
TTOORRDDAASSII

Kisbíró
Önkormányzati Lap kisbiro@tordas.hu 2013. Április XXV. évfolyam 4. szám

“Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani.” (Szabó Magda)

DSIDA JENŐ : ÉDESANYÁM KEZE

A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám

Rettentő semmi mélyén álltam
közelgő létem hajnalán;

A te két kezed volt a mentőm
s a fényes földre helyezett

Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg

a napnak étkét, italát.
Ez a kéz vállalt életére

Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette éltünk nappalokká

A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,

Hányszor csordult a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,

Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet!

Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha
El is tévedt az igaz út,

Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod, a vétek szörnyű rút!

Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor 
Feledni bírnám ezeket!. . .

Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég.
Ha csókot merek adni rája

Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában

A szent jövendő nem veszett!
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!
A legáldottabb kéz a földön,

A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:

Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,

Az örök Jóság s Szeretet!
Némán, nagy, forró áhítattal,

Csókolom meg a kezedet!



A türelmünket próbára tevő téli időjárás lassan véget ér és
minden reményünk megvan arra, hogy elkezdődjön a várva
várt igazi tavasz. Végre melegítő napsütésben mehetünk ki
a szabadba, hogy elkezdhessük a kerti munkákat. A
művelődési ház építésének befejezése után az önkor-
mányzat fizikai brigádja is a nagy erőkkel kezdett hozzá
növényeink, parkjaink tavaszi rendbetételéhez. Ezt egészíti
ki az Önök munkája, melyet az ingatlanjaik előtti
közterületeken végeznek. Azonban csak akkor tudjuk
megőrizni a kiemelkedően rendezett, vonzó falu képét, ha
ezeket mindannyian fontosnak tartjuk és teszünk is érte.
A lakásainkat, kertjeinket is úgy rendezzük be, hogy
lehetőleg jól érezzük magunkat benne. Időről időre ki-
takarítjuk, virágokkal, számunkra kedves tárgyakkal szí-
nesítjük. Ugyanez vonatkozik a környezetünkre is, nem
mindegy hogyan néz ki, mikor érezzük jól magunkat benne.
De nem csak mi, hanem az arra járók, a település közössége
is. Sajnos vannak néhányan, akiknek ez nem igénye, nem
törődnek a szomszédaikkal, az itt élőkkel. Nekik nem
fontos a kerítésen kívüli világ, pedig nap, mint nap arra köz-

lekednek, mindig láthatják a rendezetlenségét. Sokszor van,
hogy a hatóság fellépése nem hozza meg a kellő eredményt,
a büntetéstől nem feltétlenül változnak meg. A szomszédok,
az utcabeliek hatása, egy jó szó néha többet ér. Több olyan
utca is van a faluban, ahol működik az utcaközösség. Több-
ször találkoznak, beszélgetnek egymással, figyelnek, segítik
a másikat, sőt közös rendezvényt is tartanak, és fontos,
hogyan néz ki az utcájuk. Mindezek nagyon jó példák a mai
világban, erősítik azt, hogy együtt élünk Tordason, nem
pedig külön zárt kertekben. Tegyünk mi is ezekért, szépít-
sük közösen a településünket, és legyünk büszkék arra,
hogy itt élünk. Közelednek a tavaszi rendezvények, melyre
szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretne jól szórakozni,
szeretné a közösségben jól éreznie magát.
Május első vasárnapján pedig köszöntsük az édesanyákat,
akik világra hoztak, gondoskodtak rólunk, és szerettek min-
ket. Édesapáinkkal együtt kísérje áldás útjukat és legyen
velük az öröklétben is.

Juhász Csaba polgármester
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KEDVES TORDASIAK!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tordas Község képviselő-testülete 2013. március 26-án tar-
tott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:
- elfogadta a Tordasi Polgárőrség 2012. évi önkormányzati
támogatásra vonatkozó beszámolóját
- döntött a Szent László Regionális Óvoda Mesevár
Tagóvodájának továbbra is társulási formában történő fenn-
tartásáról
- felajánlotta a Szent László Regionális Óvoda
intézményvezetőjének elhelyezését a tordasi óvodában
- döntött egy új óvodai csoport létesítéséről
- döntött arról, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Házat a

továbbiakban HANGYA Művelődési Háznak nevezzék, és
módosította az érintett rendeleteket
- elfogadta az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési ter-
vét
- döntött a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező
Társulásról
- módosította a HANGYA Művelődési Ház bérleti díjairól
szóló határozattervezetet
- döntött a HANGYA Művelődési Ház bérleti díjairól
- döntött László Károly közterület elnevezési kérelméről
- döntött a polgármester illetményéről

Testületi Összefoglaló

Támogassa civil szervezeteinket adója
1%-ának felajánlásával!
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Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a konyha-étterem-
ben tartandó alkalmi rendezvény
igénybevételére fizetendő díját 2012.
április 1-től az alábbiakban határozta
meg:
- A helyiség a rendezvények alkalmá-
val maximum 50 fő létszámhatárig
vehető igénybe, a következő nap haj-
nali 4 óráig.

- A fizetendő díj bruttó 4900 Ft/fő,
mely tartalmazza a helyiségek bérleti
díját, leves, főétel, köret, savanyúság
díját, a főzést, felszolgálást és a
takarítást.
- A bérlő a rendezvényi célra bérbe
vett helyiség állapotmegőrzésének
biztosítékául, a bérlő hibájából
bekövetkezett károk fedezésére 30.000
Ft kauciót köteles fizetni, melyet a

helyiség átvételekor megállapított ál-
lapotában történő visszaadása esetén
bérbeadó a bérlő részére visszafizet.

Az igénybevétellel kapcsolatban
kérem, keressék Kenéz Enikőt a
20/ 248-2409-es telefonszámon. 

A korábbi évek tapasztalatain és
sikerén felbuzdulva az idei évben is
meghirdetjük „az év legren-
dezettebb utcája” versenyt. Minden
utca automatikusan részt vesz
benne, a Szabadság utca a két
derékszögű kanyarral osztva, három
szakasszal szerepel. A bírálók a
települést májustól-augusztus kö-
zepéig hetente egyszer-egyszer
végigjárják és a látottak alapján
döntenek a címről.
Az értékelés az augusztus 20-i Falu-
napon történik.

Szempontok: a közterületi zöld-
felület rendezettsége, növényzet,
virágok mennyisége, gondozott-
sága, szemét, építő- és oda nem illő
anyagok jelenléte.
A címet az utca egy évig viselheti,
és 50 000 Ft jutalommal jár, amit az
utcára kell költeni.
Ezt a díjat tavaly a Kölcsey u.
nyerte.

Juhász Csaba polgármester

Tisztelt Lakosság!
A zöldhulladék elszállításának időpont-
jai 2013-ban: május 16. május 30. június
13. július 18. augusztus 15. szeptember
12. október 17. november 21.
A szelektív hulladék elszállításának
időpontjai 2013-ban: április 26. május
24. június 28. július 26. augusztus 23.
szeptember 27. október 25. november 22.
december 27.
A szállítást végző VHG Kft. fenntartja a
változtatás jogát!
Tájékoztatás az alábbi telefonszámon
kérhető: 06-22-579-185

Zöldhulladék és szelektív
hulladék gyűjtés

Felhívás a „Az év legrendezettebb utcája”
cím elnyerésére

A konyha-étteremben tartandó rendezvény díjairól

Eboltás Tordason

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása csak chippel ellátott ebeken végezhető el.

Hiánya esetén: Chippezés védőoltással együtt az eb tartózkodási helyén végezhető el, előzetes

bejelentés után. Összevezetett ebek védőoltása a megszokott helyeken

(Sportpálya, Művelődési Ház parkolója, Györgyi ABC) történik

2013 május 15.- 25. között.

Védőoltás díja: 3.500.- Ft. 

Féregtelenítő tabletta: 100.-Ft./tabl. 10 kg testsúlyra.

Mikrocpippezés díja: 3.500.- Ft. 

Dr. Pápai Péter tel: 0630/414-5061



A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

-Támogatási és kifizetési kérelmek
benyújtása
-MVH határozatok értelmezése
-Mezőgazdasághoz kapcsolódó jogi
segítség
-Jogszabályok értelmezése
-Pályázati tanácsadás
-AKG-hoz kapcsolódó adminisztratív
kötelezettségekkel kapcsolatos kérdé-
sek

-Egyéb adminisztrációs előírások tel-
jesítéséhez kapcsolódó problémák
értelmezése és kezelése
-Hitel, biztosítás-Szántóföldi talajmű-
velő gépek értékesítése"

A zord időjárásnak köszönhetően
március 15-i megemlékezésünket
március 20-án tartottuk meg ünnepé-
lyes keretek között. Köszönet illeti
Homoki Zsuzsa, Csernelyné Tengely
Ágnes tanárnőket és iskolánk nö-
vendékeit, hogy méltóságteljes és

meghitt műsort varázsoltak elénk.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki
Szilágyi Péter mérnök hagyo-
mányőrző huszárnak, aki részletesen
elmesélte a huszárság sokszor viszon-
tagságos életét egészen napjainkig.

Mivel könyvtárunk a művelődési háztól függetlenül működik, az új működési
szabályok szerint pedig az IKSZT-ben (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)

olvasósarkot kell működtetni, egy kéréssel fordulok Önökhöz. Egy „antik olvasósarok” kialakítását szeretnénk, ahol a
könyvek illetve folyóiratok méltó helyet kapnak a művelődési ház új polcain. Ki ugyan nem kölcsönözhetők, de helyben
olvashatók és térítési díj ellenében másolni is lehet belőlük.
Várom tehát azon kedves lakosok jelentkezését, akik megunt könyveiket, folyóirataikat szívesen felajánlanák a közösség
javára. Csakúgy, mint a már meglévő példányokat ezeket nyilvántartásba vesszük és a tulajdonos a könyveit bármikor
elviheti, felajánlását visszavonhatja. A nyilvántartás a terveink szerint elérhető lesz nyomtatott formában, valamint a
közösségi internet számítógépeire is és a honlapra is felkerül majd excel formában, ezzel is megkönnyítve a keresést.
Köszönettel:

Simonné Bucsi Brigitta/muvelodesihaz.tordas@gmail.com/06 20 245 6734
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Az 1848 – 49-es forradalomra emlékezve

Agrár szaktanácsadói fogadóóra

Felhívás!

Április 24. szerda
10:00 – 14:00 Agrár szaktanács-
adói fogadóóra

Április 25. csütörtök
10:00 Csecsemőszínház Földön,
vízen, levegőben című műsora
kicsiknek

Április 27. szombat
Óvoda Gyermekeinkért
Alapítvány éves jótékonysági bálja

Április 27. szombat
Papír és Vasgyűjtés az iskolai
Diákönkormányzat és a Szülői
Munkaközösség szervezésében

Április 30. kedd
17:00 Májusfaállítás a sportpályán
a Pillikék néptáncegyüttes
közreműködésével

Május 1. szerda
Majális – főzőverseny – duatlon

Május 4. Termelői Piac

Május 25. szombat
LEGO kiállítás

Május 25. szombat
Orbán nap az Öreghegyen

Programok



KIVONAT
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

2013. március 26-i üléséről

Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza:
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2013. (III.26.) számú határozata a HANGYA Művelődési Ház bérleti díjairól

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a HANGYA Művelődési Ház helyiségeinek
alkami igénybevételenkénti fizetendő bérleti díját 2013. április 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

Óradíj (csak terem):

Nagyterem: 3.000, -  Ft + ÁFA

Kisterem: 1.500, -  Ft + ÁFA

Hangstúdió: 2.000, -  Ft + ÁFA

Alkalmankénti díjszabás:

Nagyterem (8:00 – 20:00 + minden megkezdett óra) 30.000, - Ft + ÁFA

Nagyterem (18:00 – 06:00 + minden megkezdett óra) 40.000, - Ft + ÁFA

Kisterem (8 óra): 10.000, - Ft + ÁFA

Hangstúdió (1 szám felvétele/nap) 15.000, - Ft + ÁFA

Teakonyha (csak a nagyteremmel együtt) 5.000, - Ft + ÁFA

Tecnikai eszközök bérlése (hang, fény) megegyezés alapján rendezvénytől függően kizárólag a technikus személyzettel együtt!

Projector + vászon 1.000, - Ft + ÁFA

Flipchart tábla 5.000, - Ft/alkalom

100, - Ft /óra

500, - Ft /alkalom

Sörpad garnitúra (1 asztal+ 2 pad) 2.000, - Ft + ÁFA

Büfé üzemeltetése igényelhető!

„A fent megjelölt helyiségek térítésmentesen vehetők igénybe önkormányzati rendezvény alkalmával.

A művelődési ház szervezésében klubszerűen működő civil szervezetek térítésmentesen veheteik igénybe.

A helyben működő civil és társadalmi szervezetek a fenti helyiségeket évente két alkalommal térítésmentesen vehetik igénybe, azzal

a kikötéssel, hogy a rendezvény utáni takarítást maguk végzik el vagy annak költségét megtérítik.

Ugyanez a megállapodás éérvényes a sörpadokra is(alkalmanként max. 10 garnitúra). A fentieket minden további alkalommal 50 %-

os kedvezménnyel vehetik igénybe!

A bérlő a rendezvényi célra bérbe vett helyiség állapotmegőrzésének biztosítékául, a bérlő hibájából bekövetkezett károk fedezésére

30.000 Ft kauciót köteles fizetni, melyet a helyiség átvételekor megállapított állapotban történő visszaadása esetén bérbeadó a bérlő

részére visszafizet.”

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Tordas, 2013. március 27.

A kivonat hiteles: 

Tordas Közös
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel, fax: 22/467-502
Honlap: www.tordas.hu

Önkormányzati Hivatal

E-mail: jegyzo@tordas.hu
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A Hangya Művelődési Ház és Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér a település lakosainak művelődési, szórakozási,
közösségi kapcsolatok építése érdekében működik. Ezért
az intézmény használója bármely csoportos vagy egyéni
formában-nemre, korra való tekintet nélkül- bárki lehet, aki
a házirend szabályait betartja.

Általános rendelkezések:
1. Az intézmény felszerelési tárgyait, bútorait mindenki
köteles rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni.
Rongálás esetén kártérítési kötelezettséggel tartozik az
elkövető. Kiskorú személy esetén a felelősség a szülőt,
gondviselőt terheli.
2. Minden látogató közös érdeke, hogy ügyeljen a
környezet kulturáltságára, a helységek tisztaságára. pl. mos-
dók rendeltetésszerű használata
3. A látogató köteles tiszteletet és kulturált magatartás
tanúsítani az épületben tartózkodó látogatókkal és az in-
tézmény közvetlen és közvetett dolgozóival szemben.
4. A helyiségek használatának időbeosztása az igénylések
sorrendjében történik.
5. A helységek használati ideje alatt a csoportvezetők illetve
a bérbevevők felelősek a berendezésekért, a használati tár-
gyakért, tűz, baleset és érintésvédelem betartásáért.
6. Ügyelni kell a gazdaságos és takarékos működésre. /víz,
villany, fűtés stb./
7. Tilos az épületbe élő állatokat, kerékpárt, tűzveszélyes
eszközt és általában másokat zavaró dolgokat behozni.
8. Az épületből a használati eszközök kivitele, eltulaj-
donítása, rongálása, gondatlan kezelése tilos!
9. A házirend megszegőit az intézmény munkatársai fi-
gyelmeztetik, súlyos esetben az épület elhagyását, illetve
hatósági beavatkozást is kérhetnek. Ugyanez vonatkozik az
ittas látogatókra is, valamint a nem megfelelő öltözetre.
Amennyiben az intézmény csak helyszínt biztosít, úgy a
rendezvény szervezője köteles a ház szabályait betartatni.
10. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat
az ügyeletes munkatársnak adhatják le.
11. Az intézményben tartott rendezvények, eszközkarban-
tartások idejére az IKSZT munkatárs korlátozhatja a szol-
gáltatásait, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a
látogatókat.
12. Külső szervek a meghatározott bérleti díj megfizetése,
valamint a bérleti szerződés aláírásával veheti igénybe.

Irányadó a helyi önkormányzati rendeletet. Ettől eltérni
csak külön polgármesteri írásbeli engedély alapján lehet.
Bérleti szándékukat legalább 2 héttel a rendezvény kezdete
előtt az IKSZT munkatárssal egyeztetni kell és bérleti
szerződés aláírásával válik véglegessé.
13. Esti rendezvényeinket a 14 éven aluli gyermekek csak
szülői felügyelettel látogathatják.
14. Az intézményben történő bármely tevékenységhez az
intézmény vezetőjének engedélye szükséges.
15. Az intézmény minden dolgozójának és látogatójának a
tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
16. A nemdohányzók védelme érdekében az intézmény
egész területén - kivéve az arra kijelölt hely - tilos a do-
hányzás. 18 éves kor alatt eleve nem megengedett!
17. Az épület előtti tér közterület, ide az erre vonatkozó
jogszabályok érvényesek.
18. Ha káresemény, veszélyes helyzet, körülmény tapasz-
talható, azonnal értesíteni kell az intézmény vezetőjét vagy
annak megbízottját.
19. A házirend minden dolgozóra és látogatóra érvényes.

Internet használat szabályai:
1. a számítógépek csak az aktuális ügyeletes munkatárs en-
gedélyével használhatók
2. a számítógépet igénybe vevő köteles azt rendel-
tetésszerűen használni
3. ha bármi hibát észlel, azonnal bejelenti az ügyeletes
munkatársnak
4. használata érkezési sorrendben történik 
5. a használat ideje korlátlan, ha más személy várakozik,
akkor 1 óra
6. sürgős esetben a játékra használónak át kell adnia a
helyét
7. az internet használati díja óránként 100 Ft
8. az internet használata tartalmilag szabad, mindaddig,
amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai, törvényi
kereteket. Ebben az esetben a jelenlévő munkatárs megvon-
hatja az internet használatának jogát.
9.  a gépek közelében élelmiszer, folyadék nem fo-
gyasztható
10. ide is vonatkoznak a tisztasági szabályok, valamint a
tárgyi eszközök óvása.
11. A számítógépre otthonról hozott külső adathordozók
csak engedéllyel csatlakoztathatók.

6

HÁZIREND

Hétfő           
Kedd            8:00 - 20:00
Szerda        13:00 - 18:00
Csütörtök     13:00 - 18:00

Péntek          13: 00 - 20:00
Szombat    RENDEZVÉNY ESETÉN
Vasárnap

Nyitvatartás:
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Számítógépek használati szabályai:
1. A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési,
majd távozáskor befejezési időpontját a gép füzetébe.
2. Korlátozás nélkül használhatja a rendszerben telepített
programokat és egyéb dokumentumokat, de a gép alapvető
beállításait (asztal, egér stb.) nem változtathatja meg. Ha
erre bármilyen ok miatt rákényszerül, azt jeleznie kell az
ügyeletes munkatársnak, munkája befejtével pedig köteles
az eredeti állapotot visszaállítani.
3. Létrehozhat egy személyes könyvtárat, azon belül
alkönyvtárakat. Munkáit valamint letöltött anyagait ezek-
ben helyezheti el. Saját anyagait elmentheti cserélhető
adathordozókra. A gépek merevlemezén tárolt személyes
anyagokért az IKSZT semminemű felelősséget nem vállal.
4. A látogató szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal
kapcsolatos előírásokat betartsa. Ebből elsősorban az alábbi
előírások következnek: A számítógépeken csak jogtiszta
programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők
olyan programok, amelyek használatát vagy másolását
jogszabályok tiltják. (Az egyes számítástechnikai folyóira-
tok CD mellékletein megjelent szabadon felhasználható
programok nem tartoznak ebbe a kategóriába.) Interneten
is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek má-
solását a törvény tiltja. Ezek letöltése nem engedélyezett.

5.  Az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten
elérhető online játékok használata engedélyezett.
6. Az IKSZT számítógépein az adathordozó használata előtt
víruskeresők futtatása kötelező.
Olvasóterem használata:
1. Az olvasóteremre is vonatkoznak az általános szabályok
a rend és tisztaságra vonatkozóan.
2. A könyvek illetve magazinok, folyóiratok csak helyben
olvashatók, el nem vihetők!
Szolgáltatások:
1. internet használat 100 Ft / megkezdett óra
2. fénymásolás, nyomtatás:
A/4 egyoldalas fekete-fehér 20 Ft / oldal
A/4 kétoldalas fekete-fehér 30 Ft / oldal
Színes nyomtatás a színtartalomtól függően 200 Ft / oldal
Szkennelés: 20 Ft / oldal
Faxolás: 270 Ft / oldal

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Általános segélyhívó 112

Mentők: 104
Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107
Polgárőrség: 06 30 630 8777

Ercsi orvosi ügyelet:  06 25/492-021 
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Minden hónap első szombatján öröm-
mel látogatok el a helyi termelői pi-
acra. Teszem ezt azért, mert sokkal
egyszerűbb helyben bevásárolni,
ráadásul   egészséges termékeket vásá-
rolhatok, olyan termelőktől, akiket
személyesen ismerek.  Hab a tortán,
hogy jókat beszélgetek ismerősökkel,
barátokkal.
Elsőként két árust szeretnék bemu-
tatni, akik termékeit rendszeresen
vásárolom és nagyon elégedett vagyok
a minőségükkel.

Nagy Ibolyát sokaknak nem kell be-
mutatni, hiszen a szomszéd községből
Gyúróról jár át havonta nagylányával. 
-Nagyobb mennyiségben termelsz di-
rekt eladásra, vagy csak a konyha-
kertedben termő felesleget hozod ki a
piacra?
- Most már 2 éve nagyobb mennyiség-
ben termelek zöldségeket a piacra.
- Sok plusz munkával jár az, hogy
megtermeld mindazt, amit itt eladsz?
-Igen, sok munkával jár, pláne így
munka után. Be vannak fogva a gye-
rekek, a lányom és a fiam is, a szom-
szédok és a nagyszüleim. 
-Milyen zöldséget, gyümölcsöt vagy
egyéb terméket tervezel hozni a nyári
és őszi időszakban ?
-Ahogy eddig is:Tavasszal: Palánták.
Nyáron: Paprika,paradicsom,zöldbab,

karalábé, sárgarépa, hagyma,uborka,
tökök,őszibarack, padlizsán, csemege-
kukorica, szörpök.
Ősszel: a kész termékek: savanyúsá-
gok, befőttek, szörpök
-Hogy érzed milyen a tordasi piac,
segítség-e a családi költségvetésben az,
hogy itt árulsz?
-Nagyon örülünk, hogy megalakult a
Tordasi piac (itt Gyúrón, még fele
annyit se keresek, mint Tordason).
Sok az érdeklődő, jó a bevétel.
Mindenkinek ajánlom az én egyik
kedvencemet a mézes, mákos, fahéjas,
almalekvárt!

Háziasszonyként fontosnak tartom,
hogy az ételek készítésénél minőségi
alapanyagot használjak. A Szigetszent-
miklósról érkező liszt ilyen. 

- Szabóné Szabó Piroska vagyok. Az
unokaöcsém Harmati László, mi ket-
ten vezetjük a Szabó Hengermalom
KFT-t. Vállalkozásunk pontos neve és
címe: Szabó Hengermalom KFT, 2310
Szigetszentmiklós Petőfi u.22.  A ma-
lomüzem, amelyet az én nagyapám
építetett   az 1900-as évek elején,
1919-re lett üzemképes.  Édesapám
1939-ben vette át az üzem
működtetését, amelyet sajnos 1952-
ben államosítottak, de édesapám pár

év múlva visszakerült saját malmába
üzemvezetőként. Az ittlévő lakásunkat
is el kellett hagyni. Itt iskolát ren-
deztek be, itt képezték a malomipari
szakmunkásokat, itt folyt a mol-
nárképzés, melynek oktatója a sors
fintoraként édesapám lett.Ő itt egy
életen keresztül szívvel-lélekkel dol-
gozott, hivatásának tekintette ezt a
szakmát. Ez valóban egy nagyon
érdekes, szép szakma, nincs két  mol-
nár, aki egyformán őrölne.
Nagyon sokat számit a technológia,
és a jó alapanyag, a jó minőségű búza.
1991-ben előprivatizáció keretében
sikerült visszavásárolni az 1952-ben
államosított malmot. Ez egy külön
történet, nagyon nehéz időket éltünk
át. De hála Isten ez idáig sikerült!
Sajnos 2002-ben meghalt édesapám,
azóta Harmati László, az unokája, az
én unokaöcsém vezeti az üzemet,
mint végzett malomipari élelmiszer-
mérnök. Nagyapjától sikerült meg-
tanulnia a szakma minden csín-
ját-binját, szeretetét, a kitartást a
nehéz időkben is. Sokszor éltük meg,
úgy mint a szüleink, nagyszüleink,
hogy nincs tovább, de nem adtuk fel. 
- Mióta árulnak a tordasi piacon?
-A tordasi piacra tavaly év vége felé
kerültünk, a piacszervező Edina, több-
szöri meghívására. Nagyon örülünk
ennek a lehetőségnek, mert ez is al-
kalom arra, hogy minél több ember-
hez eljusson a minőségi élelmiszer.
Ezt már az én nagyapám is szem előtt
tartotta, tudását a minőség szol-
gálatára használta, mindig mondta:"a
jót előbb-utóbb megismerik, és
megszeretik az emberek". A mai világ-
ban ez különösen jó útravaló.
-Miért van az, hogy az Önök lisztje
más, másképpen viselkedik, mint a
máshol vásárolt lisztek?

PIACI HÍREK
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-1995-ös években hozták be a német
szakemberek az új malomipari tech-
nológiát. A nagyüzemek sorra átálltak
erre, hogy olcsóbban termeljenek.
Nekünk sikerült ennek ellenállni, így
megőriztük  a családi hagyományt, a
régi bevált gépeket, technológiát, hogy
minőséget termeljünk, még ha
drágábban is, adalék, és lisztjavítószer
mentesen. 
-Ha így adalék- és lisztjavítószer-
mentesen is lehet lisztet forgalomba
hozni, más miért nem így csinálja?
-Még egyszer hangsúlyozom, hogy
nem csak a jó alapanyag, hanem a jó
technológia is számít, hogy jó

minőséget állítsunk elő. Sajnálatos
dolog, hogy a nagyüzemek elvetették
a jól bevált világhírű magyar malom-
ipari technológiát.
- Honnan szerzik be a búzát?
-Csak hazai búzát őrölünk, magunk
minősítjük saját laboratóriumunkban
a búzákat. Csak jó minőséget vásárol-
unk, hiszen mi nem stabilizáljuk
adalékkal termékeinket, ez ter-
mészetes élelmiszer. 
- A kiadványukban sok jó receptet is
találhatunk. Ezek kinek a kipróbált re-
ceptjei?
-A recepteket az én tapasztalataim
alapján állítottam össze, bár ma már

egy kicsit másképpen csinálom a
kenyérsütést, jóval lágyabbra hagyom
a kenyértésztát, csak egyszer ke-
lesztem, de ezzel kapcsolatos tapasz-
talataimat a következő füzetben
fogom összesíteni. Köszönöm a
lehetőséget, hogy ezt elmondhattam,
és szeretettel invitálok mindenkit,
hogy jöjjön ki a piacra, és vásároljon
jó minőségű magyar terméket, mert
sok érdekes, és minőségi áru található
a piacon.

KÖVETKEZŐ PIACI NAP:
MÁJUS 4.

Habár az idő-
járáson még
nem látszik,
de már tavasz

van. Az ovisainkkal igyekszünk egyre
többet a friss levegőn kint lenni és a
rossz idő ellenére legalább a csoport-
szobákba egy kis tavaszt varázsolni.
A Március 15-ei Nemzeti ünnepünkre
megemlékeztünk, a Katica csopor-
tosok egy szép műsorral tették ezt,
ahova a többi csoportot is meghívták.
Ezúton is köszönjük Ildikó néninek
és a táncosoknak a műsort, amit ez
alakalomból adtak elő nekünk! Sajnos
a rossz idő miatt a Petőfi szoborhoz

nem tudtunk kisétálni. A Víz Világ-
napján különböző kísérletekkel leptük
meg a gyerekeket. Húsvét alkalmából
Bokros László szervezésében egy
nagyon szép bábszínházi előadást
nézhettek meg a gyerekek, és egy kis
ajándékot is kaptak. Köszönjük neki
és az előadóknak! Szeretnénk meg-
köszönni Siebig Hildának és Ervinnek
is, a húsvéti nyuszi csomagot, nagy
örömet szereztek ezzel a gyerekeknek!
Papírgyűjtésünknek nagy sikere volt,
köszönjük mindenkinek, aki hoz-
zájárult a gyűjtéshez! 

Nagymányai Petra

Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő

Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,

gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,

mindenféle madarakat
víg versre tanító.

Ó V O D A I H Í R E K

FELHÍVÁS
Ismételten megköszönjük az iskola javára felajánlott minden támogatásukat, kérjük, hogy személyi

jövedelemadójuk  1 %-ával továbbra is segítsék iskolánkat.

A „Bábel” Alapítvány adószáma: 18486874-1-07 

Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07

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

Teremtőkert Egyesület adószáma: 18144150-1-07



tordasi kisbíró 2013. Április a tordasi önkormányzat lapja

Márciusban is gyönyörű élmé-
nyekkel gazdagították a nézőket,
érdeklődőket művészeti iskolás
növendékeink, és tanáraink. 

Elsőként boldogan tartottunk egy kis táncbemutatót az
óvodában március 14-én délelőtt, előtte ámulattal meghal-
lgatva az ovisok március 15-i műsorát. Az összejövetel végén
megtáncoltattuk az apróságokat, a közös élmény kölcsönösen
hatotta át a gyerekeket. 

Eredetileg 2013. március 16-án rendezték volna meg az elmúlt
év legjobb gyermek és ifjúsági koreográfiáiból összeállított
Országos Néptáncantológiát. A zord idő miatt egy héttel
később, 23-án, Budapesten a Hagyományok Házában huszon-
három együttes között a Pillikék is bemutatta az elmúlt évben
megalkotott „Ki vagy te?” c. koreográfiát. Alkotók és a csoport
vezetői, felkészítői Szabó Szilárd és Németh Ildikó, a zenei
kíséretet a Tüzifa népzenei együttes adta. Vezetője Fazekasné
Domak Anikó, ki a táncos gyerekek ének tudását is egyengette.
Mi voltunk az egyetlen csapat, akiket saját zenész gyermekek
kísértek, vállalva a citera finomabb hangzásvilágát.

Március 21-én, a Hagyományok Házában, úgy tűnik, szinte
hazajárunk ebbe a színházterembe, egy órás gyimesi műsort
adtunk a „Figurás bérlet” keretében, mely egy gyermekeknek
szóló ismeretterjesztő műsor sorozat, évente több alkalommal
rendezik meg, más-más tájegységet érintve. Reméljük
Gyimesről átfogó képet tudtunk adni:  a viseletről, hang-
szerekről, a táncokról, énekről, a néprajzi érdekességekről,
viselkedésmódról, szokásokról.  A legszebb az volt, hogy a
résztvevő növendékek és tanárok példamutató magatartással
és szakmai tudással győzték meg a nézőket és a megrendelőt,
hogy Gyimes szívügye iskolánknak, méltóan képviseltük

testvériskolánk kultúráját. A résztvevők ismételten a Pillikék
legnagyobb csoportja volt 22 fővel, Szabó Gábor és Bagdi Réka
furulyások, Schachay Viktória és Szabó Imola énekesek, Szilá-
gyi Szabolcs hegedűs, valamint zenetanáraink Fazekasné
Domak Anikó, Kovács Márton és Sasvári Bertalan. A tán-
cosokat felkészítette Németh Ildikó és Szabó Szilárd, a műsor
rendezője, szerkesztője Németh Ildikó. A sikeresség ékes bi-
zonyítéka, hogy a néző gyermekek azt hitték Gyimesből
érkeztünk és a rendezők felkértek minket, hogy jövő évben is
készüljünk egy új anyaggal.

Március 25-én, hétfőn a Tehetség Napon, a tordasi
műv.házban is előadtuk a gyimesi műsort, mely érzésünk sze-
rint itthon is nagy tetszést aratott. 

Közben március 23-án délután a Gyúrói Iskoláért rendezett
jótékonysági műsoron is közreműködtünk: a Gatyamadzag
zenekar kalotaszegi muzsikájára Németh Ildikó és Szabó
Szilárd táncolt.

A márciusi sűrű program vége a Húsvétkor megrendezett
Országos Táncháztalálkozó. A „Tágasságot nekünk is…”
zeneiskolások koncertsorozata keretében léptek fel 30-án
13.30 órakor népzenészeink, hatalmas sikerrel Budapesten a
Papp László Sportarénában. Műsorukon Magyarpalatkai,
Kalotaszegi, Magyarszováti és Gyimesi dallamokat, éneket
hallhattak és gyimesi táncokat láthattak a nézők. Közre-
működtek: Turú András tánc és hegedű, Szilágyi Szabolcs
hegedű, Konczos Vince, Kerényi Tamás brácsák, Kovács Már-
ton tanár úr bőgő és ütőgardon, Sárossy Gyula furulya, Nász-
tor Eszter ének és tánc. Büszkén figyeltük tanítványainkat,
milyen természetesen él bennük a népzene, a tánc, menyire
meg tudták mutatni tehetségüket, felkészültségüket. 
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Ezúttal is köszönöm a tanárok lelkiismeretes felkészítését, sok
sikert kívánva a további megmérettetésekhez, valamint őszinte
elismerés illeti a szülőket, állandó odaadó segítségükért! 
Sok-sok esemény előtt állunk, melyekről a következő számban
számolunk be részletesen.2

Előzetesen felhívjuk a figyelmet:

Április 30. kedd, 17 óra Májusfa állítás a sportpályán, összes
(1-2-3.) néptánc csoport fellépése!!!

Május 6. hétfő Tánc- és zenebemutató koncerteket tartunk -
Tordas iskola, óvoda, Gyúró iskola, óvoda (reggel 8 órától
folyamatosan), melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
mindez egyben jó alkalom arra, hogy betekinthessenek a helyi
művészetoktatás munkájába, kínálatába.

Beiratkozás:
Május 13-14-15. hétfő-kedd-szerda, 9 órától 16 óráig a műv.
iskola irodáján. Minden tanulónak évente újra be kell
iratkozni, tehát a több éve ebbe az iskola típusba járó
növendékeknek is ismételten be kell iratkozni! Az új
növendékeket szeretettel várjuk! Az induló szakok változat-
lanok: népi hangszerek – furulya, hegedű, brácsa, bőgő, tam-
bura, ütős, citera, ének, klasszikus hangszer – furulya, tánc –
néptánc. 
Pótbeiratkozás: június 6-7. 

Év végi vizsgák:
Május 23. csütörtök néptánc (tanórák időpontjában) 13-18
óráig, csoportonként
Május 27. hétfő zenei vizsgák 13 órától (a csoportbontást
külön közöljük)
Május 28-29. kedd, szerda szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
Május 30-június 3. Gyimesi kirándulás, Gyermeknapi Fesz-
tiválon fellépés.
A résztvevőket felmérjük és a hirdetőtáblákon közzétesszük. 
A kirándulással kapcsolatos szülői értekezlet: május 14. kedd,
18 órakor a táncteremben.

Pihenjen Erdély egyik legszebb vidékén,
a Csíki-havasok szívében, a Gyimes-szorosban.

Boglárka Vendégház Gyimesközéplok - Hidegség-
pataka

Tel:+36302876773
www.gyimesiszallas.hu

Boglárka Vendégház



Bő egy éve, egy izgalmasnak tűnő pá-
lyázati felhívást mutatott Kogi (Botta
Veronika). Helyi termék előállítása,
valamint olyan termékek előállítására
lehet tanítani az érdeklődőket,
amivel később akár jövedelem
kiegészítésre is szert tehetnek. Ételek
készítése kapcsán gondolkodjak el.
Szeretem a kihívásokat és rögtön
elkezdett pörögni bennem ezer gon-
dolat mi az, amit, ha megsütünk,
megfőzünk piacképes tud lenni.

A kiírásban különböző kritériumok-
nak kellett megfelelni. Többek
között meg kellett alkotni egy helyi
kurióziumot is. Ezen felül olyan
ételeket kell készíteni amiben fel-
használjuk a helyi termelők alap-
anyagait, így megélhetést biztosítva
számukra is.
Megtermelik, elkészítjük, megveszik
és odahaza megeszik. Akár a
mondókában: ez elment vadászni,
hazavitte, megsütötte… mind
megette, és mindenki boldog. Azóta
már sikeresen megfeleltünk a
feltételeknek, és túl is vagyunk jó pár
dolgos, élesztő szagban úszó, sütős
délutánon. A gyermekbetegségeinket

kezdjük kinőni, hiszen ha valami
olyan dolgot csinálunk, amit ezidáig
nem, és csak papírra fektetve láttuk
a megvalósítását, a gyakorlatban az
adott helyzethez kell igazítani. 
Gyúrtunk már tésztát, amit gye-
rekkoromban a konyha asztalnál ülve
néztem, ahogy anyukám hajszál
vékonyra vág méretre. Mi már mo-
dernizált, gépesített változatban
tehettük, rendületlenül tekerve a
tésztavágó szerkezet karját. Mi
örültünk a látványnak, a masináink
pedig annak, hogy végre kikerültek
a dobozból. Mert számtalan történet
került elő, kinek hány éve lapul a
polc legalján vagy éppen a legtetején
porosodva a gépezet.
Hajtogattunk pogácsát, készült
sütemény, torta, palacsinta, míg
végre pár hete elkészítettük a helyi
kuriózumnak szánt TORDASI
ÉDES-re keresztelt diós-mézes ke-
nyerünket is. Mi több a kenyerünk
már be is mutatkozott április 6-án.
A tavaszi zimankóban kóstolót tar-
tottunk a mi kis helyi piacunkon.
Ha csak arra gondolok, hogy közel
tíz, katonákra szeletelt kenyeret kós-
toltattunk az arra járókkal, majd pár
óra múlva a kiürült kosárral és a
hidegtől elgémberedve tértünk haza,
sikeresnek mondható a megalkotott
kenyerünk.
A cél az, hogy minden tordasi asz-
szony, lány készítse, hogy ha
vendégül látunk akár az ottho-
nunkba, akár a település ren-
dezvényeire érkező vendéget, azt
bátran, büszkén kínáljuk vele. 
Ezzel a szándékkal osztom meg most
ennek a kenyérnek a receptjét.
Remélem sok öröme lesz benne min-

denkinek, aki elkészíti és aki elfo-
gyasztja annak is egyaránt...

TORDASI-ÉDES RECEPTJE:
45 dkg finomliszt
5 dkg darált dió
5 dkg darabolt dió
1 kávéskanál só
2 dkg élesztő
2-2,5 dl víz
2 evőkanál méz
kevés cukor az élesztő felfut-
tatásához.

A lisztet átszitáljuk, hozzákeverjük a
darált és darabolt diót, valamint a
sót. Az élesztőt kevés vízben felfut-
tatjuk, a maradék vízzel és a mézzel
a lisztes keverékhez adjuk és
kellemes, rugalmas tésztát dagasz-
tunk. Miután megkelt, lágyan át-
gyúrjuk, megfelezzük, megfor-
máljuk, és bevagdaljuk, majd újra
kelesztjük. 185 C-on 40-50 percig
sütjük. (A sütési idő természetesen
sütő függő, ki kell tapasztalni. Ha
szépen kong mikor megkopogtatjuk
az alját, elkészült a kenyerünk.)

Raffer Gabriella
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A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI

Étel készítési tanfolyam
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Kerámia tanfolyam
Ismét összegyűlt egy alkotni és
kikapcsolódni vágyó remek csapat.
Ezeken a délutánokon Kovács Erika
segítségével hétről hétre új technikák
elsajátításával, adott keretek között
indul a munka, de nem szab
határokat az egyéni kibontakozás-
nak. Itt merészek, bátrak, kreatívak
lehetünk, és a sikerélmény már első
alkalommal megadatik még a
kezdőknek is. Az elkészült mű-
alkotásokat a későbbiekben örömmel
használjuk, vagy különleges kie-
gészítőjévé válhat otthonainknak.

Beck Réka

Május 3-án 19 órától
FILMVETÍTÉS : Keleti szél
A filmvetítés után beszélgetés a film
operatőrével Dénes Zolival.

Miqueu (Michel) zenész. Provence-
ben él egy kis faluban feleségével,
Nikével, aki magyar. A fia Baltazár
24 éves, hegedűs. Michel meghívást

kap, hogy csináljon egy koncertet
Budapesten, magyar zenészekkel.
Michel megkéri Baltazárt, hogy
segítsen. Elindulnak. Baltazárnak ez
az utazás a gyökerekhez való vissza-
térést is jelenti, hiszen ő félig magyar.
Michelnek pedig jó alkalom fel-
keresni a barátokat, akikkel harminc
éve zenél együtt. A budapesti
Táncháztalálkozóra érkeznek, ahol
Michel elkezdi összeszedni a
zenészeket a tervezett koncerthez.
Azután Budapesten próbálnak
Sebestyén Mártával, Sebő Ferenccel,
Ökrös Csabával, Dresch Mihállyal.
Végül létrejön egy koncert a régi és
új barátokkal az A38 állóhajón. Min-
denki ott van. A koncerten Michel
francia, spanyol (és egyéb) occitán
dalaira a magyarországiak egy-egy
sajáttal válaszolnak, ezáltal egy felejt-
hetetlen párbeszéd jön létre a zene
nyelvén, ami végleg feloldja a
kultúrák és a személyek közötti
távolságot. Zenei utazásról van szó
térben, időben, lélekben.

Egy fiatalember a gyökereit keresi,
egy idősebb a régi barátait... Vala-
hogy úgy, ahogy mindannyian ke-
ressük a helyünket a hagyományban,
Európában. A történet létező
személyekből bomlik ki.

Május 25-én 19 órától
ZONGORAKONCERT

Marco Bianchi olasz
zongoraművész előadásában

ezzel egy időben 
SZŐTTES és KERÁMIA

KIÁLLÍTÁS
a Teremtőkert Tanfolyamot végzett

felnőttek alkotásaiból
VÁRUNK MINDENKIT

SZERETETTEL!
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Egyházi Hírek

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Hozzon a mai nap belső békét a szá-

modra.

Bízz az Istenben annyira, hogy tudd,

pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne felejtsd el a végtelen

lehetőségeket, amelyek a hitből

erednek.

Használd az adottságokat, amelye-

ket kaptál, és add tovább a Sz-

eretetet, amely megadatott szá-

modra.

Légy elégedett abban a tudatban,

hogy az Isten gyermeke vagy.

Legyen ez a tudat teljesen a Tiéd, és

adja meg lelkednek a dal, a tánc,

ahála és a Szeretet szabadságát.

Ez mindannyiunké.

Avilai Szent Teréz imája

ÚJRA NYÁRI TÁBOR
Augusztus 10-15-ig újra nyári tábor

Iszkaszentgyörgyön! Aki ott volt az

úgy is tudja, aki csak a legendát hal-

lotta most személyesen is megta-

pasztalhatja a közösségben levés

örömét! Részletek hamarosan…

Rendszeres alkalmaink:

Minden vasárnap

10 órakor szentmise.

Péntekenként

18.00 órakor zsolozsma.

Programjainkról részletes
információ található

honlapunkon:
www.tordasrk.hu

május 3. 
18.30 elsőpénteki szentmise, előtte 17.45-től gyóntatás

május 5. Húsvét 6. vasárnapja –
10 órakor kezdődő szentmise keretében az

Édesanyák megáldására kerül sor

május 12. Húsvét 7. vasárnapja - Jézus Krisztus

mennybemenetelének ünnepe 

10 órakor szentmise

május 19. Pünkösdvasárnap – 
10 órakor szentmise

május 25. szombat  
napközben gyereknapi egyház-községi vigasság,

Szentháromság-ünnepi előesti szentmise,

este 18 órakor

május 26. vasárnap 
Szentháromság ünnepe, gyalogos zarándoklat

a gyúrói templom búcsújára, gyülekező reggel 8-kor a templom előtt

Következő havi alkalmaink:
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Március elején a Vasárnapi Iskolai

Szövetség (VISZ) munkatársai láto-

gatták meg gyülekezetünket. 

Az Istentiszteleten Csikós Mihály,

Fejér- és Komárom-Esztergom me-

gye területi munkatársa, és egyben

a szervezet országoskoordinátora

tartott igehirdetést, melyben Jézus

szaváról, és annak napjainkra

vonatkozó üzenetéről szólt: „Enged-

jétek hozzám jönni a kisgyer-

mekeket, és ne tiltsátok el tőlem

őket, mert ilyeneké az Isten

országa.” Mk 10,14

Az alkalom délután előadással és

közös beszélgetéssel folytatódott

Ferenci Gábor, a szervezet országos

vezetője közreműködésével. A gye-

rekek hitre nevelésének téma-

körében olyan kérdésekre kap-

hattunk tőle gyakorlati válaszokat,

melyekkel a családi élet és a gye-

reknevelés mindennapjaiban előbb-

utóbb mindannyian szembesülünk:

Mi a feladatunk szülőként a gye-

rekek hitre nevelésében? Van –e

egyáltalán feladatunk azon kívül,

hogy a gyermek általunk, felnőttek

által találkozik a keresztény hittel, a

családunk mindennapjaiban megéli

annak minden ünnepét?

A gyülekezet hogyan segíthet a

gyermeki hit növekedésében, mi-

lyen alkalmak, rendezvények által

közvetíthetjük Krisztus szeretetét és

megváltását a gyerekek felé?

Milyen, a VISZ által nyújtott esz-

közök és módszerek állnak ren-

delkezésünkre mindezen szülői és

közösségi feladatok sikeres végre-

hajtásához?

Az Istentisztelet és az előadás ideje

alatt Istenes Rita, a szervezet

munkatársa tartott foglalkozást a

gyerekeknek.

A nap szeretetvendégséggel zárult,

ahol kötetlenül beszélgethettünk a

minket érdeklő témákról egymással

és a vendégekkel egyaránt.

Köszönjük nekik a tartalmas napot,

és köszönjük a jelenlévőknek a rész-

vételt. Köszönjük továbbá a gyü-

lekezet azon tagjainak a munkáját,

akik a szeretetvendégség szer-

vezésében részt vettek, finom enni-

innivalókkal látták el az egy-

begyűlteket.

2013. május 11-én, szombaton

Beleden kerül megrendelésre

„Elengedett adósság” címmel az idei

egyházkerületi missziói nap. Gyüle-

kezetünk nagybuszos utazást

szervez azoknak, akik szeretnének

részt venni az összejövetelen.

Szándékukat kérjük május 5. vasár-

napig jelezzék a parókián.

A program részleteit jelen lap-

számban, és közösségünk inter-

netes oldalán olvashatják

(http://www.tordas-

gyuro.blogspot.hu/). 

Szeretettel hívunk és várunk min-

denkit Pünkösdi ünnepi alkalma-

inkra!

Május 20-án, Pünkösd hétfőn

Gyülekezeti napot tartunk Gyúrón.

Kérjük, a további részletekért fi-

gyeljék a hirdetményeket, illetve

honlapunkat!

Szintén május 20-án, hétfőn 16.00

órától rendezzük a már hagyo-

mányosnak számító Pünkösdi Zenés

Áhítatot a tordasi evangélikus temp-

lomban, az evangélikus és a kato-

likus gyülekezet kórusainak és

zenészeinek közreműködésével. Az

alkalom szeretetvendégséggel zárul. 

További információkért, kérjük lá-

togassák meg honlapunkat:

http://www.tordas-

gyuro.blogspot.hu/

Kokaveczné Árvai Erika

Vasárnapi Iskolai Szövetség Missziói nap a
Dunántúli Evangélikus

Egyházkerületben

Pünkösd
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„Tágas égen andalog! Tán te vagy,

vagy én vagyok?” Ezek a szavak és a

hozzá tartozó dallam mindenki

fülében ismerősen csenghet. A

hónap elején Levente Péter és

Döbrentey Ildikó ajándékozott meg

minket kacagó koncertjével. Nem-

csak a gyerekek közül választott

főszereplők, de a nézőtéren ülő ki-

csik és nagyok is boldogan feled-

keztek bele a Péter bátyó teremtette

sajátos színházi hangulatba. 

A délután második fele már csak a

szülőknek szólt. A művész házaspár

saját életén keresztül megélt pél-

dákkal gondolkodtatott el bennün-

ket a házasságról, az egymás iránti

tiszteletről, szeretetről. Így nyilat-

kozik erről Levente Péter egy ko-

rábbi interjúban:

„– Szerintem minden házasság egy

hármasszabályon alapul: a test-

szellem-lélek kapcsolatán. Először a

kiválasztott személyt testi valójában

tapasztaljuk meg. Ha vonzónak

találjuk testileg, akkor érdekel, hogy

vajon tudunk-e beszélgetni is, ez a

szellemi kapcsolat. A harmadik, a

lelki kapcsolat teljesíthet ki egy

házasságot. Ez utóbbi a leg-

fontosabb, az hogy megbízunk-e a

másikban, rá merjük-e bízni az

életünk. Ez viszont kevés marad, ha

ezt a szövetséget nem adjuk Isten

kezébe, nem bízzuk rá életünk. Min-

den jó házasság a lelki kapcsolaton

kell alapuljon, vagyis a hármassza-

bály időbeli sorrendje meg kell for-

duljon. Előre kerül a lélek, a

megbízhatóság, ezt követi a szellem,

a beszélgetni tudás és harmadik, de

lényeges a testi örömszerzés isteni

ajándéka. A házasság az „egész”-

séget, vagyis egy egész nő és egész

férfi harmóniára törekvő kapcso-

latát jelenti, mely a kölcsönös

tiszteleten kell alapuljon. Fontos

tudnunk, hogy minden nő királynő

és minden férfi az ő királyi párja, lo-

vagja. Ezért tehát a nők és férfiak ne

fukarkodjanak a dicsérő szavakkal

vagyis igyekezzünk egymásnak több

mennyei, mint pokoli pillanatot sze-

rezni. Hisz a mennyország és a pokol

itt a földön kezdődik.” (Forrás: Ér

hangja – Székelyhíd és környéke

havilapja 2012. május 6. 

webhely:

http://erhangja.ro/blog/kanape/

%E2%80%9Eha-sok-a-kenyered-

osztogasd-szet-rad-ne-szarad-

jon#more-4540)

Az evangélikus gyülekezet nevében

köszönjük Vargáné Veszeley Erzsé-

bet fáradhatatlan szervező mun-

káját, nélküle ez az este nem

valósulhatott volna meg. Köszönjük

a művelődési ház munkatársainak,

Simonné Bucsi Brigitta és Neuverth

Kristóf segítségét a rendezvény

lebonyolításában, illetve Czirják

Gábornak a hangosítást. Köszönjük

Kitzingerné Puskás Ildikónak, és

Kitzinger Ildikónak, hogy a

szülőknek szóló előadás ideje alatt

kézműves foglalkozást vezettek a

gyerekeknek. És végül, de nem

utolsó sorban köszönjük minden-

kinek, aki eljött erre az ünnepi alka-

lomra.

Az esemény teljes bevételét a tor-

dasi templom felújítására fordítjuk.

Jótékonysági előadás

16
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Május hónap során számos olyan

gyülekezeti programot ajánlunk az

érdeklődőknek, amelyek remé-

nyünk szerint a gyülekezeti

közösség apraját-nagyját megmoz-

gatják. E mostani beszámolóban az

előttünk álló hetek fontosabb

közösségi programjait vesszük

sorra.

Édesanyák napja. Május első vasár-

napján (5-én) az édesanyákat ünne-

peljük. 10 órakor közösségi

istentiszteletünk lesz, melyen külön

hangsúlyt kap a szülőkért, főképp az

édesanyákért, nagymamákért mon-

dott hálaadás. Ebben a köszönet-

mondásban segíteni fognak a

hitoktatásban részt vevő gyer-

mekek. Az istentiszteletet követően

szeretetvendégségre hívjuk a

gyülekezet minden tagját.

Konfirmáció. Május 9-én, 18 órakor

kezdődő istentiszteletünkön az Úr

Jézus mennybemenetelét ünne-

peljük. Azt követően tesznek vizsgát

a konfirmációra készülő fiatalok. Az

ünnepélyes konfirmációs isten-

tiszteletre május 12-én, vasárnap 10

órakor kerül sor.

Pünkösd előtt, május 16,

csütörtöktől, esténként 18 órai

kezdettel Evangélizációs alkalmakat

tartunk. Pünkösd vasárnapján és

hétfőjén 10 órától az Úr asztalát is

megterítve ünnepeljük a Szentlélek

kitöltetését.

Orgonakoncert. Május 26-án a

szokásos délelőtti istentisztelet mel-

lett a délutáni órákban Orgonakon-

certet tervezünk templomunkban.

(További részletek hamarosan!)

A programok szép bőségét kínálva

reméljük, hogy lelki táplálékot és

felfrissülést nyer mindaz, aki a re-

formátus gyülekezet közösségébe

ellátogat a következő hetekben!

Szeretettel hívjuk!

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Lelkészi Hivatal:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519

Mobil: 20/445 6656

E-mail:

gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

Hivatali ügyelet: 

Hétfő: szabadnap

Kedden és Szerdán a

délelőtti órákban (8.30-12.00)

Pénteken és Szombaton a

délutáni órákban (14.30-17.00)

Hivatali időn kívül is szeretnénk

készen állni minden lelki

szolgálatra.

Rendszeres alkalmaink:

Szerda 18 óra: Bibliakör 

Péntek 19 óra: Péntek esti

beszélgetések (kéthetente)

Szombat 16 óra:

Konfirmációs óra

Vasárnap 9 óra:

Gyermek-istentisztelet

Vasárnap 10 óra:

Istentisztelet

Ünnepi alkalmaink:

Május 5. vasárnap 10 órától

Anyáknapi  közösségi isten-

tisztettel

Május 9-én, 18 órakor 

Konfirmáció

Május 12-én, vasárnap 10

órakor konfirmációs isten-

tisztelet

május 16, csütörtöktől, es-

ténként 18 órai Evangélizációs

alkalmak

Május 26-án vasárnap

Orgonakoncert

Közösségben

Csanádi Imre: Naphívogató

Süss föl nap,
fényes nap,

kis kakas kukorékol,
megvirrad.

Csillagok kialusznak,
kósza ködök szakadoznak,
arany ajtók hasadoznak,-

süss föl nap!
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Lakossági Tájékoztató

Amint az sokunk számára köztudott a
„vadászati jog a földtulajdonosok
vagyonértékű joga”.

A vadászterületek 10 évenkénti
kialakításakor a vadászati földtulaj-
donosi közösség közös képviselőt
választ, megköti a haszonbérleti
szerződést, egyúttal meghatározza a
haszonbérleti díjat is. Így történt ez
2006 őszén is.  Ezt követően
a Fejér Megyei Vadászati Hivatal által
jóváhagyott és kijelölt Tordas-Gyúrói
Vadgazdák Vadásztársaság
2007.03.01.-től mint vadászatra jogo-
sult (haszonbérlő), a haszonbérleti
szerződésben számára megállapított
éves haszonbérleti díjat ( 210.650Ft )
minden év májusában  átutalta a
képviselő által megjelölt bankszám-
lára. ( A törvény rendelkezik így,- a
vadásztársaságnak nincs joga a
közvetlen kifizetésekre!)

A vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról, szóló
1996. évi LV. Törvény ( Vtv.) végre-
hajtási rendeletének (Vhr.) 13. § (1)
alapján a Vtv. 14. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint: „a képviselő köteles
az egyes földtulajdonosok tulajdoni
hányadairól nyilvántartást készíteni, és
a vadászati jogból a tulajdonosokra
eső terhet, illetve hasznot a nyilván-
tartás szerint megosztani, illetve eltérő
megállapodás hiányában évente meg-
fizetni,” mindezt  a  30 napra
kifüggesztett hirdetménnyel össze-
hívott módon.
Az eljárás részletes szabályait a tulaj-
donosi közösség  „Működési Szabály-
zat”-ának 3.6.7.8. pontjai részletesen
tartalmazzák.

A földtulajdonosok pénze (ez eddig:
1.263.900Ft) tehát  a  közös képviselő
által nyitott bankszámlán található. A
közös pénz tulajdonosok közötti

felosztásáról, vagy más célra történő
felhasználásáról a képviselő által
összehívásra kerülő tulajdonosi
gyűléseken tudnak dönteni a
megjelenő földtulajdonosok, melynek
hirdetménye 30 napra  ki lesz
függesztve az önkormányzati
hirdetőtáblákon.

(3) A Vtv. alkalmazásában a
vadászterületnek minősülő ingatlan tu-
lajdonjoga igazolásaként el kell fo-
gadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hite-
les másolatát;
b) az ingatlan széljegyzettel ellátott tu-
lajdoni lapja esetén a tulajdon bejegy-
zése alapjául szolgáló okirat eredeti
vagy közjegyzővel hitelesített másolati
példányát (mindkét esetben a
benyújtást a földhivatal az okiratokon
igazolta);
c) az ingatlan tulajdonjogának földhi-
vatali bejegyzéséről szóló határozat
eredeti vagy közjegyző által hite-
lesített példányát;
d) a kárpótlási árverés során készült
árverési jegyzőkönyvet vagy
közjegyző által hitelesített példányát,
valamint
e) a földhivatal vagy Földmérési és
Távérzékelési Intézet (a továbbiakban:
FÖMI) által (papíralapú vagy
elektronikus adathordozón) kiadott
földkönyvet vagy tulajdonosi ada-
tokkal kiegészített földkönyv kivona-
tot;
f) a földhivatal vagy a FÖMI által pa-
píralapú vagy elektronikus adathor-
dozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni hányadát, a termőföldek
helyrajzi számait, valamint azok
területét hektárban tartalmazó területi
összesítőt;
g) az ingatlan-nyilvántartási adat-
bázishoz adatátviteli vonalon való
csatlakozással számítógépes hálózaton

történő adatlekéréssel történő
helyszíni adatbemutatást, vagy a tulaj-
donilap-másolat ügyfélkapun
keresztül lekért elektronikus doku-
mentumának helyszíni bemutatását.
(4) A települési önkormányzat
jegyzőjére - amennyiben a tulaj-
donosok törvényes képviselőjeként jár
el - a (3) bekezdésben foglaltakat nem
kell alkalmazni.

(5) A vadászati közösséghez tartozó
föld tulajdonjogának első alkalommal
történő igazolását mindaddig el kell
fogadni, amíg a változást a (3)
bekezdésben felsorolt igazolások
bármelyikével be nem jelentették.

Tisztelettel:

Tordas-Gyúró-i Vadgazdák
Vadásztársaság

Intéző Bizottsága 

(Kinél van a földtulajdonosok pénze?)

Védőnői hírek

Tanácsadás időpontja: szerda

11-13 óráig csecsemő, kisgyermek

és ifjúsági tanácsadás

13:30 - 15:30 óráig nők és várandó-

sok részére tartott tanácsadás.

A tanácsadásra előzetes bejelent-

kezés szükséges.

Tel: 30/312-7672, E-mail: ve-

dono@tordas.hu 

Tanácsadó címe: 2463 Tordas Sz-

abadság u 87.

(Polgármesteri Hivatal háta mögött

az udvarban)

Nagyné Schubert Réka, védőnő
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A nehéz őszi szezon után a céloknak megfelelően kezdtük
a tavaszi szezont. Régi csapatunk, kiegészülve az újonnan
érkezőkkel egy nagyszerű alapozás után, ami kiváló csa-
patszellemmel is párosult, elkezdte a menetelését. 4 baj-
noki mérkőzésen vagyunk túl, amit mind idegenben
kellett lejátszanunk az időjárási viszonyok miatt (elmaradt
2 hazai mérkőzésünk).
A mérkőzések eredményei:
Mány – Tordas 0-4
Pusztavám – Tordas 2-1
Felcsút – Tordas 1-2
Csákvár II – Tordas 1-2
Óriási fegyverténynek tartjuk a két első helyezett

legyőzését, ami a vendéglátók teljes megdöbbenését vál-
totta ki. Örömmel tapasztaltuk, hogy Csákvárra már kb.
30 szurkoló kísért el minket és nagy-nagy ovációval fo-
gadták győzelmünket.
Szerényen, de nagy önbizalommal dolgozunk tovább, hogy
elérjük célunkat: a biztos bent maradást.
Ifjúsági csapatunk is megszerezte első győzelmét a bajnok-
ságban, és folyamatos munkával biztosítjuk a fejlődésüket.
Fiataljaink is végig edzették a téli hónapokat és már alig
várják, hogy elkezdődjenek a Bozsik tornák.
Várjuk szeretettel szurkolóinkat minden mérkőzésünkre
és igyekezünk meghálálni bizalmukat.
Hajrá Tordas!

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
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Ígéretünkhöz híven megkezdtük a felzárkózást!

A kedvezőtlen időjárás miatt várhatóan április 21-én nyitnak pályáink. Felújításra kerül egy pálya
teljes vonalazása és egy háló cseréje is szükségessé vált. Elültetésre került tucatnyi szélfogó tuja az

északi kerítések mellett. Terveink között szerepel a z öntöző víz hálózatának átkötése takarékosabb
vízvételi helyhez. Várjuk az előzetes igényeket tenisz edzésekre.

A tagdíjak fizetése és pályahasználat időpontjainak igénylése az előző évekhez hasonlóan történik.

Egyéb info: +36-30-93-95-017

1. PÁLYAFOGLALÁSI IGÉNYEKET KÉRJÜK A tenisz@tordas.hu CÍMRE ELKÜLDENI

2. 2013. ÉVI TENISZPÁLYA HASZNÁLAT DÍJAI
PÁLYA DÍJAK 30 000,-Ft/ szezon/óra
KIEMELT TAGSÁGI: 20.000,-
TAGSÁGI: 15.000,- ( szabad pályáktól függően játszhat )
TORDAS-GYÚRÓI DIÁK: REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN 1 000,-Ft/család

( 14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat )
ÓRADÍJ: 2.000,- telefonos egyeztetéssel 30-93-95-017

3. PÁLYAHASZNÁLAT SORRENDJE AZONOS IDŐPONT ESETÉN :
1. SZEZONRA FOGLALT PÁLYA 2. KIEMELT TAGSÁGI DIJ
3. TAGSÁGI DIJ 4. ÓRADIJAS 5. DIÁK

4. A PÁLYA KULCSA A BENZINKÚTNÁL ELKÉRHETŐ REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMÁRA.

Nem változott: MINDEN JÁTÉK ELŐTT A PÁLYÁT MEG KELL LOCSOLNI, JÁTÉK UTÁN LE KELL HÚZNI !

Aktuális Információk

Tenisz hírek
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- 2013.03.10.-n Piliscsabán megren-
dezett korosztályos Magyar Kupa baj-
nokságon  Kleman Noémi a Diák  A
(2001) korcsoport 35 Kg-os súlycso-
portjában bajnoki címet szerzett.
- A Diák B ( 2002 ) korcsoportban a
+66 Kg-os mezőnyben Landenberger
Ábel a bronz éremnek örülhetett.
- Március 22.-én övvizsgát tartottunk
ahol minden vizsgázó sikeresen tel-

jesítette a vizsgakövetelményeket.
- A Közép-Magyarországi Regionális
Judo Szövetség 10-14 éves korosztály
részére regionális judo versenyt ren-
dezett Kiskőrösön. Szakosztályunkat
Kleman Noémi és Landenberger Ábel
képviselte. Mindketten első helyezést
értek el.
- Április 7.-én a BHSE. csarnokban
megrendezett  ifjúsági korcsoportos

országos Diákolimpia döntőn
Kalamár Botond a 60 Kg-os súlycso-
portban országos harmadik helyezést
ért el.

Kalamár Domokos
testnevelő tanár/ judo edző 

21

Futóklub Tordason

Magyar Kupa és Országos Diákolimpia sikerek!

Futni .…           Futni??
Kis kocogás néha? Vagy tempósabb futás?

Vagy mindez csak vágy, terv, álom? Jó lenne, de egyedül nem megy?

Vagy már több-kevesebb rendszerességgel futsz is? Már ultrafutó vagy?

Netán részt veszel (vennél) nyilvános futóeseményeken, versenyeken?

Kivel lehet itt ilyesmiről beszélgetni?

Egyáltalán: ki kocog-fut ezen a környéken?

Mi is pont így vagyunk ezzel… Ezért elhatároztuk, hogy lépünk!

Futóklub Tordason
Találkozzunk! Ismerjük meg egymást! Beszélgessünk! Akár fussunk is együtt a jövőben!

Ha érdekel a téma, ha úgy érzed, hogy a fenti kérdések bármelyike eltalált, gyere el!   Várunk szeretettel, 

a Tordasi Futóklub alakuló megbeszélésére

2013. február 24-én 18.00-kor  a

Teremtőkert Alkotóházban, Tordas, Petőfi u. 6.

Tel:  Gaál Tamás 70/3346800; Szabó Attila 20/9365066

Tordas Sportegyesület adószáma: 19820923-1-07

Judo



2012. november 16-án, a tordasi Otthon születésnapi ün-

nepségével egybekötött sajtótájékoztató indította útjára a

„Jövőt nekik is” Alapítvány nyertes projektjét TÁMOP

5.5.2-11/2-2012-0026 „Az értelmi fogyatékossággal élő

emberek társadalmi integrációját segítő önkéntes

tevékenységek népszerűsítő projektje Tordason” elnevezés-

sel. Az eltelt fél év alatt sikeres rendezvények, programok

segítették az önkéntes tevékenységek népszerűsítését, s

kaput nyitott az Önkéntes Pont Tordason, a Sport utca 4/1.

szám alatt. A nyitvatartási időben - de azon kívül is- számos

érdeklődés mutatkozott a program, az önkéntes

tevékenységek végzése iránt, s az alapítványnál regisztrált

önkéntesek száma négyszeresére nőtt. Segítség irányul a

családi háttér nélkül maradt értelmi fogyatékos emberekre

a külső kapcsolatok megtartását célzó  patronáló rendszer

működtetésével, a TT-Tehetség Tükör program keretében

önkéntesek segítik a sérült emberek tehetségek felfedezését,

kibontakozását. Napi segítséget kapnak a biztonságos, nor-

malizált élettér biztosításához, melyben nagy szerepet vállalt

a Schneider Electric multinacionális nagyvállalat LULI

programja. Önkéntes munkával folyik a tordasi otthon

lakótereiben a kapcsolók cseréje, az ellátottak szabadidős

programjai, sport és kulturális életük gazdagítása, de a segítő

önkéntes munka kiterjed  az Otthonban működő  szakmai

műhelymunka népszerűsítésére, az értelmi fogyatékossággal

élők foglalkoztatásának segítésére is. 

Az Önkéntes Pont Tordas – népszerűsítve a közérdekű

önkéntes tevékenységeket-  bemutatkozott megyei ren-

dezvényeken valamint országos kört érintő akkreditált szak-

mai konferencián is, mely a tordasi Otthonban márciusban

került megrendezésre. 

A Martonvásáron, bentlakásos iskolában  élő értelmi fogya-

tékos gyermekek valamint a térségben, családban élő gyer-

mekek és felnőttek is részesei a programnak, mely egyben

erősíti a civil együttműködést, az önkéntesek fogadásába

egyre nagyobb számban bekapcsolódó civil szervezetek

összehangolt, egymást segítő tevékenységét. A civil

szervezeti munka megújulásában, szervezetfejlesztési

lehetőségek feltárásában is szerep jut a koordinálást,

tájékoztatást  felvállaló  Önkéntes Pontnak. 

Rendszeres Fórum (havi utolsó szerda délután) segíti a

tájékozódást, a megváltozott jogszabályi környezetben való

eligazodást a kisebb civil szervezetek számára is. 

Sikeresen működik az önkéntesek felkészítése, mely havi

egy alkalommal az Önkéntes Ponton, önkéntes tréner

valamint a tordasi intézmény szakembereinek segítségével,

vezetésével valósul meg. Három csoportban, 27 önkéntes

vett részt helyi felkészítésben. 

Sikeresnek bizonyult a gánti Fecskepalotában szervezett

program, ahol összesen 60 fő – 30 fő önkéntes és önkéntes

munkára készülő , valamint önkéntes munkát fogadó in-

tézmények 30 dolgozója – rekreációs, motiváló  programok,

ismeretnyújtó előadások részeseként - 3 napos bentlakásos

együttlét alkalmával ismerkedett az önkéntesség társadalmi

szükségletével, hazai keretivel, lehetőségeivel, az ön-

kéntesség területeivel, az értelmi fogyatékos emberekért

végzett  önkéntes munka  specialitásaival. Kialakult az

önkéntességet fogadó mentor rendszer bázisa a tordasi ot-

thonban, mely modellként szolgálhat  az önkéntes munka

fogadását vállaló, a lehetőséggel élni szándékozó bentlakásos

intézmények számára. 

ÖNKÉNTES PONT TORDAS 
Várjuk az önkéntes munka iránt érdeklődőket, az önkéntes

munkára  jelentkezőket az ÖNKÉNTES PONTON!

Bármikor bármely, az önkéntes tevékenységekkel kapcso-

latos kérdésben állunk rendelkezésükre, de érdekes, hasznos

integrált programokat is kínálunk!

Keddenként 8-15 óráig: Tájékoztatás az önkéntességgel

kapcsolatos lehetőségekről, szabályokról, kedvezményekről!

Tanácsadás, jogi, koordinációs segítségnyújtás!

tordasi kisbíró 2013. Április a tordasi önkormányzat lapja

Önkéntes munkával az értelmi fogyatékos em
berek társadalmi integrációjáért……

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
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Szerdán 15-18 óráig:

Tájékoztatás,  tanácsadás.

Műhelymunka önkénte-

seket fogadó vagy fogadni

szándékozó   szervezetek

számára Fórum: utolsó szerda! 

Havi egy alkalommal - a második szerdán - közös

„Főzőcske”  Baba nénivel, aki hagyományos tordasi ételek

elkészítése köré teremt alkotó közösséget!

Csütörtökön 11-19 óra: Tájékoztatás, tanácsadás.  

Minden hónap első és második csütörtökén „Mesenap”

Gabriellával. Várjuk mindazokat, akik szeretnének egymás-

nak adni, örömet szerezni a mesék világának megidézésével.

Előkerülnek a hagyományos diavetítők, a mesék folytatód-

nak, az értékek közös élménnyé válnak, melyben egyformán

részesülhet mindenki:  ép és fogyatékos, kicsi és nagy, fiatal

és idős  EMBER!

Péteken 15-19 óráig: Tájékoztatás, tanácsadás.

Kézműves délután! Minden páratlan pénteken az agyagban

rejlő lehetőségeket hozza közel a résztvevőkhöz  Ilona

középiskolás és értelmi fogyatékkal élő  segítőivel! Havi egy

alkalommal – 3. péntek-

együtt köthetnek, horgol-

hatnak „SZERETET-

TAKARÓT” Marika

nénivel egy 86 éves

önkéntessel, aki kézműves tudományán kívül ember-

szeretetét, a mássággal élők iránti természetes elfogadást is

közvetíti a résztvevők felé. 

Páros szombatok 8-12 óráig: Tájékoztatás, tanácsadás

Figyelem! Az Önkéntes Pont Tordason, a Sport utca 4/1.

szám alatt nyeles telken működik, így „hátra” kell menni, két

nyitott kapun át a telek hátsó részébe!

Az Önkéntes Pontot messziről látható felirat jelzi! 

A +36 30  466 5694 telefonon valamint az

onkentespont@jovotnekikis.hu e-mail címen bármikor

segítség, tájékoztatás kérhető!

Várjuk az önkéntes munkát vállalókat a „MAJÁLIS 2013 -

Programsorozat az értelmi fogyatékos emberekért” ren-

dezvény lebonyolításához, mely 2013.április 27-május 11-

ig, két településen, Tordason és Martonvásáron bonyolódik!

Keressen bennünket az Önkéntes Ponton, Tordason!

B o k r o s  Ve n d é g h á z
Bokros Vendégház 8 férőhellyel, három szobájával,

nappalijával, két fürdőszobájával, felszerelt
amerikai konyhájával kiváló helyszín: családi

kikapcsolódásra, hétvégi pihenésre,
nyaralásra,  családi rendezvényekre, baráti össze-

jövetelekre, gyülekezeti és ifjúsági programok
lebonyolítására. Szívesen állunk rendelkezésükre.

Akadálymentes és SZÉP kártya elfogadóhely!

Gyárfás Endre: Kerekező

Csupa kerék ez a világ:
Nézd a napot odafenn!
Még a szél is kerekezik.

Hiszed-e hogy bukfencezik
fatörzseken, köveken?

Minden gurul, minden mozog:
kerekezik ürge, pocok;
fényvesszővel int a nap,

nárciszok és margaréták,
petúniák, porcsinrózsák

kis kerékké nyílanak,
szemem tárulj kerekre,

patakokra, erekre,
pillangóra, fecskére,
tücsökre és cincérre

gyöngyvirágra, tarackra…
kereken: a tavaszra!

Érdeklődni lehet: Bokros Anna +3620/8863257
Cím: Tordas, Vajda János u.2.

www.tordasivendeghaz.hu
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MAJÁLIS 2013- Programsorozat az értelmi fogyatékos emberekért
Szabadtéri sport, kulturális és hagyományőrző nap

az esélyegyenlőség jegyében
2013. április 27-május 11.

2013.április 27. (szombat)  helyszín a TORDASI OTTHON (FÖÉFO)
Tordas Gesztenyés út 1.)

9h-17h Integrált kézilabda-kupa 
Kézilabda csapatok versengése hivatalos,baráti, alkalmi kapcsolatra épülő nevezés alapján. Cél a sportszerűség
feltétlen érvényesítése mellett a sportág népszerűsítése a játék, a sport szeretete  jegyében. Az integrált kézilabda
torna alkalmával a sérült emberek is részesei lesznek a versengésnek. Díszvendégek: Topáné György Anna, az
1982-es VB. Ezüstérmese, Horváth Ildikó magyar válogatott, Hajnal József nevelő edző, az 1994-es IFI váloga-
tott edzője. 
9h-13h:  Vidám sportversenyek, vetélkedők 

Baba programok
Lovas-program

14 h: A martonvásári Színvarász Ulwila zenekar bemutatója, kerekesszékes táncbemutató, néptánc bemutató a
tordasi otthon Rezeda Táncegyüttesének  előadásában, a Tordasi Szivárvány Együttes szabadtéri koncertje
18 h: A Bananas zenekar koncertje
10 h--14 h:  Házi termékek kóstolója, vására ;   Virágvásár;   Kézműves programok és vásár

2013. május 4. (szombat) helyszín a  FM Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakisk. és Diáko. Martonvásár Bajcsy-Zsilinszky E. u. 32.
9 h Majális Kupa   /Nevezési díj: 6.000.-Ft/
10 h-12 h és 13 h-15 h: Ügyességi játékok kicsiknek és nagyobbaknak
13 h -15.30 h : JÁTSZÓHÁZAK  
gépi képírás, batikolás, folton-folt varrás, bőrözés, és további új technikák kipróbálása,
arcfestés és hennázás az Alkot6tok egyesület tagjainak közreműködésével
13 h -tól: a 2013-as MAJÁLIS kiemelt programja –Honfoglalás-kori bemutató ( JURTA állítás, íjászat, viselet,
néphagyományok, korabeli szokások) baracskai Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület
15:30 h-16 h: "Alkoss nekünk, alkoss velünk" c. rajzpályázat eredményhirdetése, 
Színvarázs Ulwila zenekar, iskola tánccsoportjának fellépése
16h-17h:  A Tordasi SZIVÁRVÁNY Együttes koncertje
17h : időjárástól függően hőlégballon bemutató

2013. május 11. (szombat) helyszín az Autós Bolt udvara, 
Martonvásár Fehérvári u. 77.    Házigazda Bitó Péter vállalkozó és családja
10 h-13 h Kézműves bemutató, vásár értelmi fogyatékossággal élő fiatalok közreműködésével - az újrahasznosítás
jegyében!  

A programsorozat ideje alatt értelmileg  sérült emberek alkotásait bemutató kézműves vándorkiállítás tekinthető
meg valamennyi helyszínen!  Hét közben a kiállítás Tordason, az Önkéntes Ponton (Sport utca 4/1. ), annak
nyitvatartási idejében látogatható!
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A Tordasi Polgárőrség vezetősége egy
új, fiatal taggal kiegészülve, nekilátott
az idei év feladatainak meg-
szervezéséhez, végrehajtásához. Első-
ként az előző évben kapott támogatá-
sokkal rendben elszámoltunk.

A márciusi rendkívüli időjárási
helyzetben többen segítettünk a rá-
szorulókon. A részvevőknek – tag-
jainknak és nem tagjainknak egyaránt
- köszönjük a nemes együtt-
működésüket. Szívmelengető érzés
volt, hogy mindenki, akit ezen okkal
felhívtam, gondolkozás nélkül és
azonnal segítségünkre volt, és azzal
segített, amivel éppen kellett. Jól eső
érzés azt tudni, hogy a bajban nem
vagyunk egyedül, és hogy milyen
sokan vállalnak áldozatot a faluban
élők vagy idegenek érdekében egy-
aránt. Fontos volt az a néhány bejelen-
tés is, amelyek a körülményekre
hívták fel a figyelmet, és a távoli
helyszínről érkeztek. A különböző be-
jelentéseket ezért a továbbiakban is
köszönettel fogadjuk, folyamatosan,
éjjel és nappal, mert a közérdekű be-
jelentéseket soha nem tekintjük zak-

latásnak, hiszen valljuk, hogy csak
akkor tudunk egyáltalán segíteni, ha a
problémát idejében megtudjuk. A
problémától függően, lehetőségeink és
a körülmények függvényében igyek-
szünk minden esetben a lehető legtöb-
bet megtenni. Ez persze azt is jelenti,
hogy nem vagyunk képesek minden
jelzésre, problémára megoldást nyúj-
tani, határainkat nem léphetjük át, a
jelzéseket azonban ilyen esetekben is
köszönettel vesszük. Többször fordul
elő, hogy egy-egy bejelentésre nincs
látható azonnali reakció, de az infor-
máció hasznos. A kapcsolat az Önkor-
mányzat tagjaival, a Rendőrséggel
folyamatos, számtalanszor kérünk és
kapunk segítséget tőlük is.

Feladataik végrehajtásához folyama-
tosan keressük azokat, akik pénzben,
vagy önkéntes munkájukkal segíteni
tudnak. A pénzbeli támogatások eljut-
tatásának legtisztább módja a csekken
vagy bankon keresztüli utalás, kész-
pénzt csak az elnök vehet át. Kérjük,
hogy első sorban nálam, vagy esetleg
a vezetőség többi tagjánál jelent-
kezzenek, akik bármilyen módon

segíteni tudnák közhasznú, a közösség
érdekeit szolgáló munkánkat. Ugyan-
akkor minden alkalommal hangsúlyo-
zottan felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy bármi féle adományt az Alap-
szabályunk és a törvényi előírások be-
tartása érdekében csak az elnök kérhet,
és vehet át.

Előttünk a tavaszi és a nyári szezon.
Ez alatt olyan rendezvény nem lesz,
amelyre adományt kérünk, ezért kér-
jük, hogy senkinek ne adjanak át sem-
miféle támogatást rendezvényekkel
kapcsolatos okok alapján. Legköze-
lebb a szeptemberi Polgárőr Sportnap
lesz, amelyen részt veszünk, szer-
vezőként.

Most következik a személyi adók be-
vallásának záró időszaka. Kérjük,
hogy aki teheti, 1%-a felajánlásával
segítsen bennünket munkánk vég-
zésében.

Tordasi Polgárőrség vezetősége
nevében

Andorfy Ottó elnök

A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Tordasi Polgárőrség Adószáma: 19097439-1-07

CSEH TAMÁS EMLÉKTÚRA 2013. AUGUSZTUS 31.

- Gyülekezés reggel 8.00-ig a Bakáts
téren. Dr. Sztrányay Miklós, az Em-
léktúra szervezője a templom lép-
csőjénél várja a résztvevőket. -
Villamossal Kelenföldre (Bartók Béla
+ Villányi út érintésével) - Vonattal
Martonvásárra (Kérjük Önöket, hogy
menettérti vonatjegyüket elővételben
vásárolják meg!)
- Az erdőn, a gesztenyesoron át Tor-
dasra (50 perc séta a "Ló-folyó" men-

tén) a Cifra-hídig.  Onnan a Hangya-
telepre, ahol a Cseh-család lakott.
TAMÁS első vadonja-  séta: kastély,
templom, iskola, színpadok 15.00.-ig
Emlékműsor. Indulás az állomásra
17.00.-ig.- Érkezés a Déli pályaud-
varra - Tamás sírhelyének felkeresése,
Farkas-rét 19.00-ig.
Búcsú: Iskola utca 20.00.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL

VÁRUNK!
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Tordai (Erdélyi) nagyanyám velünk élt
Tordason. Unokatestvéreim gyakran
jöttek hozzánk, sokszor nyaraltak itt.
Legtöbbször Blaskó János, Péter és
Balázs, a ma neves szobrásza, Kos-
suth-díjas színésze, egri színházigaz-
gatója. Festőművész, tanszékvezető
édesapjuk Cseh Tamás mestere volt.

Tordas állandó közös témánk lett.
A héten is tordasi hadiösvényeinket
emlegettük Tamás 70. születésnapján
és Blaskó János szobrászművész kiál-
lítás-megnyitóján is, de nem szaporí-
tom a szót, inkább idézem a
kiállítás-megnyitót és az arról készült
első beszámolót: „Az embereket jobbá
tenni, szolgálni sokféleképpen lehet.
Jó cselekedetekkel, kitartó, szorgal-
mas, áldozatos munkával, lehet
felemelő szavakkal és lehet mű-
vészettel, némán, akárcsak azt Blaskó
János teszi. A képzőművészet ugyanis
a néma beszéd művészete. Szobrot
alkotni annyit tesz, mint vállalni a
néma szolgálatot.Ez a némaság a
legkevésbé sem fogyatékosság. Azért
van rá szükség, mert éppen azokat a
dolgokat kívánja kifejezni, amelyeket
a nyelv önmagában sohasem mond-
hatna el" - kezdte köszöntőjét Blaskó
János szobrászművész kiállításának
megnyitóján Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke. Saját kérdésére,
hogy mi a közös értelmezési keret,
amelybe belehelyezhetjük Blaskó
János munkáit, így válaszolt: - a keleti

ember nem csupán négy égtájat ismer.
Ha tájékozódik, mielőtt északról délre,
kelet felől nyugatra nézne, először is
arra a pontra tekint, ahol áll. Ez az
ötödik égtáj.
Ha helyesen akarjuk értelmezni
Blaskó János életművét, akkor mielőtt
a világ minden táját, stílusát,
művészetét vizslatnánk, először is az
ötödik égtájra kell tekintenünk, arra a
pontra, ahol állunk. Blaskó János
életműve mi magunk, magyarok
vagyunk.Vágyainkkal, csalódásaink-
kal, törekvéseinkkel, beteljesületlen
céljainkkal, hitünkkel és lemondá-
sainkkal. Nem véletlenül nevezhetjük
őt az ősmagyarság szobrászának.
Blaskó János néma szobrai magyarul
beszélnek. Alakjai harcosok, a magyar
mítoszok hősei, akik emberfeletti
küzdelmet folytatnak, amiben a hús-
vér emberek elbuknának, hiszen nem
kisebb ellenféllel kell szembeszáll-
niuk, mint a felejtéssel, a közöny, az
apátia és a lekicsinylés szellemlova-
saival. A rendezvényen köszöntötte a
megjelenteket Borkai Zsolt, Győr pol-
gármestere is.

Szeretteink rég elmentek már, de em-
lékezni, hazajárni szép kötelességünk.
A Cseh Tamás Emléktúra keretében
idén augusztus 31.-én jövünk Tor-
dasra. Még a Nők Lapja híres
újságírónője, Schaffer Erzsébet is
velünk akar jönni, nem beszélve azok-
ról, akik gyakran jöttek vagy már
nyaraltak itt. 
Sokszor mondtam, írtam: Cseh Tamás,
Tordas Kossuth-díjas művésze is szob-
rot vagy méltó emlékjelet, emlékhe-
lyet érdemelne (Gyöngyössolymos,
Bakonybél stb.után) Tordason is, de
nem szaporítom a szót, inkább idézem
a kiállítás-megnyitót és az arról
készült első beszámolót, hogy a tor-
dasiakra ne legyen igaz:„nem kisebb

ellenféllel kell szembeszállniuk, mint
a felejtéssel, a közöny, az apátia és a
lekicsinylés szellemlovasaival.”

Sztrányay Miklós
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TORDAS AZ ÖTÖDIK ÉGTÁJ

Blaskó János Csaba Királyfi szobrával
Zalaegerszegen

Wass Albert, Blaskó János Székelyud-
varhelyi szoborparkjában és Solymáron
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Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324

Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22/311-325

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

06 20/390-15-05

Védőnő: 06 30/312-76-72

Gyermekorvos: (Martonvásár) 

06 22/460-637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár:

Martonvásár: 06 22/460-019

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 

06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 

(42-es m.); 06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal: 

06 22/467-502

Csatorna üzemzavar bejelentés:

06 20/852-03-52, 06 20/852-03-

53.

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/424-242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80/203-895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

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:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

AUTOSULI
/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.

13-0309-07/

„A” „B” „C” „E” 
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás   
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /

Vezetés .:  Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint 

Fizetés  .:  Több részletben
E-mail  .:  autosuli@citromail.hu

Mobil   .:   06309/11-20-79
/ Pál Péter / 



tordasi kisbíró 2013. Április a tordasi önkormányzat lapja

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Grafika: Kalamár Zuárd
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 30-ig.


