚGÓ 
NAPOT TARTOTTUNK 
MÁJUS 1-JÉN
Az önkormányzati majális programhoz csatlakozva egye-
sületünk családi napot szervezett vasárnap, melynek kere-
tében tizenegyes rúgó bajnokságra, közös főzésre, apa-fia 
mérkőzésre és korosztályos bemutatókra is sor került.
Már kora reggel elkezdődtek az események, ugyanis Há-
mor Gyuri, a felnőtt csapat vezetőedzője 8 órakor kezdte el 
pirítani a hagymát az egyesület gulyáslevesének felütése-
ként. A kész leves délre el is készült, aminek elfogyasztása 
előtt már tizenegyes rúgó bajnokságra gyűltek a vállalkozó 
kedvűek. A kapuban felnőtt csapatunk kapusa, Szabadi Pé-
ter állt, és csaknem 60 különböző korosztályú résztvevővel 
közel egy órán át tartó vetélkedés következett egyéni és 
csapat kategóriában is. Nagy meglepetésre a rutinos játéko-
sokat is megszégyenítve végül Tóth Gergő végzett az élen, 
míg a csapatoknál az öregfiúkból verbuválódott együttes 
megvédte becsületét. Mindeközben elrajtolt a duatlon is, 
ahol ifjú labdarúgóink kifejezetten jól szerepeltek.
Az ebéd elfogyasztását követően pedig ismételten a ge-
nerációk csatája kezdődött, hiszen 15 apuka és majd 50 
gyermek csapott össze az apa-fia mérkőzésen. A kétszer 
húsz perces találkozón az apukák kezdeti fölénye folya-
matosan apadni kezdett, és a három csapatban pályára 
lépő ifjoncok a végén meg is tudták szorítani a szülőket, 
de a végeredmény végül mégiscsak az ősöknek kedvezett, 
akik a hármas sípszó elhangzásakor 6:5-ös állásnál szusz-
szanhattak. Mivel a gyerekek egyáltalán nem fáradtak, 
kora délután korosztályos mérkőzések kezdődtek, ami-
nek keretében három pályán zajlottak az események, és 
jelentős nézősereg előtt bizonyosodhatott meg minden 
jelenlévő a feltörekvő generációk tudásáról. A nap zá-
rásaként pedig a felnőtt csapat Puskás Akadémia ellen 
játszott mérkőzését megelőzően a Hangyák Focitanoda 
játékosai kísérték a pályára a csapatokat.
Összességében egy eseménydús majális keretein belül 
ismételten bebizonyosodott, hogy Tordason a komoly 
utánpótlásélet megfelelő jövőt jelent a labdarúgás számá-
ra, és vonzó lehetőség a kikapcsolódni vágyóknak és az 
élsport felé kacsintgatóknak egyaránt.

HIRDETÉS

Cím: 2463, Tordas Sport u. 8. 
Telefonszám: 0620/953 8130

SZERETETTEL 
VÁR  

MINDENKIT  
AZ AMIGO  

KUTYA- 
KOZMETIKA  
TORDASON

1. 2016. 06. 04. XII. Menedzser Open páros verseny tordasi selejtező 

2. 2016. 06. 20-24. Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak

3. 2016. 07. 23. Martonvásár-Tordas nyári kupa, a Marton Open keretében

4. 2016. 08. 22-26. Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak

5. 2016. 09. 17. Martonvásár-Tordas bajnoka verseny a vándorserlegért 

6. 2016. 10. 01. XIX. Tordas kupa szezonzáró

2016. ÉVI  
VERSENY-
NAPTÁR  
2. FÉLÉV
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LOVAGLÁS

CSALÁDI NAP A 
HÓKA LOVARDÁBAN 

A „családi nap” rendezvény reggel hagyományos díjlo-
vagló versennyel indult E ; A és L feladatokkal. Ezzel 
párhuzamosan a versenypálya egyik árnyékos sarkában 
kialakított futószárazó körben az egészen kezdő lovasok 
gyakorlatait bírálta el Szeredy Patrícia díjlovas, aki ezzel 
belekóstolt a bíráskodás élményébe is!

Ezeket a versenyszámokat követte az a feladatsor, amely 
a legtöbb résztvevőt „mozgósította”, az úgynevezett „osz-
tálylovaglás”. Ebben az osztályok négy lovasból tevődtek 
össze, ketten nagy lovon és ketten pónin alkottak egy pro-
dukciót, amelyet lépésben és az ügetés különböző (tan-, 
könnyű- könnyített) ülés-nemeiben lovagoltak – vezény-
szóra. Minden lovas teljesítményét külön értékeltem, ami 
elég jól próbára tette a bírót is és az írnokot még inkább.

De ebből a versenyszámból is kitűnt, hogy mennyire 
igaz Kövy András lovas oktatásról szóló előadásainak 
egyik visszatérő mottója, hogy „a legjobb oktató a jól 
kiképzett iskolaló!”

Míg a négyszögben a versenyszámok eredményhirde-
tése zajlott, „odafönt” a főépület előtti térségen az igen 
szép, sajátkészítésű dísztárgyakat és finomságokat kíná-
ló árusok gyűrűjében játszani kezdett a zenekar. A reme-
kül előadott régi slágerek sokakat inspiráltak a táncra a 
hűvöset adó fák árnyékában. Egyszóval, az egész terüle-
ten „zajlott” a jó hangulatú családi nap!

De a folytatás - az ebédszünet után – a lovas pályán 
is érdekes és változatosan látványos programokat kínált. 
Elsőként a házigazda – Gyulai Zsuzsanna – mutatta be 
nagydíjszintű díjlovas zenés kűrjét Wenke nevű lován. A 
színvonalas és nehéz elemekből összeállított klasszikus 
idomítófeladat után, egy más stílusú, de ugyanilyen igé-
nyes bemutatót láthattunk - Kis Réka western reining 
„idomító” programját! A gyönyörűen kidolgozott izom-
zatú quarter horse nyergében – egy igazi világklasszis 
produkciójában gyönyörködhettünk –, hisz Réka méltán 
képviselte Ausztriát és hazánkat a legutóbbi Lovas Vi-
lágjátékokon! (S bár a technika ördöge most is bezavart, 
amibe lehetett – és a gégemikrofon nem működött – azért 
a közönség nem maradt információk nélkül, mert a dél-

utáni műsorok moderátora, Németh Péter szakszerűen és 
élvezetesen tájékozatott a pályán zajló eseményekről és 
kérte mikrofon elé a fellépő lovasokat!) Sóskútról a Szár-
nyaló Lovas Egyesület és Pátyról a Boglár Lovas Egyesület 
ifjú lovastornászainak bemutatóját láthattuk, akik a kö-
telező és kűr gyakorlatokból adtak ízelítőt a nagyszámú 
érdeklődőnek. A szabadidomítást Tászler Melinda képvi-
selte három különböző fajtájú, életkorú és méretű lóval, 
bemutatva, hogy a kölcsönös bizalommal mennyire sok 
mindenre képes ember és ló együtt, az idegen, szokatlan 
környezetben is. A szinte valamennyi szakágat felvonul-
tató bemutatók sorát a legnépszerűbb – a díjugratás zárta. 
Itt egy érdekes ízelítőt kapott a közönség az ugrólovas és 
az ugró ló felkészítéséből, hisz Lang István, a tapasztalt, 
rutinos versenyző egy fiatal, kezdőbb lovát, míg tanít-
ványa, Blaski Lili egy érettebb, több versenyen sikeresen 
teljesítő lovon lovagolt, - az ugróiskola alapjaitól, a széles 
és meredek ugrásokon a folyamatos pálya meglovaglásáig 
minden szerepelt látványosan érdekes programjukban.

Persze eközben gyerekek és felnőttek – ki-ki életkorá-
nak és ízlésének megfelelő ételeket, italokat fogyasztva, 
a fák árnyékából, vagy napozva kellemesen és hasznosan 
töltötték el ezt a napot. Ezt a sokszínű programot megte-
kintve könnyebben megértik a lovagláshoz különösebben 
nem kapcsolódó szülők és nagyszülők is, hogy mi vonzza 
annyira gyerekeiket, unokáikat és felnőtt ismerőseiket a 
hétköznapokban is ide a Hóka Lovardába – Tordason!

 � Balázs József

Idén is lesz családi nap június 12-én vasárnap 
 a Hóka Lovardában! Várunk mindenkit: színes gye-
rek programokkal, versennyel, kézműves vásárral, 
lovas bemutatókkal. A részvétel ingyenes.



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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06-22/467-324

DEFIBRILLÁTOR                                     !

06/20-413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007; 

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

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

06-20-245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 80/203-895

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

EON (GÁZ)

06 80/424-242

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30 961 4645

Gyermekorvos  
rendelése

Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig

Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: 

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

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

Gyógyszertár  
nyitvatartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06-22/ 467-324

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

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.

tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

nem tordasiaknak
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azo-
nos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre 
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.

Germanisztika szakos tanuló 
német korrepetálást, 

érettségi- és nyelvvizsga 
felkészítést vállal 

kezdőtől B2-es szintig. 
Érdeklődni az alábbi 

e-mail címen: 
dareszter@gmail.com, 
vagy telefonszámon: 

06-30-356-6021 lehet.

NÉMET KORREPETÁLÁS

Rövidesen TOTÓ-LOTTÓ 
kezd üzemelni a régi Papír-Író-

szer-Ajándék boltban
(a Szabadság úton, a Tordasi 

Csárdával szemben).
Nyitvatartás: 

hétfőtől vasárnapig 8-18-ig.
Tippmix fogadás miatt a záróra 

ideje változhat.

TOTÓ - LOTTÓ

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 

Veszeli Vilmos temetésén részt 
vettek, sírjára virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tordason albérletet keresek 
hosszútávra. 

Minden megoldás érdekel. 
Akár nagyobb szoba is. 

Tel: 70-524-8807

ALBÉRLET


