
Művészetoktatás hírei
Sikeresen szerepeltek a Pillikék
táncosai  Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában február 12-én.
A „Figurás” bérlet keretében egy
órás ismeretterjesztő műsort állí-
tottunk össze az erdélyi Székely-
Mezőségen fekvő kicsi falu
Mezőkölpény hagyományaiból.
A műsorban megelevenedett a
helyi farsangi szokás is az ún. „Szép
farsang”. Ez egy szimbolikus lako-
dalom, szigorúan kötött szerep-
lőkkel. Mindemellett a táncosok
szabadon, improvizatív módon
táncolták Mezőkölpény jellegzetes
táncait: a jártatót, a korcsost és a
cigánycsárdást, a nézők és ren-
dezők nagy örömére.

(Folytatás: 9. oldalon)

Mesevár óvoda hírei
Okkal, és joggal örülünk, közel a
tavasz! Bár a telünk nem volt
igazán kemény, nagyon vártuk már
a kikeletet, február 19.-én a
farsangi mulatságunkon „ síppal-
dobbal” , mulatozva űztük el a telet.
Maskarába bújt az óvoda apraja, és
nagyja! A reggeli órákban a szülők
is velünk együtt örültek, fényképen
örökítették meg gyermekeiket, az
óvodások pedig maskarájukat
verssel mutatták be.

(Folytatás: 11.  oldalon)

Sport
A Fradi ismételt nagylelkűségének
köszönhetően az U9-es és U7-es
korosztályaink bekapcsolódnak a
Ferencváros által szabványosított
állandó fizikai és technikai felmé-
rési sorozatba. A felmérés lényege,
hogy gyerekek képességfejlesz-
tését egy negyedévente megtartott
felmérés keretében kísérhessük fi-
gyelemmel, így minden játéko-
sunknak a számára leginkább
megfelelő terhelést és edzés-
munkát tudjuk majd kidolgozni.
A felmérés továbbá segítséget
nyújt az edzőknek, hogy egyes
játékosok milyen poszton vethető-
ek be leginkább.

(Folytatás: 21. oldalon)
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Kisbíró
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“A tavasznak sem mondhatjuk: "Remélem, hogy hamar jössz, és sokáig

maradsz." Csak azt mondhatjuk: "Gyere,  ajándékozz meg a reménnyel,

és maradj, ameddig tudsz.”

(Paulo Coelho)

április 4. Termelői Piac
április 10. Pécsi Rita előadása

április 10. Kávészünet koncert
április 11. II. Jótékonysági Futás
április 24. LAN party
május 1. Duatlon és főzőverseny

Prog ramok

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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• elfogadta, a települési támogatás keretében a pénz-
beli-, és a természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló ren-
deletet
• módosította Tordas Község Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét
• módosította a 2015. évi költségvetéséről szóló ren-
deletet

• döntött a lakásügyekkel kapcsolatos kérelmekről
• elfogadta a Tordasi Sportegyesülettel kötendő céltá-
mogatási szerződését
• módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás, Társulási Megállapodását
• elbírálta a „Kerékpáros pihenőhelyek létesítése, szál-
lítással vegyes vállalkozási szerződés keretében”
elnevezésű pályázatot

Kedves Tordasiak!
Már csak néhány hét van hátra és erőteljes növekedés-
nek indul a természet. Kihasználva az időt, az önkor-
mányzat brigádja kisebb fejlesztéseket és a gondozásra
váró terepek kialakítását végzi. Ilyen volt többek között
a Petőfi szobor környékének kialakítása, a kerékpárút
napelemes kandelábereihez tartozó gödrök kiásása és
ilyen lesz a Gesztenyés út és gyalogút környezetének
rendezése is. A március 16 - augusztus 31-ig terjedő
időszakra egyelőre 2 fő közfoglalkoztatott foglalkoz-
tatására kaptunk lehetőséget. Ezt elosztva, 3 embert
tudunk különböző időpontokban felvenni, hogy segít-
senek a közterületeink gondozásában. Ahhoz, hogy a
település rendezettségét - melyre évek óta büszkék
lehetünk - fent tudjuk tartani, szükséges, hogy a
lakosság is kivegye a részét. Ezért idén is tegyük rendbe
az ingatlanjaink környékét, metsszük le fáinkat,
bokrainkat, és szükség szerint nyírjuk az előttünk lévő
füvet. Ennek eredményeképpen jobban fogjuk ma-
gunkat érezni, hiszen szép, gondozott utcákon, tereken
keresztül közlekedhetünk.
Szépen halad az iskolabővítés építése, melyet a

kivitelező március végére fejez be. A kerékpárútnál
helyére került a 21 db napelemes kandeláber, amely a
tordasi szakaszt világítja meg 30 méterenként. Rö-
videsen elkezdődnek a kerékpáros pihenők építése is.
3x3 m-es fedett pihenő épül: Gyúrón a Kossuth L. utcá-
nak a Rákóczi u. felöli részén, a halastónál a kerékpárút
mellett, Tordason a Gesztenyés út végén, Ráckeresztúr
Ercsi felőli végén a főút mellett és Ercsiben a Duna par-
ton. 6x3 m-es pihenő, 5 eszközös fitnesz park, két ping-
pong asztal és egy 20 férőhelyes kerékpártároló épül
Tordason az iskola alatti területeken. Ezekkel a
beruházásokkal újabb lehetőségünk lesz sportolni, mo-
zogni, javítani az egészségünkön. Ugyanezeket megte-
hetjük a következő rendezvényeinken is: április 11-én a
futásé, május 1-én a duatloné, a röplabdázásé és ter-
mészetesen a főzésé a főszerep.
De míg az újságunk havonta jelenik meg, a településünk
híreiről naprakészen informálunk mindenkit a webla-
punkon (www.tordas.hu) és a facebook oldalunkon
(Tordas Község).
Olvassunk magunkról, vegyünk részt a nekünk szer-
vezett rendezvényeken és tegyünk együtt a településért!

Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Tordas Községért Közalapítvány adószáma:18499986107

Tordas Község képviselőtestülete 2015. február 24én tartott testületi ülésén a következő döntéseket
hozta:
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Az elmúlt hetekben átépült a Sajnovics parkba áthe-
lyezett Petőfi szobor környéke. Elbontásra került a
tönkrement „életfa” és a mellette lévő két virágtartó. Így
egy igazi tér alakult ki az új szobor előtt. A régi leülők
helyére új öntöttvas padok kerültek, így egységessé vált
a park stílusa. A Petőfi szobor talapzata a meglevő két

virágláda stílusához igazodva került kialakításra. A park-
ból a művelődési ház felé vezető régi lépcsők és járda el-
bontásra került és új épült. Ez biztosítja a park mindkét
oldalán az akadálymentes közlekedést, ezzel segítve a
babakocsis kismamák, kerekes székesek és az idősek
közlekedését. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rend-
szere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult.
Kikerültek a szociális törvényből a lakásfenntartási tá-
mogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltá-
nyossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj
szabályai.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015.
március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfen-
ntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési
támogatást köteles nyújtani. 

Mindezek alapján Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotta 2/2015. (II. 25.) önkor-
mányzati rendeletét a települési támogatás keretében
nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
A rendeletben az alábbi ellátási formák szerepelnek:
- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás;
- ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás;

- gyógyszer-kiadásaik viseléséhez kapcsolódó települési
támogatás;
- rendkívüli települési támogatás.
Meghatározott esetben lehetőséget ad a rendelet a
köztemetés költségeinek megfizetése alóli részleges
vagy teljes mentesítésre.

A teljes rendelet a www.tordas.hu oldalon, a „Hatályos
rendeletek” menüpontban az „Egybeszerkesztett hatá-
lyos rendeletek” alatt megtalálható.

Fontos változás március 1-től az is, hogy az aktív korúak
ellátásával kapcsolatos ügyintézési hatáskört a járási hi-
vatal gyakorolja. Így akik foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban, vagy – a rendszeres szociális segély
helyébe lépett – egészségkárosodási és gyermekfelü-
gyeleti támogatásban részesülnek, azok ügyeit a Fejér
Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala
(2462 Martonvásár, Szent László út 2.) végzi a további-
akban.
Ezzel kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy a járási
hivatal ügysegédje keddenként 13-16 óra között ügyfél-
fogadást tart a Polgármesteri Hivatalban.

Dr. Matota Kornél
jegyző

Új szociális rendelet

Befejeződött a Petőfi szobor környékének rendezése

ilyen volt ilyen lett



Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt) 216.§ (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2011. évben került sor. Az
akkor megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 98/2015. (II.11.) KE határozata alapján a bírósági ülnökök megválasztását 2015.
március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamban kell lebonyolítani.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg.

A Bjt. szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állam-
polgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, és az egyesületek - pártok kivételével –
jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alap-
fokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.  A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ül-
nökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Bírósági ülnöknek 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás
hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.  A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban
nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen iga-
zolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

Felhívjuk figyelmét a fent leírt feltételeknek megfelelő állampolgároknak, egyesületeknek, alapfokú és középfokú
nevelési-oktatási intézményeknek, érdekképviseleti szerveknek, hogy jelölhetnek bírósági ülnöknek választható
személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok a www.tordas.hu honlapon letölthetők, ahol a 2015. évi bírósági ül-
nökválasztással kapcsolatban bővebb információk is találhatók.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” nyom-
tatványokat valamint a „Hatósági erkölcsi bizonyítványt” – legkésőbb 

a) járásbíróságra jelölt ülnök esetén 2015. április 09. napjáig juttassák el jelöléseiket (az elfogadó nyilatkozattal
és hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt) személyesen vagy postai úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Közgyűlési Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.), továbbá

b) törvényszékre, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra jelölt ülnök esetén 2015. április 10. napjáig
juttassák el jelöléseiket (az elfogadó nyilatkozattal és hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt) személyesen vagy
postai úton a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztályra (8000 Székesfe-
hérvár, Szent István tér 9.).
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Világítanak a Gesztenyés úti
kandeláberek

Féléves engedélyezési eljárás után égnek a Gesztenyés
út kandelábereinek lámpái. Régi igényt elégítünk ki
ezzel, mert így a Hangya sor mögötti utcák gyalogos
megközelítése is lehetővé vált. A jó idő beköszöntével az
esti sportolás is biztonságosabb és hangulatosabb lesz.

Juhász Csaba polgármester

Hirdetmény
bírósági ülnökök jelöléséről és választásáról



Tordas Község Önkormányzata a III. Kulturális Köz-
foglalkoztatási Program keretében 2 főt foglalkoztat
márciustól. Feladatuk egyrészt a művelődési ház
munkájának segítése, főleg a fotó- és audiovizuális
dokumentálás, másrészt az önkormányzat helytörténeti
gyűjtőmunkájának koordinálása, végrehajtása. Még
januárban pályázatot adtunk be Helyi Értéktár létre-
hozására, melynek sikeres elbírálása esetén a Fejér
Megyei Értéktárral együttműködve Tordason is létre-
hozzuk a helyi értéktárat, ahol összegyűjtjük, rendsze-
rezzük, feldolgozzuk a helyi értékekről szóló
információkat, majd azokat elérhetővé tesszük a
nagyközönség számára is.

Kedves Érdeklődők!

Szeretnénk tovább színesíteni a ház kínálta
lehetőségeket, így az alábbi ötletekkel bővítenénk prog-
ramjainkat. Próbáltuk úgy összeállítani az ötleteket,
hogy az minden korosztálynak nyújtson valami újat. Ter-
mészetesen résztvevők nélkül csekély az esélye meg-
valósulásuknak, így bátorítunk mindenkit, ha bármelyik
megtetszik, jöjjön el. 

Média szakkör
Délutáni foglalkozások, elsősorban iskolás fiataloknak,
de szívesen látunk örökifjúkat is. Előadások, közös
alkotó folyamatok fotó, videó, stúdiómunka, hang-
rögzítés témakörben. Analóg filmhívás, nagyítás, videó
készítés a Hangya Tv oldalra, hangrögzítés a videókhoz,
stúdió megismerése, és még rengeteg érdekesség!

Első alkalom: 2015. március 30. 16 óra

Régi filmek újra
Elsősorban az idősebb korosztálynak szóló koradélutáni
program. A havi rendszerességgel tervezett programon,
együttműködve a Nyugdíjas klubbal, a nagytermet mozi-
nak berendezve vetítenénk leginkább a résztvevők által
javasolt régi filmeket.

Első alkalom : 2015. március 31. 15 óra 

Tango tanfolyam
A név magáért beszél. Párok jelentkezését várjuk,
egyelőre e-mail–ben a muvelodesihaz.
tordas@gmail.com címre. Az első alkalom természete-
sen ingyenes lesz, a további költségeket pedig a létszám
fogja meghatározni, így ha mindenki hoz magával még
egy embert, osztódik az összeg. Megkerestünk egy tánc-
tanárt, és abban állapodtunk meg, hogy a tanfolyam
szeptemberben kezdődik, a pontos dátumról időben
értesítünk mindenkit.

Első alkalom: 2015. szeptember

LAN party
Azoknak a fiataloknak és fiatal lelkűeknek is, akik sze-
retnek hálózaton játszani, havonta egyszer helyet sze-
retnénk biztosítani, és mintegy klub jelleggel
délutánokat szervezni, ahol együtt játszhatnak kedvenc
számítógépes játékaikkal. Ehhez várunk vállalkozó
kedvű önkénteseket, akik segítenének összefogni az ez
iránt érdeklődőket, valamint részt vennének a dé-
lutánok szervezésében.

Első alkalom: 2015. április 24. 16 óra
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A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program

Tordasi Polgárőrség adószáma:  19097439107
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IX. TORDAS DUATLON 
2015. 05. 01.

VERSENYKIÍRÁS
Szeretettel meghívunk minden kedves sportbarátot és érdeklődőt a kilencedik alkalommal

megrendezendő duatlon (kerékpározás + futás) versenyre.
Rendező: Tordas Község Önkormányzata és a HANGYA Művelődési Ház

Helyszín: Tordas, Iskolaudvar
Időpont: 2015. május 1. 10 óra
Nevezés: 8 órától a helyszínen 

Díjazás: az első három helyezett korosztályonként oklevelet és érmet kap

Verseny kategóriák
Életkor
Ifjonc A. 7 - 10 – L/F 12 km kerékpározás 1 kis kör futás

B.11 - 14 – L/F 12 km kerékpározás 1 kis kör futás

Suhanc A. 15 - 20 – L/F 12 km kerékpározás 1 nagy kör futás
B. 20 – 25 – L/F 12 km kerékpározás 1 nagy kör futás

Felnőtt 26 - 50 – N/F 12 km kerékpározás 1 nagy kör futás
Éltes 50 - 60 – N/F 12 km kerékpározás 1 nagy kör futás

Senior + 60 - 12 km kerékpározás 1 kis kör futás
Profi 12 km kerékpározás – 1 nagy kör futás

Nevezési díj: 500 Ft

Indulási alapfeltételek: üzembiztos kerékpár: első hátsó fék, ép futófelületű gumiabroncsok
Kerékpáros védőfelszerelés: minimum kerékpáros bukósisak
Rajtengedély: Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyben.
Versenyszervezők: HANGYA Művelődési Ház 06 20 245 6734
Mindenkinek sportszerű versenyzést és jó szórakozást kívánunk!

I. Tordasi Strandröplabda Bajnokság
2015. május 1.

3 fős csapatok jelentkezését várjuk 14 éves kortól

12-éven felülieknek 
Zsinórlabda Bajnokságot szervezünk

6 fős csapatok jelentkezését várjuk

jelentkezni: 12 óráig lehet kezdés: 14 órakor
Játékszabályok ismertetése a kezdés előtt a
helyszínen.
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Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém megyei
Zeneiskolások IV. Furulyaversenye zajlott Székesfe-
hérváron 2015. február 7-én. Három tanulóval vettünk
részt a megmérettetésen.  A zsűri tagjai: Bánfi Balázs fu-
rulya-művész, tanár (Bp.), Széplaki Zoltán
furulyaművész, főiskolai tanár (Miskolc), Nagy Attila
furulyaművész, tanár. Első korcsoportban Feldhoffer
Anna, második    korcsoportban Boldizsár Kolos, har-
madik korcsoportban Szabó Réka indult. Az elismerés
nem maradt el, Kolos és Anna dicsérő oklevelet-
minősítést, Réka bronz fokozatot ért el. Köszönet Fersch
Andrea tanárnő áldozatos, kitartó eredményes
munkájáért.
Sikeresen szerepeltek a Pillikék táncosai  Budapesten, a
Hagyományok Házában február 12-én.  A „Figurás” bér-
let keretében egy órás ismeretterjesztő műsort állítot-
tunk össze az erdélyi Székely-Mezőségen fekvő kicsi falu
Mezőkölpény hagyományaiból. A műsorban megeleve-
nedett a helyi farsangi szokás is az ún. „Szép farsang”. Ez
egy szimbolikus lakodalom, szigorúan kötött szerep-
lőkkel. Mindemellett a táncosok szabadon, improvizatív
módon táncolták Mezőkölpény jellegzetes táncait: a jár-
tatót, a korcsost és a cigánycsárdást, a nézők és
rendezők nagy örömére. Narrátorként közreműködött
Dr. Sándor Ildikó a Magyar Táncművészeti Főiskola ad-
junktusa, a Magos zenekar és tanáraink Fazekasné

Domak Anikó, Kovács Márton, Németh Ildikó és Szabó
Szilárd. Ez már a hatodik alakalom volt, amire felkérték
iskolánkat, s most is lekötöttek bennünket 2016-ra.
Köszönet a szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak!
A Pesovár Ferenc Népzenei és Népdaléneklési Verseny
döntője Soponyán, 2015. február 27-én került megren-
dezésre. A verseny  házigazdája a soponyai Zichy János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt. A
verseny kiírója, szervező a Fejér Megyei Művelődési
Központ – Művészetek Háza. „A területi előválogatók

még az elmúlt év decemberében indultak, a döntőig
összesen 7 alkalommal  (Dunaújvárosban, Bicskén,
Abán, Tordason, valamint Székesfehérváron 3 helyszí-
nen), szakmai zsűri előtt zajlottak az énekesek és
zenészek versenyei: közel 700 résztvevő mintegy  200
produkciót mutatott be, igen magas színvonalon. Össze-
sen 34 településről, általános és zenei tagozatos iskolák-
ból, művészeti alapiskolákból, zeneművészeti szak-
középiskolából, gimnáziumokból is voltak nevezők, akik
felkészítő tanáraikkal együtt sok-sok órát töltöttek a
népdalcsokrok összeállításával, az előadásmódjuk és
énekhangjuk "csiszolgatásával".  A sok  fáradság igazán
megérte! Aki nézőként, vagy vendégként részt vett a so-
ponyai döntőn, összesen 80 produkciót - gyönyörű nép-
dalokat - hallhatott, tiszta lelkű, szívből éneklő és
muzsikáló gyermekekkel és fiatalokkal találkozhatott.”
– részlet a FMMK honlapjáról.
Neves zsűritagok hoztak döntést: Németh István, a MTA
tudományos munkatársa,  Maczkó Mária népdalénekes
a LFZE tanára, Juhász Zsófia a Fejér Megyei MMK igaz-
gatója, népzenész,  Varró János népzenész, a Hermann
László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI tanára,
Liber Endre népzenész, a Tükrös zenekar tagja. Iskolánk
szép számmal szerepelt, kiváló eredménnyel végzett. A
zene szak összes pedagógusának és a növendékek ki-
tartó munkájának gyümölcse, hogy minden bejutott
résztvevő növendékünk díjazott lett.  

tordasi kisbíró 2015. Április                                        a tordasi önkormányzat lapja

ISKOLAI HÍREK

A művészetoktatkás hírei
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Köszönet a felkészítő tanároknak alapos, magas szín-
vonalú szakmai munkájukért: Fazekasné Domak Anikó,
Fersch Andrea, Kovács Márton, Hegedűs István.
EREDMÉNYEK: Különdíjak, Szabó Gábor „Falvaink
jussa” c. könyvjutalomban részesült, és iskolánk az
elődöntő szervezéséért kapta az elismerést.
Ezüst minősítés: Dénes Koppány, Diósi Csenge, Láng
Eszter ének triója
Arany minősítés: Bagdi Réka népi furulya, Halász-Velner
Hanga szóló ének, Násztor Eszter szóló ének, Kormos
Bodza, Kormos Nóra ének duó, Feld-Tóth zenekar, - tag-

jai Feldhoffer Dániel, Tóth Levente, Tóth Boglárka,
Gatyamadzag zenekar – tagjai Szilágyi Szabolcs, Turú
András, Konczos Vince, Cselikovics JánosKiemelt Arany
minősítés: Szabó Gábor népi furulya
További információk, képek a http://www.fejer
mmk.hu/ honlapon.
Büszkék vagyunk növendékeinkre, tanárainkra!
Derűs, szép tavaszi szünetet és áldott Húsvétot kívánnak
a művészeti iskola tanárai és titkára!

Németh Ildikó

Kedves Olvasó!
A könyvtár soron következő állományellenőrzésére
várhatóan május elejétől kerül sor. A leltározás
előreláthatólag több hetet vesz igénybe, ez idő alatt a
kölcsönzés szünetel.
Természetesen arra az időszakra, amíg a könyvtár zárva
tart, lehet könyvet kölcsönözni. 
Kérem azokat a kedves Olvasókat, akiknél lejárt köl-
csönzési határidejű könyv van, juttassák vissza azt a
könyvtárba.

Köszönettel: Varga Szabolcsné

Tordas Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165107

KÖNYVTÁRI HÍREK
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A költészet napja alkalmából április 10én 10 órai
kezdettel koncertezik a KÁVÉSZÜNET nevű zenekar
a Hangya Művelődési Házban. A belépés ingyenes.

A Kávészünet együttes tagjai, Popovics György és
Németh Ferenc 2005 tavaszán, egy kollégiumi klubhe-
lyiségben ültek, és versesköteteket olvasgattak. A kol-
légiumban évekig szobatársak voltak, így már jól
ismerték egymást. Korábban külön-külön is foglalkoztak
már zenével, de közös pályafutásuk itt vette kezdetét.
Bár különböző stílusú, műfajú zenéket kedvelnek, akkor
a klubszobában jamelésbe kezdtek, melyet valami hirte-
len jött gondolattól vezérelve a versekkel is összekap-
csoltak. Ebből rendszeres tevékenység vált, így születtek
meg első megzenésített verseik, például a Csonka vers,
a Mama.
A két fiatal számára fontossá vált, hogy mások is meg-
szeressék az irodalmat, így iskolákba járnak rendhagyó
irodalom órákat tartani, ezzel népszerűsítve a verseket
az erre egyébként kevésbé nyitott tanulók számára is.
Így tevékenységük nemcsak szórakoztató jellegű, hanem
kulturális szempontból is fontos szerepet kap.

Hitvallásuk.
Az üzenet: a versnek mindenütt helye van. Olyan érzelmi
és gondolkodásmód-beli hatást lehet vele elérni, amilyet
semmi mással. Nem szabad, hogy ez az élmény kimarad-
jon, vagy háttérbe szoruljon a mostani fiatalság számára.

Kávészünet

„Nap kergeti a telet,
Hancúroznak friss szelek.

Nyelvecskéjével a fű
Tavaszt kóstol: Jóízű!

Amikor ezeket a sorokat írom, éjszaka még fagyok van-
nak, reggelre deres a fű, de a madarak már hangicsálnak,
s napközben tavaszillatot hord a szél, és a Nap lágyan
cirógat.
Okkal, és joggal örülünk, közel a tavasz! Bár a telünk
nem volt igazán kemény, nagyon vártuk már a kikeletet,
február 19.-én a farsangi mulatságunkon „ síppal-dob-
bal” , mulatozva űztük el a telet. Maskarába bújt az
óvoda apraja, és nagyja! A reggeli órákban a szülők is
velünk együtt örültek, fényképen örökítették meg gyer-
mekeiket, az óvodások pedig maskarájukat verssel mu-
tatták be. A Csibe csoportban mindnyájan összegyűlve
aztán egymásnak is bemutatkoztak, majd megle-
petésként bábelőadást láthattunk Padlásmesék címmel.

Az előadó, Bölöni Réka, és társa nem idegen számunkra,
már több élvezetes interaktív előadással örvendeztette
meg gyermekeinket. A szülők ismét sok finom sütemén-
nyel, és szörppel látták el az aprónépet. Köszönjük
szépen!
Március 2.-5.-ig lezajlott a fényképezés, és miután a
fényképész, és segítője nagy türelemmel, szeretettel for-
dultak a gyermekekhez, ők pedig bátran, már-már profi
módon pózoltak, reméljük, hogy sok szép képpel örven-
deztethetjük meg a szülőket, nagyszülőket.
Március 3.-án Kása Róza agyagozásra invitálta a Nyuszi
csoportosokat. Megismertetett bennünket az agyag tu-
lajdonságaival, a vele való bánásmóddal, és segítségével
szép tárgyakat készíthettünk. Egy másik foglalkozás al-
kalmával édesanyja, Kovács Erika a műhelyében lát
vendégül bennünket, ahol kiégeti az általunk készített
tárgyakat is. Mindkettőjüknek hálásak vagyunk a
lehetőségért.
A március 15.-i megemlékezésre az idén a Nyuszi cso-
port készült műsorral. A maguk készítette huszár-
csákóban, és pártában emlékeztek, verseltek, és
énekeltek a többi ünneplő csoportnak. A műsor fényét
emelte a Németh Ildikónak, Szabó Szilárdnak, és a Pil-
likék „fiainak” köszönhető néptánc bemutató. 

MESEVÁR
ÓVODA

HÍRE I
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A hónap kiemelt témája még a Víz világnapja alkalmából
a víz felhasználhatósága, nélkülözhetetlensége, a vele
való takarékoskodás fontossága, a víz, mint élettér.
A témával csoportonként ismerkedünk, kísérleteket
végzünk.
Ez a hónap sem múlt el ajándék nélkül, a Porkoláb
családtól, és Kenéz Kirától sok-sok játékot kaptunk,
köszönjük szépen.
A hónap hátralévő részében csinosítjuk óvodánkat
hangulatilag, és lelkileg a Húsvétra készülvén, megis-
merkedünk a húsvéti szokásokkal, ételekkel. Április 1.-
én a csibe csoport látja vendégül a többieket
játszóházzal, majd bábelőadást láthatunk.
Palotai Gyöngyvér locsolóversével bíztatom a
legényeket, és legénykéket a húsvét hétfői sibálás, és lo-
csolkodás hagyományának megőrzésére, valamint a
lányokat, lányos anyukákat hogy fogadják őket sok-sok

hímes tojással, és még több szeretettel, illetve kívánok
áldott húsvéti ünnepeket.

Farkas Istvánné

Palotai Gyöngyvér: Korán reggel

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot

A legszebbre most rátaláltam,
Hogy öntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi. 

Tisztelt Lakosság!
A LOMTALANÍTÁS időpontja: 2015. április 18. szombat

Kérjük, a lomokat csak reggel 7 órára rakják ki! Köszönjük!

A lomtalanítás napján nem helyezhető ki bontási törmelék, autógumi, autókarosszéria,
veszélyes hulladék, zöldhulladék, ág, nyesedék, kommunális hulladék.

A tavalyi tanévben először került meghirdetésre a Fejér
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagin-
tézménye részéről iskola előkészítő tábor. Azoknak az
ötödik életévét betöltött gyermekeknek lett meghir-
detve, akik a tanév során a szakszolgálat által nyújtott
fejlesztésen részt vettek. Az ovisok két turnusra is je-
lentkezhettek, a június 16-20 és június 23-27
időpontokra.  A programok Tordason „nyári indiántá-
bor” keretében zajlottak. Sokat kirándultunk, megfi-
gyeltük a természetet, az állatokat, tollakat, kavicsokat,
faágakat gyűjtöttünk, melyekből érdekes dolgokat
készítettünk. Mivel indiántábor volt, minden nap az ál-
taluk elkészített fejdíszt viselhették, illetve az arcukra
festett indiános motívumokban játszhattak – persze
főleg indiánosat! Reggelente törzsfőnököt választottunk
különböző erőpróba feladatokkal tarkítva a programot.
Ide lettek becsempészve olyan fejlesztő feladatok,
melyeket a gyerekek szívesen megcsináltak.
Finom sósperecet, fánkot is sütöttünk, és még egy kis
fürdésre is volt lehetőségünk. Összességében nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a gyerekek, mind

a szülők részéről. Egyik legizgalmasabb kalandnak a
kiserdőben történő „eltévedést” említették meg.
Az idei tanévben is szeretnénk megrendezni táborunkat,
a tavalyi évhez hasonló programokkal. Reméljük idén is
számíthatunk ilyen érdeklődésre, mert mi nagyon
hasznosnak és izgalmasnak értékeltük ezt a két hetet.

Táborvezetők, 
Nagy Márta és Kiss Krisztina

Nyári indiántábor



tordasi kisbíró 2015. Április                                        a tordasi önkormányzat lapja

12

Kérjük  a  falu  l ak osságát,  hogy  a  futóverseny  ideje  al att

biztassák ,  lelkesítsék  a  versenyzőket !

A  versenyzők ell átására  sz ívesen fogadunk süteményeket,

melyeket  az  i sk ol ában lehet  Aznap  leadni .  
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Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
április 10én pénteken 18 órai

kezdettel Uzsalyné Pécsi Rita előadására a
Művelődési Házba.

Aki esetleg nem találkozott még Pécsi Rita nevével -egy
kedves ismerősöm szavaival élve: "Ami Pál Feri atya a
hitéletben, az Pécsi Rita a nevelésben". Honlapján így fo-
galmaz: Neveléskutató; munkahelye: a pécsi Megyer-
városi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium vezetője,
amatőr egyházi kórus karnagya.  "A nevelés az Élet szol-
gálata" - vallja magáról; ennek módjait kutatja, keresi fe-
leségként az önnevelésben, anyaként, tanárként és
pedagógiai kutatóként is. Mindezt leghitelesebben és leg-
elevenebbül a Schönstatt nevelési mozgalom alapítójánál,
Josef Kentenichnél találta meg. Alapelve, hogyan tanít-
sunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem
életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Elfogult-
ság nélkül állítja, hogy a Kentenich-pedagógia "középen"
van. Mivel a személy eredetiségét képes úgy fókuszba
helyezni, hogy mellette a fegyelmezés, a rend, a határok,
a nevelő személye és a sza-badság mind nagyon fontos el-
emek maradnak. A szabadság például igen hangsúlyos
területe ennek a módszernek, amely úgy véli: a gyerekekre
nem erőltethetünk kívülről rendet, belsővé kell tenniük a
sza-badság iránti vágyat is. A "nevelt nevelőnek"
irányokat és mintákat kell mutatnia a saját életén
keresztül, és mindezt tapintattal, érzékenységgel kell
átadnia. Reményeim szerint ez lehetne egy előadás-
sorozat bevezetője, csak rajtunk múlik... (pedagógusok-
nak kre-ditpont) Szívem szerint Pécsi Rita előadásait

receptre írnám fel mindenkinek! Megszólítja a bennünk
lévő minőségeinket:
- a kiszolgáltatott, őszinte gyermeket; 
- a lázongó kis-, és nagykamaszt; 
- a világmegváltó ifjút; - az érett, felelősségét felvállalni
is tudó Embert; - az összegző, átminősítő szépkorút - az
anyát, az apát, a nevelőt, a pedagógust. Beszél arról, hogy
a néha bizony küzdelmes életszakaszainkban mik lehet-
nek valódi támaszaink, segítő eszközeink ha felismerjük
a valójában oly egyszerű univerzális törvény-
szerűségeket. Beszél aktuális agykutatási eredményekről,
az értelmi intelligencia - érzelmi intelligencia működési
területeiről, sajátosságairól és fej-lesztési lehetőségeiről.
Keressük a választ, hogy vajon az ismeret növelésével,
más emberré, más személyiséggé leszünk-e? Avagy miért
van az, hogy "tudom a jót és teszem a rosszat"? Vajon az
ismereteken kívül mi játszik még szerepet magatartásunk
formálásában és mi az, ami a negatívat felül tudja írni.
A fejvadász cégek ma már miért inkább az EQ-t (érzelmi
intelligenciát) mérik? Jézus miért "csak" péld-
abeszédekkel és együttléttel tanított? Hallhatunk érdekes
kísérletekről, elméletet a "túrós zacskó izmosításáról”,
megismerkedhetünk a nyitott időablak fogalmával; vagy
épp a kritika idegrendszeren belül elfoglalt helyéről. Min-
dezt teszi lendületesen, szórakoztatóan, élményszerűen,
és az előadás végére már mindenki felteheti magának a
kérdést: miért mi már csináljuk?

Az előadás az iskola és óvoda támogatásával és
részvételével valósul meg.

Kulcs a neveléshez
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Az akkori falusi élet nekem nagyon furcsa volt, mert főleg
akkor más volt városban élni. Pár napig amikor hazajöt
tünk, nagyon nehéz is volt megszokni, hogy nem voltak
olyan lehetőségek, amikhez hozzá voltunk szokva. Hogy
volt fürdőszoba, benti vécé, meg ehhez hasonlók; tehát
kulturált környezet. Itt bizony belecsöppentünk abba,
hogy télben, hóviharban, bármilyen időben el kellett
menni hátra a vécére, lavórban mosakodni, meg vizet
húzni a kútból, amikor inni akartunk. Meg más életmód
volt akkor a falusi élet, nagymamáéknál. Olyan egyszerű
dolgos életet éltek, hogy a reggeli felkeléstől kezdve a
lefekvésig szinte megállás nélkül dolgoztak a ház körül
vagy pedig kint a határban. Az jó volt, hogy amikor haza
jöttünk, azt tapasztaltuk, hogy a szomszédokkal meg
főleg a rokonság minden tagjával nagyon nagy barátság
ban és jó viszonyban voltak. Amikor probléma volt,
mindig tudták segíteni egymást. Tudták a gyerekek, hogy
ki a nagynéni, ki a nagybácsi, ki az unokatestvér. Kihez
kell menni segítségért, kinek kell menni segítségért. A
közösségi élet náluk abból állt, hogy egymást segítették
mindig abban a munkában, ami éppen volt. Ha aratás
volt, akkor az aratási munkában, ha kukoricát kellett
törni, akkor a kukoricatörésben. Disznótorkor a család
nak az segített, aki jól értett a böllérséghez, és így tovább.
Ebből állt az, hogy nagyon családpártiak voltak akkor az
emberek. Érdekes az volt nekünk, nehezen tudtuk
megszokni, hogy amilyen házban laktak akkor az em
berek, mi városiak akkor már másképpen éltünk. Torda
son akkor még mindenkinek nagyon egyszerű háza volt,
talán néhányat lehetett volna emlékezetben tartani,
akinek egy újonnan épült háza volt, például ilyen kocka
ház, de akkor nem nagyon volt erre lehetőség. Általában
ilyen hosszú házak voltak, amiknek az volt a felosztása,
hogy középen volt a konyha – jó nagy konyha , és két
oldalt pedig a szoba. Az első volt az első szoba, a hátsó a
hátsószoba. A hátsó szobát csak alvásra használták. A
konyhában viszont majdnem mindenkinél, ha jól emlék
szem, a nagymamánál is beépített tűzhely volt, és
beépített kemence. Mert arra mindenkinek szüksége volt
akkor, ha bent volt a kemence, ha kint volt, mert nem volt
még pék akkor, a kenyeret mindenki magának sütötte
minden héten. Minden háznak a folytatása tulajdonkép
pen egy úgynevezett szűrűvel folytatódott. A szűrűben
volt az állatok takarmánya, az állatoknak a nyugvóhely,
kazalok voltak, meg a trágyadomb, mindenféle ilyen. Attól
függ, hogy mekkora volt a szűrű, hogy mennyire volt

jómódú a gazda. Ha módosabb gazda volt, nyilvánvaló,
hogy nagyobb szűrű kellett. Több állata volt, kocsija volt,
lovai, és így tovább; elkerített udvara esetleg. Ebből lát
szott, hogy tehetősebb vagy szegényebb. Általában a tor
dasi gazdák nem voltak nagyon gazdag emberek. Négy
vagy öt olyan család volt a faluban, aki jobb módú volt,
több földje volt, és foglalkoztatott embereket annak a
növeléséhez, több lova volt, több kocsija; béresei voltak,
akik segítettek neki ebben a munkában. A bútorzat szem
pontjából nem lehet sok mindent mondani, egy pár dolog
még megvan abból, amit a nagymamáék használtak. Úgy
nevezték a konyhában azt a szekrényt, amiben sok min
den volt – nálunk az konyhaszekrény most már – akkor
nekik az az úgynevezett kásli volt. A kásliban volt egy kis
polcos rész, ahol poharak voltak, volt egy nyitható rész,
ahol nagyon őrizték a cukrot, mert nem úgy volt, mint
manapság, hanem ha el mertünk csenni egykét kocka
cukrot, az nagy dolog volt. Zárták is előlünk, mert az
drága dolog volt akkor. Voltak fiókjai, az egyik fiókban
liszt volt, a másikban pedig más dolgok, amiket a hétköz
napokban használtak. A másik pedig ami volt még a kony
hában, az úgynevezett stelázsi – ezek mind német eredetű
szavak, annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy szlovák
származásúak a tordasi emberek; az én nagyszüleim is
azok voltak, Nyitra megyéből származtak, és a nagy
mama is, nagypapa is tudott tótul. Mikor bejöttek az oro
szok, tudott velük kommunikálni, mikor megjelentek a
fegyveres oroszok a konyhában a háború idején. Nem azt
mondom, hogy rendetlen volt a falu, hanem, hogy nagyon
egyforma és nagyon szegény. Nem mutatott gazdagságot,
nem volt gazdag falu Tordas. Kisgazdák voltak, egyfor
mák voltak a házak, egyformák a kerítések, fából voltak,
léckerítések. Még annyira visszatérnék a ház belsejéhez,
hogy az utcai szoba, amit tisztaszobának neveztek, annak
földes volt a padlója. A közelben az a hegy, ami felfelé van,
agyagból volt. A nagymamáék mindig egy csomó agyagot
összeszedtek – olyan bányaszerű volt – és akkor agyagból
készítettek sárfélét, és azzal feltapasztották az egész
padlózatot tapasztódeszkákkal. Nekünk is csináltatott a
nagymama, ilyen kicsike volt, és fogója, mintha egy
súrolókefe lett volna, és megengedte sokszor, hogy amikor
kenték rá azt a kenőcsöt a padlóra, elsimogathassuk. És
a legvége az volt ennek a padozat tapasztásnak, hogy
vödörben megáztatták azt a bizonyos anyagot és ilyen
sárga lé volt, azzal szépen bekenték a tetejét.

Folytatásban: A falu élete

A falu élete
Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.
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Tordasi sport(o)ló Európa Bajnokságra készül

Principessa, a 10 éves sárga magyar félvér kanca Torda-
son él a Bosnyák Lovasudvarban és az idei, Angliában
megrendezendő Európa Bajnokságra készül lovastusa
szakágban.

A lovastusa – régebbi nevén military – eredetileg a ka-
tonalovak összetett, háromnapos versenye volt. Ez a
versenyág több, lóval végrehajtható feladatot foglalt
magában, úgy mint a díjlovaglást, az akadályversenyt
(steeplechase), a díjugratást és a távlovaglást.A sportág
azóta átalakult, és a katonai erőpróbák helyett ma már
egy világszerte ismert és elismert, ló és lovas
összhangját ellenőrző, összetett lovassportról beszél-
hetünk. A mai „modern” versenyek három versenyszám-
ból állnak, melyeket a lovas egy verseny során
ugyanazzal a lóval teljesít. 

Első napon a díjlovagló feladatot mutatják be a lovasok,
melynek során a ló idomítottságát, ló és lovas
összhangját kell minél eredményesebben végrehajtott
gyakorlatokkal bizonyítani. A második napon kerül sor
a terepversenyre, ahol a versenyzők több kilométer
hosszú pályán természetes akadályokat (farönköket,

árkokat, téglafalakat, sövényeket, vizesárkot) küzdenek
le. Harmadik napon, a díjugratásban, egy stadionban
kialakított, verhető akadályokból épített pályán
versenyeznek a lovasok. A végső sorrendet a három
versenynapon elért eredmények alapján határozzák
meg. A lovastusa ilyen értelemben a legkomolyabb ki-
hívást jelenti a lovassportok között, hiszen igen magas
szintű sokoldalúságot követel ló és lovas részéről egy-
aránt – a terepverseny mellett a másik két olimpiai lovas
szakág, a díjugratás és díjlovaglás versenyszámaiban is
meg kell mérkőzni. 
A ló 3 éve kezdett versenyezni ebben a speciális,
sokoldalúságot, bátorságot és lovasa irányában maxi-
mális bizalmat igénylő szakágban. Akkori lovasa
sérülése miatt a lovat Schaller Gábor, a lovastusa szakág
szövetségi kapitánya (mellesleg az egyik legeredménye-
sebb military lovas az országban) kezdte el lovagolni.
Principessa 2013-ban megnyerte a military derbyt és a
kezdő lovak országos bajnokságán második helyezést
ért el. Ezek után 2014-ben magasabb szinten kezdett
versenyezni, és tavaly az Országos Bajnokságon má-
sodik lett, illetve az egész év során a versenyeken
gyűjtött minősítő pontok alapján 2014-ben az ország
legeredményesebb military lova lett.Ezen eredmények
alapján bekerült a 2015-ös felnőtt Európa Bajnokságra
készülő válogatott keretbe. 
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... határtalanul megnövelte irántam
érzett szeretetét

Az Anyaszentegyház öt parancsolata
között áll, hogy évente gyónjál és
legalább húsvéti időben áldozzál.
Az Egyház parancsai, mint Isten
parancsai, az emberért szület-
tek, szeretetből, ahhoz a szeretethez
hasonlóan, ahogy gyermekeinknek
is megparancsolunk mindent, ami
javukra van, testi és lelki
növekedésükhöz-, majdan kitel-
jesedő boldog életükhöz elenged-
hetetlen.
A következő rövid epizód az ifjú
Gandhi életéből elmélkedésre indít
bennünket Isten bűnöket eltörlő
hatalmáról és végtelen megbocsátó
szeretetéről.
A történet a bevezetővel és ma-
gyarázó résszel Szabó Miklós Xavér
OFM (ferences szerzetes) Meg-
bocsátás a Bibliában c. jegyzetéből
való.
"A megbocsátást csak az tudja
megérteni, aki már átélte a megbo-
csátottságot. Nem rituális értelem-
ben vett gyónásról lesz itt szó, ám
annak elemeit lehetetlen nem
észrevenni (vallomás, nem számít-
gató őszinteség, bűnbánattal teli
igénylése a bocsánatnak, erős el-
határozás). 
Gandhi nem bánat vagy megbánás

nélkül igényli a bűnbocsánatot
... Önéletrajzában arról beszél, hogy
15 éves korában aranyat lopott ki
bátyja karkötőjéből. 
Lelkiismerete arra indította, hogy
megvallja bűnét apjának. Szóban
nem merte elmondani, ezért el-
határozta, hogy levelet ír neki, ame-
lyet reszkető kézzel nyújtott át, és
amelyben töredelmesen megval-
lotta bűnét, büntetést kért magá-
nak, végül ígéretet tett, hogy a
jövőben nem követ el semmiféle ha-
sonlót.

"Apám elolvasta a levelet, és
gyöngyszemek peregtek alá orcáin,
megnedvesítette a papirost. Egy pil-
lanatra gondolataiba merülve be-
hunyta a szemét, aztán eltépte a
levelet. Amíg olvasott, felült az ágy-
ban. Most újra visszafeküdt. Én is
sírtam. Láttam, hogy apám szenved. 
Ha festő lennék, ma is le tudnám fes-
teni ezt a jelenetet, olyan elevenen
él bennem. 
A szeretet ama gyöngyszemei
megtisztították szívemet, és le-
mosták rólam a bűnt. Csak aki
maga is tapasztalt ilyen szeretetet,
csak az tudja, mi ez. […] 

Apámnak nem volt természetes
vonása az ilyen fennkölt megbo-
csátás. Azt hittem, haragudni fog,
kemény szavakkal illet, és öklével
veri a homlokát. 
De olyan csodálatosan békés volt – s
azt hiszem, ezt tiszta vallomásom-
nak köszönhettem. 
A bűnbánat legtisztább formája, ha
becsületesen megvalljuk a történ-
teket annak, akinek joga van
meghallgatni az ilyen vallomást, s
megfogadjuk, hogy a bűnt soha
többé nem követjük el. Tudom: val-
lomásom tökéletesen megnyugtatta
apámat, és határtalanul megnövelte
irántam érzett szeretetét. 

A széttépett levél emlékeztet ben-
nünket Szent Pál Kolosszeikhez írott
levele részletére, ahol a szövegben
szereplő cheirografon görög szó
(„kézzel írott okmány”) egyetlen
egyszer fordul elő az egész Újszövet-
ségben. Ez a kifejezés bevezeti az
adós és a hitelező fogalmát, melyet
gyakran arra használnak az
Ószövetségben és az Újszövetség-
ben, hogy az Isten és az emberiség
közötti kapcsolatot ecseteljék vele. "

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Alkalmaink:
Áprilisi liturgikus kalendárium ( a vasárnapi misék 10 órakor
kezdődnek):
Március 29. 10 óra Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja,
Barkaszentelés, Passió Szt Márk szerint
Április 2. 20 óra 30 Nagycsütörtök, szentmise az Utolsó vacsora em-
lékére a lábmosás szertartásával
Április 3. du. Nagypéntek, 15 óra Keresztút-járás; este 20 óra 30 Igeli-
turgia, hódolat a Szent Kereszt előtt, Szentáldozás
Április 4. du. 17 óra Nagyszombat Vigília szentmise, Tűzszentelés,
Húsvéti gyertya megáldása, Feltámadási körmenet
Április 5. 10 óra Húsvétvasárnap, Jézus Krisztus Feltámadása ünnepi
szentmise
Április 12. Az Isteni irgalmasság vasárnapja
Április 26. 10 óra Elsőáldozók szentmiséje a papi és szerzetesi hivatások
vasárnapján

Engesztelő imaóra: április 4. de. 9 óra Nagyszombat
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Gyermekkoromban egy kis evangéli-
umi kiadvány címe nagyon megra-
gadta a figyelmemet. Így szólt: Ki
vagyok én, hogy egy KIRÁLY kész
volt meghalni értem? Ez a kérdés
akkor magával ragadott, bizonyára
bele is olvastam a könyvecskébe,
erre már nem emlékszem pontosan,
annál élesebben maradt meg ben-
nem maga a cím. Húsvét felé haladva
elgondolkoztam ennek aktualitásán. 
Király – így ünnepli Isten Fiát a
virágvasárnapi tömeg öt nappal a
keresztre feszítés előtt. Király –
bíbor köntöst és töviskoronát rak-
nak rá, hogy megcsúfolják. INRI –
Jézus, a Názáreti, Királya a Zsidók-
nak, szól a Pilátus diktálta felirat a

kereszten. Király – aki győztesen jön
vissza a halálból; legyőzve a bűnt, a
Sátánt, harmadnapra feltámad.
A felhangzó kérdés személyes síkra
tereli a gondolatot… ő mindezt
értem tette? Semmi más célja nem
volt ezzel, csak az, hogy rólam is elv-
egye a bűneim terhét, ami elválaszt
Istentől?
Igen, Jézus szemében ilyen drágák
és értékesek vagyunk, hogy emiatt ő
a saját életét áldozta. Végigjárta a
szenvedés útját, ami a győzelem útja
is egyben. De ezt a diadalt, amit a
feltámadás napján, húsvétkor ün-
neplünk, értünk vitte véghez, mert
mi ennyire fontosak voltunk az ő
számára és a mennyei Atya számára.

Ez lehet személyes hitvallásunk,
önértékelésünk és Jézus-
értékelésünk kiinduló pontja.
Az ünnep külsőségei között legyen
ott ez legbelül: Jézus az a Király, aki
kész volt meghalni értem. Ez vigyen
közelebb a húsvét lényege felé.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei:
Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 20/445 6656
E-mail:

gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap:

www.parokia.hu/lap/gyuro

"Titeket, akik halottak voltatok
vétkeitekben […], Isten Krisztussal
együtt életre keltett megbocsátva
nekünk minden vétkünket. El
törölte a követelésével minket
terhelő adóslevelet, amely minket
vádolt, eltávolította azt az útból,
odaszegezve a keresztfára." 
(Kol 2,1314) 

Könyörgés: Kérünk Urunk, indítsd
fel bennünk a bűnbánatot, hogy a
nagyböjti szent időben gyermeki
bizalommal álljunk a mindannyi-
unkat atyai megbocsátással vá-
ró Isten elé, Aki lelkünket új és
ünnepi ruhába öltözteti, hogy
Húsvétkor ujjongó szívvel örvendez-
zünk Jézus Krisztus Feltámadásán!

Jácint atya filmajánlata bűnbánat és
megbocsátás témakörében: John
Kent Harrison A megbocsátás útja
és Jim Hanon A dárda vége című
alkotások.

Salamon Sarolta

Ünnepi alkalmaink:
Április 2. 18 óra – Nagycsütörtöki Úrvacsorás Istentisztelet
Április 3. 18 óra – Nagypénteki Istentisztelet
Április 4. 20 óra – Filmvetítés – Passió
Április 5. 10 óra – Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 6. 10 óra – Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet

Állandó alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szerda 18 óra – Bibliakör
Péntek 18 óra – Konfirmáció
Vasárnap 9 óra – Gyermekistentisztelet

Úton – a húsvét felé 

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SZTYEHLIK SÁNDORNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család
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Áprilisi PROGRAMAJÁNLAT

Önkéntes Pont Tordas
A ,,Jövőt Nekik is” Alapítvány munkatársai áprilisban is várják  Önöket

csütörtökönként  a tordasi Hangya Művelődési Házban!
2463 Tordas Szabadság út 55.sz.

Segítünk, hogy segíthessen!
Sinkó Judit továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket!
Szívesen ad információt az önkéntességről, az értelmi fogyatékossággal élőket

segítő önkéntes tevékenységekről.
Várja Önöket minden csütörtökön 10.00-12.00 óráig.

Kérdéseikre a onkentespont@jovotnekikis.hu e-mail címen is választ kaphatnak!

Csütörtök délutáni programjaink keretében 
"Szitás titkok"  textil újrahasznosítása

Szívesen várjuk a hasznos, élvezetet adó technikák elsajátítása iránt érdeklődőket, az alkotó  közösségi
élményekre nyitott falubelieket, otthon lakókat!                                                                                

Az integrált  kézműves programok időpontja:
Április 16.  Április 23.  Április 30.                                                                                           

15.00-től 17.00 -óráig 

Szeretettel  várjuk Önöket!"Jövőt Nekik is "Alapítvány munkatársai

,,Tavaszi hadjárat  az egészségért”

A ,, Jövőt Nekik is „ Alapítvány rajzpályázatot hirdet 
,,Én és az egészségem”- címmel.

1. Csoport  Óvódások
2. Csoport  Általános iskola alsó osztály
3. Csoport  Általános iskola felső osztály
4. Csoport  14-18 éves korosztály
5. Csoport Felnőttek 

A pályamunkákat A4-es formátumban tetszőleges technikával kérjük benyújtani.
A pályázat hátoldalára kérjük ráírni a nevet, az életkort,  a címet és az elérhetőséget.

A pályázatokat 2015.04.01-ig kérjük leadni csütörtökönként a Hangya Művelődési Házban 10.00-12.00
óra között, vagy a Gesztenyés út 1-ben a portán.

A legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek!

Az eredmény hirdetés a 2015.04.11-én rendezendő
,,Misszió az egészségért”  VII. egészségnapon lesz. 

Valamennyi pályamunka kiállítás keretén belül megtekinthető lesz   az egészségnapi rendezvényen.

"Jövőt Nekik is" Alapítvány , 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
A rajzpályázattal kapcsolatosan információ kérhető Sinkó Judittól az

onkentespont@jovotnekikis.hu  email címen, vagy a 06208243284es telefonszámon
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A Tordasi Polgárőrség 2015. február 23-án megtartotta
éves Közgyűlését. A gyűlésen a tagságon kívül részt vett
Juhász Csaba polgármester úr, Pécsi László, a rendőrség
képviselője, és Bordás Ferenc, a Forum Martini Polgárőr
Egyesület vezetője is.

Andorfy Ottó elnök nyitotta meg a közgyűlést. A
vezetőség tagjai beszámoltak a szervezet elmúlt évi
munkájáról, gazdálkodásáról és a teljesített szolgálatok
statisztikai összesítéséről, valamint ez évi terveiről. Az
Ellenőrző Bizottság részéről az egész szervezet és annak
vezetőinek megfelelő munkavégzésére vonatkozó nyi-
latkozat hangzott el. A közgyűlés a beszámolókat egy-
hangúan elfogadta.

Pécsi László kifejtette a rendőrség elismerő véleményét
a szervezet munkájáról, és ismertette a település és
környezetének bűnügyi statisztikájáról. 

A közgyűlés a vezetőség korábban elhunyt ötödik tagja

helyett újat választott, majd a törvények változásait
követve módosította az Alapszabályt.

Továbbra is fő feladatunk a falu biztonságának, a lakók
és vagyontárgyainak védelme. Módszerünk továbbra is
a település területén éjjel és nappal végzett figyelő szol-
gálat, valamint az egyedi megkeresésekre, felkérésekre
végzett, rendezvények lebonyolításában való részvétel,
azaz az esetenkénti biztosításokban való közreműködés,
és az előforduló váratlan eseményekre való megfelelő
reakció. A szervezet működésében nem tervezünk vál-
toztatást.

A hozzászólások között felmerült, hogy jó az új MTX
151 rendszámú új Suzuki autónk, de ennek rendszeres
takarítása változatlanuk a legrégebbi megoldatlan prob-
lémánk. Ehhez is keresünk jelentkezőt, aki ezzel tudná
segíteni szervezetünket.

Az összejövetel végül egy hosszabb, szabad beszélgetés-
sel folytatódott, immár kötetlen beszélgetés formájában.

Továbbra is várjuk a lakosság támogatását, amelyet
leginkább banki átutalással vagy csekken lehet eljuttatni
hozzánk. Köszönettel vesszük az 1%-ok felajánlását is,
hiszen erre is nagy szükségünk van. Bármiféle támo-
gatást továbbra is csak Andorfy Ottó elnök kérhet és
vehet át. Megújult lendülettel láttunk a tagság létszámá-
nak növeléséhez, hogy a lehető legtöbben tudjunk a
faluközösség érdekében tevékenykedni.

Tordasi Polgárőrség vezetőség

HÍREI

A Magyarországi Tájházak Szövetsége április 25-26-ára meghirdette
a "Tájházak napja" rendezvénysorozatot.

Egyesületünk, csatlakozva a kezdeményezéshez

április 26án
vasárnap tartja a Tájház ünnepélyes évadnyitóját.

Ezen a napon 10és 18 óra között lehet megtekinteni a kiállitott gyűjteményt, mely
ideiglenesen egy helytörténeti kiállítással is bővül. 

Május elsejétől minden szombat, vasárnap és munkaszüneti napon
délelőtt 10-től 12-ig, délután 15-től 18 óráig lehet megtekinteni a

Tájházat ahol, felkészült idegenvezetést bitosítunk a látogatóknak. Egyéb    
alkalmakkor előzetes egyeztetés alapján van lehetőség a látogatásra. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a belépés természetesen ingyenes.

Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület

Tájház Hírek

Tordasi Polgárőrség  adószáma:  19097439107
Bankszámla számunk: 116700090785610070000008
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Fejér Megye I. osztályú labdarúgó bajnokság 17. for-
dulójában felnőtt csapatunk jó iramú mérkőzésen a 2.
helyen álló Velencével 1:1-es döntetlent játszott. A Tor-
das az utolsó pillanatig hajtotta a 3 pontot, de a végén a
Velence meg tudta őrizni a döntetlent. 2 meccs után 21
ponttal a 10. helyen várjuk a folytatást.
Utánpótlás:

Január 18-án rendezték Száron a Schreighart Ferenc
Emléktornát U-13 és U-15 korcsoportban. Csak a
házigazdáktól szenvedtünk vereséget, a többi ellen-
felünket sikerült legyőznünk, így mindkét csapatunk a
második helyen zárta a tornát. Külön öröm számunkra,
hogy mindkét korcsoportban mi szereztük a legtöbb
gólt.

Február 14-én B-döntős ezüstérmet szereztünk a Gár-
dony kupán! 8 ifjú labdarúgó Gárdonyban képviselte a
Hangyákat. Büszkén mondhatjuk, hogy időnként szép
játékkal, megérdemelten szereztük meg a B-döntő má-
sodik helyét. 
A tavaszi szezontól egyesületünket visszahelyezték a
Martonvásári Körzetbe, így újra Martonvásáron veszünk
részt a Bozsik Tornákon utánpótlás csapatainkkal.
A 13 éven aluliak körében március 1-jén került megren-
dezésre a Vitkó Béla emléktorna Érden. A Tordasi
Hangyák csapata a 2. helyen végzett a 6 csapatból úgy,
hogy a csoportjukból az első helyen jutottak tovább.

A mai a napon a Tordas SE vezetői Dragóner Attilá
val találkoztak, ahol átbeszélték az előttünk álló
időszak legfontosabb feladatait és eseményeit.
Csütörtök reggel a Ferencváros népligeti központjában
találkozott a Fradi utánpótlás labdarúgó képzésének
vezetőjével Farkas Örs (TSE elnök) és Farkas Zsolt (TSE
technikai vezető) a Tordas SE képviseletében. A
találkozó legfontosabb pontjai a két csapat után-
pótlásképzésének szorosabb együttműködése, illetve a
tavaszi szezonban előttünk álló közös programok és
szakmai munka pontosítása voltak.
A Fradi ismételt nagylelkűségének köszönhetően az U9-
es és U7-es korosztályaink bekapcsolódnak a Fe-
rencváros által szabványosított állandó fizikai és
technikai felmérési sorozatba. A felmérés lényege, hogy
gyerekek képességfejlesztését egy negyedévente meg-
tartott felmérés keretében kísérhessük figyelemmel, így
minden játékosunknak a számára leginkább megfelelő
terhelést és edzésmunkát tudjuk majd kidolgozni. A
felmérés továbbá segítséget nyújt az edzőknek, hogy

egyes játékosok milyen poszton vethetőek be leginkább.
Az első mérésre már április elején sor kerül, amikor a
gyerekek egy Stadionbejárással egybekötött napot tölt-
hetnek majd el a Fradinál. Az edzésmunkánk fej-
lesztésének érdekében május közepén Tordasra látogat
a Ferencváros megfelelő korosztályainak stábja, akik
edzőinkkel közösen tartanak majd foglalkozásokat a
gyerekeknek.
A megbeszélés során biztossá vált az, hogy sokak mellett
a Ferencváros is képviseli magát a június 6-án, Tordason
megrendezésre kerülő 16 csapatos U9-es korosztályú
kispályás tornán. Tekintve, hogy a Hangyák Focitanoda
a téli időszakban számos kiváló eredményt ért el a
korosztályos tornákon, így bizakodva tekintünk a hazai
rendezésű eseményre is.
Végül pedig Dragóner nem látta akadályát annak sem,
hogy a kiemelkedő tehetségeink alkalom szerűen
megkezdjék a közös edzésmunkát a Ferencváros kor-
osztályos csapataiban, ahova reményeink szerint előbb-
utóbb teljesen csatlakozhatnak majd.

Együttműködésünk keretében egyeztetést folytattunk a Ferencvárosi
TC utánpótlásának vezetőjével

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Labdarúgó bajnokság
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Erősen kezdte a találkozót a Velence, rögtön a mérkőzés
elején több veszélyes támadást is vezettek, azonban a
Német Józsefet nélkülöző hazai védelem állta a próbát.
A találkozó közepe táján kezdett magára találni a Tordas
és bár a labdabirtoklás terén a Velence nagy előnnyel
rendelkezett, úgy látszott, hogy mindezt nem tudják
gólra váltani. A 27. percben azonban a vendégek
elverekedték magukat a kapuig, majd Kardos lövésébe
Heim csak beleütni tudott, 0:1. a gól jótt tett a
mérkőzésnek, felgyorsult a játék, azonban az első
félidőben már nem született több találat.
Mind két társaság felébredve érkezett a szünet után, és
bár a velenceiek továbbra is többet birtokolták a labdát
a Tordas játékán látszott, hogy változtatni kívánnak az

eredményen. Mind két oldalon jöttek a lövések, de sem
Vörös, sem pedig Király nem talált be. A hazaiak kitartó
játéka, azonban meghozta az eredményét, így a kicsit ál-
mosodó Velence hálóját Szmok vette be 16 méterről a
72. percben 1:1. Érdekes módon az ekkor már
egyértelmű fizikai fölényben játszó vendégek a
mérkőzés vége felé már inkább védekezni kényszerül-
tek, azonban az eredmény már nem változott.
Egy nagyon jó iramú mérkőzésen megérdemelt 1-1
ponttal tértek haza a csapatok, aminek köszönhetően, a
Tordas kitartó csapatmunkával értékes pontot szerzett,
azonban a Velence hátránya már 13 pontra nőtt a
listavezető Iváncsával szemben.

A Puskás Akadémia felajánlásának köszönhetően sok
tordasi érdeklődő tekinthette meg a PFLA – Kispest
NB1-es labdarúgó mérkőzést.
Tekintve, hogy a szombati napon a Tordas a Puskás
Akadémia vendégeként lépett pályára a Viszló
Transz Megyei 1. osztály 18. fordulójában, így
vendéglátóink 100 tiszteletjegyet ajánlottak fel a tordasi
érdeklődőknek. Az eső és a hideg idő ellenére csaknem
a teljes keretet kimerítettük, így összesen 87 tordasi uta-
zott Felcsútra.

Az 1:1-es döntetlennel záruló mérkőzésre a felnőtt és az
U21-es keretünk játékosai és hozzátartozóik, valamint
tordasi szurkolók és családok voltak kíváncsiak. Külön
szeretnénk köszönetet mondani, hogy az Akadéma fel-
ajánlásának köszönhetően két U9-es csapatunkban
szereplő játékosunk, Hóman Huba és Vlad Zolika egy
stadionbejáráson is részt vehetett, valamint meghall-
gathatták az NB1-es keret mérkőzés előtti taktikai
értekezletét.

Farkas Örs

Február  22-én a Tordasi Öregfiúk csapat részt vett
Ercsiben a teremtornán, ahol a 3. helyen végzett!
A csapat tagjai: Szigeti Csaba, Csillag Szilveszter, Fagyal

Bertalan, Keresztesi Olivér,  Keresztesi Raul, Domán
József, Halenár Jenő.
Gratulálunk!

03.21. 15.00    Páty-TORDAS
03.28. 15.00    TORDAS-Vál
04.04. 16.30    TORDAS-Herceghalom
04.11. 16.30    Gyúró-TORDAS
04.18. 17.00    TORDAS-Dunafüred
04.25. 17.00    Zsámbék-TORDAS
05.02. 17.00    TORDAS-Csabdi
05.09. 17.00    Brigetio Komárom-TORDAS
05.16. 17.00    TORDAS-Tárnok
05.23. 17.00    Viadukt-TORDAS
05.30. 17.00    TORDAS-Felcsút
06.06. 17.00    Sóskút-TORDAS
06.13. 17.00    TORDAS-Perbál

Halenár Krisztina

1:1es döntetlent játszottunk a Velence csapatával

PFLA – Kispest NB1es labdarúgó mérkőzés

Ercsi teremtorna

Tordas Sportegyesület
19820923107
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Gondolom már sokan várják velem együtt a szabadtéri
tenisz lehetőségét a hosszú sátor- és terem tenisz után.
Hát igen, más az illat , más a „ feeling”, több időnk van
játszani, mintha kitágulna a tér és idő egyszerre. Néha
lónyerítés és kakas kukorékolás töri meg a tenyeres re-
turn-ök monoton hangját, ez is jellemzője a tordasi
teniszéletnek.

„Mi lenne ha megihatnánk egy pohár sört meccs után
anélkül, hogy különösebb veszélybe kerülne a B
kategóriás úrvezetői engedélyünk „ – ez a gondolat
merült fel egy martonvásári teniszmeccs után két tor-
dasi sportbarát fejében 1994-ben. 
Máris jött a következő gondolat, „kellene Tordason is
teniszpálya„.

Az akkori önkormányzat támogatásával, néhány
sportszerető vállalkozó adományaival és nagyon sok
tordasi család önkéntes munkája segítségével megvaló-
sult az álom. 
Immáron 20 éve megépült az első három , majd 2008-
tól négy pálya a klubházzal.

Szóval , jubileumi év az idei javából.

Harmadik alkalommal rendezzük meg a MANAGER
OPEN páros verseny selejtezőjét Tordason.
Ez a versenysorozat tizenegy éve hozza össze a hazai
vállalkozói szféra, páros tenisz kedvelőit , Hámori Tamás
– korábbi válogatott játékos – szervezésével. Idén ismét
június első szombatján rendezzük a XI. Manager Open
tordasi selejtezőjét.
Még egy hagyományos versenyt rendezünk október első
szombatján , a XVIII. TORDAS KUPA F45+, F45-, N1 és
páros számokból áll. Ez egy igen családias és jó hangu-
latú amatőr verseny megyei és OB III. szintű
résztvevőkkel. Tervezünk még április végén egy szezon
nyitó háziversenyt, ahol a pályáinkat pár éve látogató és
a tenisszel csak néhány éve ismerkedő lelkes amatőrök
is kipróbálhatják tudásukat.

Gyermekeink részére szakedző tart hetente több alka-
lommal edzéseket, így reményeink szerint utánpótlás
szinten is szervezhetünk hazai versenyt. Természetesen
a nyári tenisztáborok ez évben is remek lehetőséget biz-
tosítanak a tordasi-gyúrói gyerekek számára.
A szezonbérlet árai nem változtak és az sem, hogy a pá-
lyákat csak regisztrációt követően lehet használni,
valamint változatlan, hogy játék után a pályákat le kell
húzni…..
Jó játékot kívánunk !

Tóth Gábor

Anyakönyvi hírek
2014-ben 22 gyermek született, házasságot kötött

38 pár - ebből 8 tordasi -, elhunyt 21 fő.

Indul egy új szezon, a huszadik

A CSALÁDI VEGYESBOLT
NYITVATARTÁSA:

a március 15.i rendeletnek
megfelelően a következőképpen

változik:

Hétfő         ZÁRVA

Kedd           6.0012.00   15.0018.30

Szerda        6.0012.00   15.0018.30

Csütörtök  6.0012.00   15.0018.30

Péntek       6.0012.00   15.0018.30

Szombat    6.0012.00

Vasárnap   7.0012.00

Telefonszám: 0622/467780



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

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

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

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06-30-81-95-607

EON (áram) műszaki

hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

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 10-ig.

Tordas SE 2015.
Tenisz Szakosztály

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK
A kedvező időjárásnak köszönhetően március végén megnyitot-
tuk pályáinkat.
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

1. PÁLYAFOGLALÁSI IGÉNYEKET KÉRJÜK 
A meditax@t-online.hu CÍMRE ELKÜLDENI

2. 2015. ÉVI TENISZPÁLYA HASZNÁLAT DÍJAI
PÁLYA DÍJAK CSALÁDI BÉRLET 30 000,-Ft/ szezon/óra

( PAPA, MAMA, GYEREKEK )
EGYÉNI TAGSÁGI BÉRLET : 20.000,-

TORDAS-GYÚRÓI DIÁK: REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN 
2 000,-Ft/család ( 14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat )

ÓRADÍJ: 2.500,- 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 ELKÉRHETŐ
REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMÁRA.

Nem változott: Minden játék előtt a pályát meg kell locsolni!

Játék után le kell húzni, ügyelve a vonalak épségére!


