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polgármester beszéde 
a Hősök Napján

„Tisztelet és Hála a Hősöknek, akik életüket adták 
országunkért, népünkért, miértünk!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit az I. világhábo-
rús emlékmű és környékének felújítása alkalmából ren-
dezett ünnepségünkön! Külön köszöntöm Kosaras Péter 
Ákos történészt, iskolánk igazgatóját és Süller Zsolt 
evangélikus lelkészt.

Itt, ezen a helyen 80 évvel ezelőtt 1937. június 27-én 
avatta fel a falu népe az I. világháborúban elesett 83 tor-
dasi katona tiszteletére ezt az emlékművet. Az ünnepség 
kimagasló eseménye volt, hogy József főherceg mondta 
az avatóbeszédet, megemlékezve a dicső 69-es és 17-es 
ezredek hősi teljesítményéről. Az átadáson jelen volt 
még a megyei főispán, a váli főszolgabíró, a Nemzeti 
Egység Pártjának központi titkára, egy dandártábornok 
és egy csendőr őrnagy.

E mellé helyezték el később a II. világháborúban ele-
settek emlékkövét és az 56-os forradalomban elesettekre 
emlékeztető kopjafát.

Az óvodához vezető járda építése során felmerült a 
kérdés, mi legyen az emlékművek előtt. Vezessen hoz-
zájuk egy-egy út, mint korábban, vagy szélesítsük ki a 
járdát és hozzunk létre egy teret. 

Több mérés, tervezés után ez utóbbi mellett döntöt-
tünk, hiszen az így kialakult téren közelebb kerülnek 
hozzánk az emlékművek. Gyermekeink, unokáink egé-
szen oda tudnak menni eléjük és kérdezhetnek róluk. Mi 
pedig mesélhetünk nekik a háborúkról, forradalmakról, 
a hőseinkről, akik harcoltak az országunkért, a szabad-
ságunkért, és akik az életüket is adták értünk.

Az elhelyezett padok az elültetett növényzettel lehe-
tőséget adnak a pihenésre, a kikapcsolódásra, a találko-
zásokra, az elgondolkozásra. A reflektorok pedig a már 
kivilágított utakon, templomokon és intézményeken 
kívül megvilágítják hőseink emlékműit is, hogy mindig 
emlékezni tudjunk rájuk, tetteikre.

Köszönjük a Közép- és Kelet Európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Első Világhá-
borús Centenáriumi Emlékbizottságának, hogy 500 
000 Ft-al támogatták a megvalósulást. Köszönjük 
Varga Ernő műkövesnek a szobor szakszerű megtisz-
títását és mindenkinek a munkáját, aki segített, hogy 
ilyen méltón alakítsuk ki tordasi hőseink emlékeinek 
környezetét.

Köszönjük az életüket, köszönjük, hogy védték hazán-
kat, falunkat! Nyugodjanak békében!”

KOSARAS PÉTER ÁKOS 
iskolaigazgató beszéde 
a Hősök Napján
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar nemzet történelme szorosan összefonódik a 
karddal, a háborúkkal. Királyaink is e fegyverrel a kezük-
ben a négy égtáj felé suhintva tették meg első jelképes 
cselekedetüket, esküt téve arra, hogy megvédik a Hazát. 
Folyamnyi lenne az a vér, amelyet nemzetünk már áldo-
zatként meghozott, akár saját magunk, akár mások 
védelmében. 

Az 1917. évi VIII. törvény mondta ki először, hogy 
„nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét, 
megfelelő módon kifejezésre kell juttatnunk.” Később, 
1924-ben, majd az újabb elesett hősök végett 1942-ben 
újabb törvények születtek, de az 1945-ös vereség mind-
ezt semmissé tette. Pedig a Hőseinkre emlékezni büszke 
kötelességünk. Mindenki számára annak kellene lennie. 
Réges régen, a dicsőséget szerzett katona nevét kidobol-
ták a falujában. Életjáradékot kapott a kitüntetett, ha 
vérét ontotta a hazáért. A nemzet megbecsüléssel övezte 
katonáit, sőt világszerte ismertek voltak a magyar kato-
naerények. Attila hunjai, Árpád magyarjai, Szent László 
lovagkirályunk, Hunyadi János diadalai, Mátyás fekete 
serege, a végvári harcok hősei, Drégely, Eger, Szigetvár 
védői, Buda felszabadítói, majd a huszárság, amelyet a 
világon mindenütt így neveznek, vagy a XIX. század 
háborúinak magyar katonái, hogy csak néhányukat 
említsük, hiszen a magyar vitézség aranykönyvében 
milliónyi név szerepel. Aztán bekövetkezett az első vilá-
gégés, a „NAGY HÁBORÚ”, ahogy egykoron nevezték. 
Itt már apáink, nagyapáink, dédapáink indultak zeneszó 
mellett, virágesőben, lelkesedéstől hajtva a frontra 1914-
ben. És hogyan harcoltak? Woyrsch német tábornok ezt 
mondotta róluk: „Valósággal visszataszítónak tartom az 
udvariasság szülte frázisokat, és hosszú dicséreteket. De 
a magyar katona nem is szorul rá erre, és mélyebbet nem 
tudok mondani róla annál, hogy minden németnek min-
dig változatlan szeretettel kell gondolnia a magyarra!”
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Ott verekedtek őseink Szerbiában, majd Galíciában és 
a Kárpátok gerincén állították meg az orosz gőzhengert, 
részt vettek a limanowai csatában, ahol lóról szállt a 
huszár, védték Przemysl várát és csak az éhség kényszerí-
tette térdre őket. Ott szolgáltak Horthy Miklós mellett a 
Novara cirkálón és ott voltak matrózként a Zenta fedél-
zetén is, hogy 17szeres túlerővel szemben harcoljanak a 
végsőkig, hogy aztán a barbárnak kikiáltott balkániak 
mentsék ki őket a tengerből, mert a művelt nyugati 
ellenségeink vízbe fúlni hagyták volna őket. Szóljunk 
az Isonzo csaták és Doberdo vitézeiről, akik a sziklák 
között vérben, sokszor éhesen álltak helyt a vártán, hogy 
aztán véghezvigyék a caporettói csodát. Mert mindany-
nyian tudták, hogy akkor és ott, ezt követeli a Haza! És 
mi volt a hálája a hátországban forradalmasdit játszó 
liberálisoknak, frontlógósoknak, a milliárdossá lett hadi-
szállítóknak, akiknek testvérei között bolsevista agitáto-
rokat lehetett találni? Budapest vörös rongyokba öltözött, 
bűnös volt, aki magyarként szólt, tilos lett a nemzeti 
lobogó, tilos lett a nemzeti ima, a Himnusz is. Néhány 
ezer bátor magyar a Székely Hadosztály soraiban, vagy 
Balassagyarmaton mutatta meg, hogy nem mindenki 
károlyi mihály, vagy kun béla ebben az országban! Nép-
biztosok, lenin-fiúk jöttek és a nyomukban halál és dög-
vész pusztított. De leráztuk őket is, csak az örökségük, 
a trianoni gyalázat hirdeti gyászos emléküket. Aztán 
Nyugat-Magyarországon felkelők kiáltották az égig, él a 
magyar még, és testvérként fogadták soraikba a mellettük 
vállt–vállhoz vetve harcoló osztrákot vagy bosnyákot. 
Nekik köszönhetően lett Sopron a HŰSÉG VÁROSA! 
Ezt a lángot vitték tovább a Rongyos Gárda harcosai, a 
reményt és a hitet juttatva el Felvidéki testvéreinkhez. 

Majd jöttek az öröm pillanatai, amikor lehullott az 
átkozott bilincs és szabad lett újra előbb a Felvidék egy 

része, majd Kárpátalja, Észak-Erdély és a Székelyföld, 
még végül a Délvidék is hazatérhetett. De ekkorra már 
újabb háború dúlt a világban. Ezt mi sem kerülhettük el. 
És testvéreink, apáink, nagyapáink újból elindultak, mert 
ők is tudták, és megint tudták, hogy ez a kötelességük. 
Megjárták a Dont, ahol -40 fokos hidegben, a lehetősé-
gek végső határáig küzdve tartóztatták fel a vörös túlerőt, 
harcoltak aztán a Kárpátokban ismét, majd Tordánál, és 
Debrecennél, a budapesti ostrom alatt, a Balaton felvidé-
ken, végül egészen Dániáig. Áldozatukért ők sem kaptak 
köszönetet. Tarkón lövés, akasztófa, jelöletlen tömegsí-
rok, megbecstelenített nők hirdették a győztesek útján, 
és aki ezt túlélte, azok pedig lágerek mélyén tűntek el 
messze földön, hogy nagyon sokan sohasem térjenek 
onnan vissza. Éhség és korbács Szibériában, és vérbírák, 
verőlegények itthon irtották a magyart. 

Majd ezen hősök mellé sorakoztak fel 1956 szabadság-
harcosai, fiatalok és öregek, akik a világtól elhagyatva, de 
bátran tették azt, amit tenniük kellett, mert ezt érezték 
kötelességüknek. Mit kaptak érte? Kádár hóhérait, vagy 
hosszú börtönéveket, számkivetést. Hőseink nevét sem 
volt szabad kiejteni, „fasiszták, utolsó csatlósok” kiál-
totta a hatalom azonnal, ha szóba kerültek. 

Pedig kikre is emlékezünk? Sajátjainkra, akik közül 
sokan még gyermekek, vagy nagyon ifjak voltak, amikor 
eleget tettek a Haza hívásának és odaadták a legdrágábbat 
érettünk, az életüket! Úgy és akkor, amikor még az sem 
tudták, mi is az élet! Úgy és akkor, mikoron még azt sem 
tudták, mi a szerelem! És olyan idősebbekre emlékezünk, 
akik halálukkal gyermekeket, feleségeket hagytak árván, 
mert őket egy magasabb rendű kötelesség szólította.

Mert úgy nevelték őket, „hadd vesszen az élet, ha a 
becsület marad!” 

Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Június 2-án pénteken ünnepélyes 
keretek között írtuk alá a Megye-
háza Címertermében az Egészség-
ház átalakításáról és felújításáról 
szóló közel 60 millió Ft-os, és az 
Önkormányzati épületek energeti-
kai felújításáról szóló  30 millió Ft-os 
támogatási szerződéseket. A szüksé-
ges forrást 100 %-ban biztosítják az 
önkormányzat számára. Az előké-
szítő munkák elkezdődtek, így rövi-
desen indulhatnak a kivitelezések is.

Köszönjük Tessely Zoltán képviselő 
úr segítségét és a Kormánynak, hogy 
megvalósításra alkalmasnak találták 
az elképzeléseinket!

Rövidesen elkezdődik az 
Egészségház és a Hivatal  
felújítása
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Tordas Község képviselő-testülete 2017. május 9-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � módosította a járdaépítési pályázatát
 � elfogadta a Tordasi Mesevár Óvoda alapító okiratát

Tordas Község képviselő-testülete 2017. május 30-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a Szent László Völgye Szolgálat beszámolóját
 � elnapolta a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

szóló beszámolót
 � elfogadta a Hangya Művelődési Ház közművelődési 
tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolóját

 � elfogadta a támogatott szervezetek beszámolóját
 � elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás beszámolóját

 � elfogadta a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 
Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 
beszámolóját

 � módosította a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
 � döntött a társulási megállapodásának módosításáról és 

a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda megszüntetéséről
 � módosította a Tordasi Mesevár Óvoda alapító okiratát
 � döntött a közterületi térfigyelő kamera rendszerről
 � döntött a polgármester cafetériájáról
 � elfogadta a Hangya Művelődési Ház Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatát és házirendjét
 � döntött az önkormányzati telkek kedvezményes áron 
történő értékesítéséről

EBÖSSZEÍRÁS
Tordas Község Önkormányzata – az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a 
alapján – ebösszeírást végez a településen. A tartás helye 
szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Kérjük az ebtulajdonosokat és ebtartókat, a mellékelt 
bejelentő lapot ebenként kitölteni szíveskedjenek, s leg-
később 2017. augusztus 31-ig juttassák el levélben az 
Önkormányzathoz (2463 Tordas, Szabadság út 87.), vagy 
személyesen adják le a Községházán.
Ebösszeíró adatlapok a Községházán is beszerezhetőek, 
de a Kisbíró mellékleteként is megjelenik.
Az összeírásban való részvétel kötelező, a kötele-
zettség elmulasztója 30.000 Ft-os állatvédelmi bír-
sággal sújtandó. Együttműködésüket köszönjük.

 � Tordas Község Önkormányzata

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingat-
lan elől történő elszállítása) időpontja: Július 28.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt 
haszonnövények maradványai): Július 11.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

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 megje-
lenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat 
számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre 
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.Fizetés a megjelenés után 
történik, az árak tartalmazzák az áfát.

A Gyúrói úton lakók kérésére az önkormányzat elkezdte 
a főút mellett a járda helyének kialakítását. Kivágta a 
tervezett járda helyén a növényzetet, és átereszt épített 
a település felőli árokban.

FOGÁSZATI ÜGYELET
A jelenlegi orvosi ügyeleti ellátás fogászati ügyelettel 
bővült, mely a következő rend szerint vehető igénybe:
Helye: 
2030 Érd, Budai út 3. Fsz. 2. szám alatti fogorvosi rendelő.
Ideje: 
pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben, telefonhívásra  
20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben, telefonhívásra  
20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583

JÁRDA ÉPÍTÉS
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JÚLIUSI programajánló
07.08. (7:00-11:00) – Tordasi GARÁZSVÁSÁR
Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy 
a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon 
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

07.15. (22:00-4:00) – Disco 
Belépő: 500 Ft/fő. (A belépő egy welcome drinket 
tartalmaz.)

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
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Augusztus:
08. 07./10./ 14./ 21./28. (Hétfő) 8:30-9:30
Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

08. 01./ 08./15./ 22./ 29. (Kedd) 18:00-19:00
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

08. 09. / 23./ 30. (Szerda) 13:00-16:00
Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.

08. 04./11./18./25. (Péntek) 19:00
HANGYA Mozi – Minden héten más-más 

filmmel várjuk a klubtagokat a HANGYA Műve-
lődési Házban. Tagsági díj: 500 Ft/év. Részletek és fil-
mválasztás: www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz 
- HANGYA Mozi csoport.

ÁLLANDÓ programjaink
Július:
07. 03./10./ 17./ 24./31. (Hétfő) 8:30-9:30
Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

07. 04./ 11./17./ 24. (Kedd) 18:00-19:00 
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

07. 12. / 26. (Szerda) 13:00-16:00
Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.

07. 07./14./21./28. (Péntek) 19:00
HANGYA Mozi – Minden héten más-más 

filmmel várjuk a klubtagokat a HANGYA Műve-
lődési Házban. Tagsági díj: 500 Ft/év. Részletek és fil-
mválasztás: www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz 
- HANGYA Mozi csoport.

AUGUSZTUSI programajánló
08.05. (7:00-11:00) – Tordasi GARÁZSVÁSÁR 
Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy 
a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon 
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

08.12. (22:00-4:00) – Disco – Belépő: 500 Ft/fő. (A 
belépő egy welcome drinket tartalmaz.)

08.20. – Falunap

HANGYA MOZI
minden pénteken

19 órától
/hangyamuvelodesihaz 

HANGYA Mozi csoport
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ÓVODAI HÍREK
Izgalmakkal, élményekkel, munkával teli időszakot, s 

lassan tanévet zárunk mi is az óvodában.
Május, június hónapban a legkisebbekkel együtt 

kirándult a ház apraja, nagyja. Voltak, kik  kerékpárral 
látogattak el a szomszéd faluba, voltak, akik vonattal, 
busszal, vagy gyalogszerrel ismerkedtek a közeli telepü-
lések szépségeivel, természeti csodáival. A barangolások, 
a bográcsozás, a fagyizás, a közösen átélt élmények, 
mind hozzásegítették a gyermekeket ahhoz, hogy az 
ismeretszerzésen túl az összetartozás nagyszerű érzését 
megismerhessék. 

A nagycsoportosok számára várva-várt esemény érke-
zett el, mikor is két tanító néni látogatásra jelentkezett 
be az óvodába. Izgatottan, de kellő bátorsággal, magabiz-
tossággal mutatkoztak be leendő elsőseink, majd néhány 
nap elteltével, ők maguk is iskolapadba ülve szerezték 
meg első iskolai élményüket.

A Művészeti Iskola növendékei kedves műsorral aján-
dékoztak meg bennünket, mely után az általunk oly 
nagyon kedvelt mesemondó, bábművész Bölöni Réka 
előadásában gyönyörködhettünk.

A gyermeknapi fagylaltozást, vidám délelőttöt a pün-
kösdi készülődés követte. A középső csoportos „kis csi-
bék” igen színvonalas Pünkösdölő műsorral lepték meg 
nemcsak a szülőket, de az óvoda minden gyermekét, 
dolgozóját. Ezzel a hagyományosnak mondható évzárók 
sorozata indult meg, melyen minden csoport a hosszú, 
kemény „munkával” telt évben tanultakból adott át egy 
csokrot a kedves vendégeknek. 

Ebben az évben 16 ballagó nagycsoportosunktól 
köszöntünk el, helyüket a már óvodába készülő kicsiknek 
adják át. Szüleiknek a napokban tartunk szülői értekezle-
tet, s a legkisebbeket pedig ezt követően várjuk ovilátoga-

tásra, hogy megismerkedhessenek második otthonukkal.
A programsorozatot a MESEVÁR-NAP zárja, melyre 

szeretettel várjuk mindazokat, akik velünk együtt töl-
tenének egy vidám, játékos has dagasztó délutánt. Nem 
utolsó sorban elvárjuk az édesapákat, kiket ezen a napon 
köszöntünk. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik bármi módon 
segítették, támogatták óvodánkat, így téve szebbé 
mindennapjainkat.

Kiemelt támogatóink: Gercsényi Gabriella, Selyem 
Zsóka és Attila, Rácz Család, Szilágyi Kornél és családja, 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, konyhánk dolgozói.

 � Ujszásziné Antal Ildikó

Ó
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A FELIRATOS  
KŐTÖREDÉK 
MEGFEJTÉSE 
Itt a megfejtése a feliratos kőnek, melyről a 
Kisbíró februári számában adtunk hírt. Ez 
egy zsidó sírkő darabkája. 1830-ban elhunyt 
ismeretlen férfinak a sírköve. A feliratot Dr. 
Bányai Viktória, az ELTE-BTK Ókortudo-
mányi Intézet Assziriológiai-Hebraisztikai 
Tanszékének tudományos főmunkatársa 
fejtette meg. Köszönöm neki a sikeres meg-
fejtést. A kő őrzési helye: Tordasi Kőtár.

 � Nagy Miklós

aki [...]
népéhez (1)
ádár hó 9-én
590 (2)
Legyen lelke [bekötve 
az élők kötelékébe!] (3)

1 Hímnemben, innen tudható, hogy 
férfi sírjáról van szó. Minden bizony-
nyal a gyakori „népéhez gyűjtetett” 
fordulatból, ami a „meghalt” eufe-
misztikus változata.
2 A kis időszámítás szerint kell érteni, 
vagyis 5000 elhagyásával. 590 = 1830
3 A jellegzetes záróformulának (rövi-
dítésnek) csak az első két betűje lát-
szik. 1Sámuel 25:29 alapján (Abigél 
Dávidnak)



7T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 7 .  j ú l i u s

A TORDASI TÁJHÁZ 
”ÉLETE” ÉS JÖVŐJE
(2016)

A Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület működte-
tésében 2016. április 23-án a hatodik évadját kezdte meg 
a Tájház, és az ott elhelyezett gyűjtemény bemutatása. 
A tájház az országosan kezdeményezett Tájházak Napja 
keretében nyitotta meg kapuit. A helytörténeti anyaggal 
továbbra is a tordasi életmód, a múlt életéhez tartozó esz-
közök bemutatására törekedtünk. A Tájház és a kiállítása 
iránt továbbra is nagy érdeklődés mutatkozott. Ebben 
az évben egy tordasi sajátosságú időszaki kiállítást állí-
tottunk össze, amely a „Csillag és ősi szó” címet kapta. 
Az időszaki kiállítás Tordas híres szülöttjének, Sajnovics 
Jánosnak állít emléket, mely kiegészül a Sajnovics kutató, 
Csupor Zoltán Mihály érseki tanácsos bemutatásával, az 
1989-ben indított emléktúra méltatásával és az utókor 
tiszteletét bemutató tablókkal. E két tablón Sajnovics 
János szobrának újbóli avatása és a falu tisztelete szerepel.

A Tájház bemutatásában (a tulajdonképpeni működte-
tésben) ebben az éven is 16 fő vett részt, akik a hétvége-
ken, ünnepnapokon, több esetben bejelentkezett csopor-
tok miatt hétköznapokon is dolgozott, amiért díjazásban 
nem részesült.

A nyitva tartás ideje alatt (április 23. és október 1. 
között), valamint a szervezett csoportok létszámát 
is figyelembe véve, 50 nyitva tartással, összesen 
1863 fő látogatta meg a tájházat, ami több mint 
37 fős látogatói átlagot jelent. Ez az átlag az előző 
évekhez képest minimálisan csökkent (2 fővel). 

Önmagában az alkalmankénti egy látogató is 
eredmény, de bízunk abban, hogy a Tordasi Csárda 
és Kalandparkkal, a jól működő Western faluval 
való együttműködés és a tervezett jobb propaganda 
tovább növeli a látogatók számát.

Meg kell állapítunk azonban, hogy a látogatói létszám 
jobb propagandával, az egész területen (Csárda területére 
gondolok) való jobb eligazodással növelhető. A terüle-
ten belül a Vadnyugati Faluhoz érkezőket táblával kell 
tájékoztatni a Tájház megtekintetésének lehetőségéről, 
önmagában a Tájház helyéről.

A Facebookon meg-meg jelenünk, sokan már figyelik is 
híreinket (és nem csak a helyi és környékbeli szimpati-
zánsok), azonban ezen még van javítani való.

Célunk nem változott: a múltunk iránt érdeklődők 
részére olyan kulturális élményt szerezni, amelyben meg-
találják korábbi életük egy szakaszát, amelyben megis-
merhetik elődeink mindennapi életét, és amelyben kicsit 
megismerhetik Tordas és környéke történelmét is.

A nyitáskor már rendelkezésre álló vendégkönyvünk 
sok-sok dicsérő bejegyzést tartalmaz. 

Továbbra is kapunk évközben újabb és újabb adomá-
nyokat, amely minőségében teszi gazdagabbá gyűjtemé-
nyünket. Köszönet az ajándékozóknak!

Feladatunk még mindig sok és lényegében a jól elvég-
zett munka ellenére sem csökkent:

 � eszközeink folyamatos karbantartása, javítása,
 � eszközeink szakmai számba vétele,
 � eszközök használatának lírása (nagy része már kész),
 � födém szerkezet szigetelése,
 � még hiányzó eszközök, berendezések gyűjtése, elhe-
lyezése (igazából nem sok minden fér már el, gyűjte-
ményünk gazdag és színvonalas).

 � törekszünk arra, hogy ne csak a konzervált világot, ha-
nem a falu mai valóságát is bemutassuk. Ehhez progra-
mokra, kiállítások rendezésére van szükség.

 � helyi fiatalok bevonása a tájházi feladatok végrehajtá-
sába!!!

A tájház és a tárgyi örökség megőrzése együttesen szük-
séges és lehetséges. Ebben az évben tovább folytatódott az 
a tendencia, hogy a Tájház fenntartásához a múlt és jövő 
figyelembe vételével sem az önkormányzat, sem annak 
alapítványa nem járul hozzá. Ennek pótlására néhány, Tor-
dast szerető vállalkozó támogatása nyújt segítséget.

Szakmai támogatók keresése során több helyre eljutot-
tunk, mint a százhalombattai Matrica Múzeum, majd a 
Fejér Megyei Múzeumok. A százhalombattaiak megyén 
kívüliség okán nem tudtak segíteni, a megyei múzeu-
munk pedig csak ígért, még a Tájház megtekintését is 
elmulasztotta.

Valahogy, akik tudnának, nem segítenek! Tudomásul 
kell vennünk, hogy egyedül vagyunk, és ezzel kell élnünk, 
vívjuk „szélmalom harcunkat”, de minden évad zárásakor 
örömmel mondjuk el: jó évet zártunk!

Bízunk abban, hogy a tájház üzemeltetésével lehetősé-
geinkhez mérten sokáig tudunk foglalkozni, hogy a táj-
ház és a gyűjtemény híre egyre szélesebb körben elterjed, 
és hogy az ellenszéllel szemben lesz elég erőnk feladata-
ink végrehajtásához.

Tordas, 2016. 10. 06.
 � Márki Ferenc
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VISSZATEKINTŐ  
PÜNKÖSDRE
Mit adsz nekünk Lélek? Miért várunk Téged?

Húsvéti ünneplésünk mindig Isten Lelke eljövetelének 
várakozásába és eljövetelébe érkezik meg. Kimeríthetetlen 
válaszok sorát találjuk szentek és teológusok szavaiban, 
az Egyház imáiban, elmélkedéseiben, tanításában és saját 
tapasztalatainkban is. Ingyenes ajándékaid hatását érjük 
tetten, amikor felbátorítasz a jóra, megállítasz a rossz előtt, 
legyőzöd szomorúságomat vagy éppen közömbösségemet, 
megváltoztatod szokásaimat, elveszed kicsinyhitűségemet, 
megerősítesz a szenvedés idején. Te rávilágítasz hibáimra, 
imádkozni tanítasz, bűnbánatra, szelídségre és engedel-
mességre vezetsz, hogy ne ítéljek mások felett, hogy a 
sérelmeket fel ne hánytorgassam. Ezért Te vagy a béke 
és a türelem Lelke is. És ha nem sikerül jónak lennem, Te 
figyelmeztetsz, erőt adsz arra, hogy bocsánatot kérjek és 
megbocsátasz. Te szólsz a Szentírásból és az Értelmet is Te 
adod, hogy érthessem. A hit a Te ajándékod, az Egyházat 
Te élteted, s az Egyház bennünket Általad.  Hát, hogyne 
várnánk eljöveteled és bár kérnénk szüntelen - amire a 
régi atyák bíztatnak – többször, mint ahányszor levegőt 
veszünk, hogy „Légy Velünk”!
Jácint atya házi feladatnak adta, hogy élesítsük figyelmün-
ket, hol tudjuk észre venni a Lelket mindennapi életünkben. 
Ezt mindenkinek magának kell megtennie, de működését 
közösségünk életében is folyton tetten érhetjük, ahogy lát-
hattuk és megélhettük az elmúlt időszak eseményeiben is. 
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Áldozócsütörtök ünne-
pén Spányi Antal Püspök 
atya felhívására ahogy az 
egész Egyházmegye min-
den templomában este 17 

órától 19 óráig papi hivatásokért imádkoztunk mi is. 
„Nem akarjuk életünket jó előre eltervezni, dolgainkat 
kikalkulálni, kényelmesen elrendezni, hanem hagyjuk, 
hogy Isten nap mint nap meglepjen végtelen gazdag-
ságával. Ő az, aki hív bennünket a vele töltött csendes 
percekre, órákra, és aki küld bennünket, hogy azt a 
tüzet, szeretetet és világosságot, amelyet Jézus lehozott 
a földre, továbbadjuk az embereknek.” Egy veszprémi 
szeminarista szavai a papi hivatásról
Szerdai Szentségimádásunkon békéért és ártatlan 
kopt keresztény áldozatok lelki üdvéért imádkoztunk.
Pünkösd előtti pénteken kórusunkkal énekeltünk az 
Evangélikus templomban.
Június 11-én a gyúrói Szentháromság búcsúra 
zarándokoltunk.

Húsvét harmadik vasárnapján ministránsok és 
lektorok avatása, új gyerekek felvétele történt

Ezekben a csöpp gyermekekben már láthatóan „dolgo-
zik” a keresztség kegyelme, emberi hivatásunk lényege, 
hogy Istent szolgáljuk és szeressük, és Isten szeretetét az 
emberek szeretetére és szolgálatára is fordítsuk. Állandó 
ministránsok lettek: Hüber Lambert, Péter Szabolcs, 
Tódor Szilas, Tódor Lukács, Diósi Csenge, Szilika Tamara, 
Gyugyi Bori, Gyugyi Rozi. A szokásoknak megfelelően 
ezen a napon kötötték fel a nagyok az avatottak dere-
kára a cingulust és a névre szóló keresztet is ezen a napon 
kapták meg az elkötelezettség és a személyes hívás jelké-
peként. Lektorok lettek Kerényi Balázs, Tódor Benedek, 
Szilika Benedek. Ministráns jelöltjeink Kertész Veronika, 
Dudás Zsigmond, Csáki Nóra, Dénes Kartal.
Köszönjük felkészítésüket és minden törődést velük!

És vannak, akik tovább akarják mélyíteni szolgálatukat

Ők már bizonyították lelkesedésüket

Akik az első lépéseket teszik a szolgálatban – az ő kezüket meg 

kell fogni és vezetni
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PÜNKÖSDI KONCERT
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd 

meg bennem!
Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem 
készséges legyen... „ 
Zsolt 51, 12-14

Bensőséges ökumenikus alkalmon ünnepeltük a Szentlé-
lek eljövetelét tordasi templomunkban. A zenés áhítatot 
Süller Zsolt üdvözlő szavai nyitották meg. A koncerten 
felléptek a helyi evangélikus és katolikus gyülekezetek 
kórusai és zenészei. Igével szolgált Kádár Ferenc gyúrói 
református lelkipásztor.
Az este zárásaként a kórusok által közösen előadott M. 
Praetorius ének híven tolmácsolta azt a kérést, amelyet 
talán mindannyian érezhettünk ezen a szép alkalmon: 
„Ó, jöjj, teremtő Szentlélek, Látogasd meg a te néped,
És adj minden teremtménynek Vigasztalást, békességet!
Világíts be értelmünkbe, Szeretetet adj szívünkbe:
Jól ismered gyengeségünk, Te légy a mi erősségünk!
Dicsőség a mi Atyánknak S megdicsőült szent Fiának
A Szentlélekkel egységben, A földön és a mennyekben!»
Az napot szeretetvendégség zárta.
Az alkalomról részletes hang és képanyag található blo-
gunkon: http://tordas-gyuro.blogspot.hu/

JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR

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

 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18:30,  
előtte 17:45-től gyóntatás

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 
6:30

 � Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás 
este 20:30

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

És kérünk Lélek, hogy légy velünk minden szolgála-
tunkban a közösségért és családjainkban, Zsolozsma 
imáinkban, a tanításban, takarításban, terítővasalásban, 
virágdíszítésben, közösség vezetésben, kórusra járásban, 
karitászban, kert rendezésben, villanykörte cserében, és 
leginkább abban, hogy ott vagyunk és együtt vagyunk a 
templomban… - mert becsapnánk magunkat, ha azt gon-
dolnánk önmagunkban elegek vagyunk a jó megtételére 
– a lelkesedés és szeretet Tőled van.
„Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke, 
Mert minden percemnek értelme lesz 
Isten szerint, ha Te velem leszel, 
Útitársam, Értelem Lelke.”           (Szentlélek Litánia részlet)

evangélikus kórus vonós gyerekek

közös kórus

katolikus kórus

fúvós gyerekek
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A Tordasi Baptista Gyülekezet 
PÜNKÖSDI BEMERÍTÉSI 
ISTENTISZTELETE 
Igével szolgált: Szegedi Balázs prezsbiter 

Bemerítés szolgálatát végezte: Bokros László 
lelkipásztor

Eljön egy történelmi pillanat minden ember életében, 
amikor rádöbben, hogy az élet kegyetlen és igazságta-
lan, hogy az emberek gonoszak, hogy megbízhatatlanok 
és még saját magában is csalódik az illető… És úgy érzi, 
hogy nincs ennél lejjebb.
A művészet pedig az, amikor az ember innen, erről a 
mély pontról tud rácsodálkozni a világra.
Igen, azt hiszem, ez a legmegfelelőbb kifejezés: rácsodál-
kozni. Nem tesz mást, mint meglátni a világban a matema-
tikát, az emberfelettit, a miniatűrt, a gyönyört, a szeretet.
Ezek az emberek észrevették világunkban az emberfelet-
tit, az Istent. Rádöbbentek, hogy milyen aprók, milyen 
semmik ebben az univerzumban, és csak Isten az, aki 
pótolhatatlannak, értékesnek és teljesen egyedinek tartja 
őket. Istennek ők nem eggyek a sok gyermek, juh vagy 
szolga közül; nem, Istennek ők egyetlenek. 
Bemerítkezésükkel nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy 
Isten kegyelmében fürdeni óriási és páratlan dolog. Azt 
hiszem, nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, 
hogy ez az új lépcsőfok hitétükben a legnagyobb lépés, a 
legcsodálatosabb, pedig ez még csak a kezdet. Az ő életü-
kön keresztül megtapasztalhatjuk Isten kegyelmét és sze-
relmét, melyet minden ember számára elérhetővé tesz. 
Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, amikor körül kell 
néznünk és hálát kell adjunk Istennek mindazért, amivel 
megáldott bennünket. Szeretném, ha Tóth Ibolya, Csapó 
Dalma és Csapó Patrícia élete, az ő hitvallásuk ébredé-
seket hozna ebbe az alvó világba, és meglátnánk Istent, 
megtapasztalnánk, hogy nem szűnt meg csodákat tenni. 

 � Bokros Blanka Tamara 

RENDSZERES ALKALMAINK

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 gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

BAPTISTA GYÜLEKEZET

„Pé ter így vá la szolt: „Tér je tek meg, és merítkezze
tek be va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben, bű ne
i tek bo csá na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek 
aján dé kát.”  ApCsel2:38 

Köszönet: 
Szeretnénk megköszönni Feldhoffer Jánosnak és 
a Feldhoffer KFT-nek a nagylelkű rendszeres virág 
támogatását!
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FEJÉR MEGYE  
BAJNOKSÁGA  
2017. TAVASZ

Köszönjük a lelkes hozzáállását minden játékosunknak, 
akár kapott lehetőséget, akár csak a tartalékként élte át 
megyei CSB. élményét a tavaszi szakaszban.
Legutóbb az Agárdi TK ellen hajszálon múlt ismét a meg-
lepetés, csakúgy mint a fehérvári Teniszlabda.hu ellen. 
A FEHÉRVÁR-KISKÚT TK ellen imponáló győzelmet 
arattunk. A MARTONTENISZ SE ellen is volt esélyünk, 
a három tie breake-ből csak egyet sikerült nyernünk. 
Szinte mindenki kapott játéklehetőséget és kipróbálhatta 
magát megyei szinten. Külön öröm, hogy újoncokat is 
avathattunk!

Hajrá Tordas!
Erdemények: 

TORDAS TC - MARTON TENISZ  2 - 5
TORDAS TC -  TENISZLABDA.HU  SZFV 3 - 4
TORDAS TC -  FEHÉRVÁR KISKÚT TK  6 - 1
AGÁRD TC – TORDAS TC   4 - 3

Az őszi fordulókban a Szabadegyháza, a fehérvári ALBA 
BIANCA TC és a MÓR SE lesz az ellenfelünk.

TENISZ

EZÜST ÉREM AZ ORSZÁ-
GOS DIÁKOLIMPIÁN!
Az első félév legfontosabb záróversenye, amelyre év ele-
jétől készülnek a különböző szintű versenyeken való 
megmérettetéssel fiatal judokáink, az a Magyar Judo Szö-
vetség és a Diáksport Szövetség által szervezett országos 
Diákolimpia.
Május 27-28-án Zalaegerszeg adott helyszínt ennek a 
rangos versenynek. Az első versenynapon a diák A- és 
B-korcsoport küzdelmeire került sor.  Tordas színeit a 
Tóth testvérpár képviselte.
Tóth Leventének a diák A korcsoportban kevésbé sze-
rencsés napja volt, így hát nem sikerült érmet szereznie. 
Nem úgy húgának, Boglárkának, aki a diák B korcsoport-
ban csak a döntő mérkőzésen maradt alul ellenfelével 
szemben.
Szakosztályunk nevében gratulálunk a szép eredményhez.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző

SP
O

R
T

JUDO - CSELGÁNCS
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SZÍNVONALAS MÉR-
KŐZÉSEK A TORDASI 
MENEDZSER TORNÁN

A kilenc regionális tornából, valamint a budapesti dön-
tőből álló XIII. Manager Open, a 2017.évi Menedzser 
Teniszbajnokság Győr és Szeged utáni idei harmadik ver-
senyének helyszíne a tordasi sportközpont kiváló pályái 
voltak. A központ évről-évre bővül új létesítményekkel 
és a nagy melegben az éppen pihenő játékosok szívesen 
húzódtak be a Makovecz stílusban épült hangulatos 
klubházba, ahol egy környékbeli pékség friss pogácsáit 
kóstolgatták. Az előnyös földrajzi koordinátákkal ren-
delkező Pest közeli település igen népszerű a teniszező 
üzletemberek között. Miután idén is sok helyről /Agárd, 
Budapest, Dunaújváros, Érd, Gyöngyös, Martonvásár, 
Kecskemét, Székesfehérvár és Tordas/érkeztek vállalko-
zók és menedzserek , a csoport mérkőzések lebonyolításá-
hoz szükség volt a Martonvásári Tenisz Klubnak a közeli 
kastélyparkban lévő pályái igénybevételére is.

Az ünnepélyes megnyitó során Hámori Tamás alapí-
tó-versenyigazgató üdvözölte a megjelent vendégeket, 
nevezetesen Farkas Örsöt, a Tordas SE elnökét, Tóth 
Gábor klubigazgatót, Pintér Balázst, a Menedzser Ala-
pítvány vezetőjét, továbbá Balázs Dávidot, a kurató-
rium tagját. A helyi sportvezetők azt emelték ki, hogy 
náluk  a tenisz meglehetősen hosszú múlttal rendelkezik, 
hiszen 1890-ben a helyi Dréher kastélyban avatták fel a 
település első teniszpályáját. Országos szinten is magas 
arány mutatja a tordasi emberek sportszeretetét, hiszen a 
mintegy 2000 lakójából közel 400 a rendszeresen mozgó, 
sportoló személyek száma. Az egyesület hat szakosztálya 
közül az egyik legsikeresebb a tenisz.

A 100 éven aluli párosok között a csoportmérkőzések 
során mindenütt az esélyesebb párok jutottak tovább. A 
legjobb 8 közé így két-két fővárosi, tordasi és fehérvári, 
valamint 1-1 gyöngyösi és agárdi páros jutott. Az elő-
döntőben a László Csaba – Szécsi Gábor páros a tavalyi 
évhez hasonlóan ismét nagy csatát vívott a pesti Horváth 
Sándor- Szabolcsi Gábor kettőssel és ismét ők bizonyul-
tak jobbnak. A másik ágon a gyöngyösi Ludányi Zoltán 
– Fritz Dániel pár könnyen verte a pesti- tordasi alkalmi 
párost, a Dorka András-Somlói József kettőst. A nagy 
érdeklődéssel várt döntőben, ahol az idei két verseny, a 
győri és a szegedi győztes csapott össze, ezúttal, ha szo-
ros mérkőzésen is, az agárdi László-Szécsi pár bizonyult 
jobbnak. Ezzel az újabb győzelemmel természetesen a 
pontversenyben is az élre kerültek.

A 100 éven felüliek korcsoportjában a legjobb négy 
között a két esélyes pesti pár közül a Váry András - dr 
Ádám István kettős könnyen nyert a helyi Dombai 
Tamás - Konyér János pár ellen, míg a másik oldalon 

ugyanígy Nádasi Tamás – Károlyi Imre páros a Vécsey 
Miklós - Kraici Márton duót győzték le. A döntő küz-
delmes mérkőzésen dőlt el Váryék javára. A tenisz szere-
tet és a fair play szép példáját mutatta, hogy nemcsak a 
Vécsei páros mindkét tagja, hanem Kozáry Vilmos és Dax 
Pál személyében még további kettő, azaz négy 70 éven 
felüli indulója is volt ennek a számnak.

A résztvevők kérésére megtartott vigaszversenyt a 
fővárosi Mari Csaba – Németh Antal pár nyerte a Tóth 
Petronella - Jáger Zoltán /Tordas-Dunaújváros/ vegyes 
pár ellenében.

Az ünnepélyes díjkiosztás során a díjakat Tóth Gábor 
és Hámori Tamás adták át. A fiatalabb korosztály győz-
tese  1-1 üveg Chivas whiskyt, a második helyezett pár 
pedig a sóskúti Kőnig étterem vacsora meghívását, az idő-
sebb korúak versenyének első két helyezettje Boros Betty 
mandala művész egyedi kerámia díját és a sukorói Boglya 
csárda ebéd meghívását, míg a további helyezettek   a 
Béres Rt termékeit, a Piac-Profit éves előfizetését, érmeket 
és a Pauker Nyomda művészi okleveleit kapták kézhez. 

A versenyigazgató külön is megköszönte Tóth Gábor 
és családja áldozatkész előkészítő munkáját. Egyúttal 
köszönetet mondott az eddig nem említett, de a verseny 
létrejöttét támogató további szponzoroknak, így elsősor-
ban a kiemelt támogató Qatar Airways-nek, továbbá a 
Globomax Zrt-nek, a Parfüm Line Kft-nek, a Decathlon-
nak, a KPMG-nek, az Óramű Kft-nek, valamint a  Des-
sewffy & Dávid Ügyvédi Irodának. A verseny során az 
Üzleti Világ és a BOOM üzleti magazin aktuális példá-
nyai is olvashatók voltak.

A versenyről készített fotók majd a www.manegeropen.
hu web oldalon, a Tordas SE honlapján és a Facebookon 
lesznek megtekinthetők. A sorozat következő állomása 
július 1 –én a tavaly részvételi csúcsot hozó Siófok lesz.
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A GÖRKORCSOLYÁK, 
GÖRDESZKÁK ÉS ROL-
LEREK HASZNÁLATÁ-
NAK VESZÉLYEI KÖZ-
ÚTI KÖZLEKEDÉSBEN
Ahogy melegszik az idő, a gyerekek körében előkerülnek 
a görkorcsolyák és gördeszkák, illetve rollerek. Manapság 
egyre népszerűbb, hogy ezen eszközöket nemcsak szóra-
kozásra, sportolásra használják, hanem a mindennapi köz-
lekedéshez, amihez Tordas település fő utcájának aszfalt 
minősége és terepviszonyai (hosszú lejtő) nagyon vonzóak, 
azonban ugyanezt használja minden más jármű is.

Az említett eszközök közúti közlekedésben részt vevő 
járművek „közötti” használata számos veszély és baleset 

forrása lehet. A kérdéses útszakaszon több parkoló vagy 
induló autó is előfordulhat, illetve több kereszteződés 
található, ami hirtelen kialakuló közlekedési helyzetet 
idézhet elő. Az ilyen kialakult forgalmi helyzetekre, szi-
tuációkra a lejtő miatt túlságosan felgyorsult eszközök-
kel nem lehet biztonságosan reagálni, megállni vagy akár 
egy balesetet elkerülni.

Jelen pillanatban a gördeszka, görkorcsolya, roller stb. 
nem minősül járműnek, így azokkal gyalogosként muszáj 
közlekedni, ami kiépített járda esetében nem teszi lehe-
tővé az úttest használatát.

Megfelelő szülői felügyelet mellett a balesetek többsége 
megelőzhető és elkerülhető lehet, ha a gyerekek bizton-
ságos sebességgel az erre alkalmas helyen használják az 
eszközöket.

Kellemes időtöltést és balesetmentes közlekedést!

 � Petercsák György r.tzls., körzeti megbízott

SÜTIK  
TORDASRÓL
Rovatunkba várjuk süte-
mények, édes tészták 
receptjeit, melyet torda-
siak készítettek. Akik sze-
retnek sütni, az elkészült 
remekművet fényképen 
meg is örökítik, és mind-
ezt szívesen megosztják a 
Kisbíró olvasóival névvel, 
vagy név nélkül, küldjék el 
a fényképeket – recepteket 
a kisbiro@tordas.hu email 
címre, vagy a Polgármesteri 
Hivatalba. Süssünk együtt!

MASCARPONÉS FEHÉRCSOKIS EPERTORTA
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Hozzávalók
• 215 g cukor
• 5 db tojás
• 157 g finomliszt
• 0.5 csomag sütőpor
• 2 dl habtejszín
• 10 dkg fehér csokoládé
• 50 dkg mascarpone
• 1 ek zselatin
• 30 dkg eper
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Elkészítés
A cukrot annyi vízzel, amennyi ellepi, sűrű 
sziruppá főzzük. A tojásokat szétválaszt-
juk, a fehérjéből kemény habot verünk. A 
forró szirupot folyamatos keverés mellett 
hozzáöntjük. Majd egyenként elkeverjük 
benne a tojássárgákat. Végül hozzáadjuk 
a sütőporral elkevert lisztet. Kizsírozott, 
kilisztezett tortaformában, előmelegített 
sütőben sütjük mérsékelt tűzön. A kihűlt 

tortát két lapba vágjuk, megtöltjük a krém 
kétharmadával és kirakjuk a félbevágott 
eperrel . A maradék krémet a tetejére 
kenjük.
A fehércsokit felolvasztjuk a tejszínben, 
majd jól lehűtjük. Ha kihűlt, kemény habbá 
verjük. A csokis tejszínhabot hozzákever-
jük a mascarponéhoz. A zselatint kevés 
vízben feloldjuk és a krémhez keverjük.



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

50 %
 ENGEDMÉNY A TORDASI L

AKOSOKNAK! 

(SZEMÉLYI IG
AZOLVÁNY ÉS LAKCÍM

KÁRTYA BEMUTATÁSÁVAL)


