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7. oldal

10. oldal 16. oldal

PROGRAMOK
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V

Sze

Cs

Szo

Szo

Szo

V

Május 4. 

Május 5. 

Május 7. 

Május 21. 

Május 28. 

Május 29.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK  
AZ ÉDESANYÁKAT!

Hogyha virág lennék, 
ölelnélek jó illattal; 

Hogyha madár lennék, 
dicsérnélek zengő dallal; 

hogyha mennybolt lennék, 
aranynappal, ezüstholddal, 

beragyognám életedet csillagokkal. 

Virág vagyok: ékes 
piros szirmú, gyönge rózsaág; 

madár vagyok: fényes 
dalt fütyülő csöpp rigócskád; 

eged is: szépséges 
aranynappal, ezüstholddal, 

beragyogom életedet csillagokkal.

(Pákolitz István: Anyámnak)

A TORDAS SE MA MÁR 
NEM CSAK EGY FALUSI  
SPORTEGYESÜLET

– interjú Farkas Örssel, a TSE elnökével

20. oldal
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T KEDVES TORDASIAK!
Pár nappal ezelőtt egy közösségi beszélgetésen el-

hangzott a kérdés: mi volt nekünk jó az elmúlt pár hét-
ben? Sokunkban hasonló válasz született: megjött a me-
leg, kisütött a nap, virágba borult a természet. Valóban 
virágszirom ruhákba öltöztek a fáink az utcákon és a 
kertjeinkben. A veteményesekben kibújtak az elültetett 
magok, a füves területeink jelezték, itt az idő újra bein-
dítani a fűnyírókat. A korán virágzott fáinkon a megje-
lent termések jelzik, hogy idén is gondoskodni fognak 
rólunk. Ilyenkor mi is nagyobb kedvvel végezzük a 
munkáinkat, reggel madárkoncertre ébredünk és nap-
közben is szívhatjuk magunkba a nap éltető energiáját. 

Az önkormányzat emberei is egyszerre több helyen 
dolgoznak, szépítik településünket. Saját kivitelezésben 
fejeztük be néhány napja a sportöltöző előtetőjének az 
építését, mely reméljük, komfortosabbá teszi a sporto-
lók mindennapjait. Az elmúlt hetek legnagyobb munká-
ja volt a Kölcsey utca mögötti vízelvezető árok kitisztí-
tása. Ennek során a Szent László pataktól a Kajászói útig 
a víz elfolyását akadályozó növényzet került kivágásra. 
Végigsétálva az ott lévő kisebb szemét eltakarítása után 
akár egy turisztikai útvonal is lehetne belőle a szép ter-

mészeti adottságai miatt. A közterületeink rendezését 
a régi iskola melletti térrel folytatjuk. Az intézménye-
ink kihasználtságából fakadó megnövekedett gyalogos-
forgalom miatt szükséges a 2009-ben épített járdánkat 
megszélesíteni és a Sajnovics térivel azonos burkolattal 
ellátni. Ennek során kialakítjuk a gyalogátkelőhelyhez 
való csatlakozást, a pihenők új burkolatát és a Hősi Em-
lékművek környezetét is. Néhány kisebb munka után 
folytatásként a Cifra pince feletti és a Hangya sori járda 
átrakását és szélesítését tervezzük.

Közben folyik a Településfejlesztési Koncepció készí-
tése. Elkészült a Megalapozó Vizsgálat, mely a település 
jelenlegi helyzetét, eddigi fejlődését írja le. A település, 
az intézmények és a civil szervezetek vezetőiből, vállal-
kozókból és egyéb meghívottakból álló 30 fős közösség 
pedig több összejövetelen beszéli meg és tesz javaslatot 
Tordas jövőképére. Ebből készül el nyárra maga a Kon-
cepció, mely 10-15 évre határozza meg a fejlődés irá-
nyát, és a Stratégia, mely rövidtávon, 5 évre dolgozza ki 
ennek megvalósítását.

Ahogy látják, sokan dolgoznak azon, hogy öröm le-
gyen itt élni. Tegyük meg mi is a magunkét, gondozzuk 
saját környezetünket és legyünk büszkénk közös érté-
künkre: Tordasra!

 � Juhász Csaba polgármester

Ahogy a tavaly novemberi számban írtam, egy új vízve-
zeték fogja egy újabb ponton összekötni a Szent László 
patak által elválasztott településrészek vízhálózatait. Ez 
a Kölcsey u. elején csatlakozik a meglévő hálózathoz, vé-
gigmegy a kiserdő mellett a Hangya sorig. Itt a patak alatt 
átvezetve halad a Szociális Otthon parkolóján keresztül 
és csatlakozik a Gesztenye sor vízvezetékéhez. A két vé-

gén egy-egy akna épül a csatlakozások miatt. A vezeték 
fektetése megtörtént, és rövidesen üzembe is helyezik. A 
korábban kialkudott megállapodás alapján csak a beru-
házás 44 %-át (nettó 4,8 millió Ft) kell településünknek 
kifizetnie, így ennyiből sikerült véglegesen biztonságossá 
tenni Tordas vízellátását.

 � Juhász Csaba polgármester

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK  
AZ ELKERÜLŐ ÚJ VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSE
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A ZÁRTKERTI  
INGATLANOK  
ÁTMINŐSÍTÉSÉRŐL

A zártkerti ingatlantulajdonnal rendelkezők számá-
ra kedvező törvénymódosítás lépett hatályba. Eddig 
problémát okozott és sokszor megnehezítette a zárt-
kertek adásvételét a kötelező kifüggesztés, az elővá-
sárlási jogok kérdése és a hosszadalmas földhivatali 
eljárás.

Probléma volt az is, hogy a tulajdonosok sokszor 
nem tettek eleget a termőföld védelméről szóló tör-
vény alapján fennálló hasznosítási kötelezettségük-
nek, amely miatt bírságra kellett számítaniuk.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény módosítása szerint 2016. december 31-ig 
kérhető az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként 
nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól 
kivett területként történő átvezetése. Ez lehetővé te-
szi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és 
ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét. 
Ennek következtében az ilyen típusú ingatlanok adás-
vételének ideje jelentősen lerövidül. További előnyt je-
lent, hogy megszűnik a hasznosítási kötelezettség is.

A vonatkozó szabályozás értelmében a kérelmet a 
járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem nyomtat-
vány elérhető a www.foldhivatal.hu oldalon a nyom-
tatványok között. 

Az eljárás ingyenes, de ha valaki soron kívüli eljá-
rást kér, abban az esetben 10.000 Ft összegű igazgatá-
si szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

 � dr. Matota Kornél, jegyző

Tordas Község képviselő-testülete 2016. már-
cius 29-én tartott testületi ülésén a következő 
döntéseket hozta:

 � elfogadta a Polgárőrség beszámolóját

 � elfogadta a 2016. évi közbeszerzési tervet

 � döntött a telekcsere szerződésről

 � döntött a közterület rendeltetéstől eltérő hasz-
nálatáról, valamint a közterület használatért fi-
zetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

 � döntött az NFP Nonprofit Kft. részére adandó fel-
hatalmazó nyilatkozatról

 � döntött a Tordasi Gyermekekért Alapítvány kérel-
méről

 � döntött a műfüves pálya építés pályázatának be-
nyújtásáról

TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék 
ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: 

MÁJUS 27.

Tordas Községért Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07

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

Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07

Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07

Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-1-07

Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
adószáma: 18618736-1-07

Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószáma: 18486582-2-07

TÁMOGASSA CIVIL 
SZERVEZETEINKET 
ADÓJA 1%-ÁNAK 

FELAJÁNLÁSÁVAL!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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HANGYA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ HÍREI
Végre elérkezett a jó idő, ami lehetőséget biztosít szá-
munkra, hogy ne csak bent, hanem kint is elkezdjük a 
munkát. Megkezdtük a kertrendezést, virágokat ülte-
tünk, hogy sokkal otthonosabb, kellemesebb környezet-
ben tölthessék el idejüket a hozzánk betérők.

Nagyon sokan hoztak be hozzánk feleslegessé vált köny-
veket, amiket ezúton is szeretnénk megköszönni. Arra 
gondoltunk, hogy leltárt készítünk a kincseinkről, és az 
olvasóteremben egy kis könyvtárat alakítunk ki, ahová 
szeretettel várunk mindenkit, aki egy tea, kávé vagy li-
monádé kortyolása közben szívesen olvasgatna egy-egy 
jó könyvet vagy magazint.

A rendezgetés és szépítgetés közben arra gondoltunk, 
hogy kialakítunk egy kellemes gyereksarkot, arra az eset-
re, ha a szülők éppen részt vennének egy rendezvényen, 
és ezáltal a kicsiket biztonságban tudhatják. Sajnos még 
kevés holmink van, így szeretettel fogadjuk az otthon 
feleslegessé vált játékokat, mesekönyveket. Az első já-
tékcsomagot Dr. Harbula Ildikónak szeretnénk ezúton is 
megköszönni. 

A Hangya Művelődési Ház mindennapjait, a közelgő ren-
dezvényeket és a részletes információkat nyomon követ-
hetik a folyamatosan frissülő facebook oldalunkon! 
www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz
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HÚSVÉTI TOJÁSKERESÉS BÁBELŐADÁS
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A HÚSVÉTI  
RAJZPÁLYÁZAT 

NYERTESEI:

Ovis korcsoportban:
I. helyezett: Varga Lotti
II. helyezett: Tóth Zsuzsanna

1. és 2. osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Kokavecz Eszter
II. helyezett: Vető Anna

3., 4., és 5. osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Benkő Gréta
II. helyezett: Varga Lili
III. helyezett: Kalocsai Márk

7. osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Pap Anna Sára
II. helyezett: Landenberger Ábel

Különdíjasok:
A legjobb témaválasztásért: Kokavecz Ádám
Egyedi technikáért: Csohány Eliza
Facebook közönségdíjas: Kalamár Tekla.

Szívből gratulálunk a nyerteseknek és a többi pá-
lyázónak is! Csodás alkotásokat kaptunk. 

MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ

Április 30.: Májusfa állítás - A Mesevár Óvoda közre-
működésével

Május 1.: MAJÁLIS: Duatlon, főzőverseny, vízi foci, 
ugrálóvár, arcfestés, aszfaltrajz verseny

Május 3.: Nyugdíjas klub

Május 4.: Pécsi Rita - Második előadás 18:00-tól a 
Hangya Művelődési Házban. A Sajnovics János Általános 
Iskola és Tordas Község Önkormányzata közös szerve-
zésében.

Május 5.: Hangya Szabadegyetem: Az 1945-ös vá-
lasztások szabadsága - Kiss Dávid előadása

Május 7.: Nagy tordasi Garázsvásár

Május 28.: Gyereknapi tini disco

Május 29.: Gyereknapi program az egész családnak

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Május 3/10/17/24/31 - Kattints nagyi! Számítógépes 
tanfolyam időseknek. 
Minden kedden 16:00-tól a Hangya Művelődési Ház  
kistermében. 

A locsolóvers-mondó verseny nyertese Pető 
Zsombor lett, akinek ezúton is gratulálunk, és kö-
szönjük a bátorságát!

Május 4/11/18/25 - Kerekítő - Mondókás Móka. 
Minden szerdán 10:00-tól a Hangya Művelődési Ház  
kistermében

Május 5/12/19/26 - Önkéntes Pont. Minden csütör-
tökön 15:00-tól a Hangya Művelődési Ház kistermében.

Május 4/18 - Falugazdász Ügyfélfogadás. Minden  
szerdán 12:30-tól 16:00-ig a Hangya Művelődési Ház  
kistermében.
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ISKOLAI HÍREK

Az iskola élete szorgalmasan telt az elmúlt időszak-
ban, hiszen mint minden évben, most is a tavaszi 
időszak megyei, területi, illetve tankerület által meg-
hirdetett versenyein vettünk részt. Megrendezésre ke-
rültek iskolai háziversenyeink is.
Több helyről még eredményeket várunk, vagy éppen 
verseny előtt vagyunk, de ezekről is beszámolunk 
majd a későbbiekben.

A Pázmándi Iskola meghirdetett matematika és 
versmondó versenyein már évek óta részt veszünk.
Balog Adél 2.a. osztályos tanítványunk a versmondó ver-
senyen III. helyezést ért el. 
Tóth Betti Anna   3.b.   III. helyezést, 
Benkő Gréta   4.a.   III. helyezést, 
László Keve Károly 4.b.  I. helyezést értek el.

Matematika versenyen elért eredményeink:
Szabó Csaba   1.a. oszt. II. helyezést
Szabó-Komoróczki Csenge  1.b. oszt. III. helyezést
Takács Barnabás   2.a. oszt. 11. helyezést
Tóth Zsófia   3.a. oszt. 8. helyezést
Balogh Marcell   3.b. oszt. 11. helyezést
Keresztesi Krisztián  3.b. oszt. III. helyezést
Szabó Erik Zalán   4.b. oszt. II. helyezést
Tóth Kata Martina  4.b. oszt. IV. helyezést
értek el. Gratulálunk az eredményekhez.

Takács Barnabás 2.a. osztályos tanítványunk a Kápol-
násnyéken meghirdetett matematika versenyen  
I. helyezést ért el.

A Fejér Megyei XV. Óperenciás Mesemondó versenyen 
Csáki Nóra 2.a. osztályos diákunk a középdöntőbe jutott. 
Dicséretes eredmény.

Ráckeresztúron rendezték meg a tankerületi szintű 
matematika versenyt 5. osztályosok számára, ahol
Tóth Anikó   5.b. oszt. I. helyezést
Antal Réka  5.b. oszt. III. helyezést
értek el. Gratulálunk nekik.

A két 5. osztályos tanítványunk az „Orchidea” elneve-
zésű országos matematika versenyen 100%-os teljesít-
ményt nyújtva a budapesti döntőbe jutottak.

Iskolánkban a Költészet Napja tiszteletére rendezett ver-
smondó versenyen nagyon sok tanítványunk szerepelt, pél-
dás felkészülés után szép eredményeket produkálva. Dicsé-
ret illeti a diákokat és az őket felkészítő pedagógusokat is.

EREDMÉNYEINK:

1. osztályban:
I. helyezett Szél Bernadett    1.a. 
II. helyezett Friedler Szintia   Gyúró
III. helyezett Kesztler Réka  1.a.
 Sármay Janka  1.b.

A zsűri különdíját kapta:
 Kalocsai Flóra  1.a.
 Szabó-Komoróczki Csenge  1.b.
 Varga Lilla  1.b.

2. osztályban:
I. helyezett Nagy Bíborka  2.a.
 Péter Szabolcs  2.b.
II. helyezett Kuti Eszter  2.a.
 Kovács Bence  2.b.
 Gyugyi Bori  Gyúró
III. helyezett Rózsavölgyi Lilla  2.b.
 Nagy Nina  2.a.

Különdíjat kapott: 
 Kokavecz Eszter  2.a.
 Balogh Adél  2.a.
 Landenberger Luca  2.b.
 Vető Anna  2.b.

3. osztályban:
I. helyezett Diósi Csenge  3.a.
 Tóth Betti Anna   3.b.
II.  helyezett Dénes Koppány  3.a.
 Láng Eszter  3.a.
 Halász-Velner Hanga  3.b.
 Tóth Boglárka  3.b.
III. helyezett Turú Gergely  3.a.
 Andrik Adél  3.a.
 Kolozsvári Panna  3.b.
 Keresztesi Krisztián  3.b.

Különdíjat kapott: 
 Süller Flóra  3.a.
 Feldhoffer Anna  3.a.
 Kalocsai Márk  3.b.
 Serák Szabolcs  Gyúró

4. osztályban:
I. helyezett László Keve Károly  4.b.
  Benkő Gréta  4.a.
II. helyezett Ulrich Marcell  Gyúró
 Tóth Levente  4.a.
 Tódor Álmos  4.b.
III. helyezett: Farkas Fanni  Gyúró
 Kása Panna  4.a.
 Sümegi Dorottya   4.a.
 Szilika Benedek Máté  4.b.

Különdíjat kapott: 
 Márhoffer Barbara  Gyúró
 Tóth Kata Martina  4.b.

IS
K

O
LA
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Felső tagozatban a következő eredmények születtek:
5 – 6. osztályos kategóriában:
I. helyezett:  Petz Ilona Sára  6.a.
II. helyezett:  Pók Zsófia  6.b.
III. helyezett:  Vlad Flórián  6.a.
  Szilika Domonkos  6.b.
Különdíjat kapott:  Vadas Tibor   5.a. 
7 – 8. osztályos kategóriában:
I. helyezett:  Áldott Nóra  8.o.
  Takács Réka  8.o.
II. helyezett:  Pap Anna Sára  7.b.
III. helyezett:  Schachay Viktória  7.a.
Különdíjat kapott:   Simon Olivér   7.a.

A Váli szavalóversenyen elért  eredményeink:
Nagy Bíborka   2.a.            II. hely
Diósi Csenge   3.a.,           II. hely
Tóth Betti Anna   3.b.   különdíj
László Keve Károly   4.b.         II. hely
A Váli rajzpályázaton elért  eredményeink:
Hardi Máté   2.b.                I. hely
Vető Anna  2.b.              I. hely
Kása Panna  4.a.  különdíj
Andrik Artúr   4.b.                   I. hely
Halász-Velner Hanga              I. hely

Mindenkinek gratulálunk az elért eredményekhez. 
Büszkék vagyunk rájuk.

Április 9-re szerveztük meg a III. Jótékonysági futásun-
kat az iskola diákönkormányzata javára. Ebben az évben 
az eddigieknél is nagyobb összefogást tapasztalhattunk: a 
Tordasi Futóklub, az iskola dolgozói, az önkormányzat, a 
szülők és a gyerekek, illetve a tordasi lakosok (sőt, voltak 
nem tordasi segítők is!)- mindenki sokat tett a sikerért. 

Hatalmas segítség volt, hogy ki tudtuk használni a ke-
rékpárút adta lehetőségeket. Így a 2 és a 6 km útvonala 
adott volt. Idén Szabó Attilának köszönhettük a kihívá-
sokkal teli 13 km-es pályát, és köszönhetően az óvodá-
nak, azt sem kellett főútra kivinni.

A három távon összesen 220 nevezőt nem riasztott 
vissza a rossz idő. A péntek éjszakai eső leginkább a 13 
km-en futókat érintette kellemetlenül: a pálya egy része 
szinte járhatatlanul sáros volt. Ők azonban rendíthetet-
lenül neveztek, és hősiesen végigfutottak. (Nagyon kelle-
mes meglepetés volt számukra az öreghegyi frissítőállo-
más, amiről előzetesen csak sejtéseik voltak. )

Akik pedig nem futottak, vagy túl voltak a futáson, 
azok sem unatkoztak. A kicsik rövidtávú futáson, sport-
vetélkedőn vehettek részt, lehetett pónizni, íjászkodni, 
illetve a meghívott fellépők (akik közül többen szintén 

RÖVIDEN BESZÁMOLUNK A MÁJUSI 
PROGRAMOKRÓL:

 � Májusban köszöntjük az édesanyákat és nagyma-
mákat.

 � Fogadóórán várjuk a kedves szülőket május 9–10-
én.

 � A művészeti iskola év végi vizsgái május 10–13. 
között zajlanak.

 � Május 18-án kerül sor a 6. és 8. osztályosok ide-
gen nyelvi mérésére, majd május 25-én pedig az 
Országos Kompetenciamérés zajlik, szintén a 6. 
és 8. osztályosok számára.

 � Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat az 
iskolában egy kis betekintésre az iskola életébe.

 � Május végétől kezdetét veszik a tanév végi tanul-
mányi kirándulások.

Sok a tennivaló még, mindenkinek kívánok kitartást és 
szorgalmat, a hátralevő programokban és versenyekben 
pedig sikeres szereplést. 

 � Somfai Sándorné, ig.h.

III. JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS
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iskolánk tanulói) igen színvonalas műsort biztosítot-
tak. Felléptek a Zoltán Erika Tánciskola, a Dance Studio 
Nagy-Kuthy növendékei, illetve Valkó Bianka kápráztat-
ta el a közönséget. 

Hogy a futók hogyan látták a rendezvényt, arról ők ma-
guk írtak (csak néhány idézet a teljesség igénye nélkül):

„Mi csak idén debütáltunk Nálatok, de az is biztos, hogy 
nem ez volt az utolsó! Köszönjük szépen ezt a szuper versenyt! 
Külön köszönet az egyedi érmekért a célcsomagokban!” (a gye-
rekek alkotásai- a szerk.)

„Köszönöm a rendezést, és nagyon jó volt nálatok futni. A 
frissítő pontok is jók voltak. Gazdák a helyükön, és láttam, 
energiapótlásra is volt lehetőség. A segítők tényleg kedvesek 
voltak, és elláttak némi infóval is a következő szakaszról: 

„Vigyázz csúszik!” És valóban. Sár, dagonya és mosoly, ezt 
ússzam meg! Megvolt. Elértem a betont, ahol újabb frissítés, 
és végre volt szőlőcukor, és csoki. Életmentő volt számomra. A 
befutó már csak levezetésre volt nekem jó, de volt benne kicsi 
verseny is, hiszen beértek, és meg kellett küzdenem a 13. he-
lyért. Jó volt az ellátás is :) Jövőre találkozunk! Mert Tordason 
futni jó!”

„Nagyon szépen köszönjük a kitűnő szervezést! Az egész csa-
lád fantasztikusat futott. Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre 
is megyünk!”

„Nagyon jó, baráti, családias hangulatú, szuper versenyt 
hoztatok össze! Remek útmutatók, jelölések, frissítések! Gratu-
lálok, és köszönjük a szervezőknek!”

 � Máli Réka

13 km női

1. Szabó Csilla  
 (1:10:26)

2. Gaál Valéria  
 (1:10:44)

3. Bélai-Sztastyik               
    Dóra (1:17:06)

6 km fiú

1. Turú András

2. Halenár Gergő

3. Nagy Bálint

13 km férfi senior

1. Krausz Zoltán  
 (22:39)

2. Daradics Zoltán 
 (57:38)

3. Cser László  
 (59:28)

6 km lány

1. Radics Mira
2. Bikkes Virág
 Botta Borbála
 Szalféter-Torcom  
            Szófia Janka
3. Hajbin Sára
 Sugár Anna Lili

13 km férfi felnőtt

1. Czipa Szilárd 
(1:02:10)

2. Kiss Gábor 
(1:07:20)

3. Herlinger Bence 
(1:08:42)

2 km alsó tagozat 
fiú

1. Szilika Benedek  
                     Máté

2. Vlad Zoltán

3. Balog Marcell

6 km női

1. Juhász Orsolya

2. Szűts Katalin

3. Somodi Mónika

2 km alsó tagozat 
lány

1. Szalféter-Torcom  
                    Nadin

2. Bikkes Eszter

3. Radics Kerka

6 km férfi

1. Horváth Róbert

2. Völgyi Zoltán

3. Báhidszki Máté

2 km felső tagozat 
fiú, lány

1. Izsó János

2. Óanna Márk
 Gyulai Kökény

3. Szegedi Krisztián

EREDMÉNYEK:
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Akadémia Nyomda
Amigo Kutyakozmetika
Béres Mariann
Bonku-Time
Boross Laura
Buda Gabriella
Budakeszi Vadaspark
Cifka Orsolya
Derecskei János
Gyúrói Polgárőrség
Gyúrói Vágóhíd
Dr Harbula Ildikó
Érdi Tanuszoda
Farkas Irén
Farkas Norbert
Fehér László

Für Elise – Gyugyi Péter
Gaál Tamás
Gyúrói Polgárőrség
Halenár Krisztina
Hóka Lovarda, Tordas
Kaja.hu
Kásler Mónika
Király Kriszta
Kiss Orsolya
Lővei Eszter
Marozsán Zsuzsanna
Marton Gabriella
Megér-Tész
Nagy Csaba
Nemes Andrik Dávid
Neuverth Kristóf

Panyolai Pálinka
Pelikán Étterem 
Pintér András
Presztizs Sport
Simon Andrea
Sió
Szabó Attila
Szabó Erik
Szabó Gábor
Szabó Imre
Szeiler Tünde
Takács Helga
Tódor család
Tordas Község 
   Önkormányzata
Tordasi Polgárőrség

Turda Sándor
Varga Andrea
Varga család
Velence Resort and Spa
Vető György
Vogl Péter
Völgyi Zoltán
Western Falu
Zsótér Sajtház

* * *

Köszönjük továbbá min-
den szülőnek, kollégának 
és a gyerekeknek a süte-
ményeket, felajánlásokat 
és a rengeteg segítséget!

MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

A MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI

A március zárásaként, vonósa-
ink is szépen képviselték ismét 
településünket. Kallós Zoltán a 
Nemzet Művésze címmel kitünte-
tett, Kossuth-díjas erdélyi magyar 
néprajzkutató, népzenegyűjtő. 
Zoli bácsi idén ünnepli 90. szü-
letésnapját, s ezen alaklomból 
köszöntötték őt március 31-én, 

Székesfehérváron. Bonchidai muzsikájával Tóth Zsófia 3. 
osztályos tanulónk, a Gatyamadzag zenekar és énekszóval 
pedig Dénes Koppány örvendeztette meg a hallgatóságot.

A rutinosabb fellépők, vagyis a Gatyamadzag zenekar, 
melynek tagjai Szilágyi Szabolcs, Turú András, Takács Szi-
lárd, Konczos Vince, Cselikovics János, valamint énekesük, 
Násztor Eszter. Ők az április 2-3-án megrendezett Orszá-
gos Táncháztalálkozón léptek fel nagy sikerrel a Papp 
László Sportaréna nagyszínpadán és kamaratermében is. Itt 
a „Pávásoknak” volt kiemelt műsora, s ezeken muzsikáltak 
ők is. Gratulálunk Nekik az eddigi szép eredményeikhez!

Ez a Táncháztalálkozó nem-
csak fellépéseket rejtett ma-
gában. Szabó Szilárd és 
Németh Ildikó néptánc pe-
dagógusaink OTP Táncház 
Érmet kaptak a szombat esti 
műsoron. Elismerve ezzel a 

Táncház Egyesület a néptánc és táncház mozgalomban való 
eddigi igen nagy munkájukat, tanításaikat! Azt gondolom, 
mind az iskola és a település, mind azon gyerekek és felnőt-
tek egyaránt büszkék lehetnek, akik valaha Tőlük tanultak, 
vagy tanulnak táncolni! Én, személy szerint, hálás vagyok a 
sorsnak, hogy Velük dolgozhatok és tanulhatok Tőlük!
Alig lélegeztünk fel a futóversenyen megtett kilométe-
rekből, már mentünk is Budapestre a Hagyományok 
Házába. Itt madocsai táncokkal fejeztük be a Figurás 
bérlet egy órás előadássorozatát. Bemutattuk Madocsa 
viseletét, játékait, hagyományait, a halászatot, zenéjét, 
népdalait, a citerával ismertettük meg a közönséget, s 
megmutattuk a táncaik sokszínűségét.
„Egyes lépés, rezgős, apró lábfigurázás, helyben bukós 
vagy mártogatós, a lány kiforgatása, villanásnyi külön-
táncolás”. Így jellemezte Tódor Álmos, a Tordasi Pillikék 
2. csoportjának remek kis táncosa a Selyem csárdást.
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, büszkék voltunk rá-
juk! Köszönjük a sok kedves szülőnek a támogatást!
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A Tehetségnapot országszerte március 25-én, Bartók 
Béla születésnapján tartják.

Az Operettszínházas fellépésre készülődés közepette 
még nekünk is futotta erőnkből arra, hogy a tavaszi 
szünet előtt, 2016. március 18-án kétszer 60 perces 
(alsó, felső tagozatnak) műsort adtunk iskolánkban a 
TEHETSÉGNAP alkalmából.

A gyermekek igen szépen szerepeltek, megmutattuk, 
mennyi tehetséges gyermek van nálunk. Persze ez ko-
rántsem fedi a teljes valós létszámot, hiszen a gyerme-
keink között nemcsak a művészeti ágakban vannak 
kiemelkedőek. A műsor elején és közben is arról kér-
dezgettem először az alsósokat, majd a felső tagozato-
sokat, hogy ki miben tehetséges, illetve osztályukban 
milyen ágazatokban vannak kiemelkedő gyermekek? 
A legörömteljesebb az volt, hogy osztályonként több 
nevet is említettek, illetve több olyan gyermek neve 
hangzott el, akik két, három, akár négy, öt dologban 
is tehetségesek… A műsor végeztével mindenkinek 
azt kívántam, hogy érje el céljait, vágyait annak meg-
felelően, hogy a benne rejlő tehetséget ki tudja bon-
takoztatni magából. Aki pedig még nem találta meg, 
annak kívánom, mihamarabb találja meg azt, amiben 
TEHETSÉGES! 

Akik felléptek: Andrik Adél, Diósi Csenge, Dénes Kop-
pány, Kuti Eszter, Frey Domonkos, Frey Dávid, Ha-
lász-Velner Hanga, Gál Anna, Takács Szilárd, Cselikovics 
János, Kerényi Kristóf, Kerényi Balázs, Szilika Benedek, 
Tódor Álmos, Benkő Gréta, Gál Zsófia, Tóth Zsófia, Tóth 
Betti, Szilika Domonkos, Ulrich Bence, Boldizsár Kolos, 
Simon Olivér, Simon Kitti,   Schachay Viktória, Antal 
Réka, Pap Judit, Sümegi Dorottya,  Varjas Flóra Vio-
la, Turda Noémi, Gál Réka,  Szabados Csaba,  Kormos 
Bodza, Kormos Nóra

A segítséget köszönöm kollégáimnak, Németh Ildikónak, 
Szabó Szilárdnak, Fersch Andreának, Cselikovics Hertá-
nak, a hangosítást pedig Neuverth Kristófnak. 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

Művészeti iskolánkban elérkez-
tünk azon tavaszi időpontokhoz, 
melyek igen tarkítják a családok 
programjait. Idén sem lesz hiány 
a fellépésekből. Nagyobb, kiemelt 
rendezvényeink, programjaink a 
következők lesznek, melyre min-
den érdeklődőt, családtagot szere-
tettel várunk, s hívunk!

 � Május 2. Hangszerbemutató a tordasi, majd a gyúrói iskolában és óvodában
 � Május 9-13. Év végi vizsgák
 � Május 14-15-16. MÉTA FESZTIVÁL Balatonbogláron, a Pillikék 2. 

csoportjával
 � Május 17-18. „Régi” növendékeik beiratkozása
 � Május 19-20. Új növendékek beiratkozása
 � Június 4. Tordasi Kulturális Nap. Itt minden művészeti ágon tanuló növen-

dékünk bemutatkozik az iskolából!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

TEHETSÉGNAP

Andrik Adél

Dénes Koppány

Gál Anna és zenekara

Pillikék 2. csoport, páros

Pilllikék 3. csoport, fiúk 

Csivitelők Énekegyüttes

Frey Domonkos és Frey Dávid

Pillikék 2. csoport, fiúk

Pillikék 3. csoport, lányok

Szikra együttes
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GYERMEKTÁNC  
ANTOLÓGIA

…miután szép eredményekkel zártuk a népdaléneklési 
és népzenei versenyt, nekiláttunk a következő nagy ki-
hívásnak. Január végén értesültünk arról a hírről, hogy 
mily megtiszteltetésben lett részünk. A 2015-ös évben 
végbement tanulmányi versenyekből az Örökség Gyer-
mek Népművészeti Egyesület kiválogatta az év legsikere-
sebb, legjobb eredményt elért, legkiválóbb koreográfiáit, 
s ebbe bennünket is beválogattak. Azt gondolom ez nem 
csak nekünk szakmai elismerés, hanem a gyermekeknek, 
az iskolának, illetve a falunak is egy hatalmas megtisztel-
tetés, hogy kis csoportunk az Örökség Gálán, a budapesti 
Operettszínház színpadán szerepelhet!

Miután Ildikó néni és Szilárd bácsi is műtéten esett át 
ezen a bő egy hónapos felkészülési idő alatt-innét is még 
egyszer jobbulást kívánok Nekik-, így nagyon izgultunk, 
hatalmas nagy szervezésre, igen nagy összpontosítás-
ra, koncentrálásra volt szükség mindenkinek a részéről. 
Vannak tanulók, akiket visszahívtunk ezekre a próbákra, 
hiszen ebben a koreográfiában tavaly 7 olyan gyermek 
táncolt, akik az idén már gimnazisták lettek, vagy épp 
befejezték néptánc tanulmányaikat. Ezt a díjat viszont ez 

a csapat, a Tordasi Pillikék 3. csoportja, a mezőkölpényi 
„Szép Fársáng” című koreográfiájával vívta ki magának! 
Azt hiszem, Ildikó néniék nevében is megköszönhetem 
az összes szereplő gyermeknek az áldozatos munkáját! A 
két részes műsorban 15 olyan nagyváros, mint Debrecen, 
Nyíregyháza, Szeged, Budapest, Csongrád, Kalocsa, Szé-
kesfehérvár, Győr, Miskolc néptánccsoportjai szerepel-
tek, de mi is megálltuk a helyünket! Nagyon fontosnak 
érezzük, hogy az ilyen kis település és kis iskola, mint a 
miénk, országos szinten mind néptánc, mind népzene te-
rületén már ismert, és számon tartanak bennünket.  Gra-
tulálok a csapatnak a sikerhez, néptánc tanárainknak, 
Németh Ildikónak és Szabó Szilárdnak a hiánypótló ko-
reográfiához. Mivel egyedül nem igen bírtam volna ennyi 
mindent koordinálni, köszönöm a segítséget Cselikovics 
Hertának, valamint köszönjük a zenészeknek, a Gatya-
madzag zenekarnak és a Magos zenekarnak a kíséretet.

Akik az „álorcák” mögött elbújtak: Antal Réka, Bar-
barics Rebeka Tea, Cselikovics János, Erdélyi Csenge, 
Erdélyi Ferkó, Kiglics Barnabás, Kuti Ákos, Laboranovits 
Anita, Pápai Áron, Schachay Viktória, Simon Kitti, Si-
mon Olivér, Sugár Anna Lili, Szilágyi Szabolcs, Szilika 
Domonkos, Turú András, Násztor Eszter, Gál Anna, Ul-
rich Bence, Takács Anna, Pap Judit, Pap Anna Sára, Falusi 
Csenge, Boldizsár Kolos

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár
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KEDVES OLVASÓK!
Az e havi ajánlóban először Boldizsár Ildikó író-me-
sekutató nemrég megjelent két könyvét mutatom be, a 
kötetek történeteit a legszebb európai, ázsiai, afrikai és 
amerikai mesékből válogatta össze.
Az Esti mesék lányoknak című kötet hősei olyan lá-
nyok, akiknek sok akadályt kell leküzdeniük (ahogy az 
a mesékben lenni szokott), akik ha különbözőek, akkor 
is különlegesek, és keresik azt a legényt, akivel le tudnák 
élni az életüket.
Persze a fiúknak sem kell aggódniuk, nem történik velük 
semmi végzetes, ha elolvassák a meséket, legfeljebb reme-
kül szórakoznak, és még jobban megismerik azokat, akik 
számukra gyakran olyan rejtélyesek: a lányokat.
Az írónő természetesen a fiúkra is gondolt: az Esti me-
sék fiúknak főhősei nehéz feladatok elé kerülnek, de 
mindent megtesznek azért, hogy elnyerjék a legszebb 
királylány kezét.
A következő gyerekeknek szóló sorozatra egy kedves 
Olvasó hívta fel a figyelmemet: Jill Tomlison első kö-
tete, A bagoly, aki félt a sötétben című Huppról, a 
bagolyfiókáról szól, aki nem szereti a sötétet.  Ezért nem 
tud vadászni menni a szüleivel, ezért éhes mindig, és a 
szülei ezért fáradtak. Hupp minden fejezetben egy ki-
csit önállóbb lesz, mamája végtelen türelemmel hagyja, 
hogy fiókája felfedezze, miért is jó az éjszaka. A sorozat 
tanulságos kötetei biztosan tetszenek majd a kis olva-
sóknak, olvasni tanulóknak.
A felnőtteknek szól két olyan regény, amelyekből nem-
rég mozifilm is készült: az egyik Michael Punke A 
Visszatérő című könyve, amely az emberi akarat végső 
határait feszegeti. A másik Rick Yancey Az 5. hullám 
című regénye, ennek világát Stephen Hawking ihlette, 

műfaját pedig a szerző nem kevés iróniával „földönkívü-
li-megszállásos” sci-finek nevezte.

Néhány cím még az újak közül:
Veronica Roth: Négyes – a Beavatott-trilógia kiegészítő 
kötete
Mona Eltahawy: A fátyol fogságában
Lesley Pearse: A múlt fogságában
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 7.

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

 � Varga Szabolcsné

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
Szabácsikné Glaszhütter Anett, falugaz-
dász minden páros héten szerdán a Művelő-
dési Házban (Szabadság út 55.) 12.30-16.00 
óráig ügyfélfogadást tart. Kérdés esetén hív-
ható a 06 70/436-2449-es telefonszámon. 
Email: glaszhutter.anett@nak.hu

FALUGAZDÁSZ

K
Ö
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R
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A MESEVÁR HÍREI
Nagyon vártuk már a napsütéses tavasz eljövetelét, hogy 
minél több időt tudjunk eltölteni a szabadban. A szép idő 
beköszöntével sűrűsödtek a szabadidős programok, sé-
ták, kirándulások.
A gyermekek legnagyobb örömére meseelőadások színesí-
tették a tervezett programokat. Bokros László és barátai 
húsvéti történet előadásával örvendeztették meg az óvo-
dásokat. Tordason a Művelődési Házban a Csillagszemű 
juhász című bábjátékot tekintettek meg a gyerekek. A 
Katica csoportos gyermekek a martonvásári Művelődési 
Ház Palacsintás király című meseelőadását is megnézték.
A Víz világnapja alkalmából sokat beszélgettünk a víz 
fontosságáról, védelméről, takarékosságáról, felhasznál-
hatóságáról. A kíváncsi gyereksereg tudását bővítették 
a vizes kísérletek, mint az oldat szétválasztása, a sós és 
édes víz különbözőségének vizsgálata.

A Föld napjának tiszteletére fákat ültettünk az óvoda 
udvarán és rendet tettünk a mi kis portánkon. Évek óta 
nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk védelmére, 
reméljük a gyermekeink is feladatnak fogják tekinteni a 
környezetvédelem fontosságát. A Nyuszi csoportos óvo-
dások kipróbálhatták a műanyag flakonok zsugorítását 
az Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Ottho-
nában.
A falu májusfájának felállításakor a Süni csoport gyerme-
kei szerepeltek kis műsorral.
Az év végi csoport kirándulások alkalmával más-más 
helyeket céloznak meg a kis óvodások (Budakeszi Va-
daspark, Tűzoltó Múzeum és Parancsnokság, túra a Budai 
hegyekben, fürdőzés a Velence Resort és Spa-ban).
Az idei tanév végéhez közeledve lázas izgalommal folyik 
a versek, dalok tanulása. Hiszen készülünk az édesanyák 
köszöntésére, az évzáróra, ballagásra, gyermeknapra és a 
Mesevár napra is.

 � Bányai Rita

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.

HIRDETÉS
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

HÚSVÉT VIGILIÁJA
„Húsvét Vigiliája, ahogy az Egyház fogalmaz, minden 
liturgia szülőanyja, ebből fakad minden ünnepünk, eb-
ből fakad istentiszteletünk. Ha Jézus nem támadt fel a 
halálból, akkor nem ünnepeljük a születésnapját, azaz 
Karácsonyt, nem ünnepeljük a Mennybemenetelét, az 
Angyali üdvözletet, abban az esetben puszta emberi 
próbálkozás a vallásosságunk. Ha azonban föltámadt 
Krisztus a halálból ez azt jelenti, hogy Vele együtt 
nekünk is esélyünk van, reményünk és lehetőségünk 
van a testi föltámadásra. Isten Jézus Föltámadása által 
megmutatta, hogy az egész embert akarja megmente-
ni. Minden kor embere tudta, amit a temetési rituálék 
is bizonyítanak, hogy az ember több annál, mint amit 
belőle el lehet temetni. De ezek a bizonytalan képzetek 
a túlvilági életről együtt jártak azzal a meggyőződéssel, 
hogy az emberi test veszendőbe megy. A kereszténység 
az, amelyik az egész ember, mint test és lélek közössé-

gét hirdeti meg. Jézus Krisztus Föltámadása nyomán mi 
abban reménykedünk, és abban bízunk, hogy nemcsak a 
lelkünk fog tovább élni, hisz itt a földön sem csak a lel-
künk él, hanem mi magunk fogunk tovább élni. A halál 
az egész embert érinti, és a Föltámadás az egész embert 
menti és dicsőíti meg. Ezért fontos mindaz, amit a tes-
tünkkel teszünk, mert az egész anyagvilág a mi testünk 
föltámadása által dicsőül meg. Keresztény önazonossá-
gunk nem az erkölcsösség kérdése, hanem - amiben kü-
lönbözik minden más vallástól - az istenismeret, mert 
úgy ismerjük meg Istent, mint aki Atyánk. Ezt Jézus 
Krisztus közvetítette számunkra, s azért figyelünk 
Rá, mert föltámadt a halálból. Ezért mind a mai napig 
mindazok, akik Istenben, mint Atyában akarnak hinni, 
azok Őáltala közelednek Istenhez. Mert Istenhez, mint 
Atyához csak Krisztus áldozata által lehet eljutni. Ő a 
kereszten mutatta be az Atya iránti szeretetét, amely 
üdvösségünk forrása lesz. A Föltámadás hitelesíti azt 
az áldozatot, amit Krisztus a kereszten hozott értünk. 
Ezért ünneplünk a mai napon.”

„SZENTEK ÚTJÁN”  
JÁRUNK
A tavaszi szünet első napján - még a nagyböjti időben 
- Borka Mária hittantanárnő által kigondolt, Szentek 
nyomait kereső felfedező túrán voltunk Budapesten, 30 
gyermekkel, két nagymamával, két nagyapával és anyu-
kákkal. A felkutatáshoz kapott térkép alapján az első 
szent, akinek képét a Pesti Szerb Ortodox templomkert 
falán találtuk meg, Sárkányölő Szent György volt, legen-
dáját is végighallgattuk. Történelmileg biztosnak tekint-
hető, hogy György a konstantini fordulat beköszöntése 
előtt halt vértanúhalált Krisztusért Lyddában. A sár-
kányviadal motívuma csak a későbbi évszázadokban 
épült a György-legendába, amely kifejezi a keresztény 
meggyőződést, hogy a hit a gonoszt minden alakjában 
legyőzi. Mielőtt bejuthattunk volna a templomba, meg-
állapítottuk, hogy ugyanolyan élő közösség járhat ide is, 

mint a miénk, mert a templomkertben focikaput, labdá-
kat és hintát talált és azonmód ki is próbált élénk falusi 
gyermekcsapatunk. Bent a templomban Feldhoffer-Szabó 
Viktória mesélt a görög liturgiáról, majd a templom szen-
télyét elválasztó ikonosztázt, mint Jézus Krisztus csa-
ládjának képcsarnokát mutatta be. Így leltünk hát újabb 
szentekre Szűz Mária, Szent József, Szent Miklós püspök 
és az Apostolok alakjában. Utunk a Nemzeti Múzeum-
ba vezetett tovább, ahol a Magyar Koronázási Paláston 
is számos szent előd Boldog Gizella, Szent István, Szent 
Imre herceg, Apostolok, Próféták, Vértanúk ábrázolásá-
val találkozhattunk. A múzeum kertjében elfogytak a 
szendvicsek, amire jól esett egy kis szaladgálás is. Ezután 
vágtunk neki a harmadik állomásnak, ami egy különös 
nevű intézménybe vezetett, a jezsuita rend Párbeszéd 
Házába. Itt találkoztunk Vámos István tanár úrral és 
festőművésszel, valamint Szabó Mihály görögkatolikus 
lelkésszel, „Napókával” - a két nagyapával -, akik a „Sza-
vakban leírhatatlan” - válogatás Magyarország élő bizán-
ci művészetéből alcímű ikonkiállításon kalauzaink vol-

„A dicsőségben fokról fokra Hozzá hasonlóvá vál-
tozunk át, az Úr Lelke által”

Ez a Korintusiaknak írt második levélből vett szent-
írási részlet kapcsolódik mindahhoz a három ese-
ményhez, ami az elmúlt időben történt közössé-
günkben. Az első a Nagyszombati Húsvéti Vigilia, 
minden ünneplésünk kiindulópontja, ezt Jácint atya 
prédikációrészletével idézzük fel. A második a hit-
tankirándulás, a harmadik az elsőáldozók ünneplése. 
Olvassátok szeretettel!
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1.  vasárnap Édesanyák, Nagymamák megáldása

6. elsőpéntek, gyóntatás 17.45-től, szentmise 18.30-tól

8. Urunk Mennybemenetele

14. Pünkösd Vigiliája Gyúró 18 óra

15. Pünkösdvasárnap

21. szombat, előesti mise 18 óra

22. 
Gyúró Szentháromság vasárnapi templombúcsú 10 óra 
Zarándoklat 8.30-kor indul a templomtól 
NÁLUNK NINCS SZENTMISE!

29. Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapja, Úrnapi körmenet

MÁJUSI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek (Elő-
esti Szentmise Gyúró szombat 18 óra)

 � Minden vasárnap Májusi Litánia a Boldogságos 
Szűz tiszteletére a templomi hirdetés szerint

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

ban 19.30
 � Szentségimádás templomi hirdetés szerint

tak. Kiscsoportokban néztük meg a kiállított tárgyakat: 
láthattunk fatáblákat, freskómásolatokat, textilképeket, 
bronzikonokat, terrakottaszobrokat. Végül emlékbe 
Marcsi néni által előkészített Krisztus-ikont festhettek a 
gyerekek. A martonvásári állomáson már nagyon fárad-

tan egy kislány, aki először járt Budapesten, így szólt: „ 
„Marcsi néni, már vége is az egésznek? Menjünk vissza...”  
Reméljük kicsi lány, hogy mi mindnyájan bárhol járjunk 
is, az Isten Országába vezető, előttünk sok-sok szent által 
megtett úton maradunk mindvégig!

JÁCINT ATYA KÖSZÖNTŐJE AZ 
ELSŐÁLDOZÓ GYEREKEKHEZ

Kedves Gyerekek, pár szót szólok Tihozzátok!

Ez a ti ünnepetek és a mi ünnepünk is, mert úgy tekin-
tünk rátok, akik komolyan gondoljátok mindazt, ami-
ért itt vagytok, hogy remélhetőleg hűségesek lesztek, 
mert abból kell kiindulnunk mindig, amit az Úr Jézus 
mondott, hogy: „aki eszi az én testemet és issza az én 

véremet, annak örök élete van.” Úgyhogy ti most ma-
gatokhoz veszitek Krisztus Testét és Vérét, beoltódtok 
Krisztusba, és elmélyül bennetek az Ő élete. Figyeljetek 
mindig a Szentáldozásra! A lényeg az, hogy ne hagyjátok 
el a templomot, ne hagyjátok el az Úr Jézust, és ha már 
egyszer Ő nekünk adta Magát, ti ne legyetek Hozzá hűt-
lenek, hanem próbáljatok meg növekedni a jóban, mert a 
gyónásnál nem az a lényeg, hogy „többet nem követek el 
bűnt”, hanem az a lényeg, hogy a jóra törekszem, és az, 
aki a jóra törekszik, az veheti magához az Úr Testét és 
Vérét, és annak életére lesz ez a Szentség.
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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

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

AMÍG LEHET
Ha édesanyád is öreg lett,
és te magad is „öregebb“,
ha – miket addig meg se érzett –
nem bírja már a terheket…
ha kedves hű szeme se lát úgy
az életbe, mint azelőtt,
ha lába ügyefogyottan
nehezebben hordozza őt:
legyen támasza erős karod,
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
utoljára kísérheted.
És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra, melyben
tőled többé semmit se kérd.
/németből: Túrmezei Erzsébet/

GYÜLEKEZETI  
KIRÁNDULÁS PÁPÁN

Az előző napokhoz képest kicsit hűvösebb időben in-
dultunk április 2-án gyülekezetünk tavaszi kirándulására. 

Pápa irányába haladva néhány órát Zircen töltöttünk. 
Egy szerzetes testvér vezetésével megcsodálhattuk az 
apátsági templomot, míg a gyerekek a természettudo-
mányi múzeumban a Bakony természeti értékeivel is-
merkedhettek.

Fő úticélunkhoz érve először a Pápai Református Kol-
légium épületét és kiállításait néztük meg. Számunk-
ra is meglepetés volt, hogy a többszáz éves úrasztali 
terítők és kelyhek mellett egy óegyiptomi koporsót és 
múmiát is láthattunk Petőfi és Jókai hajdani középis-
kolájában. 

Az evangélikus templomhoz érve Polgárdi Sándor es-
peres úr köszöntött minket. A szívélyes vendégfogadás 
során megmutatta a gyülekezet iskolaépületét, egy nem-
rég átadott kiállítási teret, beszélt további terveikről. A 
templomban közös énekkel dicsértük az Urat. 

A délután későbbi részében ki-ki saját érdeklődése 
és tempója szerint járta be Pápa belvárosát, elköltötte 
ebédjét, sokan pedig egy fagylaltra is elcsábultunk az 
időközben verőfényessé vált napsütésben. A délután vé-
gén újra buszra szálltunk, tudván, hogy hazafele még 
tervezünk egy megállást. 

Súron 2010 óta lelkész a gyülekezetünkből származó 
Nagy Gábor, ő látott minket vendégül a már jócskán 
estébe forduló időben. Szeretettel üdvözölte a régi is-
merősöket és lelkesen mutatta meg mindnyájunknak a 
templomot és az egyházközség épületét. 

„Nagyok” és „kicsik” a nap végére talán egyaránt elfá-
radtunk, de élményekkel töltődve értünk haza. Köszön-
jük a szervezést, a részvételt és a sok finomságot, amivel 
sokan a buszon kedveskedtek mindannyiunknak! 
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Vasárnap 
9  

órakor Gyermekistentisztelet

Vasárnap 
10  

órakor
Istentisztelet,  
gyermekmegőrzés

Szerdán 
18  

órakor Bibliakör

LELKÉSZI HIVATAL 
ELÉRHETŐSÉGEI

Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Május 1.  
vasárnap 

10 óra Édesanyák köszöntése

Május 5.  
csütörtök 

18 óra Mennybemenetel napja

Május 8.  
vasárnap 

10 óra Konfirmáció

Május 8.  
vasárnap 

17 óra 
a Psalterium Hungaricum 
Kórus koncertje

Május 12-14. 18 óra Hitmélyítő alkalmak

Május 15-16. 10 óra 
Pünkösd,  
Úrvacsorás Istentiszteletek

REFORMÁCIÓ – MA 
* előadássorozat a református gyülekezetben * 

 
A reformáció örökségét kutató sorozatunk újabb állomása: 
 

a Psalterium Hungaricum Kórus hangversenye 
Arany János és Györffy Katalin vezetésével 

 
 

 
A Reformáció legfontosabb újítása, hogy 

Isten igéjét a hívek anyanyelvén juttatta 

el a gyülekezet tagjaihoz. A Biblia 

üzeneteinek leghívebb művészi hordozója 

a zene. Az anyanyelven írt egyházi zene a 

Reformáció korának szülötte.  

A Psalterium Hungaricum Kórus előadása ebből a zenei világból ad ízelítőt.  
 

 

Időpont: 2016. május 8. vasárnap, 17 óra 
Helyszín: Gyúró, Református Templom 

a belépés ingyenes 
 

 

Szere te t t e l  várunk  minden  é rdeklődő t !  

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

KÖZELGŐ ÜNNEPI  
ALKALMAINK

RENDSZERES HETI  
ALKALMAINK
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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, azonos 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.

TORDASI ÖNKÉNTES 
PONT HÍREI

Sokan azt gondolhatják, hogy az ÖKÉNTES PONT 
egy integrált és innovatív kézimunkakör, de ez csak egy 
szelete a munkánknak. Nagyon örülünk, hogy egyre több 
érdeklődőt vonz be a Művelődési Ház termeibe csütörtö-
kön tartandó kreatív délutánunk, folytatni szeretnénk, 
és nagyon örülünk, hogy a Hangyában szívesen látott 
vendégek vagyunk. Ezen kívül sok más témában is ko-
ordinálunk önkéntes tevékenységeket, a külföldi diákok 
szakmai gyakorlatán át a világcégek csapatépítő tréning-
jeit is beleértve, sok érdekes-értékes embert megismerve 
az események kapcsán. Elérhetőségeinket itt megtalálják:
http://www.jovotnekikis.hu/tajekoztato_onkentes/

Emlékeznek, ugye, májusi téma a jávai batikolás!

Kevesen tudják a helyiek, hogy tevékenységük túlmu-
tat Tordas határain. Nemrég egy lendületes fiatal csapat 
érkezett hozzánk a fővárosból, és az Értelmi Fogyatéko-
sok Otthonában segítettek a foglalkoztató raktár nagy-
takarításában. Nevetgélve vették magukra az ódivatú 
munkaköpenyeket, ám hamar belátták, milyen hasz-
nos a por ellen, lendületesen, szorgalmasan dolgoztak, 
kölcsönös megelégedettséggel váltunk el, megbeszélve, 
hogy folyt. köv.!
Anita, az egyik résztvevő, ezt írta:

„Hogyan készülnek kézzel a papírvirágok és ki az a Pamacs-
ka? Mindezt megtudtuk, amikor marketingcsapatunk a tordasi 
otthonban önkénteskedett. Kiszakadtunk a megszokott közeg-
ből, felálltunk az íróasztal mellől és valami egészen mást csi-
nálhattunk. Szeretettel fogadták csapatunkat, nagyon jól esett 
és visszatérünk!”

www.jovotnekikis.hu
 � -gr-
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SZERETETTEL VÁR  
MINDENKIT AZ AMIGO  

KUTYAKOZMETIKA  
TORDASON

HIRDETÉS

Cím: 2463, Tordas Sport u. 8. 
Telefonszám: 0620/953 8130
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A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI 
BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉT 
SZOLGÁLÓ KLUB ÚJRAINDUL!

Kortól és betegségtől függetlenül várunk minden 
érdeklődőt.

Helyszín: Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden második hónap 
negyedik csütörtökén
Időpont: 05.26. 14.00 óra
Kérjük, kényelmes öltözékben érkezzenek, mert sétál-
ni fogunk!

 � Dr.Harbula Ildikó, Dr.Kertész Tamás

VIGYÁZAT!  
BESURRANÓ  
TOLVAJOK!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével minden évben meg-
figyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások száma. A 
hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsuga-
rakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól 
megérdemelt pihenést egy fa árnyékában. Szívesen be-
szélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegőn. 
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érde-
mes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat betartani.

 � Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a 
bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a 
hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a 
tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében ta-
lálható értékeinket. A zsákmány többnyire táska sze-
mélyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen 
túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt 
és a bosszúságot.   

 � Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégein-
ket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár 
szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

 � A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitár-
va földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a 
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a 
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz 
a függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.

 � Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, 
hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz 
szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében 
dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva 
hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül 
bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat érté-
keinkkel együtt.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá 
az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis odafigye-
léssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!

Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jel-
zésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kérjük 
Önöktől! Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, for-
duljon bizalommal a rendőrséghez, hívjon minket a 112-
es segélyhívó számon!

 � Gárdonyi Rendőrkapitányság
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MÁR NEM CSAK  
EGY FALUSI  
SPORTEGYESÜLET 
– INTERJÚ FARKAS ÖRSSEL, A TSE 
ELNÖKÉVEL

Több mint másfél éve van új vezetése a tordasi 
sportéletnek. Azóta az egyesület felépítése, műkö-
dési struktúrája, szemlélete is jelentősen megvál-
tozott, valamint lehetőségei és jövőképe igencsak 
kibővült. Ezekről kérdeztük röviden Farkas Örsöt, 
a TSE elnökét.

Legutóbb nagyjából egy éve beszélgettünk, éppen azt 
követően, hogy a Ferencváros elnökével, Kubatov Gá-
borral találkoztál. Az akkor megfogalmazott célokból 
miket sikerült eddig megvalósítani?
Az elmúlt egy év sok szempontból tekinthető mérföldkő-
nek az egyesület történetében, és nemcsak a labdarúgás 
életében. Először is büszkén gondolok arra, hogy tavaly 
már 20. szezonját zárta a tordasi teniszélet, ráadásul 
kézzelfogható közelségbe került a teniszpályák megvi-
lágítása. Szintén örömre ad okot, hogy az év sportolója 
kitüntetéssel a TSE igazolt játékosát tisztelték meg, és jól 
teljesítettek cselgáncsosaink, lövészeink is.
És mi történt a labdarúgásban?
Természetesen itt is jelentős változások valósultak meg. 
Tavaly átadtuk az új edzőpályánkat – alácsövezett au-
tomata öntözőrendszerrel –, ugyanazon a napon tartot-
tuk az I. Tordas Kupát, ahol összesen 16 megyén belüli 
és kívüli csapat mérte össze tudását, melyet később a 
Sport TV összefoglalójának köszönhetően országszerte 
követhettek figyelemmel. A TAO pályázat keretén belül 
valójában az edzésekhez kapcsolódó teljes infrastruktúra 
rendelkezésre áll, elkészült az öltöző előtető is, új csere-
padok érkeztek, és az egész létesítmény megyei szinten 

példaszintűvé vált. Ezzel párhuzamosan Hámori Gyuri 
személyében egy nagy tudású, komoly nemzetközi múlt-
tal rendelkező, Pro Licences edző érkezett, aki elsődlege-
sen az utánpótlás-nevelés koordinálásáért felel.
Hogyan halad a Ferencvárossal való együttműködés?
Megítélésem szerint több olyan programon, közös akción 
vagyunk túl, amelyből rengeteget tanulhattunk, illetve 
a gyerekek maradandó élményeket szerezhettek. Csak 
hogy néhányat említsek, tavaly pályaavató utánpótlás-
tornánkon megtisztelt bennünket a fővárosi együttes 
korosztályos csapata, de a mi gyerekeink is jártak már 
stadionlátogatáson a Groupama Arénában, vettünk már 
részt állapotfelmérő alkalmon a népligeti edzőközpont-
ban, sőt néhány kiemelt tehetségünk rendszeres vendége 
a Fradi megfelelő szintű utánpótlás edzésének. Emellett 
külön köszönet, hogy ezen a héten az immáron 29. bajno-
ki címét begyűjtő Ferencváros bajnokavató hétközi mér-
kőzésére is meghívást kapott 10 “tordasi hangya” és kísé-
rőik (szerdán mennek a Ferencváros – Paks találkozóra), 
valamint csütörtökre várjuk együttműködő partnerünk 
stábját, hogy megtekintsék a tordasi létesítményt és az 
utánpótlás korosztályú gyerekek edzésmunkáját.
Akkor mondhatjuk, hogy kezdenek beérni a korábbi tervek?
Igen, határozottan. Megítélésem szerint határozottan jó 
úton vagyunk még akkor is, ha időközben voltak, akik 
szerint elrugaszkodtunk a valóságtól. Szerencsére az idő 
és az eredmények előbb utóbb bennünket igazolnak, és 
ha valaki túllát a felnőtt labdarúgás témáján, ahol szin-
tén nincs okunk panaszra, akkor azzal kell szembesül-
nie, hogy egy valamivel több, mint 2 000 fős településen 
abszolút európai körülmények között, magas szakmai 
kritériumok mellett végzett utánpótlás nevelés zajlik a 
labdarúgás területén, és egyéb szakosztályaink is fejlőd-
nek. Büszkén mondhatom, hogy országszerte csodánkra 
járnak, tanácsokat kérnek tőlünk, hogy hogyan lehet egy 
kis falusi sportegyesületben ezeket az eredményeket elér-
ni. Erre egyszerű a válaszom: “A Tordas SE ma már nem 
csak egy falusi sportegyesület!” Itt szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik munkájukkal segítik a Tordas SE előrehaladását, il-
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letve nem győzünk eléggé hálásak lenni Tordas Önkor-
mányzatának, Képviselő-testületének, akik folyamato-
san támogatják mindennapjainkat, és akik anyagi téren 
magabiztos hátteret nyújtanak számunkra.
Milyen tervek vannak a közeljövőt tekintve?
Kezdjük a labdarúgással! Először is le kell zárnunk a 2015/16-
os TAO programot, aminek keretében még megvalósul a 
centerpálya öntözőrendszere, illetve az itt létrehozott érté-
kek védelmének érdekében az egész sporttelepet bekerítjük 
majd. Ezt követően már alapvetően rendben vagyunk, ami 
a közvetlen infrastruktúrát illeti, és kicsit elkezdhetünk ko-
molyabb koncepció mentén gondolkozni. Állandó nehézség 
a téli felkészülés megoldása, így ennek a megoldása égető. 
Szerencsére a Miniszterelnökség a tavalyi pénzmaradvány 
terhére 10 millió forinttal támogatta Tordas Község Önkor-
mányzatát a sportfejlesztések előremozdítása érdekében. 
Ez jó kiindulási alap lehet ahhoz, hogy a 2017-es évre egy 

önálló műfüves egységet hozhassunk létre a szükséges tá-
mogatóhelyiségekkel – öltözők, szertárak – együtt. Ennek 
a tervezése már elkezdődött, ha minden igaz, április végére 
már kész koncepciónk lesz. A cél természetesen egy zárt tér 
kialakítása, de annak költségei meghaladják a 100 milliós 
nagyságrendet, és bár dolgozunk azon, hogy megtaláljuk az 
ehhez szükséges forrást, az idei téli szezont még egészen biz-
tosan nem a saját otthonunkban töltjük majd. Végül hadd 
jegyezzem meg, hogy a labdarúgás mellett szépen fejlődik 
a tenisz és a cselgáncs szakosztály is, előbbinél terv, hogy 
még idén az első két pályán megvalósítsuk a világítást, míg 
utóbbi esetében folyamatos beszerzések mentén fejlesztjük 
az edzések körülményeit.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép 
eredményeket és sportsikereket kívánunk az egyesület 
összes sportolójának!

 � (forrás: http://tordasse.hu)

FELNŐTT EGYÜTTE-
SÜNK MEGSZEREZTE 
ELSŐ GYŐZELMÉT  
TAVASSZAL

Szép játékkal, szép gólokkal, parádés első félidővel 
múltuk felül a Mezőfalvát április 3-án. Nyert az U19-es 
csapat is, és az öregfiúk is legyőzték a Gyúrót, úgyhogy 
pontokban gazdag hétvégét zártunk.

Nem úgy sikerült felnőtt labdarúgócsapatunk számára 
a tavaszi nyitány, mint ahogy reméltük, de várható volt, 
hogy az amúgy jó játékosokból álló keret előbb utóbb el-
kezd összeállni, és akkor majd jönnek az eredmények.

Hámori a sérülések miatt ezúttal a Kires – Farkas K., 
Madar, Nagy, Kőszegi – Farkas Zs., Bakos, Tőke, Vörös 
– Szmok, Pongrácz felállással kezdett. Az első momen-
tum már megint az ellenfélé volt, de gyakorlatilag a 3. 
perctől kezdődően uraltuk a mérkőzést. Az előny pedig 
viszonylag gyorsan góllá érett, ugyanis már a 7. percben 
megszereztük a vezetést Madar révén, aki egy szögletet 
bólintott vissza a hosszúba. A gól megnyugtatta a csapa-
tot, és kifejezetten szép játékot láthattak a mérkőzésre 
kilátogatók. Az ellenfél játéka lényegében kimerült az 
előre ívelt labdákban, így szerencsére volt alkalmunk a 
támadásra koncentrálni.

Mivel a középpályán a Tőke-Farkas-Bakos trió jól szer-
vezte a csapatot, gyorsan és pontosan játszott a Tordas, 
így veszélyes helyzeteket tudtunk kialakítani, de sajnos 
sem Pongrácz, sem Tőke nem talált be, a 35. percben azon-
ban Bakos szépen ugratta ki Szmokot, aki nagyon higgad-
tan az utolsó pillanatig kivárt és magabiztosan gurított a 
hálóba a kiugró kapus mellett. Kettőre nőtt tehát az előny 

a félidő vége előtt, és ez magabiztossá tette a hazaiakat, 
de a szünet előtt már nem alakult ki komolyabb helyzet. 

Hámori nem, viszont a Mezőfalva cserélt a félidőben, 
de ez sem módosította a mérkőzés képét, továbbra is a 
Tordas dominált, és Vörös kifejezetten jó játéka révén a 
bal oldalon több veszélyes akciót vezettünk. Hol Kősze-
gi, hol Farkas K. zárkózott fel a támadásokhoz, így nem 
volt ritka, hogy 6-7 tordasi érkezett a befejezéshez, ami 
hiányzott a korábbi mérkőzéseken. A fölény végül a 65. 
percben érett ismételten góllá, amikor Vörös lépett ki a 
szélen, majd az alapvonalról visszaívelt labdája megta-
lálta Tőkét, aki egy nyugodt lövőcselt követően erősen a 
kapus fölé lőtt, háromra növelve a tordasi előnyt.
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Hámori itt már érezte, hogy kockázat nélkül nyúlhat 
bele a játékba, így cserélni kezdett, végül minden bevet-
hető mezőnyjátékosunk szerephez jutott. Bár kicsit visz-
szaesett a lendület, Vörös, illetve a frissen beálló Kun és 
Kerényi előtt is adódtak helyzetek, de sajnos újabb talá-
latot nem sikerült már szerezni. A kicsit leengedő hazai 
csapat így magára húzta a Mezőfalvát, amely 10 perccel 
a lefújás előtt egy szögletből Balázs fejesének köszönhe-
tően szépíteni tudott, de a mérkőzés végkimenetelén ez 
már nem változtatott, így a Tordas abszolút megérdemel-
ten szerezte meg az első tavaszi győzelmét.

Összességében végre szép játékkal, tudatos tá-
madásokkal sikerült gólokat szereznünk, és a Ma-
dar-Nagy-Kőszegi-Farkas K. védelem is jól teljesített 
Kiressel a kapuban, így emelt fővel mehetett a csapat az 
öltözőbe. A három pontnak köszönhetően pedig vissza-

előztük a Mezőfalvát, és ismét a tabella 8. helyén állunk.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk U19-es csapa-

tunkról sem, ugyanis Csillag Szilveszter fiai szombat dé-
lelőtt a sokkal esélyesebb mezőfalvai ifit múlták felül 3:2 
arányban. A Tordas Nagymáthé duplájának és Kerényi 
óriási találatának köszönhetően egészen a 71. percig 3:0-
ra vezetett, majd a vendégek a 80. percben már felzárkóz-
tak, de egyenlíteni végül nem tudtak, így szintén megér-
demelten gyűjtötte be a pontot utánpótlás csapatunk is.

A hétvége harmadik győzelmét pedig az öregfiúk 
hozták el, akik a Fejér megyei “El Classicon” Rosta és 
Bányai találatával kétgólos győzelmet arattak a szom-
szédos Gyúró felett, és így győzelemmel nyitották a 
2016-os évet.

Mindezek alapján abszolút büszkén zárhatjuk április 
első hétvégéjét.

Április 6-án utánpótlás korú labdarúgóink látogattak 
a Groupama Arénába, másnap pedig a Ferencváros után-
pótlásának vezetői jártak Tordason.

Áprilisban a Ferencvárosi TC megszerezte történetének 
29. Magyar Bajnoki címét. Ennek tudatában még inkább 
értékessé vált az a felajánlás, melyet együttműködésünk-
nek köszönhetően kaptunk, ugyanis a Paks elleni mérkő-
zés volt az első hazai mérkőzés, amelyen a már bajnok-
csapat pályára lépett. A Tordas SE összesen 10 utánpótlás 
korú labdarúgója és kísérőik kaptak tiszteletjegyet a mér-
kőzésre, így összesen 20 tordasi szurkoló érkezett a Népli-
getbe. A hangyák közül azok vehettek részt az alkalmon, 
akik az elmúlt hónapokban a legtöbb edzésen vettek 
részt (a vezetett jelenléti ívek szerint), így szorgalmukkal 
és kitartásukkal kiérdemelték ezt a kis jutalmat.

A mérkőzés izgalmasan alakult, hiszen összesen 7 gól 
esett, és a nézők kiállítást, öngólt és szép megmozdu-
lásokat is láthattak. A vállalkozó kedvűek pedig fotót 
készítettek a Fradi Sassal és megmérhették lövésük erős-
ségét is.

A mérkőzésre látogatással párhuzamosan szerveztük a 
szakmai programot is. Együttműködésünk egyik sarok-
pontja, hogy a Ferencváros szakmai vezetése figyelem-
mel kíséri a Tordason nevelkedő gyermekek fejlődését. 
Ennek egyik állomásaként április 7-én összesen kettő 
ferencvárosi edző, köztük Keller József, a fővárosiak 
utánpótlás-képzésének egyik vezetője jött el Tordasra. A 
látogatás szervezésekor – mint ahogy a legutóbbi alka-
lommal is – a Fradi kérésének megfelelően edzőink nem 
tájékoztatták vendégeinket a gyerekek eddigi teljesítmé-
nyéről, hogy mindenről saját szempontjaik szerint és ak-
tuális tapasztalatuk alapján dönthessenek.

Kellerék a csütörtöki edzésen összesen 4 korosztály 
edzését követték figyelemmel, majd rövid egyeztetés 
során tájékoztatták az edzőket tapasztalataikról. Több 

gyerek is felkeltette partnercsapatunk figyelmét, az érin-
tettek szüleivel már fel is vettük a kapcsolatot annak ér-
dekében, hogy amennyiben a közös célok találkoznak, 
a srácok minél hamarabb megkezdjék a közös munkát 
a Fradi megfelelő korosztályának csapatával. Nem kell 
azonban csüggednie azoknak sem, akik ez alkalommal 
még nem kerültek kiválasztásra, hiszen remélhetőleg a 
látogatások szaporodni fognak a jövőben.

Egyesületünk elnökével a héten készített interjú so-
rán szóba került, hogy milyen szemlélet szerint kíván-
ja a Tordas SE szervezni a gyerekek “feláramoltatását”. 
Farkas Örs ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy 
a Tordas célja az, hogy megteremtsék a lehetőséget 
mindenki számára, aki a profi labdarúgás felé kacsint-
gat. Külön öröm ráadásul, hogy mindezt a magyar lab-
darúgás legerősebb csapatával együttműködve sikerült 
biztosítani, ugyanakkor a legfontosabb a gyermekek 
egészséges fejlődése, és emberséges nevelése, ezért hang-
súlyozta, hogy minden olyan lépés során, ahol a tehet-
ségek továbblépésről lesz szó, az érintett szülők vélemé-
nyét kikérve jár majd el az egyesület.

A FRADI JÁRT FIATAL LABDARÚGÓINKNÁL
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AKTUÁLIS  
INFORMÁCIÓK
A pályákat csak érvényes, névre szóló „Tagsági kártya„ fel-
mutatásával lehet használni.
A tagdíjak fizetése és pályahasználat időpontjainak 
igénylése az előző évekhez hasonlóan történik.
Egyéb info: +36-30-93-95-017 www.tordasse.hu/tenisz   
Facebook: tordasteniszklub
1. pályafoglalási igényeket kérjük a  
 meditax@t-online.hu címre elküldeni
2. 2015. évi teniszpálya használat díjai
 - PÁLYA DÍJAK: családi bérlet 30 000,- Ft/ szezon/óra  
  (papa, mama, gyerekek) 
 - EGYÉNI TAGSÁGI BÉRLET: 20.000,- Ft
 - TORDAS-GYÚRÓI DIÁK: regisztrációt követően  
  2 500,-Ft/család
  (14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat)
 - ÓRADÍJ: 3 000,- telefonos egyeztetéssel  
  (30-93-95-017)
 - TAGSÁGI KÁRTYA PÓTLÁSA: 500,- Ft

3. Pályahasználat sorrendje azonos időpont esetén:
 1. szezonra foglalt pálya 
 2. bérlet
 3. óradijas
 4. diák
4. A pálya kulcsa a sport büfében vagy a pályán lévő  
 gondnoktól elkérhető regisztrált tagok  számára. A  
 pályagondnok kérésére.
 Kérjük a tagsági kártyát bemutatni.
Nem változott: minden játék előtt a pályát meg kell  
 locsolni, játék után le kell húzni, ügyelve a vonalak  
 épségére!

TENISZ

SÜTIK TORDASRÓL
Finom illatok a szélben, csapolt sör, hatalmas vattacukor 
gombócok gyermeklábakon, szól a zene… Ez a majális! 
Ezt a hangulatot próbálja a konyhába csempészni e havi 
süteményünk.
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes tész-
ták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik szeret-
nek sütni, az elkészült remekművet fényképen meg is 
örökítik, és mindezt szívesen megosztják a Kisbíró olva-
sóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el a fényképeket 
– recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a Pol-
gármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

VATTACUKOR SÜTI
Gőz felett felverünk 6 tojásfehérjét. Beleteszünk 20 
dkg cukrot, és jó keményre verjük. A tűzről levéve be-
lekeverjük a tojások sárgáját. Végül elkeverünk benne 
3 csomag puncs-, és 1 csomag vaníliás pudingport. 
Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, beleöntjük a masszát 
és előmelegített sütőben 180 fokon tűpróbáig sütjük. 
A krémhez 4 dl tejben megfőzünk 1 csomag vaníli-
ás pudingport 3 evőkanál cukorral, majd kihűtjük. 
Rumaromával ízesítjük. Habbá verünk 2dl tejszínt, 
és a felét a kihűlt pudinghoz keverjük. 
A tésztát félbevágjuk, megtöltjük a krémmel, majd a 
tetejére simítjuk a maradék tejszínhabot. Dekorcu-
korral, vagy tortadarával díszítjük.
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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

KUTYABEFOGADÁS: 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  
nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06-22/ 467-324


