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 Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál. 

Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál.
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TEGYÜK VIRÁGOSSÁ 
TORDAST
Az önkormányzat 150 levendulapalántát ültet el a 
napokban a közterületeire. Ezen kívül 50 poharas 
palántát szeretnénk szétosztani a településen élők 
között. Így várjuk azok jelentkezését, akik a házuk 
előtti napos területre szívesen ültetnének és utána 
gondoznának is egy levendulabokrot. Jelentkezni a 
hivatalban, vagy a csatorna@tordas.hu email címre 
lehet.

 � Juhász Csaba polgármester
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T KEDVES TORDASIAK!

Ahogy láthatjuk és hallhatjuk, megjelentek a tavasz 
első jelei: csattognak a metszőollók, berregnek a fűrész-
gépek, énekelnek a madarak. Az önkormányzat brigádja 
több hetes munkával kitisztította a településre vezető út 
melletti fasorokat. Szebb látvány fogadja az érkezőket 
és a belógó ágak sem zavarják az autósokat. Csatlakoz-
zunk mi is, rendezzük a telkeink előtt a közterületeinket. 
Metsszük meg a fákainkat, bokrainkat, hogy már csak 
a fűnyírás maradjon hátra. Ültessünk virágokat, hogy 
mások is gyönyörködhessenek a szépségükben és jó érzés 
legyen hazaérkezni. Ehhez ad segítséget az önkormány-
zat is, melyről külön írunk.

Az egyik következő projektünk a Szent László patak 
mellett tavaly előkészített turistaútvonal kitisztításának 
véglegesítése, hogy minél hamarabb birtokba vehessék a 
kirándulók. Ahogy már leírtuk, az erdei út a Gesztenye 
soron lévő kerékpáros pihenőt köti össze a Cifra híddal. 
Ha végigmentek rajta, várjuk ötleteiket, hogyan tehet-
nénk még jobbá, hasznosabbá. 

Az MLSZ központi pályáztatása véget ért, megszü-
letett a nyertes, aki rövidesen megkezdi a teniszpályák 
mögé a műfüves pálya építését.

Sajnos továbbra sincs hírünk a beadott pályázataink 
eredményeiről, viszont ismét újabbak nyíltak, melyeknek 
már el is kezdtük az előkészítését.

Március közepe a helyi adók befizetésének határideje. 
Kérünk mindenkit, hogy a közösség érdekében fizesse 
be kötelezettségét. Akik ezt nem teszik meg, a nemrég 
elfogadott behajtási szabályzat szerint idéntől szigorúbb 
szankciókra számíthatnak.

Már csak néhány hét van hátra a nagyböjti időszakból, 
és emlékezünk a Húsvét eseményeire, Jézus halálára és 
feltámadására, a kialakult hagyományokra, népszoká-
sokra. Készüljünk erre lélekben is és tegyük méltóvá szí-
vünket az ünnep megélésére.

 � Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI 
TELKEK
Tordasiaknak kedvezménnyel!

Mint arról Polgármester úr korábban beszámolt a Kis-
bíró hasábjain, településünk önkormányzatának sikerült 
szerződést kötnie a Jókai utca és a Hóka Lovarda közötti 
terület megvásárlására. Hálásak vagyunk a terület tulaj-
donosainak, hogy az érdeklődő ingatlanfejlesztők helyett 
az önkormányzattal kezdtek tárgyalni, így az ingat-
lanfejlesztésből nem egy idegen, hanem az egész falu 
profitálhat!

A telekosztást követően hamarosan elkezdődhet a köz-
művesítés, a finanszírozáshoz előszerződéseket kíván 
kötni az önkormányzat a leendő tulajdonosokkal. A ter-
vezett költségek (teljes közművesítés, közvilágítás, aszfal-
tos út) alapján már körvonalazódik egy előzetes vételár. A 
képviselő testület szeretné segíteni és helyben tartani a 
tordasi fiatalokat, így szándéka szerint egy bizonyos ked-
vezmény illetné meg a telek vételárából azokat, akik leg-
alább 10 éve állandó lakcímmel rendelkeznek Tordason. 
Az előzetes kalkulációk szerint a kedvezményes ár 6-7 
millió forint körül alakul egy 900 m2-es telek esetében 
(a kedvezményes árú telkek számától függően). Az első 
telkek a Jókai utca felőli oldalon lesznek kimérve.

A kedvezményes telkek limitszámának meghatározásá-
hoz szeretnénk felmérni az igényt. Ehhez kérem, küldjön 
egy igény-jelző e-mailt a következő e-mail címre: timea.
hajbin@gmail.com. Az igény jelzése semmilyen jogot 
és kötelezettséget nem jelent egyik fél részéről sem, de 
nagyon fontos ahhoz, hogy a képviselő-testület meghatá-
rozhassa a kedvezmény mértékét, és a kedvezményesen 
értékesítendő telkek számát, így csak attól várok jelzést, 
aki komolyan is gondolja.

 � Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan 

elől történő elszállítása) időpontja: Április 28.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt 
haszonnövények maradványai): Április 18.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

Tisztelt Lakosság!

2017. április 4-én, kedden 14 órától 15 óráig Petercsák 
György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart a 
hivatalban.

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
FACEBOOK OLDAL!
Sajnos „technikai okok” miatt újra kellett készítenünk a 
település hivatalos facebook oldalát. Intézményi oldal-
ként hoztuk létre, így a bejegyzéseinket az látja, aki ked-
veli az oldalt.
Ha első kézből szeretne értesülni kis falunk önkormány-
zati híreiről, eseményeiről és hirdetményeiről, kérjük 
kövesse a Tordas Községfacebook oldalt. Kérjük ajánlja 
ismerőseinek is! Köszönjük!
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04.04. (Kedd) – 15:00-tól – Nyugdíjas klub

04.05. (Szerda)  18:00- 20:00 
Pécsi Rita előadássorozata – Az apa szerep/ Milyen 
a jó vezető? – Várjuk sok szeretettel vendégeinket Pécsi 
Rita neveléskutató és művészetpedagógus előadássoroza-
tának következő alkalmára! A belépő: 500 Ft/fő. Hely-
szín: Nagyterem.

04.06. (Csütörtök) 16:00-18:00 
Húsvéti dekorációkészítés – Készüljünk közösen a 
Húsvétra és készítsünk szebbnél szebb dekorációkat az 
ünnepi asztalra! Belépő: 1000 Ft/fő. (A belépő a dekorá-
ciós kellékeket tartalmazza.)

04.15. (Szombat) 07:00-11:00 
Garázsvásár – Asztalfoglalás a +36 20  245 67 34-es 
telefonszámon vagy a www.facebook.com/hangya-
muvelodesihaz oldalon lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/
asztal.

04.16. (Vasárnap) 15:00-17:00 
Nyuszi Hopp! – Húsvéti programok gyerekeknek a 
HANGYA Művelődési Házban. A belépés ingyenes!

04.16.(Vasárnap)  – Tordasi Locsolóbál 

04.22. (Szombat) 
TAVASZI Baba-mama börze - Asztalfoglalás a +36 
20 245 67 34-es telefonszámon vagy a www.facebook.
com/hangyamuvelodesihaz oldalon lehetséges. Asztal-
bérlet: 500 Ft/asztal.

04.30. (Vasárnap) 16:00 
Májusfa-állítás Helyszín: a Sajnovics János Általános 
Iskola alatti rét.

PROGRAMAJÁNLÓ  
ÁPRILIS:
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ÁLLANDÓ  
PROGRAMJAINK:
04. 03./10./ 24 (Hétfő) 8:30-9:30 
Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

04. 03./ 10./ 24 (Hétfő) 16:00-17:30 
Kattints nagyi! (Haladó) – Számítógépes tanfolyam 
időseknek a kisteremben.

04. 04./ 11./18./ 25. (Kedd) 16:00-17:30 
Kattints nagyi! (Kezdő)  – Számítógépes tanfolyam 
időseknek a kisteremben.

04. 04./ 11./18./ 25. (Kedd) 18:00-19:00 
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

04. 05./ 12./ 19./ 26. (Szerda) 10:00-11:00 
Uccucára Hacacára baba-mama tánc Mihovics Márti 
vezetésével a kisteremben.

04. 05./ 19. (Szerda) 13:00-16:00 
Falugazdász ügyfélfogadás a kisteremben.

04. 06./ 13./ 20./ 27. (Csütörtök) 15:00-17:00 
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésé-
ben a kisteremben.

Április 3-tól, 17:15-től,  
5 alkalmas INTIM TORNA indul  
a HANGYA Művelődési Házban.

A részvételi díj: 17 000 Ft/fő/5 alkalom. (A torna 
minimum 10 jelentkező esetén indul.) 

Jelentkezni lehet telefonon Fekete Zsófiánál a  
+36 20 245 67 34-es és Nagyné Schubert Réka 
védőnőnél a +36 30 312 76 72–es telefonszámokon.

Elindult a HANGYA Mozi  
a művelődési házban. 

Szeretné kedvenc filmjeit igazi mozivásznon, 
térhangzással megtekinteni? – Amennyiben 
igen, akkor csatlakozzon a HANGYA Mozi 
klubhoz! (A csoportot megtalálja a facebookon 
HANGYA Mozi név alatt.) Alakítsuk közösen a 
moziműsort! 

Tagsági díj: 500 Ft/fő/év. 

ÚJ PROGRAMJAINK:



5T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 7 .  á p r i l i s

IS
K

O
LA

KALANDOS VERSENY
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 3.a osztálya kiegészülve a 3.b tanulóival és 
a 4.b osztálya osztályfőnökeik segítségével részt vesznek 
a 2016/2017-es tanévben a Szalay Könyvek által szerve-
zett Kalandos Versenyen. A verseny célja a szövegértő 
olvasás, valamint a csapatmunka játékos formában tör-
ténő fejlesztése. Izgalmas kalandokon vehetnek részt a 
tanulók, lelkesen készítik el hétről hétre a feladatokat. A 
kiadó képviselője bemutatót tartott az iskolában és meg-
köszönte az eddigi munkát.

 � Horváth Györgyi, 3.a osztályfőnöke

2017. 02. 10. 

FARSANG
Megrendezésre került iskolánk farsangi rendezvénye, 
melynek a Hangya Művelődési Ház adott otthont. 
Nagyon szépen köszönjük a segítséget azoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy jó hangulatban teljen ez a 
nap. Délelőtt az alsósok élvezhették a farsangi han-
gulatot, délután a felsősök vették birtokba a művelő-
dési házat. Hálásak vagyunk a rengeteg finomságért 
a szülőknek, a felkészítőknek a szuper produkciókért 
és jelmezekért, a sok segítségért mindenkinek, aki 
sürgött forgott ezen a napon! A teljes bevétel a Diá-
könkormányzat és Szülői Munkaközösség kasszáját 
gyarapította.

 � Diákönkormányzat

2017. 03. 01.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
3.a osztály

A 3.a osztály ellátogatott a Pesti Magyar Színházba, 
ahol Berg Judit Rumini a Ferrit-szigeten című regénye 
alapján készült színdarabot tekinthették meg.
A színházlátogatás utáni héten ellátogatott isko-
lánkba Egervári György, a Pesti Magyar Színház 
színházpedagógusa, akinek a vezetésével színház-
pedagógiai foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. 
Nagyon élvezték a különböző feladatokat. 

 � Horváth Györgyi ,3.a osztályfőnöke
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Az időpont: 
2017. július 4. (kedd) – július 6.(csütörtök)

A tábor költsége: 29.000Ft (utazás költsége, teljes ellá-
tás, belépőjegyek)

Helye: Balaton Hotel Siófok
8600 Siófok, Petőfi sétány 9.
http://www.balatonhotelsiofok.hu/

Ellátás: teljes ellátás 

A tábor programjai: (Az időjárás függvényében a prog-
ramok beosztásai változhatnak.)

Részletfizetés: 1. részlet, illetve előleg befizetése (min. 
összeg: 5000Ft) 
2017. április 7. péntek
Utolsó részlet, illetve fizetési határidő: 2017. június 16. 
péntek 

Jelentkezési határidő: 2017. április 7. péntek

További információ: Horváth Györgyi 
06/20 386-85-61     gyoresz84@gmail.com

KEDVES SZÜLŐK!
Sok szeretettel várom a jelentkezőket  

az idén is megrendezésre kerülő

BALATONI TÁBOROMBA!

Balaton Hotel

2-3-4 ágyas szobák

Meleg vizes medence

Városnéző Kisvonat

Bella Állatpark és Lovasudvar

Buborékfoci Ugrálóvár

 � Indulás Tordasról Érkezés Siófokra
 � szállás elfoglalása 
 � ebéd
 � fürdőzés a szálloda medencéjében
 � mozi
 � vacsora

 � reggeli
 � Városnézés Siófokon kisvonattal
 � Bella Állatpark látogatás:
 � tevegelés/lovaglás
 � kisállat simogató 
 � buborékfoci
 � óriásgömb
 � ugrálóvár
 � fürdőzés a szálloda medencéjében/Balatonban
 � vacsora

 � reggeli 
 � pakolás
 � ajándékvásárlás (képeslap, hűtőmágnes stb.)
 � séta
 � ebéd
 � fürdőzés a szálloda medencéjében
 � Indulás haza, érkezés délután Tordasra

NAP

NAP

NAP

1.

2.

3.
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Az időpont: 
2017. június 26. (hétfő) – június 30. (péntek)

A tábor költsége: 15000Ft Részletfizetési lehetőség. 

Jelentkezési határidő: 2017. április 7. péntek/   

Fizetési határidő: 2017. június 16. péntek

A tábor programjai: (Változás lehetséges.)

A tábor mindennap 8-16 óráig tart, kivéve a kirándu-
lós napokat, ezeken a napokon lehetséges, hogy később 
érkezünk.

További információ: Horváth Györgyi 
06/20 386-85-61     gyoresz84@gmail.com

KEDVES SZÜLŐK!
Sok szeretettel várom a jelentkezőket  

az idén is megrendezésre kerülő

NYÁRI KREATÍV TÁBOROMBA!

Városnéző Kisvonat

FURULYA VERSENYEK
A 2016/2017. tanévben kettő versenyen is lehetőség nyílt 
arra, hogy klasszikus furulya hangszeren tanuló diákja-
ink közül öten megmérethessék tudásukat. 2017. február 
17-én  Szombathelyen, a régiós (Vas, Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém, Zala megye) „Sistrum Zenei Verseny” keretében 
versenyezhetett egy tanulónk, Frey Domonkos, aki legfiata-
labbként a korcsoportjában ezüst minősítést kapott, illetve 
a 2017. március 11-én Székesfehérváron rendezett, régiós 
(Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém megye) furulyaversenyen, 
ahol négyen képviselték iskolánkat.  Azon a versenyen Feld-
hoffer Anna, Kovács Bence és Kuti Eszter előadását bronz 
minősítéssel, Tóth Julianna furulyajátékát  pedig ezüst 

minősítéssel jutalmazta a szakértő zsűri.  Mindkét megmé-
rettetésre a szokásoknak megfelelően az előzőleg megadott 
kötelező darabokkal is készülni kellett, amelyet kivétel 
nélkül minden versenyzőnek a szabadon választott művek 
mellett be kellett mutatni. A gyermekek felkészülésbe bele-
fektetett munkája nagyon szép előadásokban „kamatozott”. 
Nagyon szeretném megköszönni Szalai Hajnalka áldozatos 
segítségét! Az Ő munkája - amely a furulyajáték csembalón 
történő kíséretét jelentette – nagyban segítette a gyermekek 
szép hangszerjátékát, a közös muzsikálás létrejöttét. Szeret-
ném megköszönni versenyző diákjaimnak a felelősségteljes 
hozzáállást, munkát, kedves szüleiknek a háttérből jövő 
támogatást, kedves kollégáimnak pedig a türelmet és segít-
séget, amellyel a felkészülést segítették! 

 � Fersch Andrea, tanár

MŰVÉSZETI ISKOLA

 � Alkotó nap Tordason
 � gyerekmunkák készítése  
újrahasznosítható anyagokból

 � aszfaltrajzverseny
 � meleg ebéd
 � vízibomba csata

 � Kirándulás Budapestre:
 � Szent István Bazilika Panoráma kilátó
 � Budapest Eye óriáskerék
 � Duna Corso városnéző sétahajózás 
 � ebéd étteremben

 � délelőtt: Alkotó nap Tordason
 � délután: mozizás a Camponában
 � meleg ebéd 

 � Fürdőzés a Velence Resort & Spaban
 � ebéd a fürdő éttermében

 � délelőtt: Alkotó nap
 � ebéd: hamburger
 � délután: piknik /palacsinta

NAP

NAP

NAP

NAP

NAP

1.

2.

3.

4.

5.
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A MESEVÁR HÍREI
„Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?”

Úgy tűnik, hogy döcögősen érkezik a kikelet, de 
valóban a leheletét már érezzük a cikk írásakor is, tehát 
a farsangi télűzésünk sikeres volt. Annál is inkább, 
mivel a szülők, óvónők összefogtak, és február 25-én 
a Művelődési Házban a felnőtteknek is farsangi mulat-
ságot szerveztek. A rendezvény bevételét óvodánk 
alapítványának, a Százlábú Gyermektámogató Alapít-
ványnak adták át. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a segítséget mindenkinek, aki munkájával, részvételé-
vel, pénzbeli támogatásával hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy az 
idén még sajnos nem lehet az adó 1%-át alapítványunk 
számára utalni. 

Március 1-én azonban még egy tipikus téli mesét 
láthattak a gyermekeink a Habakukk Bábszínház előa-
dásában, a Holle anyót. A színvonalas, interaktív előa-
dás nem nélkülözte a humort, a mókázást, nagyon jól 
szórakoztunk. 

Március 8-án az óvodás „férfiak” csoportonként 
köszöntötték verssel, dallal, maguk készítette aján-
dékkal az óvó néniket, valamint csoportjuk „hölgyeit” 
a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Természetesen az 
anyukáknak is dukált az ajándék. 

Március 9-én a pótfényképezésen fotó készült mind-
azokról, akik az első alkalommal hiányoztak, valamint 
csoportképek is készültek.

Március 15. tiszteletére és emlékére már napokkal 
az ünnep előtt készültek a csoportok. Természetesen 
versekkel, dalokkal, valamint az ünnephez kapcso-
lódó tárgyak készítésével. Készültek kokárdák, zász-
lók, bambuszból lovak, huszár bábok, csákók, párták, 
ágyúk, stb. Az ünnepi megemlékezésre 14-én került sor 
a Nyuszi csoportosok rövid műsorával, majd a Petőfi 

szobor koszorúzásával. Mindemellett zajlott a csopor-
tok mindennapi élete, a Katicások nagycsoportosként 
könyvtár-, és iskolalátogatáson voltak, a Sünisek több 
héten keresztül a közlekedéssel foglalkoztak, tere-

Ó
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FELHÍVÁS ÓVODAI 
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szent László Völ-
gye Többcélú Kistérségi Társulás 5/2017. (II.16.) határo-
zata alapján a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás időpontja a Szent László Völgye – Bóbita 
Óvoda Mesevár Tagóvodájába:

2017. április 19.  800-1600 óra között
2017. április 20.  1300-1600 óra között
2017. április 21.  800-1200 óra között

Helyszín: Szent László Völgye- Bóbita Óvoda Mese-
vár Tagóvoda (Tordas, Szabadság út 134.)

Jelentkezés vonatkozik:
2011. évi CXC törvény a Köznevelési törvényről 8.§. (2) 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt.
Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik. 
A szülő köteles beíratni a lakóhelye , ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott 
óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyerme-
ket elsősorban abban az óvodába kell felvenni, amelynek 
körzetében lakik vagy szülője dolgozik.
A jegyző-a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a 
védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmen-
tést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a 
beiratkozás számukra is kötelező. A napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köte-
les arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
15. napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegy-
zőt. Szabálysértést követ el az a szülő, aki szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem 
íratja be óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a 
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.

Jelentkezni: a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülő mun-
kahelyéhez legközelebbi intézményben lehet a jelent-
kezési lap kitöltésével. Jelentkezési lap letölthető a  
www.ovoda.szlv honlapról illetve az óvodától kérhető.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:
 � a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (gyermek lak-
címkártyája)

 � a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósá-
gi igazolványát.(szülő lakcímkártyája)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről 
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratko-
zásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik 
munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati 
kérelmet nyújthat be Martonvásár Város Jegyzőjéhez.

Felvételi körzet: Kistérség települései: Martonvásár, 
Baracska, Kajászó, Vál, Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr, Ercsi
közigazgatási területe, illetve szabad férőhely esetén más 
települések közigazgatási területe.

Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása: A szülő 
választja ki sajátos nevelési igényű gyermeke számára 
a megfelelő ellátást nyújtó intézményt a szakértői véle-
mény alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehe-
tőségeinek figyelembe vételével. A Szent László Völgye 
többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő 
óvodák mindegyike gondoskodik a többi gyerekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvo-
dai neveléséről.

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!

 � Némethné Keszthelyi Andrea, intézményvezető

pasztalt készítettek, mellesleg egy kis almás pitét is 
sütöttek.

A víz világnapjára is csoportonként készültünk, fog-
lalkoztunk a víz felhasználhatóságával, a vízi élővilág-
gal, közlekedési eszközökkel, kísérleteztünk a vízzel.

A jó idő beköszöntével egyre több időt töltünk a sza-
badban, sétával, udvari játékkal, készülünk a húsvétra, 
tervezzük a kirándulásokat.

 � Farkas Istvánné
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„ÉLET ITT A HALÁLLAL 
MEGVÍV CSODACSATÁVAL” 

Érdemes-e egy sötét szobában bottal 
magunk körül csapkodni, hogy elosz-
lassuk a sötétséget? 

GONDOLATOK A 
SZENTGYÓNÁSHOZ
A sötétséget nem lehet és nem is tudjuk szétverni, 
hanem a kapcsolóhoz kell lépnünk és lámpát kell gyúj-
tanunk, ajtót, ablakot nyitnunk, akkor tűnik majd el a 
sötétség. Ugyanígy van ez rossz hajlamainkkal, bűne-
inkkel is. Ha képesek vagyunk el nem utasítani ezeket, 
ha rájuk tudunk nézni és közel engedni magunkhoz és 
eltűrjük mindazt, ami megváltásra vár bennünk, nega-
tív tulajdonságainkat, belülről jövő érzésként jelentkező 
sötétségeinket, Krisztus annál inkább el tudja venni és 
meg tudja váltani azokat.  Ilyen negatív érzések az elége-
detlenség, bizonytalanság, félelem, harag, düh, elhagya-
tottság, kétségbeesés, csalódottság, bűntudat, közöm-
bösség, kisebbségi érzések, önsajnálat és sok más egyéb 
érzés. A legtöbb ember mindezeket külső eseményekre 
vezeti vissza, ezért nem is veszi észre, hogy a sötétsé-
geink belülről jönnek, a külső történések inkább csak 
kiváltó okok. Az ezekkel való szembenézés, a megvál-
tatlan dolgok elszenvedése által adatik meg számunkra 
a Krisztussal való mély egység, mert szenvedése által 
váltott meg bennünket, továbbra is szenved mibennünk, 
míg a megváltásunk teljes nem lesz. 
Mi jó emberek akarunk lenni a szemében, de Ő éppen 

a bűneinket akarja tőlünk, hogy azokat Általa és Vele 
elszenvedjük. Jézus Krisztus átjárta és átszenvedte az 
egész emberiség sötétségét.  Bennünket is erre hív, hogy 
Vele menjünk, hogy átvezethessen sötétségeinken. Erre 
kell egyedül késznek lennünk, hogy felvegyük keresz-
tünket és elszenvedjük, amit el kell szenvednünk, ezál-
tal leszünk tanítványokká a földön. 

Húsvéti szentgyóná-
sunkban próbáljunk 
meg a mindennapok-
ban elkövetett, több-
nyire botlásnak tekint-
hető tetteink mélyére 
is nézni, a Szentlélek 
világosságának segítsé-
gül hívásával (villany-
kapcsoló!), Krisztus 
megváltó szeretetében 
való bizonyossággal.

A bűn sötétségével szemben – melyből az embernek 
egyedül lehetetlen megszabadulnia – mutatkozik meg 
Krisztus üdvözítő műve teljes ragyogásában. Megosz-
totta velünk az emberi létet, „mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig” (Fil 2,8), hogy megszabadítsa az embert 
a Gonosz szolgaságából, és visszahelyezze eredeti isten-
gyermeki méltóságába. Ez a húsvéti misztérium, melyben 
újjászületünk! 

 � (Jálics Ferenc SJ, és Szent II. János Pál műveiből)

Húsvét  
megünneplése elé

E
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A feloldozás pillanata
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Anekdota a gyóntató atyával
Az egyházközségi tanács tagjai kéréssel álltak plébáno-

suk elé:
„Plébános úr, magának megvan az év minden vasárnap-

jára a prédikációja, és ugyanazokat szentbeszédeket ismétli 
minden évben. Már több, mint harmincszor hallottuk 
őket. Nem tudna legalább egyszer egy új prédikációt írni?

„Kedves gyermekeim – válaszolta az idős pap – én min-
den héten órákat töltök a gyóntatószékben, és ti több, 
mint harminc éve ugyanazokat a bűnöket gyónjátok meg 
nekem. Ha legalább egyszer kitalálnátok egy új bűnt, akkor 
én is írnék nektek egy új prédikációt… „ 
A húsvéti újjászületésre vágyakozó örömteli szentgyó-
nást kívánunk!

Áprilisi 1. 

Nagyböjti lelki nap 9-től 16 óráig a Szent  
József közösségi házban; 16 órától gyóntatás 
a templomban és ezalatt Szentségimádás  
16-17 óráig

Áprilisi 7. 
Első pénteki Szentmise 17 45-től gyóntatás, 
18 30-tól Szentmise, utána Bibliaóra a közös-
ségi házban 

Áprilisi 9. Virágvasárnap, az Úr szenvedésének kezdete; 
barkaszentelés, Passió

NAGYHÉT

Nagycsütörtöki Szentmise (Lábmosás szer-
tartása az Oltáriszentség megalapítása) 20 30; 
Nagypéntek délután Keresztút 15 óra; 
Igeliturgia (Kereszthódolat, János passió,  
Szentáldozás) 20 30; Nagyszombati Vigília 
22 órakor kezdődnek

Áprilisi 21. péntek Bibliaóra 19 óra

Áprilisi 22. szombaton 9 órától gyóntatás

Április 23. vasárnap Elsőáldozók Szentmiséje

ÁPRILISI LITURGIKUS NAPTÁR

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

 � Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)
 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte 

17.45-től gyóntatás
 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
 � Minden pénteken Keresztútjárás 17 órakor
 � Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás 

este 20.30

Hétfő

19:30 Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

hónap 1-3. szerda:  
Házi közösség  
családoknál 
hónap 4. szerda: Férfikör

Csütörtök

18:00
Barátkozók órája  
(Isten igéjét keresők  
közössége)

Szombat

18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom  
minden hónap utolsó  
szombatján

Vasárnap

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

10:00 Istentisztelet

RENDSZERES ALKALMAINK

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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Gyülekezeti alkalmaink

Ünnepi alkalmaink

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

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

Hétfő: szabadnap

Kedd és szerda: 14.00-16.00

Csütörtök: látogatási nap

Péntek: 9.00-11.30

Hivatali ügyelet

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, 
gyermekmegőrzés
Minden kedden más és más: 
Szolgálók órája (2. hét), Presbiteri óra 
(3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

- zengi egyik húsvéti énekünk. (348.2) S hogy tényleg 
így van-e, azt most, a húsvéti időszakhoz érkezve taná-
csos végiggondolnunk, ugyanis ez keresztyén hitünknek 
lényege! Ha ez a bizonyosság hiányzik belőlünk, sem-
mink nincs, elveszettek vagyunk.

Jézus él. Hiszem, hogy ő, mint Isten egyszülött Fia, 
magára véve minden bűnömet meghalt, de ezzel kioltva 
a bűn minden hatalmát és a Sátán erejét, harmadnapra 
feltámadt. Nem maradt a halottak között, mert ő maga a 
Feltámadás és az Élet (Jn 11,25), az ő istenségéhez hozzá 
tartozik, hogy volt ereje a kárhozat fölött, s bár a min-
ket ért összes büntetést elhordozta testében, a kereszten 
elszenvedett halálával (1 Pt 2,24), ezzel együtt feltáma-
dásával testében törte meg a halál bilincseit.

Mi is élünk. „Aki él és hisz énbennem, az nem hal meg 
soha.” – mondja Jézus Lázár feltámasztása előtt. (Jn 
11,26) Az Istentől kapott örök élet ilyen formában a ’leg-
egyszerűbb’ hitkérdés. Abban az értelemben egyszerű, 
hogy semmi más feltétele nincs, csak a Jézusban való hit: 
hiszek az ő istenségében, az ő bűntörlő halálában, az ő 
győzelmes feltámadásában. Jézus maga mondja ezt, s erő-
síti meg Pál és az evangélisták. Nekünk így ad örök életet.

A haláltól nem félünk. Ezen a ponton mérhető meg igazán 
a mi hitünk. Amíg csak beszélünk róla, amikor elmond-
juk megtanult imáinkat, vagy épp a korábbi évszáza-

dokból örökölt hitvallásainkat, az még nem biztos, hogy 
valódi hitet takar. Magatartásunkon, véleményalkotá-
sunkon, életvitelünkön mutatkozik meg igazán, hogy 
mi a mi hitvallásunk. Ezeken lehet lemérni. Ha csak ez 
a világ van a szemed előtt, vigyázz, mert ha csak ebben 
az életben reménykedsz Krisztusban, semmit sem érsz el 
vele. (1 Kor 15,12-19) Ha nem hiszed a halottak feltáma-
dását – bár mondod az Apostoli Hitvallásban – és az örök 
életet, akkor nincs semmi reményed a halállal szemben. 
Keresd, kérd és Isten megadja neked a húsvéti hitet, amit 
az ő Fiának csodálatos megváltó munkájával megszerzett 
neked is, hogy örök Életed legyen!

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

Április 9. 10 óra Virágvasárnapi istentisztelet

Április 13. 18 óra Nagycsütörtöki úrvacsorás 
istentisztelet

Április 14. 10 óra
Nagypénteki ünnepi 
istentisztelet

Április 15. 18 óra Passióolvasás

Április 16. és 17. 
10 óra Húsvéti ünnepi istentisztelet

Jézus él, mi is 
élünk, a haláltól 
nem félünk… 
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

 

EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI 
TÁBOR 

 
 

Időpont: 2017. június 19-24 

Helyszín: NAGYVELEGI KASTÉLY 

Szállás típusa: sátorozás a kastély udvarán 
Tábordíj: 13.000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2017.március 15. 
További információ, jelentkezés:  

Kokaveczné Árvai Erika  
tel.: 06-20-380-3166;  

kokaveczne@gmail.com 

 

 

 

  

HÚSVÉTI ÜNNEPI  
ALKALMAINK 
Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek 
örökkön-örökké, 
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” 
(Jel 1,18) 

ÁPRILIS 13. NAGYCSÜTÖRTÖK 

17.00 órakor Úrvacsorai Istentisztelet Gyúrón

18.30 órakor Úrvacsorai Istentisztelet Tordason

ÁPRILIS 14. NAGYPÉNTEK

17.00 órakor Istentisztelet Gyúrón

18.30 órakor Istentisztelet Tordason

ÁPRILIS 16. VASÁRNAP 

9.30 órakor Úrvacsorai Istentisztelet Gyúrón

11.00 órakor Úrvacsorai Istentisztelet Tordason

ÁPRILIS 17. HÉTFŐ

9.30 órakor Istentisztelet Gyúrón

15.00 órakor Istentisztelet Tordason
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INTIM TORNA 
Április 3-án hétfőn 17:15-től 5 alkalmas intim 
torna tanfolyam indul a Művelődési Házban.
17000Ft/5alkalom (ami előre fizetendő)
A torna 10 fő jelentkezése esetén indul.

Jelentkezni lehet 
telefonon Fekete Zsófinál: 20/245-67-34
Nagyné Schubert Réka védőnőnél: 30/312-76-72 
vagy személyesen délutánonként a Művelődési 
Házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kinek ajánlott?

 � aki menstruációs panaszokkal küzd

 � ha nőgyógyászati, emésztőszervi vagy urológiai 
funkciózavarai vannak

 � ha a változó korban van vagy az előtt áll

 � ha szeretné szülésre felkészíteni a gátját

 � szülés után újra „jó formába” hozná a gátizomzatát

 � szexuális zavarok esetén

 � inkontinenciában

2017. április 8-án szombaton 
Gyúrón és Tordason templomtakarítást szervezünk.

Minden segítőt szeretettel várunk, 
munkájukat hálásan köszönjük!

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

TEMPLOM- 
TAKARÍTÁS

VÉDŐNŐ
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POLGÁRŐR HÍREK
A Tordasi Polgárőrség 2017. február 20-án megtartotta 
éves Közgyűlését. A vezetőség tagjai beszámoltak a 
szervezet elmúlt évi munkájáról, gazdálkodásáról és a 
teljesített szolgálatok statisztikai összesítéséről, és az 
ez évi terveiről. Andorfy Ottó az egész éves folyama-
tos, szokásos munkavégzést, és új feladat végrehajtása-
ként az iskola mellett minden tanítási napon végzett 
forgalomirányítást, valamint a NÉBIH által rendezett 
fajtabemutatón való részvételt emelte ki. A Felügyelő 
bizottság a szervezet munkavégzését megfelelőnek 
találta.

A közgyűlés a beszámolókat egyhangúan elfogadta.

Andorfy Ottó 25 éves tagságuk alapján Emléklapot 
adott át két tagnak, és az elmúlt évben teljesített 
szolgálatokért 

Oklevelet kapott további 17 tag.

A vezetőség mandátuma lejárt, ezért választást kellett 
tartani. Változás nem történt, a régi vezetőség maradt 
újabb négy évre.

Az összejövetel végül egy hosszabb, szabad beszélge-
téssel folytatódott immár kötetlen formában.

Továbbra is várjuk a lakosság támogatását, amelyet leg-
inkább banki átutalással vagy csekken lehet eljuttatni 
hozzánk. Köszönettel vesszük az 1%-ok felajánlását is, 

hiszen erre is nagy szükségünk van. Bármiféle támo-
gatást továbbra is csak Andorfy Ottó elnök kérhet 
és vehet át. Folyamatos célunk a tagság létszámának 
növelése, hogy a lehető legtöbben tudjunk a faluközös-
ség érdekében tevékenykedni.

Kérjük, hogy aki jobban meg szeretne ismerkedni mun-
kánkkal, esetleg úgy érzi, hogy – akár csak esetenként, 
vagy csak bizonyos részfeladatoknál - szeretne önkén-
tes közösségi munkával a falu érdekében minket segí-
teni, az keressen bennünket.

Kérjük, hogy akinek a falu közbiztonságával kapcso-
latosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van, 
hívja a polgárőrséget a közismert telefonszámon. Bűn-
cselekmény esetén először minden esetben a rendőrsé-
get kell értesíteni.

Nevünk: Tordasi Polgárőrség

Járőrautó telefonszáma: 
06-30/63-08-777

Adószámunk: 19097439-1-07

Bankszámla számunk: 
11670009-07856100-70000008.

 � Tordasi Polgárőrség, vezetőség

2017. április 27.-én, 9 órától 18 óráig,  
ismét megrendezi az EGÉSZSÉGNAPOT,

melyre nagy szeretettel várunk Minden érdeklődőt!
Ízelítő a tervezett programokból: 
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 e-mail: titkarsag@minosegtordas.hu  honlap: www.minosegtordas.hu

 � zenés, reggeli torna meglepetés 
vendéggel

 � szűrővizsgálatok

 � véradás

 � prevenciós előadások felnőttek-
nek és gyerekeknek

 � óvodás program

 � interaktív vetélkedők  
iskolásoknak

 � sportversenyek

 � délután kispályás foci

 � ételkóstoló

 � teaház

 � és további meglepetés  
programok! 

 � Sajt, méz és saját termékek  
vására

 � zöldségfaragás

Az eseményhez kapcsolódóan a Jövőt Nekik Is Alapítvány rajz és képzőművészeti pályázatot ír ki. 
Részletes tájékoztatás a későbbiekben szórólapon történik.

A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény, a Jövőt Nekik Is Alapítvány támogatásával

Telephely: 1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 3.
telefon: +36-1-2971-550 fax: +36-1-2971-566

Központ: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
telefon: +36-22-467-200 fax: +36-22-668-042

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
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3 GYŐZELEM A 18. 
FORDULÓ MÉRLEGE

A megyei I. és III. osztályú felnőtt csapatunk mel-
lett U19-es együttesünk is megszerezte az első tavaszi 
győzelmét. A három csapat együttesen pedig 13:3-as 
gólarányt produkált.

A Korolovszky által vezetett megyei I. osztályú csapa-
tunk már tavaly is megszenvedett az első 5 fordulóban, 
és ahogyan ősszel, most is a Polgárdi csapata az egyetlen 
üdítő kivétel. Ennek megfelelően mind az ifi, mind a fel-
nőtt együttesünk győzelemre készült.

U19-es keretünk szombat délelőtt lépett pályára Kiss, 
Györke, Mudra, Balassa, Bakos, Mészáros, Héder, Kónya, 
Varga, Benkő és Pongrácz felállással Fazekas Attila irányí-
tása alatt. A mérkőzés jól kezdődött, ugyanis Pongrácz 
már a 14. percben betalált, bár erre a hazaiak még gyor-
san válaszoltak. Az első félóra elteltével viszont 7 perc 
alatt eldöntötte a Tordas a mérkőzést, Balassa mester-
hármast rúgott, és Pongrácz ismét betalált, így a félidei 
szünet 1:5-ös állásnál jött el. A második játékrészben már 
elfáradt a tordasi brigád, bár Bakos még eredményes volt 
a 76. percben, kialakítva ezzel a 2:6-os végeredményt. Az 
U19-es csapat fontos három pontot szerzett ezzel, lesza-
kítva magáról a kieső zónát.

Szintén a Polgárdi ellen lépett pályára a megyei élvonal-
ban szereplő felnőtt csapatunk. A környező hetek egye-
düli mérkőzése volt vasárnap, ahol egyértelműen a Tor-
das volt az esélyesebb. Korolovszky sajnos még mindig 
nélkülözni kényszerül Szmok, Barbai és Hermann játékát 
sérülés miatt, így a kezdő ennek megfelelően a követ-
kezők szerint alakult: Kires, Szép, Hadnagy, Kerényi, 
Kőszegi, Kun, Farkas, Szabó, Pongrácz, Balassa, Vörös.

A csapat az elmúlt idők legrosszabb formáját hozta, de 

ennek ellenére becsülettel küzdött, aminek a 28. percben 
lett meg az eredménye, Vörös talált a hálóba, megsze-
rezve ezzel a vezetést a Tordasnak. A második félidőben 
viszont egy védelmi hiba miatt Kosztolányi lépett ki és 
értékesítette a ziccert, így a 66. percben ismét egál volt 
az állás. A nyögvenyelős játék képe alapján sokáig úgy 
tűnt, hogy nem leszünk képesek ismét áttörni a hazaiak 
védelmét, azonban a 89. percben a csereként pályára lépő 
Márkus tette bele a lábát egy szögletbe, amivel győztes 
gólt szerzett. Nehezen ugyan, de meglett a három pont, 
ami fontos állomása a tavasznak. Az elkövetkezendő 
két hét alkalmával sem a Bicske, sem a Mór ellen nem 
rajtunk lesz a teher, így felelősség nélkül, könnyeden 
focizhatunk majd.

Ezen a hétvégén indult a tavasz a megyei III. osztály-
ban szereplő csapatunk számára is, akik az Újbarok ott-
honában léptek pályára vasárnap. A Csizmazia, Farkas, 
Molnár, Varga, Sztyélik, Sinka, Fischer, Orosz, Jakab, 
Vida, Szalay felállással pályára lépő együttes ősszel 3:1-re 
győzött hazai pályán. A mérkőzés most is tordasi fölény-
nyel indult, azonban a kimaradt helyzetek után kiegyen-
súlyozott játék következett és olykor inkább a hazaiak 
íveltek veszélyesen a kapu elé. Egy szabadrúgást követően 
gyors kontra következett és a labda végül Jakab elé került, 
aki könyörtelenül kilőtte a jobb alsó sarkot. A gól ugyan-
akkor nem változtatott a játékon és az Újbarok továbbra 
is igyekezett visszajönni a mérkőzésbe, de az első félidő-
ben ez már nem sikerült neki.

A második játékrészben kijött a csapatok közötti 
különbség, és a sok ziccer közül végül Vida kezdte meg a 
gólgyártást az 50. percben, majd ismét ő és Szalay követ-
kezett, a 87. percben pedig Vida mesterhármasig jutott, 
beállítva ezzel az 5:0-ás végeredményt. A csapat ezzel 
már az 5. helyen áll a tabellán, azonban figyelembe véve, 
hogy a Csókakő visszalépett, így lényegében már csupán 
egy lépés a dobogó.
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MEGYEI BAJNOK AZ 
U11-ES FUTBALL  
CSAPAT

“Irány az országos döntő!” Ezzel a mondattal a fejünk-
ben és szívünkben indultunk útnak Szárra, az MLSZ által 
szervezett megyei U-11-es futsal hármas döntőre, melyen 
mind a két mérkőzést nagyarányú győzelemmel zártuk.

S hogy miként kerültünk oda? Egyesületünk benevezte 
2006-2007-es születésű csapatunkat a megyei selejte-
zőkre, ahonnan csak egy csapat juthatott a döntőbe. 
Ellenfeleink hamar rádöbbentek, a Hangyák nem adják 
olcsón a bőrüket! Mi több?! Megállíthatatlanul robogott 
a Csapat a C-csoport élén. Február végén kiderült, hogy 
a megyei selejtezőkből a Martonvásár, valamint a Maros-
hegy csapatai jutottak a döntőbe. Három csoportgyőztes 
egy célért! Tét: ki lesz megyénk bajnoka, melyik csapat 
képviselheti Fejér megyét az országos döntőben?

A válaszra nem kellett sokat várni, csapatunk előbb 
Martonvásár ellen 7-0-ra, majd  később Maroshegy ellen 

7-3-ra diadalmaskodott, így kétség nem férhetett hozzá: a 
megye bajnoka a Hangyák Foci Tanoda.

“Irány az országos döntő!” Ezzel a mondattal a fejünk-
ben és szívünkben indultunk haza Szárról, ahol U-11-es 
csapatunk megyei bajnok lett! Gratulálunk gyerekek! 
Köszönjük a Szülőknek a segítséget, támogatást, és biz-
tató szurkolást! Ígérjük, az elkövetkezőkben is büszkék 
lehetnek majd a Csapatunkra!

Csapatunk tagjai, akik a selejtezőkön vagy a döntőben 
pályára léptek: Balogh Marcell, Boroczki Imre, Vlad Zol-
tán, Kathy Dominik, Keresztesi Krisztián, Ulrich Mar-
cell, Ispán Botond, Tóth Gergely, Porkoláb Bence, Hüber 
Lambert.

FEBRUÁRI VERSENYEK 
A februári hónapban ifjú versenyzőink két versenyen is 
bizonyítottak felkészültségükről.
Február 12-én Kerepesen a Közép-Magyarországi Regi-
onális Judo Szövetség által rendezett régiós versenyen 
vettünk részt.
Eredmények:
Lányok
 Tóth Boglárka  I. (Diák B)
 Geng Rozina  II.(U10)
 Balogh Lili  II.(U10)
Fiúk
 Tóth Levente  II.(Diák A)
 Geng Bálint  II.(U10)

Február 18-án szakosztályunk legifjabb versenyzői 
(U10) a veszprémi Aréna Sport- és rendezvénycsarnok-
ban versenyeztek. Az izgalmas mérkőzések végeztével az 
alábbi szép eredmények születtek:
Lányok
 Geng Rozina II.
 Balogh Lili II.
Fiúk
 Szabó Csaba III.
 Geng Bálint III.
 Béres Bence III
Szakosztályunk nevében gratulálunk és további szép 
eredményeket kívánunk.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár /judo edző

JUDO - CSELGÁNCS
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Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten 

szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. 
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

TÉLI SZEZON
Téli álmot alszik a tordasi teniszcentrum. A hosszúra 
nyúlt fagyos időjárás azonban csak szabadtéri játékunkat 
korlátozza. Felnőtt klubtagjaink közül többen a közeli 
főváros teniszpályáin hódolnak szenvedélyüknek, de 
lehetőséget kínál a két székesfehérvári – Bregyó, Kiskút 
– és a rácalmási teniszcentrum is. Utánpótlás korú játé-
kosaink sem tétlenkednek a télen, hiszen Galgóczy Lajos 
edző vezetésével a százhalombattai sátorban készülnek a 
tavaszi szezonra. Heti rendszerességgel, vasárnaponként 
fejlesztik játéktudásukat és erőnlétüket.

Az utánpótlás 12 éves korosztályban két tordasi versenyző 
is szerepel a Magyar Tenisz Szövetség hivatalos februári 
ranglistáján. Tóth Kata Martina 32. és Csepeli Tibor Boti 
57. – a téli hónapokban is több versenyen indultak.

Kata sok munkával készült az országos bajnokságra, azon-
ban influenzás megbetegedés miatt le kellett mondania 
szereplését. Felépülése után indult a kiemelt MINOREX 
KUPA versenyen, ahol biztató játékkal jó mérkőzésen 
alulmaradt, így nem jutott a legjobb nyolc közé. Legutóbb 
február első hetében Székesfehérváron indult L14 és L12 
versenyszámokban az AQVITAL KUPA Kiskút utcai ver-
senyén, ahol a 12 éves korosztályban 3. helyezést ért el, 
miután kikapott a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen 
a verseny győztesétől. A 14 évesek versenyében a legfi-
atalabbként a 2. helyen végzett egy négyes körmérkőzés 
keretében.

Boti az idén két kiemelt versenyen indult. Januárban 2. 
kategóriás ETC Kupa versenyen a 16 között kapott ki 
értékes ranglista pontokkal gyarapodva. A február elején 
rendezett 1. kategóriás kiemelt ETC Kupa versenyen szin-
tén a 16 között kapott ki, és várhatóan a legjobb harminc 
körül alakul a rangsora a népes fiú mezőnyben.

Gratulálunk és további 
sikereket kívánunk!

Elképzeléseink szerint 
április első hetében elké-
szülnek a pályáink, és 
a tavalyihoz hasonló 
ütemezéssel rendezzük 
versenyeinket.

TENISZ

Csepeli Tibor Boti

Szezonnyitó háziverseny 2017.04.15.

Tordas-Martonvásár Bajnoka, verseny a vándor-
serlegért 2017.04.29.

Tordas-Martonvásár gyermek, ifjúsági verseny, 
nyílt nap 2017.05.07.

XIII. Menedzser Open páros verseny, tordasi selej-
tező 2017.06.03.

Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak 
2017.06.19-23.

Martonvásár-Tordas nyári kupa, Marton Open 
keretében 2017.07.22.

Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak 
2017.08.21-25.

Martonvásár-Tordas Bajnoka, verseny a vándor-
serlegért 2017.09.16.

XX. Tordas Kupa szezonzáró 2017.10.01.

VERSENYNAPTÁR 2017

 � Tóth Gábor 
szakosztályvezető
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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 tör-
ténő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 15 % kedvez-
ményt adunk. Évi hat számban tör-
ténő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 30 % kedvez-
ményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, 
az árak tartalmazzák az áfát.
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SÜTIK  
TORDASRÓL
Készülődjünk a húsvétra! 
Ezt a muffinból készült 
kosarat a gyerekek is szí-
vesen segítik kidíszíteni.
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 fényképe-
ket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a 
Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

A cukrot jól elkeverjük 1 tojással és 1 tojás sárgájával. 
Hozzáadjuk a narancs és a citrom levét és az olajat. Végül 
beleszitáljuk a sütőporral elkevert lisztet. Muffin for-
mákba töltjük, majd 180 fokos sütőben megsütjük.
A tojásfehérjéből a porcukorral kemény habot verünk. A 
kihűlt muffinokat bevonjuk a tojáshabbal, a közepébe 
kis fészket csinálunk. Az ételfestékkel zöldre színezett 
kókuszreszelékkel megszórjuk, közepébe rakjuk a cukor-
kákat. Drótból készíthetünk a kosárnak fület.

HÚSVÉTI MUFFIN KOSÁR
Hozzávalók:  � 2 tojás

 � 2 bögre liszt  � 1 csomag sütőpor

 � ¾ bögre cukor  � 15-20 dkg porcukor

 � 2 narancs leve  � kókuszreszelék

 � 1 citrom leve  � zöld ételfesték

 � 125 ml olaj  � tojáscukor, drazsé

TÁJHÁZAK NAPJA
„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”

A Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívására ismé-
telten csatlakoztunk a „TÁJHÁZAK NAPJA” programjához, 
melyet idén országosan 2017. április 22-23-án tartanak.

Alkalom ez arra, hogy az év egy napján tájházaink az 
érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a 
megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes programok-
kal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel tárják 
ki kapuikat a látogatók előtt.

A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt 
ismert Szent György alakja, akinek ünnepnapja április 
24-hez kötődik. A jeles naphoz legközelebb eső hétvégén 
hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi 
állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megúju-
lásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyel-
met kívánunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak 
napja remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú tél után, 
a tavasztól őszig tartó nyitva tartás kezdetén kiemelt figyel-
met fordítsunk saját szűkebb pátriánk egykori életmódjára, 
paraszti világaira, és mindarra, ami a hagyományos tudás-
ból ma is hasznosítható, újraélhető modern világunkban is. 

A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása alkalom arra 
is, hogy tavaszi, nyári programajánlatunkra, eseményeinkre 
felhívjuk leendő látogatóink figyelmét.

A Tájházak Napja idén is része a „Vidékjáró” hálózatszerű 
együttműködésnek, amelyek megkülönböztetett figye-
lemre számíthatnak a vidéki életformát előtérbe helyező 
sajtó részéről, a közszolgálati televíziók és rádiók turisztikai 
műsoraitól, a vidék kínálatát népszerűsítő honlapoktól. 

A Tordasi Tájház e program keretében 2017. ápri-
lis 22-én, szombaton nyitja kapuit ahol 10 órától 
este 6 óráig várjuk látogatóinkat.

A Tájház szakmai anyagával bemutatjuk a tordasi szlová-
kok életvitelét biztosító, a régmúltban használatos eszkö-
zöket és berendezési tárgyakat. A tájház melletti fészerben 
a paraszti gazdaságok eszközeit mutatjuk be. A nyitásra 
érkező vendégeket, látogatókat hagyományos ételekkel, 
helyi borral kínáljuk.

A Tájház hátsó szobájában a „Tordasi életképek I.” címmel 
a XX. század első feléből származó fotók alapján a falu éle-
tének négy területét mutatjuk be. A tablók az amatőr színját-
szást, a hagyományos szüretet, a szüretet követő szüreti bált és 
a paraszti élet legfontosabb tevékenységét, az aratást mutat-
ják be. Az időszaki kiállítás egész évben a nyitva tartás ideje 
alatt megtekinthető.



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

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

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

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

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


