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„Túl az Óperencián sok virág terem. 
De oly szép, mint szívemben,  

még ott sincs egy sem. 
Szívem legszebb virágát,  

ím leszakasztom. 
S anyák napja ünnepén,  

Néked átadom.”

Szeretlek Tordas - 2016
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TISZTELT TORDASI 
LAKOSOK!
Tordas Község Önkormányzata megállapodott 
az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Köz-
pont Kht-val, melynek keretében Tordas Község 
lakói - kizárólag a tordasi lakcímmel rendelkezők, 
mely lehet állandó lakóhely, vagy tartózkodási 
hely - igénybe vehetik a Központ által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokat.

Ezen szolgáltatások részletes listája, a szakrende-
lések és szakorvosok rendelési ideje megtalálható a 
http://ercsirendelo.hu/szakrendelesek/ 
weboldalon. 

A Központ munkatársai minden esetben előzetes 
bejelentkezést várnak a 06/25/520-770 telefonszá-
mon. Ha a szolgáltatás igénybe vételéhez beutaló 
szükséges, azt háziorvosától kell megkérnie.

Tordas Község képviselő-testülete 2017. február 28-án tar-
tott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal adóbehajtási 
szabályzatát

 � elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal Köztisztvise-
lői Etikai Kódexét

 � elfogadta Martonvásár Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési dí-
járól, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetét

 � elfogadta Martonvásár Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének az alapellátáshoz kapcsolódó házior-
vosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 
körzeteiről szóló rendelet-tervezetét

 � módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodását

 � döntött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tár-
sulás által biztosított óvodai nevelés kötelező felada-
tellátásból való kiválásról

 � elfogadta a 2016. évi képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót

 � döntött a Tordas 257/80 helyrajzi szám alatti ingatlan 
adásvételi szerződéséről

 � elfogadta a polgármester 2017. évi szabadságolási tervét

Tordas Község képviselő-testülete 2017. március 17-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � egyszeri ötszázezer forintos visszatérítendő támoga-
tásban támogatja a Völgy Vidék Közösséget 

Tordas Község képviselő-testülete 2017. március 28-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a Polgárőrség beszámolóját
 � elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet
 � döntött a rendezési tervvel kapcsolatos szerződésmó-

dosításról 
 � döntött a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 32/A. § 
(1) bekezdéséből származó feladat ellátásához szüksé-
ges forrás biztosításáról

 � döntött a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben’ címmel kiírt pályázat konzorciumi for-
mában történő benyújtásáról

 � döntött a 257/83 és 257/84 hrsz-ú földrészletek felosz-
tásáról

 � elfogadta az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő meg-
állapodást

 � döntött a polgármester jutalmazásának feltételeiről

KEDVES TORDASIAK!
Addig is, amíg meg nem kapjuk a nagy pályázatainkról 

szóló döntéseket, az óvodához vezető járda II. ütemének 
az építésével folytatjuk saját fejlesztéseinket. Ezzel egyidő-
ben a hősi emlékművek elé egy új teret alakítunk ki. Itt 5 m 
sugarú körben építünk ki térburkolatot. Ehhez kapcsolódik 
az I. világháborús emlékmű felújítása-tisztítása, reflekto-
rok és padok elhelyezése újabb növényzettel. Minderre 
500 000 Ft támogatást nyertünk a Közép és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól. 
Így már csak az óvoda előtti járdaszakasz kiépítése marad 
hátra, amire szintén megvan már az elképzelés. 

Húsvét után elkezdődik a műfüves pálya építése is, 
mely május végére be is fejeződik. Közben pályázatokat 
készítünk elő a művelődési ház és az iskola programjainak 
bővítésére, a Hangya sori járda építésére, a konyhai eszkö-
zök fejlesztésére és az egészséges étkezés elterjesztésére. 

Idén is szeretettel hívunk mindenkit május 1-re, a 
faluközösség ünnepére. Intézményeket, közösségeket, 
csoportokat, baráti társaságokat, családokat és minden 
érdeklődőt várunk a hagyományos főzőversenyünkre, a 
kerékpáros-futó duatlonra, a strandröplabda bajnokságra 
és más programokra. Töltsük el együtt ezt a napot és 
érezzük jól magunkat! Május elején köszöntjük édes-
anyáinkat. Köszönjük, hogy a testükben hordoztak 
és édesapáinkkal együtt gondoztak, felneveltek, és a 
magunk útjára indítottak!

 � Juhász Csaba, polgármester
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FELHÍVÁS

Tisztelt Tordasi Lakosok!

Régóta visszaköszönő probléma, hogy a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai a hivataból érkező küldeményeket 
nehézkesen tudják kézbesíteni a lakosság részére. Ennek 
oka, hogy több ingatlan nincs postaládával felszerelve, 
illetve – tértivevényes küldemény esetén – a csengő 
hiánya is megakadályozza ezen feladat elvégzését. A 
felsorolt eszközök nélkül szinte lehetetlen értesíteni az 
ingatlan tulajdonosát / használóját a hivatalos irat érke-
zéséről, illetve annak kézbesítése is komoly  problémát 
okoz munkatársaink számára.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben 
mód és lehetőség van rá, a felsorolt eszközöket szí-
veskedjen beszerezni, hiszen mindannyiunk érdeke az 
adóértesítők, egyéb hivatalos iratok, határozatok hatá-
ridőre történő célba érkezése. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok 
/ Ingatlanhasználók!

Mindannyiunk nagy örömére beköszöntött a várva-várt 
tavasz, felébredt téli álmából a szunnyadó természet. A 
tavasz beköszönte azonban a családi házas ingatlanok 
tulajdonosait, illetve használóit az aktuális, évszaknak 
megfelelő, ház körüli munkák elvégzésére is ösztönzi.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünk tiszta-
ságának, ápolt lakókörnyezetünk megóvásának érde-

kében végezzék el azokat a munkálatokat is, melyek az 
ingatlanuk előtti közterület rendbetételére vonatkoznak. 
Az ingatlantulajdonosnak, illetve az ingatlan használó-
jának jogszabályban előírt kötelezettségei a következők:

• Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig 
terjedő terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy 
kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyom-
mentesítése.

• A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán-
tartása, a csapadékvíz le- és elfolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolítása.

• A beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése.
• A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekről a jár-

dára és az úttest föl nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
• A járműbehajtók és átereszeik karban-és tisztántartásáról 

minden esetben az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
• Az ingatlanok előtti járdaszakaszt hetente legalább egy alka-

lommal, illetve az időjárásnak megfelelően szükség szerint a 
tulajdonos köteles letakarítani.

• A saroktelek tulajdonosa a telek melletti járda szakaszo-
kat és vízelvezető árkokat is köteles tisztán- és karbantartani.

A község területén lévő közparkok fenntartásáról 
az Önkormányzat gondoskodik!
Lakókörnyezetünk tisztántartása érdekében 
végzett munkája mindannyiunk érdeke, mely a 
Lakosság összefogása, az Önkormányzattal tör-
ténő együttműködése nélkül nem valósulhat meg! 
Ehhez kérjük a szíves közreműködésüket! 

A KUTYATARTÁSRÓL
Az utóbbi időben sok lakossági panasz érkezett azok-
kal a kutyatulajdonosokkal szemben, akik kutyájukat 
közterületen sétáltatva nem szedik fel azok ürülékét.
Sajnos a probléma összetett, hiszen a száradó ürülék 
por alakban képes továbbvinni a kutya által hordozott 
élősködők (különböző férgek) lárváit, petéit, amelyek 
súlyos betegséget is okozhatnak.

Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbí-
zott személy köteles gondoskodni arról, hogy az 
eb a közterületet ne szennyezze, illetve köteles 
gondoskodni a keletkezett szennyeződés azon-
nali eltávolításáról.

Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz ele-
get, 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 
150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A KÖZTERÜLETI  
PARKOLÁSRÓL
A másik, településünkön folyamatosan visszatérő 
probléma a közterületen történő parkolás.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
vonatkozó rendelete értelmében járművet főútvo-
nalon, egyéb útvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, 
járdaszigeten, parkolóban, a belterületi utak mellett 
kialakított zöldterületen, parkosított területen nem 
szabad tárolni.
Egyéb közterületen járművet úgy lehet tárolni, hogy 
az a forgalmat (gépjárműves, kerékpáros, gyalogos) 
nem zavarhatja, a közlekedésre használt felületre nem 
lóghat rá. A folyamatos tárolás időtartama nem halad-
hatja meg a 8 napot.
Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével szívesked-
jenek járműveikkel parkolni.
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MÁJUSI  
PROGRAMAJÁNLÓ
05.01. MAJÁLIS
Duatlon
Nevezés : 8 órától a helyszínen
Rajt: 10:00
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Díjazás: Az első három helyezett korosztályonként  
oklevelet és érmet kap
Korcsoportok:

• Ifjonc L/F (7-14 év) 12 km kerékpározás és 
• 1 kis kör futás
• Suhanc L/F (15-25 év) 12 km kerékpározás és 1 nagy 

kör futás
• Felnőtt N/F (26-50 év) 12 km kerékpározás és 1 nagy 

kör futás
• Éltes N/F (50+ év) 12 km kerékpározás és 1 kis kör futás

Főzőverseny
Kezdés: 8:00
Eredményhirdetés:12:00
Várjuk baráti társaságok, családok, intézmények, klubok, 
közösségek jelentkezését a rendezvény helyszínén!

Strandröplabda bajnokság
Kezdés:14:00
Nevezési díj: 500 ft/csapat (3 fő/csapat)
Díjazás: Az első három csapat oklevelet és érmet kap.

élő csocsó, ugrálóvár, Uccucára-hacacára babatánc

05.06. (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.

05.06. (7:00-11:00) 
JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR 
A Katolikus Karitász szervezésében a HANGYA Művelő-
dési Ház kistermében.

05.24. (18:00-tól)
MÁRCIUSBAN ÚJRA KEZDJÜK! 
Színházi előadás, melyben három helyi kezdeményezés 
résztvevőjén keresztül idézzük fel 1957 márciusának ese-
ményeit. A rendezvény ingyenesen látogatható!

05.28. TORDASI GYEREKNAP
Változatos programokkal és műsorokkal várjuk a gyerme-
keket, családokat a HANGYA Művelődési Házba.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
05. 08./ 15./ 22./ 29. (Hétfő) 8:30-9:30 
Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

05. 08./ 15./ 22./ 29. (Hétfő) 16:00-17:30 
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek!
Haladó csoport. A becsatlakozás lehetséges! 
Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.

05. 09./ 16./ 13./ 30. (Kedd) 16:00-17:30 
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek!
Kezdő csoport. A becsatlakozás lehetséges! 
Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.

05. 02. (Kedd) 17:15-19:15 Intim torna

05. 02./ 09./ 16./ 23./ 30. (Kedd) 18:00-19:00 
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével 
a kisteremben.

05. 03. /10./ 17./ 24./ 31. (Szerda) 10:00 
Uccucára Hacacára baba-mamatánc Mihovics 
Márti vezetésével a kisteremben.

05. 03. / 17./ 31. (Szerda) 13:00-16:00 
Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.

05. 04./ 11./ 18./ 25. (Csütörtök) 15:00-16:00 
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont 
szervezésében. 
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ÖNKORMÁNYZATI TELKEK
Tordasiaknak kedvezménnyel!

A Kisbíró előző számában értesítettük a lakosságot a 
kedvezményes telkek vásárlási lehetőségéről. A kedvez-
ményes telkek limitszámának meghatározásához az 
igényfelmérést lezártuk. 
Ez nem jelenti azt, hogy lecsúszott valaki a lehetőségről, 
hiszen előfordulhat, hogy mégsem köt szerződést, aki elő-
zetesen jelezte igényét, illetve a fejlesztés II. ütemében, az 

új utca másik felének kimérésekor szintén felkínáljuk ezt 
a lehetőséget a tordasi lakosságnak. Így továbbra is lehet 
küldeni 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.
A telekmegosztás bejegyzése után minden előjelentkezőt 
e-mailben értesítünk a végleges feltételekről, amelyekről 
hamarosan dönt a képviselő-testület.
Figyeljék és kedveljék Tordas község Facebook oldalát is 
a friss hírekért!

 � Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke    
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KEDVES  
ERZSIKE NÉNI!
Sorsod kapuja itt a földön becsukódott.
Szomorúan álljuk körül virágokkal koszorúzott síro-
dat. Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel 
meghajtjuk fejünk a pedagógus, a nevelő, a vezető előtt.
Búcsúzik Tőled a Sajnovics 
János Általános Iskola jelenlegi 
és volt pedagóguskara, kiknek 
példát adtál hivatásszeretetből, 
áldozatos kötelességteljesítésből, 
becsületes emberi magatartásból.
Búcsúznak az iskola jelenlegi 
és volt tanítványai, akikért 
felelősséget éreztél és vállaltál ugyanúgy, mint a falu 
közösségéért.
Búcsúzik Tőled a község, melynek mindig hűséges 
szolgája voltál. Ez a példás emberi élet, ez a csendes 
szelídség és hűséges meleg szeretet, amely állandóan 
körülvett Téged, mindenkiben tiszteletet keltett. Pél-
dáddal bennünket is tanítottál. Szeretni pályánkat, a 
ránk bízott gyermekeket.

Kedves Erzsike néni! Elmentél közülünk és már soha 
többé nem simogatsz meg minket szavaiddal, jóságos 
tekinteteddel, szeretetteljes mosolyoddal.
Tiszteljük a végsőkig feszített akaratot és elszántságot, 
mellyel a tordasi, de a magyar oktatásügyet is szolgál-
tad. Az iskola, a gyermekek, az oktatás.
Ez volt az életed! Amíg csak  egészséged engedte, 
minden iskolai rendezvényünkön részt vettél őszinte 
örömmel. Az új iskola megálmodója voltál. Őrzője és 

továbbadója voltál azoknak az 
értékeknek, melyek életünket 
gazdagítják, a jóra és a szép sze-
retetére nevelnek. Így nyerted 
el a Címzetes Igazgató, a Zász-
lóanya és később Tordas Község 
Díszpolgára címet.
Életedből ránk maradt a köve-

tendő példa: hogyan kell tartalmas élet végén szépen 
megöregedni és méltósággal eltávozni.
Lelkedet Isten szeretetébe ajánlva veszünk Tőled 
búcsút mindannyian.
Kedves Erzsike néni! Nyugodj békében!

A Sajnovics János Általános Iskola nevében
 � Somfai Sándorné

„Immár minden bércen csend ül
halk lomb, alig érzed, lendül

Sóhajt az éj
Már bújik a berki madárka

te is nemsokára nyugszol, ne félj…”
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ISKOLAI HÍREK
További versenyeken szerepeltünk szép eredményekkel, 

és büszkék vagyunk tanítványainkra.
Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában szer-

vezett „Világnyelvész” elnevezésű angol nyelvi csapatver-
seny 2. fordulójában 5. helyezést értek el tanítványaink.

Válon a Vajda Napok keretében meghirdetett vers-
mondó versenyen:
Pók Zsófia 7.b osztályos. tanítványunk III. helyezést,
Kolozsvári Panna 4.b osztályos tanítványunk II. helyezést,
Erdei Áron 1.a osztályos tanítványunk III. helyezést 
értek el. Gratulálunk.
A meghirdetett Rajzpályázaton:
Takács Barnabás 3.a osztályos tanítványunk II.
Albert Sára 3.a osztályos tanítványunk III. helyezettek 
lettek. Nekik is gratulálunk.

Lezajlottak a „Nyílt napok” iskolánkban.
Meglátogattuk az óvodában a leendő első osztályoso-

kat. Várjuk őket szeretettel majd május hónapban iskolai 
látogatásra, illetve a későbbiekben köszöntjük őket az 
iskolai közösségben.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából ünnepé-
lyes versmondó versenyt rendeztünk iskolánkban. Ismét 
sok diákunk készült, szebbnél-szebb verseket hallgathat-
tunk meg. Az eredmények a következők:

1. osztály:
I. Erdei Áron 1.a
 Láng Emese 1.b
 Farkas Hanna Gyúró
II. Völgyi Zselyke 1.a
 Péter Borbála 1.b
 Simon Emma Gyúró 
III: Csoma Gábor 1.a
 Kása Viola Réka 1.b
 Kondor Ádám Gyúró 
A zsűri különdíját kapták:
 Kenyér Roland 1.a
 Tőzsér Nóra 1.a 
 Kovács Dániel 1.b
 Kalamár Tekla 1.b
 Áldott Levente Gyúró
 Horváth Bence Gyúró

2. osztály
I. Széll Bernadett 2.a
 Szente Natália Gyúró
II. Kesztler Réka 2.a
 Fiedler Szintia Gyúró
III. Hómann Jakab 2.b
 Baranyai Orsolya Gyúró
Különdíj:
 Szilassy Dorottya 2.a
 Tóth Simon 2.b

3. osztály
I. Kokavecz Eszter 3.a
 Kovács Bence 3.b
 Kenyér Kornélia 3.b
II. Nagy Bíborka 3.a
 Kerényi Kristóf 3.b
 Gyugyi Bori Gyúró
III. Balog Adél 3.a
 Péter Szabolcs 3.b
 Landenberger Luca 3.b
Kiemelt különdíjat: Tódor Benedek 3.b
 Antoni-Teket Zsombor Gyúró kaptak.

4.osztály eredményei:
I. Láng Eszter 4.a
 Kalocsai Márk 4.b
II. Könyves Zoltán 4.a
 Feldhoffer Boglárka 4.b
III. Kerényi Balázs 4.a
 Tóth Boglárka 4.b
Különdíjat:Diósi Csenge 4.a
 Süller Flóra 4.a
 Kolozsvári Panna 4.b tanulók kaptak.

5-6. osztályok kategóriában:
I. Kokavecz Ádám 6.b
II. Tódor Álmos 5.b
 Tóth Levente 5.a
III. Ulrich Marcell 5.b
 Tóth Johanna 6.a
 Végh Jázmin 6.b
Különdíj: Hajbin Sára 6.a

7-8.osztályok kategóriában:
I. Petz Ilona Sára  7.a
 Pók Zsófia 7.b
II. -
III. Simon Olivér 8.a
 Tóth Szilvia 8.a
A zsűri különdíját:
 Lezsák Botond 7.b
 Schachay Viktória 8.a
 Szentandrássy Viktória 8.b tanulók kapták.

Valamennyi versenyzőnek gratulálunk a színvonalas 
felkészüléshez, a szép eredményekhez.

Április 20-2l. az iskolai beiratkozás időpontjai.
Erről bővebben az iskola honlapján tájékozódhatnak.

A tavaszi szünet után, május első napjaiban köszöntjük 
az édesanyákat és nagymamákat.

Fogadóórán várjuk a kedves szülőket május 8 – 9-én. 
Május 17-én 6., 8. osztályos tanítványaink Idegen 

nyelvi mérésben vesznek részt, majd ezt követi szá-
mukra az Országos Kompetencia mérésben való rész-
vétel május 24-én.

Mindenkinek kitartást, jó munkát, szorgalmat és sike-
reket kívánok.

 � Somfai Sándorné  
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IV. JÓTÉKONYSÁGI 
FUTÁS
Április 1-re szerveztük meg a IV. Jótékonysági futásun-
kat az iskola diákönkormányzata javára. Ebben az évben 
az eddigieknél is nagyobb összefogást tapasztalhattunk: 
a Tordasi Futóklub, az iskola dolgozói, az önkormány-
zat, a szülők és a gyerekek, illetve a tordasi lakosok (sőt, 
voltak nem tordasi segítők is!)- mindenki sokat tett a 
sikerért. Nagyon sok kisebb és nagyobb cég is támogatta 
rendezvényünket.

A pályákon nem változtattunk, maradtak a jól bevált 
tavalyi útvonalak: a 2 és 6 km a kerékpárúton Gyúró felé, 
a 13 km egy szép nagy kör az Öreghegyen át Gyúróra, 
és vissza. Ebben az évben újdonság volt a pálinkaváltó, 
amelyre négy bátor csapat jelentkezett. 

Tavaly megmutattuk, milyen eső után futni, idén szik-
rázó napsütésben, kora nyári időben fantasztikus hangu-
latban sportolhattak. A befutókat ez alkalommal is isko-
lánk egyik büszkesége, a Gatyamadzag zenekar fogadta 
zenével. (Köszönjük Nekik!)

Természetesen most sem hiányoztak a kísérő programok: 
pónizás, íjászkodás, fellépők a színpadon, és a 300 m-es 
ovis futás. Ami a tordasi futást még különlegesebbé teszi 
a sok futórendezvényhez képest, az a már jól ismert 
vendéglátás. A szülők és tordasi, gyúrói kisvállalkozá-
sok hozzájárulásának, szülők és kollégák munkájának 
köszönhetően most is rengeteg szendvics, sütemény várta 
a sportolókat, hogy pótolják az elveszett energiájukat. 

 � Máli Réka
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MŰVÉSZETI ISKOLA 
ÉV VÉGI ELŐZETES 
PROGRAMJAI
A tavaszi szünetet követően, április 20-án Budapesten a 
Hagyományok Háza szervezésében egy egy órás ismeret-
terjesztő műsor, a „Figurás bérlet” keretében mutatjuk 
be Gyimes táncait, néprajzát, viseleteit, zenéjét, dalait. A 
Pillikék 3. csoportjával már hónapok óta ismerkedünk a 
tájegységgel, hogy teljesen hitelesen tudják előadni test-
vériskolánk hagyományait a színpadon.

Április 23-án, vasárnap a Papp László Sportarénában 
mutatkozunk be zenész növendékeinkkel, 20 percben az 
Országos Táncháztalálkozón. Egy nagyon jó kis prog-
ram a családoknak, így arra biztatok mindenkit, jöjjenek 
el, s közben tekintsék meg a mi műsorunkat is.

Május 15-én, hétfőn tartjuk szokásos hangszerbemu-
tató koncertünket. 45 percben tanulóink mutatják be, 
milyen szakokon, hangszereken lehet tanulni művészeti 
iskolánkban. FONTOS! A „régi” tanítványok beirat-
kozása ezt követő héten történik, mert addig nem 
tudjuk hová, hány új növendék vehető fel! Beiratkozási 
lapok az óvodákban és az iskolákban kérhetők!(8:00 tor-
dasi iskola, 9:00 tordasi óvoda, 10:00 gyúrói óvoda, 11:00 
gyúrói iskola)

Év végi vizsgáink:
Bárki számára látogathatóak! Várunk mindenkit 
szeretettel!
Május 17. szerda – NÉPTÁNC minden csoport saját 
órájának az idejében.
Május 18-19. csütörtök-péntek - SZOLFÉZS vizsgák a 
saját óráik idejében.
Május 22-23. hétfő-kedd – HANGSZERES vizsgák 
(részletek később a hirdetőtáblákon)

Május 20. szombat – „Húzd keresztül” néptáncver-
seny Székesfehérváron

Június 03. szombat – A Tordasi Kulturális Napok 
keretén belül rendezzük meg 10 órai kezdettel a Művé-
szeti Iskolások Év Végi Gálaműsorát! Itt mindhárom 
néptánccsoport és minden zenei tanszak szerepel!!!

Június 16. péntek – Tanévzáró (Bizonyítványok átvé-
tele a művészetis irodában!!!)

Citeratábor, népi ének, néptánc – 2017. júl. 29-aug. 05. 
Tiszakécske - Tisza-Folk Alapítvány Nyári Népze-
nei és Néptánctábora (http://www.tiszafolk.hu)

XV. Szűcs Béla Néptánctábor – 2017. aug. 22-26. Tordas
Minden programunkra várjuk szeretettel az érdeklődőket! 
A változás jogát fenntartjuk!
Fazekasné Domak Anikó
népzene tanár

MŰVÉSZETI ISKOLA

DIÁKÖNKOR-
MÁNYZAT HÍREI
A Sajnovics János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatá-
nak szervezésében iskolánk osztályai közül 
többen részt vehettek a Tordasi Állatasszisz-
tált Terápiás Közhasznú Oktatási Egyesület 
bemutatóján. Köszönjük Fedák Krisztinának 
és Kiss Zsófinak a lehetőséget, hogy bete-
kinthettünk a munkájukba és megmutatták 
nekünk, hogyan segíthetünk és tehetjük 
jobbá a fogyatékkal élő emberek minden-
napjait. Rendkívül tanulságos bemutató volt. 
A terápiás kutyák fegyelmezettsége és ked-
vessége mindenkit elvarázsolt.

 � Horváth Györgyi 
 Dök patronáló pedagógus
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VISSZATEKINTŐ
Az elmúlt év vége igen sok programot tartogatott a 
művészeti iskolások számára. Míg a „Fölszállott a Páva” 
adásaikor a TV előtt ülve szurkoltunk Tóth Zsófinak 
és a Gatyamadzag zenekarnak, addig településeinken is 
sok programon mutattuk meg tehetséges gyermekein-
ket. Néhány gondolatban összefoglalnánk, mi is történt 
velünk az ünnepek előtt.

2016. december 4-én két fellépésen is részt vettünk. Gyú-
rón az iskolai karácsonyi ünnepségen szerepeltek 
citerás, népi énekes növendékeink, valamint ugyanekkor 
énekeltek szolfézsos tanulóink a tordasi adventi máso-
dik vasárnapon.

Másnap, december 5-én reggel az iskolai gyertyagyúj-
táson a Szikra együttes zenélt az iskolánk tanulóinak, 
valamint Gál Anna hegedűs növendékünk (Gatyamadzag 
zenekar tagja) gyújtotta megy a második gyertyát.

V.” MEZŐFÖLD VIRÁGAI” 
SZÓLÓTÁNC VERSENY
Székesfehérvár, 2017. március 27.

Merészen beneveztünk az idén ötödik alkalommal meg-
rendezendő „Mezőföld virágai” szólótánc versenyre, 
melyet Székesfehérváron a „Táncház”-ban rendeztek meg. 
Öt párral indultunk, név szerint Frey Dávid-Varga Lotti, 
Turú Gergely-Kokavecz Eszter, Kerényi Kristóf-Kuti 
Eszter, Péter Szabolcs-Nagy Bíborka az első korcso-
portban és Kerényi Balázs-Diósi Csenge Zsuzsanna 
a második korcsoportban. Improvizatív módon kellett 
táncolni 2-2 percet. A zenei kíséretet a Galiba zenekar 
biztosította. Magyarbődről, Madocsáról és Gyimesből 
válogattuk az előadott táncokat. A két tagú rangos zsűri 
tagjai Némethné Delbó Krisztina néptáncpedagógus, 

koreográfus és Kökény Richárd, a Magyar Állami Népi 
Együttes tánckarvezetője volt. 146 induló táncos fiatalból 
kellett választani a zsűrinek. Mi voltunk a legeredménye-
sebb iskola, hiszen az öt párból négy elnyerte a kitüntető 

„Mezőföld virága” címet.  Azt gondolom, a tordasi művé-
szetoktatás ismét bizonyított, tehetségben nincs hiány, de 
ezek a gyermekek keményen felkészültek, bírták a sok-sok 
plusz gyakorlást, s teljesítményükkel, természetes, stílu-
sos táncolásukkal felhívták a figyelmet, hogy egy ilyen 
kis faluban is vannak rejtett értékek. Köszönjük a szülők 
áldozatos segítségét, hozzáállását! Szeretettel gratulálunk 
növendékeink bátor helytállásához! A felkészítő tanárok 
Németh Ildikó és Szabó Szilárd voltak.
Ne feledjük el: a művészet „megtanulása” hatalmas áldo-
zat, a gyermek játékidejét veszi el, de a művészet meg-
tisztít, felemel, kiemel a hétköznapokból!

További információk, fotók:
http://www.artefolk.hu/hirek/hir.php?hir_id=139
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VISSZATEKINTŐ II.
A 2017-es év is bővelkedni látszott a programokban. Az 
eddig eltelt három hónap igen tartalmas volt. Egy kis 
beszámoló az eddigi eseményekről, eredményekről.
Január 14-15-én egy citerás szakmai hétvégét tar-
tottunk a gyúrói Faluházban. Házigazda volt a Tüzifa 
együttes és a Gyúrói Dalolók. Vendégeink voltak 
a bécsi Rézsarkantyú Citerazenekar és Gáts Tibor 
hangszerkészítő. Szombat este egy fergeteges citerás-
furulyás táncházba vártuk az érdeklődőket.  A hétvégét 
sok új dallal és rengeteg élménnyel zártuk. Szervező: 
Fazekasné Domak Anikó

December 12-én tartottuk hagyományosan a „művé-
szetis karácsonyunkat”. Szép és meghitt műsort 
adtak diákjaink, majd utána Fábián Éva előadását hall-
gattuk nagy figyelemmel. Itt adtuk át először a „VÉG-
ZŐS MŰVÉSZDIÁK” díjat, melyet iskolánkban Sárossy 
Sarolta, citerás növendékünk érdemelt ki elsőként. A szü-
lők által készített finomságok elfogyasztása után pedig 
Szabó Sziszi bácsi vezetésével egy jó kis táncházzal zár-
tuk az estét.

A téli szünet és az iskolai ünnepség előtti utolsó nagy 
programunk a táncosoké volt. Méghozzá a Pillikék tava-
lyi 2. csoportja, akikkel a XX. Méta Fesztiválon, II.he-
lyezést elért madocsai koreográfiával léptünk az Erkel 
Színház nagyszínpadára. A „Fölszállott a páva” egyik 
zsűritagja, Tímár Bözske meghívására mentünk a Csil-
lagszemű Táncegyüttes karácsonyi előadására, mint ven-
dég csoport. Nagy megtiszteltetés volt és nagy élmény! 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár
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A január 16-ai héten megtörténtek a félévi vizsgáink, 
ahol nagyon szépen teljesítettek növendékeink.

Január 25-én rendeztük meg a Pesovár Ferenc Népda-
léneklési és Népzenei Verseny területi válogatóját. 
Majd a betegekkel február 15-én Móron jártunk.
Növendékeink: Tóth Boglárka, Kökény énekegyüt-
tes, Láng Eszter, Feldhoffer Dániel és zenekara 
(Feldhoffer Boglárka, Keréniy Balázs), Tóth Betti, 
Kökörcsin énekegyüttes – Gyúró, Frey Dávid, 
Láng Emese-Péter Bori, Dénes Koppány, Diósi 
Csenge, Péter Szabolcs, Pünkösdirózsák éneke-
gyüttes, Turú Gergely, Halász-Velner Hanga, And-
rik Adél, Tordasi Kiscsikók énekegyüttes (Péter 
Szabolcs, Dénes Koppány, Turú Gergely, Keré-
nyi Balázs, Kerényi Kristóf, Frey Dávid, Kovács 
Bence, Székesvári Bence),Tóth Zsófia és zenekara 
(Kovács Márton Bence, Cselikovics János), Antal 
Réka, Tóth Levente és zenekara, Feldhoffer Bog-
lárka, Gatyamadzag zenekar (Szilágyi Szabolcs, 
Turú András, Csalikovics János, Násztor Eszter, 
Gál Anna, Takács Szilárd)

Az iskolai FARSANGKOR a Pillikék 3. csoportja részt 
vett a tikverőzésben.

Február 17. Szombathely, Furulyaverseny. Frey 
Domonkos-Ezüst minősítés Felkészítő:Fersch Andrea

Március 3-án, Székesfehérváron voltunk a Pesovár 
Ferenc Népdaléneklési és Népzenei Verseny Döntő-
jén. Méltán lehetünk büszkék! 

Antal Réka Csenge 
(szólóének) – Ezüst

Diósi Csenge Zsuzsanna 
(szólóének, népi furulya) 
Kiemelt Arany és Arany

Dénes Koppány (népi furulya) 
Kiemelt Arany

Frey Dávid (népi furulya)
 Kiemelt Arany

Halász-Velner Hanga (szólóének) – Ezüst

Pünkösdirózsák énekegyüttes
Benkő Gréta, Gál Zsófia, Kása Panna/ - Arany
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KEDVES OLVASÓK!
Márciusban vidám csapat kereste fel a könyvtárat: a nagy-

csoportosok. Közülük többen nem először jártak itt, szüle-
ikkel, nagyobb testvérükkel már ellátogattak ide. Az ő segít-
ségükkel néztünk körül a könyvtárban, beszélgettünk arról, 
hogyan lehet valaki könyvtári tag, hogyan kölcsönözhetnek.

Megnéztük a legrégebbi könyvet, belelapoztunk a leg-
újabbakba. Betűzgettük az eligazító feliratokat, hol talál-
hatók a gyerekeknek szóló könyvek, folyóiratok. 

Egy rövid mese meghallgatása és egy kis kötetlen „olvas-
gatás” után köszöntek el. Nagy öröm számomra, hogy 
látogatásuk óta már több óvodás is beiratkozott. Szeret-
ném is ebben a kedves Szülők, Nagyszülők segítségét kérni: 
ha módjukban áll, idejük engedi, jöjjenek el a gyerekekkel, 
remélhetőleg találnak kedvükre való könyveket!

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

 � Varga Szabolcsné

Felkészítők: Fazekasné Domak Anikó, Fersch Andrea, 
Hegedűs István, Kovács Márton Bence

Március 11. Székesfehérvár, Furulyaverseny. Feldhoffer 
Anna, Kuti Eszter, Kovács Bence – Bronz minősítés, 
Tóth Julianna – Ezüst minősítés Felkészítő: Fersch Andrea

Március 13-én a gyúrói községi ünnepségen szerepelt 
Halász –Velner Hanga és a Tordasi Kiscsikók éneke-
gyüttes. Felkészítő: Fazekasné Domak Anikó

Március 14-én a tordasi községi ünnepségen Simon Kitti 
és szolfézsos növendékeink énekeltek. Felkészítő: 
Fazekasné Domak Anikó, Fersch Andrea

Március 24-én két helyen is képviseltük intézményünket. 

Gödöllőn a VIII. Országos Népzenei Versenyen Tóth 
Zsófia képviselte iskolánkat. Felkészítő: Kovács Márton Bence

Seregélyesen, megyei tavaszi kamarazenekari feszti-
válon jártunk. Fellépők: Simon Kitti, Schachay Viktória, 
Erdélyi Csenge, Halász-Velner Hanga, Frey Dávid, 
Péter Szabolcs, Kökény énekegyüttes, Tordasi Kiscsi-
kók énekegyüttes, Dénes Koppány, Pünkösdirózsák 
énekegyüttes(Benkő Gréta, Gál Zsófia, Kása Panna).
Felkészítő:Fazekasné Domak Anikó, Hegedűs István

Március 25-én Székesfehérváron jártunk az V. „Mezőföld 
virágai” néptáncversenyen. (Részletek alább a cikkben.) 
Felkészítő: Németh Ildikó, Szabó Szilárd

Március 31-én a Tehetségnapon iskolánk minden szakáról 
szerepeltek növendékeink, ahol egy órás műsorban mutat-
tuk meg a többi diáknak, milyen tehetségesek osztálytár-
saik, iskolatársaik. Közben Németh Ildikó néni igen bölcs 
gondolatokat adott át a fiataljainknak, amíg előkészítettük 
a soron következő műsorszámot.

Április 1-jén, a Jótékonysági Futáson a Gatyamadzag 
zenekar muzsikálva várta a 6 km-en befutókat a célban. 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

Gatyamadzag zenekar - Kiemelt Arany

Kökény énekegyüttes /Erdélyi Csenge, Schachay Viktória, 
Halász-Velner Hanga, Simon Kitti/ - Arany

Tóth Levente (hegedű)
Arany

Tóth Zsófia (hegedű) 
Kiemelt Arany
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MESEVÁR HÍREK
„Süss fel nap,fényes nap,
kertek alatt a kis bárány majd meg fagy”

A gyermekekkel nap mint nap énekelve hívogattuk  a 
napocskát, meghálálta az óvodások igyekezetét és egyre 
melegebben ontotta ránk sugarait. Így lehetőségünk nyílt 
az ébredő természet szépségeit megfigyelni kisebb kirán-
dulások alkalmával. A Katica csoportosok ellátogattak 
Gyúróra Baranyi Noémi gazdaságába. Nagycsoportosok 
lévén bepillantást nyertek a könyvtár titokzatos világába.
Egyik délelőtt Mayer Lóránd segítségével a western falu-
ban aranyat is moshattak. Egy nagyon lélekemelő gondo-
latként a bicikli úton lévő tündérlakot is felújították, mely 
jó cselekedetükért a tündérek örökké hálásak lesznek. A 
Süni csoportosok ellátogattak a Halenár gazdaságba, 
ahová a télen lemorzsolt kukoricát elvitték a tyúkoknak, 
valamint megnéztük a traktorok, gazdasági munkagépek 
sokaságát. Az 1848-as forradalom és szabadságharcra 
emlékezve a Nyuszi csoportosok műsorát nézhettük meg, 
majd együtt a Petőfi szoborhoz sétálva elhelyeztük az 

emlékezés koszorúját és a gyermekek által készített nem-
zeti jelképeket. A Víz világnapja alkalmából a gyermekek 
vízzel kapcsolatos kísérleteket végezhettek, a víz fel-
használásának lehetőségeivel ismerkedtek, csíráztattak, 
valamint a víz, mint az élővilág nélkülözhetetlen része 
kapcsán  tapasztalatokat gyűjtöttek. Dankos Anikó kez-
deményezésében egy nagyon derűs hangulatú mesedra-
matizálást láthattunk a kis felhő történetéről. Kelepnek, 
a gólyának a Csibe csoportosok fészket készítettek, 
hogy otthonosan érezze magát óvodánkban. A jó idő-
nek köszönhetően a Nyuszi csoportosok szervezésében 
Komoróczki András vezetésével az ovisok tájékozódási 
futáson vehettek részt. A közelmúltban a virágüzletbe is 
elsétáltunk, hiszen elkészültek az önkormányzatnak és  
technikai dolgozóinak jóvoltából minden csoport részére 
a magas ágyások, melybe vetőmagot vásároltunk, vala-
mint köszönjük a kialakított fedett teraszt, ami a játéka-
ink védelmét szolgálja. 
Sok derűs és vidám pillanat vár ránk a közeljövőben is, 
melyeket kíváncsian várunk. 

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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MÉLTÓN AZ ÜNNEPHEZ
Hatalmas élmény volt számomra ezt a csodálatos 

március 15-i ünnepi megemlékezést végignézni, végig-
hallgatni. Kifejezetten boldog voltam azért, hogy idős 
koromra megértem, hogy „Márc. 15.” odakerült állami 
ünnepeink sorába, ahová való, ahová évtizedek óta 
kívántuk. Talán nem túlzok, ha azt állítom, a magyar-
ság szívéhez ez az ünnep áll a legközelebb, s ez vonatko-
zik a kisgyerekektől kezdve az aggastyánokig, határon 
belül, határon túl élő valamennyi magyarra. Ilyenkor a 
magyar méltán büszke, mert olyan hőstettet vitt vég-
hez, ami abban az időben egyedülálló volt, - s példa is – 
egész Európában. A magyarok diadalcsillaga beragyogta 
egész kontinensünket. Ekkor felemelhettük fejünket a 
sokévszázados idegen elnyomás, megaláztatás után. S 
bár elbuktunk, a vereség nem volt dicsőség azoknak, 
akik eltiportak bennünket. Csak a két akkori hatalmas 
európai birodalom szövetkezése tudott felülkerekedni 
a hősiesen ellenálló maroknyi magyar seregen. Sikerült 
porig alázni a gőgös Ausztriát.

S hogyan történhetett mindez, a dicsőséges másfél év? 
Csak úgy, hogy végre egyszer minden társadalmi réteg 
összefogott: a nincstelen jobbágy (zsellér), szegénypa-
raszt, köznemes, főnemes, hiszen minden magyar előtt 
egy cél lebegett, az ország önállóságának kivívása. S a 
tordasiak műsorában nagyon helyesen az összefogás 
kihangsúlyozása kiemelten szerepelt minden ünnepi 
mozzanatban. S Erdős Eszter református lelkész rövid, 
de igen tartalmas ünnepi beszédében is hangsúlyozva 
szerepelt a magyarság összefogása. S mesterien emelte 
be a megemlékezésbe Arany Jánost, aki nemzetőrként 
vett részt a szabadságharcban, s olyan gyönyörű népies 
verssel lelkesített, mint a Nemzetőr dal, mely megze-
nésítve az egyik legkedveltebb 48-as dal lett. S a férfi-
kórus gyönyörűen szólaltatta meg ezt a népszerű 48-as 

népies műdalt. A nyitóképből már sejtettem, hogy itt 
egy nagyon szép megemlékezés részese leszek, együtt a 
diákokkal, s a nagyszámú tordasi ünneplővel.

A színpadi látvány gyönyörűen lett elrendezve. Olyan 
sokaság töltötte meg a színpadot, mintha csak a Nem-
zeti Múzeum kertjében lennének. Asszonyok, leányok, 
legények, katonák sokasága korhű ruhákban, a színpad 
előtt ünnepélyesen felállva a Tordasi Férfikar, s a gye-
rekek nagy örömére még daliás huszárok is bevonultak, 
emelve a nyitókép lenyűgöző hatását. S ebben az idilli 
képben szólalt meg gyönyörű nemzeti imánk, a Him-
nusz. Úgy zengett, ahogyan még itt Tordason soha nem 
hallottam. Elismerésem a rendezőnek (Somfai Editke) s 
a résztvevőknek. A műsor nem színdarab volt, de nem 
is műsorszámok egymásutánja, inkább a forradalom 
különböző résztvevőinek jellegzetes mozaikszerű rövid 
megjelenítéseinek láncolata, melyet a bájos narrátor ifjú 
leányka és Petőfi sokszori jelenése fűzött össze egysé-
ges egésszé. Hasonlattal élve: gyönyörű rózsaszálak 
alkottak egy csodás rózsacsokrot, mely a forradalmat 
jelképezte. S a csokrot színesítették szép korabeli 48-as 
dalok, szólóének, hangszeres zene, s fergeteges néptánc 
Szabó Szilárd országos hírű néptáncos, táncpedagó-
gus részvételével. (Jó volt őt látni a másnapi központi 
ünnepség táncosai között is!)
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Nem lennék igazságos, ha bárkit is kiemelnék, s telje-
sítményben a többiek fölé emelnék. Itt egy példaszerűen 
megvalósult egységet láttam megvalósulni az iskolá-
sok, tanárok, művészeti iskola, színjátszók, férfikórus 
együttesen produkált egy szenzációsan szép ünnepi 
megemlékezést méltón az ünnephez.

Néhányukat teljesítményük alapján mégis meg kell 
említenem, mert szerepük kiemelkedően hozzájárult 
a közös teljesítményhez, s jelenlétük a színpadon az 
újdonság erejével hatott. Hegedűs István, a művészeti 
iskola tanára ragyogóan játszotta el, érzékeltette a 
lánglelkű, robbanékony, forradalmi tűzben élő költőt. 
Elhitette velünk, hogy míg a színpadon van, őbenne is 
ott izzik a forradalom tüze, teljes volt benne a költővel 
való azonosulás. Őszinte gratulációm a kollégának! S a 
műsor egyik legszebb mozzanata az a megható kép, ami-
kor megjelenik előttünk a szelíd, családszerető apa bájos 
ifjú feleségével (Németh Hanna), kedvesen hajolnak a 
bölcsőben alvó gyermekük fölé. Ügyes volt a rendezőtől, 
hogy ezt a másik Petőfit is megmutatta a közönségnek.

Nem akartam hinni a fülemnek, amikor a férfikar 
egyik tagja, Domak András emelve az egész ünnepség 
rangját elénekelte Erkeltől Bánk nagyáriáját, mely a 
magyar operairodalom egyik legkiemelkedőbb gyé-
mántja, s a hangterjedelme révén az egyik legnehezebb 
tenoráriája. Teljesítménye dicséretes, magas hangjai 
tiszták, s nagy hangerővel tartja a legmagasabb fekvése-
ket is. Nagy elismerés és köszönet.

Fazekasné Domak Anikó nagyon szépen énekelte 
gyönyörű egyházi népénekünket, a Boldogasszony 
anyánkat, mely hosszú ideig töltötte be a himnusz sze-
repét. Ma is töretlen a népszerűsége, főleg a katolikus 
hívők körében.

Számomra mindenkor a legkedvesebbek a diákok, a 
fiatalok. S nemcsak azért emelem ki ezt a meghatóan 
szép mozaikot, de a műsor egy legmeghatóbb jelenetét 
produkálták, meglepően őszinte átérzéssel. Öt fiatal 
önkéntes népfelkelőt jelenítettek meg, akik bátran hal-
nak meg szeretett hazájukért. S miután ez megtörtént, 
gyászzenei aláfestéssel megjelennek az őket sirató hon-
leányok, egy-egy szál fehér rózsával jelzik gyászukat 
szeretett hősi halottaik sírjánál. Szívszorongatóan szép 
volt ez a jelenet, s láttam a meghatottságot a legényeken 
is, a leányokon is. Nagyon komolyan vették szerepü-
ket, s ez nálam nagy pozitívum. Megérdemlik a diákok, 
hogy megemlítsem nevüket: Simon Olivér, Vlad Flórián, 
Hardi Kristóf, Kenyér István, Ulrich Bence. A gyászoló-
kat megjelenítő honleányok: Simon Kitti, Csillag Zoé, 
Takács Boglárka, Szabó Kinga, Kenyér Mónika, Kolozs-
vári Panna. A színjátszó kör népes csoportja vette ki 
részét a sikerben.

Mint ismeretes, 48-ban a honvédek asszonyai mellszé-
lességgel támogatták a harcoló férjeiket, fiaikat, s álta-
lában az egész magyar honvédséget. Varrták, hímezték 
a szebbnél szebb 48-as hadizászlókat, ha kellett, elszál-

lásolták, bújtatták a náluk tartózkodó honvédeket, ápol-
ták a rászorulókat. A szabadságharc hős asszonyai voltak 
valamennyien. Ezeket a bátor asszonyokat képviselték 
a színpadon Tordas asszonyai, Gurabi Tiborné, Téglás 
Margó, Pintér Sándorné, Bucsi Istvánné. S a honvédse-
reg képviseletében Szabó Tibor s Téglás Lajos eredeti, 
zsinóros mentében határozottan tettek hitet a hazáért, 
akárcsak Derecskei János a szelídhangú, szeretetreméltó 
orvos szerepében. Gurabi Tibor, mint Bem tábornok 
nagyszerűen alakította az egyik legtehetségesebb, leg-
szeretetreméltóbb hadvezért, akire ma is a legnagyobb 
tisztelettel emlékezünk.

A művészeti iskola szolfézsos növendékei Fersch 
Andrea tanárnő vezetésével kiválóan emelték produk-
ciójukkal az ünnepi hangulatot. Az egész műsor zenei 
szerkesztője a háttérzene összeállításával profi munkát 
végzett. A zenei részletek teljes összhangban voltak 
azzal a prózával, ami a színpadon elhangzott. Külön 
kiemelem a műsor végén megszólaltatott Solveig dalá-
nak zenei feldolgozását. Lírai, ünnepélyes melódiája 
hűen fejezte ki a gyász hangulatát, mely sajnos hama-
rosan bekövetkezett. Kossuth Lajos leborult a nemzet 
nagysága előtt, s mi mindannyian, akik látták ezt a cso-
dálatos megemlékezést, leborulunk a legnagyobb tiszte-
lettel valamennyi résztvevő előtt. Somfai Editke eddig 
is bizonyította rendezői tehetségét, de amit most alko-
tott a szereplőgárdával, az maga a csoda. Ezer köszönet 
a remek produkcióért Editke! Ezért is adtam a címet: 

„Méltón az ünnephez”!

 � Bánk Zsolt

SZENT ORBÁN NAP 
TORDAS 

2017.május 27. 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és 
családját Orbán napi 

rendezvényünkre. 
 

Borversenyre a borok leadásának 
időpontja: 

 2017.05.20-án és 21-én 10-12 óráig  
az Orbán szobornál 

 
 

 
 
 

2017 
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NAGYBÖJTI LELKI 
NAP A SZENT JÓZSEF 
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Nagyböjti lelkinapunkon Jácint atya prédikációs lelki-
gyakorlatán a Szentlélek hét ajándékáról, a szakrális, 
illetve szekuláris, világias életszemlélet közötti különb-
ség tétel és Krisztus hét szava a kereszten elmélkedéseit 
hallgathattunk meg. Az érintett témák mentén meg-
erősödhettünk abban, hogy hitünknek - bármily ada-
kozóan és vallásosan viselkedjünk is - mindent átha-
tónak kell lennie életünkben. Legyen az munkahely, 
család, bármilyen közösség, amelynek része vagyunk, 
szakrális gondolkodásunknak egész életünket, minden 
kapcsolatunkat, a teremtett világgal, anyagi dolgokkal 
való kapcsolatunkat is át kell szőnie, ha beleegyezünk 
abba, és ez a hit, hogy lényegileg tartozunk Hozzá, Ő 
tart meg a létben velünk együtt mindent, az egész koz-
moszt. Még ha néha azt szeretnénk, sem rejthetünk 
el Isten elől semmit, ami hozzánk tartozik. Ennek 
egyetlen feltétele személyes találkozásunk Istennel a 
napi rendszeres imában, a szentségekben, Szentírásban, 
a szegényekkel való törődésben, hogy Ő lehessen az 

„emésztő tűz” életünkben, hogy átistenítsen bennün-
ket. Ezt jelenti Krisztus negyedik szava a keresztfán 

„Szomjazom”, mert Isten az, aki előbb szeretett min-
ket, aki múlhatatlan szeretettel vágyik ránk. Meghí-
vása isteni létébe emberi méltóságunk kiindulópontja. 
Kicsiségünk, elesettségünk tudatában mégis jó erre a 
szeretetre válaszolni, irgalmát, megbocsátását, Testét 
és Vérét hittel elfogadni. Köszönjük Jácint atyának a 
lelkiismeretes felkészülést, a bőséges és a hit mélysé-
geit érintő tanítást! Áldott legyen az Isten!

HÁLÁBÓL

Ó, édesanyák! Hősei vagytok
A sosem múló, nagy szeretetnek.
Mint az örökmécs, olyan lángotok,
Olajotok el sosem enyészhet.

Amint gyertyaszál ad aranyos fényt,
Magatokat úgy áldozzátok fel,
Megtesztek mindent gyermeketekért,
Szívetek hálát ezért nem vár el.

Mennyi gyermeket s unokát látni,
Aki kerüli anyját, nagyanyját!

A sok szívtelen hogyan feledi
Azt, amit kapott; abból mit sem lát!

Talán ezért is tart itt a világ,
Ajándékait Istennek épp így
Nem látják sokan, terjed a vakság.
Csábít a mammon: „Te csak bennem 
higgy!”

Apatársaim, hadd buzdítsalak:
Jó példátokkal járjatok elöl,
Mindegyiktek az édesanyáknak

Bőven adjon a szívszeretetből!
És a mennyei Édesanyát se,
Feledje senki! Mert a Megváltót
Az ő „igenje” nekünk termette,
Életet Neki Mária adott.

Mindannyiunkért járjon közben Ő,
Akinek minden májust szentelünk!
S amint Kánában a szép menyegző,
Oly’ boldog legyen örök életünk!

Máté Balázs

EGYHÁZKÖZSÉGI NYÁRI TÁBOR
Idén is várunk mindenkit szeretettel egyházközségünk 
hittantáborába. A tábor első fele a hittanos gyerekeké, 
majd családi táborrá alakulunk át. Aki még nem volt 
velünk táborozni próbálja ki, akinek tetszett tavaly, idén 
is feltétlen jöjjön.

HELYSZÍN: Vértes Ifjúsági tábor

IDŐPONT: 2017. július 30. - augusztus 4.

SZÁLLÁS: házban vagy sátorban

MÁJUSI LITURGIKUS NAPTÁR

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

 � Minden vasárnap Litánia a Boldogságos Szűz tiszte-
letére

 � Kóruspróba csütörtökön a Közösségi Házban 19.30
 � Zsolozsma minden pénteken 6.30
 � Szentségimádás templomi hirdetés szerint
 � Május 7-én Anyák napja, az Édesanyák, Nagyma-

mák megáldása. 

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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EGYHÁZMEGYEI  
GYÜLEKEZETI NAPRA  
vár mindenkit szeretettel

2017. JÚNIUS 5-ÉN PÜNKÖSD HÉTFŐN
a nagyvelegi evangélikus gyülekezet.

 

PÜNKÖSDI ZENÉS ÁHÍTAT 

a tordasi evangélikus templomban 

2017. JÚNIUS 2. PÉNTEK 

17.00 ÓRA 

Fellépnek településünk katolikus és 
evangélikus közösségeinek kórusai, gyermek 

ének- és zenekara, kamarazenészek.  

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

 

PÜNKÖSDI ZENÉS ÁHÍTAT 

a tordasi evangélikus templomban 

2017. JÚNIUS 2. PÉNTEK 

17.00 ÓRA 

Fellépnek településünk katolikus és 
evangélikus közösségeinek kórusai, gyermek 

ének- és zenekara, kamarazenészek.  

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A Tordasi Baptista 
Gyülekezet szeretettel 
meghívja hangulatos 
teázásra, élő zene- 
hallgatásra, éneklésre, 
beszélgetésre!

2012. február 13-án sikeresen pályára 
állt és megszólalt az első magyar műhold, 
a Masat-1. 
Az űreszközt lelkes diákokból és doktoran-
duszokból álló csapat építette a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men. A közel öt éves fejlesztés és három 
éven át tartó üzemeltetés kihívásairól és 
felemelő pillanatairól mesél Czifra Dávid, a 
műholdat alkotó csapat tagja.

Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.

 fo
tó

: V
er

es
 V

ik
to

r

Az alkalom végén szeretetvendégség.
Szeretettel várunk Mindenkit!

Tordasi Baptista Gyülekezet
Dózsa György utca 7.

a  T o r d a s i  B a p t i s t a  G y ü l e k e z e t b e n

„Húsvét után”

 Máj. 5.  Máj. 6.  Máj. 7.

szolgáló:
BACSÓ BENJÁMIN 

Magyarországi Baptista 
Ifjúsági Misszió elnöke,
lelkipásztor

szolgáló:
BOROS LAJOS 

Baptista Szeretetszolgálat 
missziós munkatársa

szolgáló:
SZEGEDI BALÁZS 

Budafoki Baptista  
Gyülekezet presbitere

z a l l mk ka ae n é s e s t i

18:00 18:00 17:00

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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A KERÉKPÁROS KÖZ-
LEKEDÉS SZABÁLYAI
I.

Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben 
részt vevő valamennyi járművezetővel szemben, így a 
kerékpárosokkal is, hogy a jármű biztonságos vezetésére 
képes állapotban legyenek.

II.

A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a 
KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre 
utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol 
ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas 
útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt 
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva 
kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerék-
pár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekez-
dés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forga-
lom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a 
járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak 
egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral

a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanya-
rodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra beka-
nyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt 
tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabá-
lyok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy 
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerék-
páron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt 
nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpá-
ron vagy a kerékpároson

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy vil-
logó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő 
mellényt (ruházatot) visel.

(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek 
kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfu-

tót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy 
méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben 
akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot 
egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos 
forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve 
kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a 
kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- 
és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a 
nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalve-
zetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpáru-
tat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is 
kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik 
– a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

III.

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett 
hozzátartozik a gyakorlat és a járművek megfelelő felsze-
relése, műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés-
sel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a 
kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és 
nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek 
közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot 
adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötét-
ben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható 
lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben lega-
lább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szim-
metrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisz-
szaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő 
mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal 
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). 
A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két 
oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerék-
pántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. 
előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés 
elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító 
berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú 
is lehet.

Balesetmentes közlekedést kíván a:
 � Gárdonyi Rendőrkapitányság
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FUTBALL

KETTŐS GYŐZELEM  
A LAJOSKOMÁROM 
FELETT
Tordas - Lajoskomárom 4:1
U19-es csapatunk április 1-jén, felnőtt együttesünk 
április 2-án aratott sikert a Lajoskomárom ellen. Megye 
III-as alakulatunk viszont átengedte a három pontot a 
Csabdinak.

Ahogy azt az őszi szezonban sejteni lehetett, az első 
5 fordulót követően kezdődhet meg az igazi pontgyűjtés 
a megyei élvonalban szereplő felnőtt keretünk számára. 
Idegenben ugyan 1:1-es döntetlent játszottunk, mégis 
joggal reménykedhettünk a győzelemben.

A kezdő a sérülések miatt a következők szerint alakult: 
Kires, Kőszegi, Kerényi, Hadnagy, Szép, Farkas, Szabó, 
Tőke, Kun, Pongrácz, Vörös. A mérkőzés kezdetétől a 
Tordas uralta a találkozót. Az első két komoly helyze-
tet a Lajoskomárom saját kapuja előtt alakította ki, de 
öngól nem esett a hazafejelt labdákból. A 29. percben Kun 
ívelt keresztbe, Tőke szépen vette át a labdát és kilőtte a 
hosszút. A gól felrázta a vendégeket, de igazán komoly 
helyzetet nem tudtak kialakítani, így fokozatosan újra a 
tordasiak kezdeményeztek. Ennek ellenére a 41. percben 
némileg a semmiből jött az egyenlítés: egy jól középre 
lőtt labdánál Kövecses előzte meg a védőt és közelről 
Kires feje fölé lőtt. A szünetre a csapatok ennek megfele-
lően 1:1-es döntetlennel mentek el.

A második játékrészben a Tordas hamar eldöntötte a 
találkozót. Az 50. percben Pongrácz szögletét Balassa 
bólintotta a rövid felsőbe, majd nem sokkal később 
egy kapu előtti kavarodás után Kun közelről gurított a 
hálóba, így az 54. percben már 3:1 volt az előny. A vendé-
gek egyre idegesebben játszottak, aminek következtében 
a Sári kapus feleslegesen ütött vissza egy ártatlan szitu-
ációban Pongrácnak, büntető következett, amit Vörös 
nagyon magabiztosan értékesített a 60. percben. Ezt a 10 
percet leszámítva a mérkőzés a második félidőben lassú 
tempóban ment, és a mérkőzés végén sem sikerült már 
betalálni, bár a helyzetek megvoltak.

A találkozó alapján a hazaiak visszafogott játékkal is 
magabiztosan diadalmaskodtak, a jövő héten a Velence 
vendégeként lépünk majd pályára, ahol szintén a három 
pont az elvárás.

Szombat délelőtt U19-es együttesünk fogadta a lajos-
komáromi ifistákat. A mérkőzés fontos volt mind a két 
együttes számára, ugyanis a kiesés ellen küzdő alaku-
latok számára a három pont akár a bent maradást is 

jelenthette. A találkozó ennek ellenére simán kezdődött, 
Balassa duplája révén már a 20. percben 2:0-ra vezetett a 
Tordas. A második félidőben csereként pályára lépő Berta 
viszont 5 perc alatt egyenlített, így az utolsó 35 percre 
2:2-es döntetlennél fordultak rá a felek. Az iramot viszont 
a Tordas bírta jobban és a 92. percben Balassa kegyetlenül 
kilőtte a hosszút, így a mesterhármasával fontos három 
ponthoz segítette az ifjakat.

Megye III-as alakulatunk a tabella második helyén álló 
Csabdit fogadta. Ősszel idegenben 3:0-ás vereséget szen-
vedett a Tordas II, azonban a keretet tekintve erősebb 
felállással vártuk az összecsapást. A találkozó kiegyen-
lített mezőnyjátékkal indult, de inkább a vendégek előtt 
adódtak lehetőségek. A 31. percben azonban Farkas emelt 
Márkus elé pontosan, aki kilépett, így már csak szabály-
talanul tudták megállítani, a lerántásért pedig büntető 
járt, amit Vida magabiztosan lőtt a hálóba. Sajnos alig 3 
perccel később egy szöglet után Erki nagyon üresen fejelt 
és ezzel egyenlített a Csabdi, majd a 39. percben Farkas 
becsúszását ítélte szabálytalannak a játékvezető, így ven-
dég tizenegyes következett, amiből Takács megszerezte a 
vezetést a Csabdinak.

A második játékrészben ugyan Vida és Márkus előtt is 
adódott lehetőség, de a helyzetek kimaradtak, viszont az 
56. percben egy balról beívelt labdát Grünfelder vett át 
ügyesen és ki is lőtte a jobb alsót 1:3-ra növelve ezzel az 
előnyt. Az elfáradó tordasiak végül már nem tudtak gólt 
szerezni, a kinyílt védelmet pedig még egyszer mattolták 
a vendégek, a 88.percben Agyagási volt eredményes, beál-
lítva ezzel az 1:4-es végeredményt. A mérkőzés ugyan jól 
indult a hazaiaknak, de a Csabdi egyértelműen jobb kon-
dival érkezett és megérdemelten nyert szombat délután.

Vasárnap délelőtt U16-os együttesünk a tabellán előt-
tünk álló Felcsútot fogadta. A találkozón Cselikovics 
négy gólt szerzett, illetve Kónya is betalált, így a hazaiak 
5:3-as győzelmet arattak, mellyel be is érték ellenfelüket 
a bajnokságban.
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2017.03.19. 

ZALAEGERSZEG
Szakosztályunk versenyzői a „ ZALAEGERSZEGI 

UTÁNPÓTLÁS JUDO VERSENY és SPORTÁGI BEMU-
TATÓ ” -n remekeltek. Összesen tizenkilenc klub judokái 
léptek tatamira. Öt versenyzővel neveztünk a versenyre 
és mindannyian győztes mérkőzésekkel és éremmel a 
nyakukban tértek haza. 

Béres Bence a második versenyén is bizonyított, nagyon 
jó küzdelmekkel sikerült újabb érmet szereznie. Tóth Bog-
lárka esélyt nem adva ellenfeleinek mindig győztesként 
hagyta el a tatamit. Tóth Leventének is nagyon meg kel-
lett izzadni az éremért, de megérte. Lövei Vilmos és Lövei 
Dániel két ágon meneteltek egészen a döntőig. Mindenkit 
legyőzve a döntőben egymással kellett volna megküzde-
niük. Így az előző mérkőzéseken szerzett pontjaik alapján 
rangsorolták őket az első, illetve második helyre.

Eredmények:
2008 és annál fiatalabb
Béres Bence Zalán (22 Kg) 3. hely
Lövei Dániel (26 Kg) 2. hely
Lövei Vilmos (26 Kg) 1. hely

Diák „B” korcsoport (2006)
Tóth Boglárka (41 Kg) 1. hely

JUDO - CSELGÁNCS

DIÁKOLIMPIA
A mai napon két korcsoporttal képviseltük iskolánkat a 
körzeti, illetve megyei diákolimpia labdarúgó döntőkön.
I. korcsoportos csapatunk (2008-2009-ben született lab-
darúgóink) már a megyei döntőben léptek pályára. Sajnos 
a sorsolás nem nekünk kedvezett, hiszen két ellenfelünk 
a későbbi megyei bajnok Rácalmás, valamint az ezüs-
térmes Tóváros csapatai voltak. Így a vigaszágon a szé-
kesfehérvári István Király Általános Iskola hasonló korú 
gyermekeivel focizhattunk egyet, s, hogy azért kellemes 
szájízzel térjünk haza, jószerivel át sem engedtük őket a 
térfelünkre, miközben rúgtunk 4 gólt! Az 5. hely, vala-
mint a bátor játék mindenesetre reményt adhat a jövőre 
nézve, hiszen csapatunk játékosainak 75 %-a a következő 
tanévben is még ennek a korosztálynak lesz a tagja!
A kicsik délelőtti játéka után nagy lendülettel vágtunk 
neki a délutánnak, hiszen 2006-2007-ben született labda-
rúgóink csapata Pákozdra utazott, hogy a körzeti döntő-
ben bebizonyítsa, nincs jobb csapat a környéken! Sajnos 
a sérülések, hiányzások miatt csak egy cserével vágtunk 
neki a feladatnak, nem is sikerült a küldetés teljesítése. 
Bár a házigazda Pákozd, valamint a kápolnásnyéki 

Vörösmarty Iskola csapata nem okozott gondot ifjaink-
nak (összesen 15 góllal terheltük hálóikat), az agárdi legé-
nyekkel nem bírtak fiaink, így be kellett érniük a már 
szokásosnak mondható ezüstéremmel.
Köszönettel tartozunk Boroczki Imrének, Szabó-Horváth 
Anettnak, Horváth Dénesnek, valamint Farkas Jánosnak 
a labdarúgóink szállításáért, a kitartó és sportszerű szur-
kolásért. Továbbá – mint mindig, most is -köszönet Duhaj 
Csabának, aki egész nap buzdította labdarúgóinkat!
Elkeseredett játékosaink fel a fejjel, lesz még részünk 
tornagyőzelemben!

Diák „A” korcsoport (2005)
Tóth Levente (45 Kg) 2. hely
Szakosztályunk nevében gratulálunk és további szép 
eredményeket kívánunk minden versenyzőnknek.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző
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AKTUÁLIS  
INFORMÁCIÓK
A pályákat csak érvényes, névre szóló „Tagsági kártya„ 
felmutatásával 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. 
2017. évi teniszpálya használat díjai:
- pálya díjak családi bérlet 33 000,-ft/ szezon/óra

(papa, mama, gyerekek)
- egyéni tagsági bérlet: 22.000,-ft/szezon/óra
- tordas-gyúrói diák: regisztrációt követően 2500,-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 gond-
noktól elkérhető regisztrált tagok számára. a pályagond-
nok 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!

R
E

C
E

P
T

SÜTIK TORDASRÓL
Kis madárkákat formázunk kalácstésztából a 
gyerekek örömére!
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemé-
nyek, édes tészták receptjeit, melyet tordasiak 
készítettek. Akik szeretnek 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 Polgármesteri Hiva-
talba. Süssünk együtt!

PIPISKE
Hozzávalók: • 50 dkg finomliszt

• 12 dkg margarin • 3 dkg élesztő

• 3 db tojássárgája • 2 dl tej

TENISZ

Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben, majd összegyúrjuk a lisz-
ttel és az olvasztott margarinnal. Szükség szerint adhatunk még 
hozzá tejet. Langyos helyen duplájára kelesztjük.

Ha megkelt, kb. 10 cm ujjnyi vastag rudakat sodorunk belőle. 
Ezekből hurkot kötünk. A hurok egyik végét fej formára alakítjuk, 
a másik végét lelapítjuk, ez lesz a farka. Borsból készítünk szemeket.

Végül megkenjük tojássárgával. Rövid kelesztés után előmelegített 
sütőben megsütjük.
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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

A martonvásári festékbolt állást hirdet eladói munkakörben.
Végzettség vagy több éves tapasztalat szükséges. 

Érdeklődni :06 20 978 0406

ÁLLÁSHIRDETÉS

Cím: Martonvásár, Budai út 26. 
Tel.: 06/22 460-972 vagy 06/20 237-3547 
Nyitva tartás:  Hétköznap: 7-17 ig, Szombat: 7-12 ig
Megrendelés: martoncolor@gmail.com
Házhozszállítás egyeztetés alapján

AKCIÓ!!!
2017. május 15-27-ig

Platinum 
1 rétegű falfesték

68 színben

2,5 l
4590 Ft 

1836 Ft/l

5 l
7390 Ft 

1478 Ft/l

Intaller 
beltéri falfesték

15 l
5790 Ft 

386 Ft/l

Boróka vízzel 
higítható

vastaglazúr

2,5 l
6990 Ft 

2796 Ft/l

20 l
48990 Ft 

2449 Ft/l

20kg
2590 Ft 
129 Ft/kg

Poli-farbe
glett 0-6 mm

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, előre fize-
tésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban tör-
ténő, azonos terjedelmű meg-
jelenés esetén, előre fizetésnél 
30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után tör-
ténik, az árak tartalmazzák 
az áfát.

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hul-
ladék ingatlan elől történő elszállítása) 
időpontja: Május 26.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, 
termelt haszonnövények maradványai): 
Május 16.

Lomtalanítás: Május 13.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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Ezúton szeretném megköszönni családunk nevében, hogy édesanyám, Varga Károlyné, Bogdán Erzsébet már-
cius 18-ai temetésén a borús idő ellenére oly sokan tiszteletüket tették és gyászunkban osztozni kívántak. Köszön-
jük a Polgármester Úrnak, az Iskola képviselőinek és Süller Zsolt evangélikus lelkész úrnak búcsúztató szavaikat, 
Kiss Krisztiánnak a furulya-szót, az egybegyűlteknek a rengeteg virágot és együttérzést.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS



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


