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S, hogy mi köze ennek a bemutatott darabhoz? Kell,
hogy legyen a társulatban egy olyan tag, aki hitelesen
megfelel mindannak a feltételnek, ami szükséges a
császár szerepének eljátszására Derecskei János minden szempontból kifogástalanul megfelel a császár szerepének eljátszására. Hatalmas, robosztus, királyi
megjelenés, eleve tiszteletet parancsol, s kiváló színészi
képességekkel rendelkezik. Termetéből adódóan eleve
fentről tekint alattvalóira, tartása, mint a szálfa,
kiválóan játszik, a szó igazi értelmében. Nem véletlen,
hogy amikor színen van, minden szem rá szegeződik.
Rátermett főszereplő!
(Folytatás a 6. oldalon)

A futóklub megalakulása összekovácsolta barátságunkat, közös célok, tervek és ezek megvalósítása
következett. Az egyik nagy terv az ULTRABALATON
(UB) futóverseny teljesítése, mely hazánk egyik
leghosszabb egyfolytában teljesítendő aszfaltos futóversenye. A magyar tenger körbefutása egyénileg,
folyamatosan nagy kihívást jelent még a profi futóknak
is, nemhogy a lelkes amatőrök számára. 1 kör, 212 km
és 32 óra szintidő.
(Folytatás a 19. oldalon)

Művelődési Ház Hírei

Ketrecharcosok Tordas biztonságáért

Azt hiszem, ugyanígy van ez a művészeti fellépésekkel,
gondolok itt táncosokra, zenészekre, énekesekre, mindenkire. Pláne, ha egy olyan rendezvényen lépünk fel,
ami magunknak, magunkról szól. Nem hiszem, hogy
akik végig várták, esetleg fel is léptek a délután
folyamán, olyan végtelen sürgős ügyekbe csöppentek,
hogy a szombat kora estéjükből ne maradt volna még
harminc perc a hátralevő műsorszámokra.

A hangulat fergeteges volt, a tordasi vezérszurkolók
kitettek magukért, az ercsi szurkolótábor kicsit viszszafogottabban, de szintén hevesen drukkolt. Bár a
mérkőzést sajnos fiaink elvesztették, de ez a fergeteges
ünneplést nem gátolta, hiszen focicsapatunk egész éves
diadalmas menetelésén a végeredmény nem csorbított,
az előkelő ezüstérmet szerezhettük meg.
(Folytatás a 23. oldalon)

(Folytatás a 11. oldalon)

“A jövő nem fogja jóvátenni, amit Te a jelenben elmulasztasz!”
(Albert Schweitzer)
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teteje, alatta geotextília és 15 cm murva található. A talaj
lazításáról jelenleg két vakond gondoskodik.
Most pedig köszönjük azoknak, akik ezt létrehozták:
Rácz József alpolgármester úrnak a földmunkákat, a hivatal dolgozóinak az anyagok beszerzését, az önkormányzat brigádjának az összes többi munkát és a
környezet kialakítását. Ők már azt is kipróbálták, hogy
milyen itt közel 30 fokban szegélykövet rakni. Köszönjük
a Gradex Kft-nek, hogy ingyenesen biztosították a geotextíliát.

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Strandröplabdapálya átadása
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép
napon, egy újabb sportlétesítmény átadásán. Külön
köszöntöm Gózonyné Szekeres Ildikót a tankerület igazgató asszonyát Kosaras Péter Ákos igazgató urat,
tanárnőket, tanár urakat és nem utolsósorban a megjelent gyerekeket.
Még nem telt el egy év és egy újabb sportpályát adunk
át. Ennek ötlete már több éve megfogalmazódott, pályáztunk is rá, de nem nyertünk. Így hát úgy döntöttünk,
megépítjük még a tanítás vége előtt, hogy a nyári szünetben már tudjátok is használni. 8 évvel ezelőtt ezen a
területen kukorica nőtt, a patakpart két oldalán több
méter magas sűrű bokrok és fák. Ide hordta az önkormányzat a levágott ágakat, itt maradtak építési- és betontörmelékek.

Most pedig a szalagátvágás után bíztatok mindenkit,
hogy játsszon sokszor ezen a pályán és vigyázzon rá,
hogy mások is tudják használni. Aki esetleg még nem
tud röpizni, az a következő tanévben biztos meg fogja
tanulni. Köszönöm!

Tordas Községért Közalapítvány be
számolója

Ma pedig futópálya, parkoló, átlátható, gondozott patakpart, híd, gyalogút és sportpályák. Itt vezet keresztül az
Etyek – Ercsi turisztikai kerékpárút, melynek számunkra legfontosabb szakasza a Tordas Gyúrói
kerékpárút. Innen tudunk majd pár év múlva kerékpárral eljutni a Velencei tóhoz és a Balatonhoz. Ez a terület
a patak két oldalán lesz a Tordasi Sportcentrum, ahová
álmodjuk a tornacsarnokot is.
De addig is, amíg ezek elkészülnek, vegyük birtokba ezt
a pályát. Ez a szabványos 8x16 m-es pályánál minden
oldalon 3,5m-rel szélesebb. 50 cm mosott homok a
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családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a nyugdíjminimum két és félszeresét (71.250 Ft),
egyedül élő esetében háromszorosát (85.500 Ft).

Testületi Összefoglaló
Tordas Község képviselő-testülete 2014. május 16-án
tartott testületi ülésén a következő döntést hozta:
• elfogadta a közbeszerzési ajánlatokat, melyet az iskola
energetikai korszerűsítésére írtak ki
Tordas Község képviselő-testülete 2014. május 27-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
• elfogadta a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2013.
évről szóló beszámolóját
• elfogadta a Tordas Sportegyesület önkormányzati támogatásra vonatkozó 2013. évi beszámolóját
• elfogadta Tóth Boglárka lakástámogatási kérelmét
• elfogadta az Evangélikus Egyházzal történő megállapodást
• elfogadta a Kölcsey utca 24. szám alatti ingatlanra
adott két vételi ajánlat egyikét
• döntött Sotkovszky Gyula kölcsönszerződésével kapcsolatban
• módosította, majd elfogadta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására
kötendő szerződéstmódosította, majd elfogadta a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratát
• elutasított egy közterület megvételére érkezett ajánlatot
• elfogadta a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló értékelést
•elfogadta a Tordasi Nyugdíjasklub önkormányzati támogatásra vonatkozó 2013. évi beszámolóját
•módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet

dr. Matota Kornél
jegyzö

Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzunk:
Cégünk 12 éve piacon lévő családi vállalkozás. Jelenleg 45 nem veszélyes anyag szállítására rendelkezünk
országos környezetvédelmi engedéllyel. A megrendeléstől számított 48 órán belül vállaljuk a szennyvíz elszállítását. Nyerges vontatónkkal egyidejűleg 20 m3
szennyvíz szállítását tudjuk megoldani, akár a járműtől
45 méter távolságban lévő emésztőkből is. A szennyvíztelepeken történő elhelyezésről minden esetben
igazolt dokumentumokat adunk át, hogy az esetleges
környezetvédelmi ellenőrzésnél minden megrendelőnk
bizonyítani tudja az ártalmatlanítás tényét.
Célunk a maximális vevői elégedettség elérése, legális,
korrekt szolgáltatás nyújtásával.
Elérhetőség:
Central Container Kft.
H-2462 Martonvásár, Szent László út 51.
TEL: 0630 337 87 37

POLGÁRŐSÉG HÍREI
Nagy örömünkre, június 6án átvehettük az új autónkat.
Ez egy teljesen új gyártású, fehér Suzuki. Az autót a
polgárőr járőr feladatok ellátásához elengedhetetlen fel
szerelések biztosítása, beépíttetése, és a szükséges és
szokásos feliratok elkészülte után, várhatóan a hónap
végén állítjuk szolgálatba.

Szennyvíz elszállítása
A képviselő-testület 2014. május 27-i ülésén elfogadta
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
Ennek értelmében a szennyvíz elszállítására (szippantására) Tordason a jövőben kizárólagosan a Central Container Kft. vált jogosulttá, akinek bemutatkozása e
lapszámban megtalálható.
Szintén a május 27-én megtartott ülésén a képviselőtestület módosította a méltányossági közgyógyellátásra
való jogosultság feltételeit. Így a jövőben azok - a normatív és alanyi jogú jogosultsági feltételeknek meg nem
felelők – akiknek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20%-át (jelenleg 5.700 Ft-ot), már részesülhetnek közgyógyellátásban. További feltétel, hogy a

Andorfy Ottó elnök
Az autót az MVH Vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehető támogatások körében Kistérségi köz
lekedési szolgáltatások fejlesztése pályázaton nyerte a
Polgárőrség az önkormányzat közreműködésével.
A gépjármű előﬁnanszírozását – a 3,5 M Ft vételárat – a
Tordas Községért Közalapítvány 1,5 M Ftos, Tordas
Község Önkormányzata 1 M Ftos és egy magánszemély
szintén 1M Ftos kamatmentes kölcsöne révén biztosítot
ták.
Juhász Csaba polgármester
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Új telefonszáma van a defibrillátornak
A defibrillátor új hívószáma: 06204139330

Tordason újabb helyszínen lehet ezentúl házasságot
kötni: a megújult Sajnovics park várja az ifjú párokat.
A romantikus hangulatú parkban szabadtéren, virágok
között mondhatnak igent egymásnak a szerelmesek, a
helyszín adottságai pedig a nagyszámú vendégsereg befogadását is lehetővé teszik. Érdeklődés és jelentkezés
az anyakönyvvezetőnél a hivatalban! A szolgáltatás díja
15 000,- Ft + ÁFA, amely magában foglalja a hangosítást
is.

Már most írja be telefonjába a megváltozott telefonszámot, mert soha nem tudhatja mikor lesz sürgős szüksége rá.
Csapatunk 2008 márciusa óta működik. Az önkéntesek.
– akik a készülék ügyeletét ellátják a nap 24 órájában,a saját költségükön vettek részt a felkészítő tanfolyamokon. Sikert is elkönyvelhetünk, egy polgártársunk az életét köszönheti ennek a készüléknek. A
félmilliós értékű automata készüléket Szollár László
vásárolta a falu lakosainak, valamint egy 250.000 Ft
értékű mentős táskát is kaptunk hozzá. Eddig a telefonszámlát is ő fizette. Idén aktuális lett a készülék akkumulátorának cseréje, valamint a készülék évenkénti
biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzése. Ez a
költség kb. 160.000 Ft. Kértünk segítséget az Önkormányzat Képviselő Testületétől, de a költségek kellő
alátámasztásnak hiánya miatt a képviselők tartózkodtak
a támogatástól. A készüléket mégis elküldtük a szervizbe. Kérésünk elutasítását sokan olvasták a Kisbíróban, az Értékmegőrző számlájára sorban érkeztek
adományok. Amit nagyon szépen köszönünk. Közben az
Önkormányzat tájékozódott az árakról és 100.000 Ft-ot
átvállalt a javítás költségeiből. A korábbi felajánlás eredményeképpen, hosszas egyeztetések után a csapat új
telefont kapott, mely az önkormányzati flotta része lett,
így a költségeit a továbbiakban az önkormányzat fizeti.
Ezért lesz a jövőben 06-20-413-93-30 a defibrillátoros
csapat hívószáma.
Köszönjük, ígérjük a továbbiakban is számíthatnak ránk
a falu lakói.
A csapat nevében: Tóth Ferencné

Megújult !!

SZÍV KLUB

„Karakter” Papír írószer, iskolaszer, irodaszer,
ajándék üzlet és antikvárium
Tordas, Szabadság út 1/G.
Telefonszám: 06 (20) 951 0924, 06 (22) 467 080
Folyamatos nyitva tartás.
Új weboldal.
Használt könyvek bővített és nagy választékban.
Hétfő, kedd 8 - 18 óra, Szerda 11:30 – 18, Csütörtök,
Péntek 8 – 18 óráig, Szombat 8 – 13 óráig
www.ironplusz.hu
Nyomtatás, fénymásolás színesben is A3-ig,
fotónyomtatás, faxolás, szkennelés.

Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indítunk havi rendszer
ességgel, ahova kortól és betegségtől függetlenül
várunk minden érdeklődőt.
Helyszín : Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden hónap negyedik
csütörtökén
Időpont: 2014.07.24a 14.00 óra
Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás

4

a tordasi önkormányzat lapja

2014. JúLius

tordasi kisbíró

Buci Pékség
szempont volt, hogy mindig friss,
minőségben kifogásolhatatlan termékeket tudjanak kedvező árban
biztosítani.

Piaci Hírek
A helyi termelői piac, sokak örömére
egy pékség kínálatával bővült
néhány alkalom óta. A Buci pékség
1991. óta üzemel nyereségesen.
2011. évig vevőkörük viszonteladókból, gyáregységek- és iskola
büfékből állt.
2012.
februárjától
gépeiket
korszerűsítették, így lehetővé vált
számukra, hogy kapacitásukat
növelni
tudják.
Ezáltal
új
lehetőségek nyíltak meg előttük,
mely lehetővé tette, hogy saját
boltokkal bővítsék vállalkozásukat.
Ezzel tudják garantálni vásárlóiknak
a kedvező árakat, mivel vevőik
közvetlenül a pékségtől tudják termékeiket megvásárolni.
Saját üzleteik létrehozásánál fő

Termékeik bemutatása:
Mivel
fontosnak
tartjuk
az
egészséges táplálkozást, termékeinket hagyományos kovászos technológia alapján készítjük, így zárjuk
ki a különböző adalékanyagok
használatát.
A hagyományos és reformtáplálkozást figyelembe véve készítünk
fehér illetve teljes kiőrlésű kenyereket. Ezek egész és szeletelt formában kerülnek kiszállításra.
Kínálatunkat bővítjük a hagyományos vizes zsemlén és tejes kiflin
kívül kukoricapelyhes vagy magvas
stanglival, korpás és barna-magvas
zsemlével, baugettel.
Kedvelt termékeink közé tartoznak
még a pogácsa, perec és különböző
töltelékkel készült finomáruink.
Terméklistánkat folyamatosan bővítjük és nagy hangsúlyt fektetünk a
minőségre.

A nyár kedvező lehetőségeit kihasználva különböző piacokon, rendezvényeken is részt veszünk, saját
elárusító pavilonjainkkal települünk
ki.
A sok pozitív visszajelzés cégünket
arra inspirálja, hogy minél szélesebb
körben ismertessük meg termékeinket.

Tel/Fax: 06-22-357-568
email: buci2000pekseg@gmail.co
Benkő Tünde

A következő
Termelői Piac:
Július 5én lesz.
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Színjátszóink újabb remeklése
hatalmas kacagásba tör ki, felszabadultan ünnepel, tapsol a publikum. Igen, ez siker a javából, s ennek részese
a többi szereplő is, hiszen a legzseniálisabb szerkezet
sem működhet a legkisebb csavarok nélkül. A kollektív
munkából jelesre vizsgázott a társulat!
Természetesen a legnagyobb elismeréssel kell méltatnom a többi szereplőt is, hiszen a császár igen hálás szerepe mellett nekik nagyon nehéz feladatokat kellett
megoldani. S tették mindezt mímelve, többnyire dialógusok nélkül.
A két takács szerepében Király Imre és Téglás Lajos
nagyszerűen oldotta meg a szinte szöveg nélküli igen
nehéz feladatot.
Mozgásukkal, kézjátékukkal tökéletes illúziót keltettek,
s elhitették velünk is, hogy ők mértéket vesznek, szőnek,
szabnak, varrnak, s felpróbálják a semmit a császárra.
S a néző elhiszi, hogy itt egy láthatatlan ruha készült.
S tehetségüket, játékkultúrájukat éppen ez a hitelessé
téve bizonyította. Bravúros szerepjátszás tanúi lehettünk.
Elismerés a többi szereplőnek is kicsike szerepüket
derekasan megoldották, szervesen illeszkedtek a
történethez.
Az előadás végi tömegjelenet nagy sikert aratott,
nagyszerűen zárta le a kiváló produkciót, méltán volt a
nagy ünneplés a közönség részéről.
A legnagyobb elismerésem Somfai Editkének a
rendezőnek, szerintem talán most volt a legnehezebb
dolga eddigi rendezői munkái során. Ez a darab teljesen
elüt az eddig bemutatott daraboktól.
Itt szó szerint mozgatni kellett a szereplőket az igen
kevés szöveg mellett. Ezt jól megoldani nem kis teljesítmény.
S Editkének,- együtt a társulattal – nagyszerűen sikerült.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a lelkes, tehetséges kis
csapat ugyanúgy Tordas értéke lesz, mint az Aszszonykórus, a Férfi dalárda, a Pillikék.
Szurkolunk a további sikerekhez!

Sajnos – egyéb elfoglaltság miatt – a bemutató előadást
nem állt módomban megtekinteni, viszont már másnap
halottam a nézők részéről többek véleményét, mely egybehangzóan igen pozitív volt. Zsúfolásig megtelt a
gyönyörűen felújított színházterem, s a közönség
hosszadalmas vastapssal ünnepelte a produkciót.
Ezért is örültem később a hírnek, miszerint lesz még egy
előadás a gyermeknapi rendezvényekhez kapcsolódva.
Jólesett, hogy néhányan személyesen is invitáltak az
előadásra. Megnéztem a darabot, s nem csalódtam. Színvonalasan pompásan adták elő a darabot. S ez nem kis
teljesítmény egy amatőr társulatnak. Még a hivatásos
színészek számára is nehéz úgy előadni a prózai változatot, hogy az lekösse a nézőket. Nem véletlen, hogy
gyakrabban játszák a zenés változatát. Az általam látott
előadáson pisszenés nélkül feszülten figyelték a színpadi játékot, beleértve a számos kicsi gyermeket is.
Bizonyára hatott rájuk a pompás színkavalkád is, ami a
díszleteket s a császár jelmezét jellemezte. A gyerekeknek a látvány legalább annyira fontos, mint az elhangzó szöveg, a látott játék. Nagy dicséret a
díszletterezőnek, akárcsak a néha megjelenő népi
hangszeres énekes előadónak, aki színesítette a produkciót. A darabbal kapcsolatban többször eszembe jutott
Puccini Turandot című operája. Hogy miért? Köztudott,
hogy az Operaház csak akkor tűzi műsorára ezt a
zeneművet, ha van olyan kiváló drámai szopránja, aki
végig tudja énekelni Turandot hanggyilkos, fantasztikusan nehéz szerepét. Kb. 10 évenként van ilyen kiválóságunk.
S, hogy mi köze ennek a bemutatott darabhoz? Kell,
hogy legyen a társulatban egy olyan tag, aki hitelesen
megfelel mindannak a feltételnek, ami szükséges a
császár szerepének eljátszására Derecskei János minden
szempontból kifogástalanul megfelel a császár szerepének eljátszására. Hatalmas, robosztus, királyi megjelenés, eleve tiszteletet parancsol, s kiváló színészi
képességekkel rendelkezik. Termetéből adódóan eleve
fentről tekint alattvalóira, tartása, mint a szálfa, kiválóan
játszik, a szó igazi értelmében. Nem véletlen, hogy
amikor színen van, minden szem rá szegeződik. Rátermett főszereplő!
Járása, mozdulatai, kézjátéka jól szolgálják hiúságának
hangsúlyozását, nem is szólva az örökös hajigazgatásairól, a felemelt fejtartásról, a gőgös arcjátékról. Még a
vetkőzési jelenetnél is tartja császári gőgjét, s válik a
szerepe szerint ostoba figurává, nevetségessé.
Ennél a résznél az addig csendesen figyelő közönség

Bánki Zsolt

A könyvtár nyári nyitva tartása :
júniusban minden hétfőn és szerdán,
július 2-án (szerdán),
augusztus 25-én (hétfőn) és 27-én
(szerdán) lesz nyitva a könyvtár.
Szeretettel várok Mindenkit!
Varga Szabolcsné
6
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“Mert a tehetség kevés.
Az értelem is kevés.
A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen.
Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni,
s melyet semmiféle emberi erő vagy szándék nem tud
megmásítani.”
Márai Sándor

tordasi kisbíró

I SKOLAI H ÍREK

A fent idézett Márai részlet mindent elmond elszántságról, hivatástudatról, kitartásról, és ez az iskolában tanító
minden művésztanárra és növendékre igaz.
Az óvodával ebben az évben is kiváló volt az
együttműködés, heti két órában, két csoportban váltva
tartottunk foglalkozásokat. Reméljük kedvet csináltunk
egy-két gyermeknek a továbbtanuláshoz, s jelentkezik
ősszel néptáncra.

„EMLÉKTÁNYÉRT” KAPTAK
HORVÁTH FRUZSINA – kitartó szorgalma elismeréséül,
citera szakon nyújtott több éves kiemelkedő teljesítményéért.
FALUSI CSENGE – néptánc szakon elért kitűnő,
stílustiszta teljesítményéért és sikeres művészeti
alapvizsgájáért.

Iskolánkon belüli, kiemelt művészeti elismerésben
részesültek, ami igazgatói dicsérettel járt:
„AZ ÉV MŰVÉSZDIÁKJA”
SZILÁGYI SZABOLCS – több éves kimagasló népzenei és
néptánc teljesítményéért. Ebben a tanévben néptánc
tárgyból jeles művészeti alapvizsgát tett.
„AZ ÉV KISMŰVÉSZDIÁKJAI” SUGÁR ANNA LILI –
klasszikus furulya és néptánc szakon elért, magas színvonalú összteljesítményéért.NÁSZTOR ESZTER –
hegedű és néptánc szakon elért, magas színvonalú
összteljesítményéért, népi énekből a legeredményesebb
tanuló ebben a tanévben!

Szaktanári dicséretek:
Néptánc (tanárok Németh Ildikó, Szabó Szilárd): Turú
Gergely, Diósi Csenge Zsuzsanna, Kerényi Balázs, Benkő
Gréta, Gál Zsófia Zita, Hómann Huba, Sármay Fanni, Tóth
Kata Martina, Szilika Benedek, Hajbin Sára, Pap Judit,
Boldizsár Kolos, Szilika Domonkos, Cselikovics János,
Pap Anna Sára, Schachay Viktória, Takács Anna, Takács
Szilárd, Turú András, Takács Réka, Pápai Áron
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Felhívjuk a figyelmet a 12. nyári tánctáborunkra,
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Zene:furulya (tanár Fersc Andrea) – Pók Zsófia,
Boldizsár Kolos, Boldizsár Botond, Szilika Domonkos
József, Szabó Réka, Milichovszky Julianna Zita, Feldhoffer Anna, Kokavecz Ádám László, népi furulya (tanár
Hegedüs István) - Diósi Csenge, Láng Eszter, Dénes Koppány, Szabó Levente, Bagdi Réka, Tóth Anikó,Tóth Zita
citera (tanár Fazekasné Domak Anikó) – Gál Réka, Turda
Noémi, Szabados Csaba, Simon Kitti, Horváth Kata,
hegedű (tanár Kovács Márton) – Pap Judit, Gál Anna,
Simon Olivér, Szabados Tamás, Turú András, Szilágyi
Szabolcs, Tóth Boglárka, Tóth Levente, Cselikovics János

Befejezésként:
Nem minden művész jó pedagógus, és nem minden
pedagógus jó művész. Ebben az iskolatípusban e két „hivatásnak” egyensúlyban kell lenni. Erre törekszünk,
mindemellett tudásra, kitartásra, érzékeny őszinte emberségre neveljük növendékeinket.
Köszönjük az iskola vezetésével, az önkormányzattal,
művelődési házzal, szülőkkel való való hatékony
együttműködést!
Szép nyarat, aktív pihenést kívánunk: a művészeti iskola
tantestülete, művészeti titkára!

Fellépések, szereplések fesztiválok szakonként, csak
számszerűen:
Népi ének, népi furulya citera szak: 41 alkalom
Helyszínek: Tordas, Szászhalombatta, Székesfehérvár,
Budapest, Szentendre, Gyúró, Pákozd, Sződliget, Seregélyes, Rácalmás, Tállya,
K. furulya, 7 alkalom + n. furulya 7 alkalomHelyszínek:
Tordas, Gyúró, Sárosd, Budapest,
Vonósok/Gatyamadzag zenekar 21 alkalom
Helyszínek: Tordas, Gyúró, Szászhalombatta, Budapest,
Tárnok, Göd, Székesfehérvár, Rácalmás, Zsámbék
Néptánc: 17 alkalomHelyszínek: Tordas, Gyúró, Budapest, Szekszárd, Seregélyes
Kiemelt támogatás a szülők folyamatos segítsége (szállítás, öltöztetés, szervezés, ruhavarrás):Pásztor, Sárossy,
Bucsi-Simon, Turú, Szilágyi, Horváth, Tóth, Kerényi, Hómann, Kuti, Tódor, Gál, Násztor családok, Teszár Tamás
(tábori szóróanyag), Szabó Judit (viseletvarrás) és a tantestület (szállítás, muzsikálás, táncolás)
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Visszagondolva, volt, hogy akadtak konfliktusok a
családban, miért hiányzom a közös ebédről, de mindenki elfogadta, mivel jár, amit csinálok. Azt hiszem,
ugyanígy van ez a művészeti fellépésekkel, gondolok itt
táncosokra, zenészekre, énekesekre, mindenkire. Pláne,
ha egy olyan rendezvényen lépünk fel, ami magunknak,
magunkról szól. Nem hiszem, hogy akik végig várták, esetleg fel is léptek a délután folyamán, olyan végtelen
sürgős ügyekbe csöppentek, hogy a szombat kora
estéjükből ne maradt volna még harminc perc a
hátralevő műsorszámokra. De nem szeretnék senki
fölött pálcát törni, akikről eddig szó volt, legalább ott
voltak. Mert a fellépőkön, és családjaikon kívül igen
kevesen tették tiszteletüket.Ez a harmadik tanulság,
amiről muszáj szót ejtenem. Értékelve a napot, a programokat, nekünk is sokat kell alakítanunk rajta. Folyamatos fejlődésben vagyunk mi is, próbálunk úgy
dolgozni, mint egy jó Dj., aki a hangulat alapján, a közönség viselkedését figyelve alakítja a bulit. Éppen ezért
sze-retnénk egy kis segítséget kérni. Reakciók, ötletek,
igények nélkül, nem egyszerű a falubeliek kedvében
járni. Szeretném, ha tanácsaikkal, ötleteikkel bátran
megkeresnének, személyesen a Művelődési Házban, interneten, vagy akárhogy. A Kulturális Nap valamikor
azzal az ötlettel indult, hogy megmutassa, milyen
sokszínű Tordas kulturális élete. Legyünk büszkék arra
akik/amik falunk hírnevét öregbítik. Azt hiszem,
megérdemelnek másfél órát az életünkből.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Kulturális Nap
Azt hiszem, az idei Kulturális nap eseményeiből több
tanulságot is le kell vonjunk. Elsősorban azt, hogy az
iskolás ifjúság még mindig végtelenül tehetséges, jó
nézni, hallgatni, ahogy táncosaink, zenészeink folyamatosan fejlődnek. Az Asszonykórus és a Dalárda stabilan
és megbízhatóan hozza a tőlük megszokott minőséget.
Na de mi a helyzet a Szivárvány zenekarral? Ez a második dolog, amire szeretnék kitérni. Azt hiszem, a két
kezem elég lenne hozzá, hogy meg tudjam számolni,
hányan tudnának erre a kérdésre válaszolni (értsd, alig
maradt valaki a koncertjükre). Sajnálatos dolog, hogy
ennyire nem tudunk figyelni a másikra (tisztelet a
kivételeknek). Jómagam elég korán kezdtem sportolni,
ha jól emlékszem, 6 éves koromból származik az első
„írásos emlék”, hogy versenyen voltam. Később majd
minden vasárnap meccsem volt, ráadásul ebédidőben.

Cseh-Szombathy Balázs

VII. Bárka Zenei Fesztivál
Május 17-én az időjárás miatt a művelődési házban
került megrendezésre idén a VII. Bárka Zenei Fesztivál.
Délután négykor a Habakuk Bábszínház szórakoztatta a
kisebb gyerekeket interaktív bábjátékukkal. Őket a ráckeresztúri terápiás otthonból érkezett Fény zenekar
követte. Rövid bemutatót tartottak az otthon
működéséről, lehetőségeiről, ezt követően zenéjüket, bizonyságtételüket hallgathatta meg a közönség. Hat

órától Juhász Csaba polgármester úr és zenekara lépett
színpadra. Mint azt el is mondták, évről évre változik a
zenekar harmadik tagja, így a másik alapító, Kövesárki
Kristóf mellett idén Blaskó Bence ült a dobok mögé.
Utolsó fellépőként a Joy Gospel Music kórusa, zenekara
emelte az est fényét. Létszámuk miatt ki is kellett
bővítenünk a ház színpadát. A rendezvény ideje alatt
kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek,
valamint a szorgos kezeknek hála, enni, inni jutott mindenkinek.
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melynek nyomán a környező településeken is számos
ehhez hasonló létesítmény tudott megvalósulni.
Köszönjük az Önkormányzat Képviselőtestületének,
hogy az első perctől partnernek tekintett bennünket,
tudva, hogy ez az alulról szerveződött egyesület és
kezdeményezés, valamint maga a fejlesztés is hosszú
távon a faluközösség javát szolgálja.
Hálával tartozunk még a családjainkon és barátainkon
kívül nagyon sok magánszemélynek is, akik segítették
az álmaink megvalósulását. Mindenki úgy segített ahogy
módjában állt. Minden adományra, természetbeni felajánlásra és kétkezi munkára éppúgy szükségünk volt.
Jól esett, hogy mind többen akartak részesei lenni a
közös munkának, és a legszélesebb körben, szép számmal jelentünk meg az elvégzett feladatok utáni örömteli
ünneplésen is.

HÍREI

Kedves Olvasó!
Pünkösd hétvégéjén ünnepélyes keretek között hivatalosan is megnyitotta kapuit a Teremtőkert Alkotóház.
A korábban családi házas jellegű épületet az egyesület
a Darányi Ignác Terv több, mint 33 millió forintnyi támogatásával újította fel, és bővítette jelentős mértékben.
A megnyitón dr. Eperjesi Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tanácsának
tagja képviselte a vidékfejlesztő szakmát és méltatta a
Teremtőkert Egyesület, mint civil szervezet példaértékű, értékteremtő munkáját.

Kihasználtuk az alkalmat arra is, hogy egy kis házi kiállítás keretén belül bemutassuk a vendégeknek az építési
beruházással párhuzamosan folyó tanfolyamokon - úgy
mint felnőtt foltvarró és kosárfonó tanfolyamon született alkotásokat is. A megnyitó ugyanakkor egyben

Ménes Ágnes kedves, személyes hangvételű nyitó
beszédében elmesélte, hogy mint utcabeli, a ház előtt
nap mint nap elkerékpározva miként vált a
Teremtőkertnek Ő is részesévé. Elmondta, hogy hogyan
vált egy maroknyi csapat álma hittel és kitartó munkával egy tágabb közösség kézzelfogható valóságává itt a
faluban mindenki szeme láttára.
Jómagam az elvégzett munka jóleső fáradtságától és az
ünnep jelentőségétől kissé meghatódva igyekeztem
köszönetet mondani mindenkinek, aki a közös
munkában bármilyen módon is kivette a részét.
A fejlesztés nem jöhetett volna létre a Völgyvidék Leader
Közösség támogatása nélkül, ahol Szendrői Júlia
munkaszervezet vezető volt az, aki felismerte az
elképzelés valós vidékfejlesztő és közösségteremtő erejét, és elérte, hogy az ötletből pályázati kiírás szülessen,

igazi szeretetvendégség is volt, ahol az önfeledt beszélgetések és játék közben mindenki találhatott a közösen
készített finomságokból és itókákból kedvére valót. Az
est fényét emelték a jó hangulatról gondoskodó kedves
zenész barátaink: Éri Péter, Kása Béla, Salamon Ferenc,
Kiss Krisztián, Ripoff Raskolnikov és Vincenzo lo Buglio.
Minden alkalommal bebizonyosodik, hogy az egyesület
megalakulásakor zászlójára tűzött mottója örök érvényű
igazság:
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még erőteljesebben hangsúlyozza minden különálló
szirom szépségét is. Most lehetőséged nyílik arra, hogy
másokkal közösen részt vegyél valami sokkal nagyobb és
szebb megalkotásában, mint amire különkülön lennétek
képesek. Részvételed nem csak a te fejlődésedet segíti,
hanem egyedi értékekkel gyarapítja a teljességet is."
Ha úgy esik kedvedre, várunk Téged is!
Botta Veronika

Újra Teremtőkertes Tábor július 711 között!
"Minden egyén, aki a kör eleme, egyedi módon járul
hozzá az élő, nagy Egész megteremtéséhez. Olyan ez, mint
egy virág, amelynek teljessége még gyönyörűbb, mint
egyes részeinek összessége  ez a teljesség, ugyanakkor

Jelentkezni: kogi@teremtokert.hu vagy a
06303461369es telefonszámon.

Amikor a foltok összeállnak
nivaló ötlet van a fejemben, és biztos vagyok benne,
hogy az alkotás közben újabb és újabb lehetőségek
bukkannak majd fel, hiszen ezeket a mintákat és technikákat vég nélkül lehet variálni. Örülök, hogy csevegve,
teázva együtt alkothattunk ebben a csoportban, ahol a
jó társaság külön kedvet csinált a hetenkénti alkalmakhoz.
Megtanultunk babát, táskát, tolltartót, kulcstartót,
neszeszert, képet és párnát is varrni. Megtudtuk milyen
boldogság szeretteinknek saját készítésű és mégis
hasznos ajándékot adni.
Az együtt alkotáson kívül a legnagyobb örömet mégis az
okozta, hogy igaz barátra, olyan segítőre leltünk, akihez
fordulhatunk bármikor, ha elakadnánk, ha hiányozna
valamilyen eszköz, vagy éppen csak jó tanács. Reméljük
lesz folytatás!
Ez a mondat: „Varrni nagyon jó!” a kis csoport közös
nevezőjévé vált. Jó volt látni, amikor a kezünk alatt
lépésről-lépésre kialakult egy-egy újabb darab. Külön
élmény és izgalom volt, hogy amikor az egyes részleteket, darabokat varrtuk, nem is gondoltuk volna milyen fantasztikus lesz a végeredmény!
Minden elkészült darab megismételhetetlenül egyedi,
eredeti. Kreativitásunk kibontakoztatásának ebben a
műfajban sincsen határa. A színek varázsa, a minták
gazdagsága, és az alkotási vágy számtalan lehetőséget
teremt a szárnyaló fantáziánk és szabadságunk
megélésére.
Foltvarrók

Ez a beszámoló a TEREMTŐKERT FOLTVARRÓ TANFOLYAMÁRÓL épp úgy íródik, ahogy egy - egy foltvarrt
darab is készül. Minden részlete más és más, a végén
mégis egymásba öltve, fűzve, gombolva hoznak létre egy,
egységbe rendezett egészet.
Az első alkalmon Sármásy Marika, a tanfolyam vezetője
azzal a kérdéssel fogadott bennünket, hogy varrtunk-e
már? „Hááát..., igen, de inkább mondjuk azt, hogy nem.
- válaszoltam.” Varrtam én, de csak úgy magamtól. Nem
tanított soha senki, könyv se nagyon volt a kezemben.
Anyósom, aki évekig varrónőként bedolgozott, mindig
rácsodálkozott a gyerekeimnek varrt szoknyára, nadrágra, kabátkára, merthogy azt „nem így kell varrni”, aztán
hozzátette, „de azért így is jó”. Varrónőtől tanulni,
lépésről-lépésre haladva kiszabni, összeállítani, összevarrni, feldíszíteni a dolgokat összehasonlíthatatlanul
más, mint saját úton kiokoskodva próbálgatni. Az eredmény is más. Nincsenek huncut kikukucskáló részek,
valahogy az egész úgy kisimul, összeáll, minden passzol
a másikhoz, az előlap tökéletesen fedi a hátlapot, és ha
mégsem tökéletes a munka – hiszen elsőre miért is
lenne hibátlan -, akkor is, legalább a fejben rend van. Ott
a tudás, hogy a következő hogyan lehet még jobb. És
jobb lesz, mindig jobb lesz, mert az alapok a helyükön
vannak, bátran lehet rá építkezni. De nemcsak azért jó
varrónővel varrni, mert csinos lesz a neszeszer, éppen
kézbe illő a kulcstartó, és jól mutat majd az ajtón a
tulipános koszorú, hanem azért is mert a tanult patchwork mintákkal kinyílik a világ. Tíz évre elegendő varr15
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énekkarának és kamarazenekarának lelkes tagjai, a gyerekekkel
együtt hetek óta készültek arra,
hogy ez az alkalom mindenkinek
maradandó zenei és lelki élmény
legyen. Az est végén a két énekkar és
a zenészek közös előadásában
megszólaló kórusmű igazi örömzenélésben kiteljesedve közvetítette
Pünkösd üzenetét:
„Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek!
Adj nékünk teljes örömet, üdvösséghozó kegyelmet!

Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek, sőt
győzelmes jobbommal támogatlak.
(Ézs. 41,10)
Pünkösd vasárnapi istentiszteleten
köszöntöttük tordasi és gyúrói
gyülekezetünk azon tagjait, akik
ebben az évben ünneplik konfirmációi vallástételük kerek évfordulóját.

Külön szeretettel és tisztelettel üdvözöltük körünkben tordasi gyülekezeti testvérünket, Gáti Rudolfot,
aki 1934-ben, 80 éve tett vallástételt
templomunkban.

Pünkösdi Zenés Áhítat
'Mily gyönyörűség, íme lásd, amikor
az atyafiak együtt muzsikálnak!'
(Gryllus Dániel, a 133. zsoltár
alapján)
Pünkösd hétfőn, hagyományainknak
megfelelően zenés áhítatra vártunk
mindenkit templomunkba. Katolikus és evangélikus gyülekezeteink
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Gerjessz világot elménkben, önts
szeretetet szívünkbe!
Erősíts minket hitünkben, és nagy
erőtlenségünkben! Alleluja!”
Az eseményt baráti beszélgetésekre
hívó és szolgáló szeretetvendégség
zárta.
További képek, hanganyag és információk blogunkon: http://tordasgyuro.blogspot.hu/
Kokaveczné Árvai Erika
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Végére értünk

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
• Tel.: 22/468-519
•Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Rendszeres alkalmak
nyári időben:

...a 2009-ben sikeresen beadott vidéki örökség megőrzése jogcím alatt futó
ÚMVP-s pályázatunk megvalósításának és elszámolásának. A 2011-ben megnyert 6.156.813 Ft-ot a templomkert kerítésének újjáépítésére és a templomkert rekonstrukciójára használhattuk fel. Ezt több lépésben sikerült
megvalósítanunk: 2011. szeptemberében a Sifer2000 Kft szakembereinek
munkája nyomán a kerítés újult meg. 2012 júliusában a templomkert rendezését végeztük Botta Pál Péter vállalkozó vezetésével. 2013-ban a belső
járda- és útburkolat, továbbá a hátsó udvar kertépítési munkái készültek el.
Ezekben segítségünkre voltak Bucsi István, Vranek Zoltán, a Botta család,
valamint a Tündérkert ’97 Kft. Az eddigiek mellett köszönet illeti Veres Andreát, aki a pályázati ügyek útvesztőiben nyújtott hathatós segítséget a
lelkipásztoroknak és a gyülekezet gondnokának. Mindezzel együtt a pályázati
elszámolást ez év áprilisában sikeresen teljesítettük. Így a tavaly elkészült
Gyülekezeti Ház és a megújult templomkert együtt szolgálhatja Isten
dicsőségét.
Kádár Ferenc, lelkipásztor

Istentisztelet –
minden vasárnap 10 órakor
További információk honlapunkon:
www.parokia.hu/lap/gyuro

BABA-MAMA GARÁZSVÁSÁR
július 12-13-án (szombat-vasárnap), reggel 8-tól este 8-ig
a Csillagfürt lakókert 32-ben
Graco babakocsi kivehető autósüléssel és mózessel, Angelcare 401 légzésfigyelő, Brendon bébiágy
kókuszmatraccal, babakád és kifogók, bébihordozó kenguru, Peg Perego etetőszék, Barbie konyha,
társasjátékok, fa kirakók, bébijátékok, hercegnős Lego Duplo, és bébi, kisfiú, kislány ruhák 0-tól 5 évig.
Extra: eladó egy építkezési kis daru is.
Szeretettel várunk!
Tel: +3630 962 3066
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latkák voltak. Ezeket lakóink boldogan adták át, mert
érezték, hogy jó helyre kerül. Munkatársaink segítettek
a gyűjtésben, tisztításban. Mindenki szeretete nyomot
hagyott az ajándékokon. Természetesen csak arról számolhatok be, hogy nagyon jó közönséggel volt dolgunk
Oltszemen, hiszen szinte minden dalt velünk énekeltek.
Már a zenénk is nagy ajándék volt a gyerekek számára,
de végén az ajándékosztás elfelejthetetlen pillanat volt
mindnyájunknak. Ez egy igazi közös esemény volt. Szeretném megköszönni lakóinknak az önzetlen adakozást,
munkatársaimnak a segítséget ebben a szép élményben.
Beszámolómat azzal a mondattal zárnám, amit az Oltszem Árvaház igazgatója mondott „Ha erre járnak, ne
hagyjanak ki minket a látogatásból!”

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
Tordasi Szivárvány Erdélyben
Szeretnénk megosztani élményünket az erdélyi utazásunkról.
Az előbbi írásunkból kiderül a sok helyszín, ahol
zenéltünk. Most egy nagyon szép eseményt szeretnénk
megosztani a Kisbíró olvasóival. Már a készülődés sem
volt általános.
Helyszín; Oltszem, Gyermekotthon, vagy ahogyan ott
nevezik „Árvaház”. A zenekarunk tagjai, akik a „Szoci”
lakói, külön kérték az erdélyi szervezőket, hogy ismét
zenélhessünk Oltszemenaz „Árvaházban”. Ebben az
évben harmadik alkalommal sikerült is eljutnunk oda.
Rendszerint gondoskodunk ajándékkal a vendégfogadóink felé, de mi többet szerettünk volna, hogy a gyerekek is részesüljenek ebből. Az Otthonunkban
elkezdtük gyűjteni a már megunt, és feleslegessé vált
ajándéktárgyak gyűjtését melyek többnyire plüssál-

Tordasi Szivárvány, Vass Árpád

L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Hasznos tanácsok fürdőzőknek
csónakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak
el.
7. Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder
jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.
8. A vízijármű felborulása esetén ne hagyják el a borult
vízijárművet – mivel az felúszó képességgel kell, hogy
rendelkezzen – abba kapaszkodva várják meg a segítséget. Erős szél esetén fejüket minél magasabbra
emeljék ki a vízből a vízpára belégzésének elkerülése
érdekében.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször
felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer
felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

1. Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
2. A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi
játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak,
maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség
megérkezik, és ne hagyják el azt.
3. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt
vagy más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp
anyagot) ne fogyasszanak.
4. Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni,
fürdeni.
5. Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte
mosakodjanak le.
6. Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumi18
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Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérő, de a 8 fokozatot el nem érő szél esetén a parttól számított legfeljebb
200 m széles vízterületen – kivéve a kijelölt fürdőhely
területét – közlekedhet, a Beaufort-skála szerinti 8.
fokozatot elérő vagy azt meghaladó szél esetében - a
szükséghelyzet kivételével - nem közlekedhet. Minden
egyéb vízi sporteszköz viharjelzés mentes időszakban a
partéltől számított legfeljebb 1000 m, I. fokú viharjelzésnél a partéltől számított legfeljebb 500 m széles
vízterületen – kivéve a kijelölt fürdőhely területét – közlekedhet, II. fokú viharjelzésnél – a szükséghelyzet
kivételével – nem közlekedhet.

A Velencei-tavon minden év április elsejétől október
harmincegyedikéig viharjelző szolgálat működik. Az
elővigyázatosságra figyelmeztető jelzést (I. fokú viharjelzés) percenként 45 felvillanással működő sárga villogó fénnyel adják. Az elővigyázatosság betartására intő
figyelmeztetés veszélyes jelenségek közeledtének
lehetőségét jelzi a keletkezés idejére való utalás nélkül.
A fenyegető veszélyt jelző figyelmeztetést (II. fokú viharjelzés) percenként 90 felvillanással működő sárga villogó fénnyel adják. A veszély jele a veszélyes jelenségek
közvetlen közeledtére figyelmeztet. Vitorlás vízi
sporteszköz a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot el nem
érő szélnél a parttól számított legfeljebb 1500 m, a

UltraBalaton 2014
futásra invitálta Tordas lakosait. Majd
ámultan
néztem,
mennyi embert tudtak megmozgatni
nőnap alkalmával.
Az utcák megteltek
futó és gyalogló emberekkel, az utóbbiak táborát erősítettem akkor én is. És egyre kíváncsibb lettem. Az internet egyik közösségi oldalán szerencsém van figyelemmel követni egy-két futni szerető ismerősöm
teljesítményét. Kívülről látva elképesztő az a munka, kitartás és küzdelem, amit egynémelyük véghezvisz.
Amikor a gondolatot sem értem, hogyan fogalmazódhat
meg valakiben, hogy 70 -80 km-t lefusson egyhuzamban
a hegyekben. Hogy a maratoni táv már szinte csak bemelegítés. És ekkor tűnt fel az UltraBalaton, hogy van,
aki azt a számomra és szerintem többünk számára érthetetlen dolgot tűzi ki célul, hogy körbefutja a mi kis
magyar tengerünket, a Balatont. Nyilván nem sokan, de
hogy ebben az alig több mint 180 emberben két tordasi
is benne van...nem lehetett nem figyelemmel követni.
Ültem a gép előtt, néztem az UB oldalát és figyeltem a
híradásokat. Izgultam az időért, hogy kedvező legyen, és
még ha ismeretlenek is, személyesen szorítottam, hogy
sikerüljön.

Az első találkozás éppen a megalakulásuk napján ért.
Mosolyogva gyülekeztek a Teremtőkert udvarán. Teljesen átlagos emberek, semmi különöset nem láttam bennük, egyszerűen azt tűzték ki céljukul, hogy futnak.
Közösen. Nem is értettem akkor még, hogy mit jelent a
tordasi futóklub tagjának lenni. Majd eltelt pár hónap.
Hol itt, hol ott szaladgáló emberekbe botlottam. Volt, aki
márkás futóruhát öltött magára, mások a már kifakult,
elnyűtt pólót kapták magukra, jó lesz beleizzadni ebbe
is. És irigyeltem őket. Ez a futás dolog nekem csak fejben
megy, de ott nagyon. Érzem, ahogy suhanok, elnehezült
lábakkal, jólesően elfáradva hazaérek. Fel is csigázott,
mikor tél végén megláttam az első plakátot, ami közös
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persze Tordasról indulva és a kör lefutása után ide is
visszaérkezve. Az edzések során kiderült, hogy hasonló
az erőnlétünk, de mégis Petinek az aszfaltos hosszú vagy
rövid, de gyors futások jobban mennek, míg nekem
valószínűleg a hegymászó múltam miatt a hegyekbe
történő nagy szintemelkedésű futások jönnek be jobban.
2014. május 31.-én szombaton jött el a nap reggel 8 kor,
amikor is kb. 180 egyéni futóval együtt mi is ott álltunk
Balaton Aligán a rajtvonalnál. Különös taktikát nem terveztünk, egy volt a lényeg, hogy nem elfutni az elejét,
hanem egy folyamatos tempót követni és a
lehetőségekhez képest addig futni együtt, amíg valamelyikünk nem hátráltatja a másikat. Ennél a távnál már
csak részben a fizikai terhelés a nehéz, nagyon sok múlik
a mentális állapottól és a folyamatos regenerálódástól,
a hosszú monoton futás során. A közös futás ezért is volt
lényeges hogy ezt a monotonitást megtörje. A verseny
során a körülmények majdnem hogy tökéletesek voltak.
Jó társaság, szuper, nem túl meleg és száraz futóidő.
A táv 32 nem egyenlő szakaszra volt felosztva, és a szakaszok közt még egyéb frissítőpontokat is létrehoztak a
szervezők.

Majd másnap a televízió beszámolójában éppen a
földink befutását mutatják. Olyan fura, a minap éppen
munkába tartottam, mikor egy kerékpáros mellett hajtottam el. Az az átlagos, felpattanok a bicajra és kiugrom
a piacra kerékpáros. Közelébe érve ismertem meg, Vogl
Péter volt az. Egy hete éppen ilyenkor futott a Balaton
északi partján. És nincs kiírva rá, tessék megállni és
tessék gratulálni. Pedig meg kellett volna állnom és
kezet kellett volna ráznom vele. És a Tamással is, akinek
ha most éppen nem is sikerült a teljes kör, de megélhette
azt, amit nem sokan közülünk. Készült hónapokig, testileg és lelkileg, és belülről élhette meg, amit onnan látni
biztosan más, mint kívülről. És, hogy milyen is onnan
belülről látni, azt mesélje el most Ő.
/Raffer Gabriella/
„FUTNI” mindenkinek mást jelent ez a szó. 16 éves
korom óta futok, hol rendszeresen, hol rendszertelenül,
volt mikor nem szerettem futni, de mégis futottam, mert
edzeni kellett, de a legtöbb esetben a futás élvezetéért
futottam. Kipróbáltam több extrémnek mondható
sportot, de sosem a versenyért sportoltam, hanem
magáért a kihívásért, a határaim megtapasztalásáért.
A tordasi futó klub megalakulása előtt már több
rövidebb és hosszabb futóversenyen vettem részt, és az
edzések során ismerkedtem meg Petivel. A futóklub
megalakulása összekovácsolta barátságunkat, közös
célok, tervek és ezek megvalósítása következett.
Az egyik nagy terv az ULTRABALATON (UB) futóverseny
teljesítése, mely hazánk egyik leghosszabb egyfolytában
teljesítendő aszfaltos futóversenye. A magyar tenger
körbefutása egyénileg, folyamatosan nagy kihívást jelent
még a profi futóknak is, nemhogy a lelkes amatőrök
számára. 1 kör, 212 km és 32 óra szintidő. Az UB-n előző
években mindketten futottunk már csapatban, és Peti
tavaly egyéniben indult, de 14 óra futás után befejezni
kényszerült a versenyt, ami így is hatalmas tapasztalat
volt számára. A tavalyi verseny után az elmúlt egy évet
sok edzéssel és közös munkával töltöttük. Jellemzően
különböző edzésmódszereket és taktikát alkalmaztunk,
de a hosszú futásokat, amik edzések és versenyek voltak
általában közösen futottuk. 80-90 km-es terepfutó
versenyeken indultunk, 10-12 óra futás a környező
hegyekben (pl. Vérkör teljesítése) vagy a Velencei tó kör,
20
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aszfalton történő futásomat tudhattam magam mögött,
rengeteg tapasztalatot szereztem és bár nem fejeztem
be a versenyt, de a megszerzett információkat, érzéseket
kamatoztatni fogom tudni a jövőbeni hosszú futásaim
során. A következő jó pár óra nekünk pihenéssel telt,
míg barátomnak és a még versenybe lévő futóknak a táv
éjszakai része következett. Gyenesdiás után búcsúztunk
el Peti kísérő csapatától, és innentől fogva telefonon tartottuk a kapcsolatot. Petit, kedvese kerékpáron kísérte
a következő 15 órában, ami szintén tiszteletre méltó.
Vasárnap reggel 8 órakor a rajtot követő 24. órában kaptam hívást Petitől. Vasárnap reggel 8 órakor a rajtot
követő 24. órában kaptam hívást Petitől. Balatonföldvár
(180 km) környékén tart, teljes a krízis, fáj és görcsöl
mindene, de fut… megy tovább… 32 km van még hátra
a távból, ami normál esetben kettő és fél óra futás, de
most ez nagyon hosszú lesz. Látszott, hogy a 32 órás
szintidőn belül meg fogja tudni csinálni a versenyt és
nagyon szurkoltunk neki, hogy épségben beérjen ezen
a maradék kis „rövid” távon. Közel 5 óra további futás
után Péter első tordasiként teljesítette az ULTRABALATON 212 km-es távját 29 óra 18 perc 21 másodperces
idővel 51. befutóként. Nagy megkönnyebbülés volt ezt
hallani és hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy ha nem
is végig, de egy szakaszon együtt futhattunk, és őszinte
gratulációm kitartásáért és teljesítményéért. Az ULTRABALATON futóversenyen a 2014. évben a 181 egyéni indulóból 90 fő ért célba, köztük 13 hölgy. Célba érkezéstől
és a lefutott távtól függetlenül minden résztvevőnek
hatalmas tisztelet jár az elvégzett edzésmunkáért és a
lefutott távért.
Az egyéni futókon kívül több mint 300 csapat, páros is
indult a versenyen, több tordasi és környékbeli futó
részvételével. Mindenkinek köszönjük a szurkolást, biztatást, és szerintem így vagy úgy, de jövőre újra futunk
egy „kört”. Mert „A KÖR VÉGTELEN”.

A fixen telepített frissítőkön kívül minket 2 gépkocsival,
később kerékpárral is kedveseink és barátaink kísértek
az út során és lesték minden kívánságunkat, hogy
nekünk csak a futással keljen foglalkoznunk. Az első
maratoni táv (Cluba Aliga-Balatonfüred 43,2 km) lefutása igazából fel sem tűnt. Végigbeszélgettük a futást,
minden a terv szerint alakult. Balatonfüred után a
verseny nem a parton fut, hanem a Balaton-felvidékre
visz, és ezen a csodálatos tájon folytatódik. Köveskál
után volt a második maratoni szakasz még mindig a
hegyekben és az eddigi távot „élményfutásnak” jellemezném. A következő szakaszon számomra eljött a holtpont, kissé belassultam és Petivel elbúcsúztunk
egymástól, nem szerettem volna feltartani, ekkora
távnál az a jó, ha mindenki a saját tempójában tud futni.
Nemesgulács után sajna elkezdem számolgatni, hogy a
tempómmal a kötelező szintidőt tudom-e tartani, és ez
mentálisan eléggé lerombolta a motivációmat.
Fizikálisan éreztem, hogy a térdízületeim sokat kaptak
a folytonos aszfalton történő becsa-pódástól, de ez nem
volt jelentős, és tudtuk is, hogy ez a futás azért „fájni fog”.
Badacsonytördemicre (95,8 km, 12 óra 10 perc)
kísérőim biztatásával futottam be, majd itt rövid gondolkodás után befejeztem a versenyt. Eddigi leghosszabb

/Gaál Tamás/
Germanisztika szakos tanuló német korrepetálást,
érettségi és nyelvvizsga felkészítést vállal kezdőtől
B2es szintig.
Érdeklődni az alábbi email címen:
dareszter@gmail.com, vagy
telefonszámon: 06303566021 lehet.
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
JUDO  CSELGÁNCS
Siker az országos diákolimpia döntőn!
Május 31.-n Cegléden rendezték
meg a Judo Országos diákolimpia
döntőt. Iskolánk tanulója, Landenberger Ábel remek
küzdelmekkel a második helyet szerezte meg, ezzel is
öregbítve iskolánk, egyesületünk jó hírét.
Szakosztályunk nevében gratulálunk a sikerhez.
Kalamár Domokos
testnevelő tanár/judo edző

Labdarúgás
Egy év alatt a 15. helyről a 2. helyre!
A Tordas SE felnőtt futballcsapata hatalmas előrelépést
tett a bajnokságban: 2013 márciusában még a 15. –
utolsó előtti – helyen várták a folytatást, ma pedig
ezüstérmes a csapat! A bajnoki cím heteken át elérhető
közelségben volt, ám a bajnokság aranycsatája – a Tordas – Ercsi összecsapás – végül Ercsi győzelmét hozta.
A tét, a nagyszámú szurkolótábor súlyos terhet rakott a
játékosok vállára, amivel nem sikerült megbirkózniuk,
és így keserű szájízzel vonultak le a döntő után a pályáról. De mi – akár felkerülnek a Megye I-be, akár nem
– büszkék lehetünk rájuk, és az edzőkre – hogy szinte a
semmiből hozták vissza a tordasi futballt, példát állítva
az egyre gyarapodó számú utánpótlás korosztály elé.
Hajrá Tordas!

Idén – 2. alkalommal – június 11-én rendezte meg a labdarúgó szakosztály és a Sajnovics János Általános Iskola
a Sajnovics Kupát, ahol az iskolások osztályok szerint
csapatokba tömörülve mérkőzhettek meg egymással. Jó
volt látni a lelkesedést és kitartást, ami végig mozgásban
tartotta a gyerekeket a 35 fok ellenére is!
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Ketrecharcosok Tordas biztonságáért
részvételünket a mérkőzés végén, és együtt ünnepelhettük a focistákkal az egész éves kitűnő játékot.

Június 8-án vasárnap Tordas-Ercsi labdarúgó mérkőzés
volt kicsiny falunkban. A tordasi polgárőrségtől megkeresést kaptunk, hogy a döntő mérkőzés óriási
nézőszámára, valamint az elmúlt évek rossz tapasztalataira tekintettel nagy erőkkel képviseljük magunkat,
vigyázzunk a nézőkre, és a szép épített környezetünkre.
Egyesületünk 10 harcossal érkezett a mérkőzés előtti
eligazításra, majd rendezői mellényekbe bújva a pálya
szélét körbevettük.
A hangulat fergeteges volt, a tordasi vezérszurkolók
kitettek magukért, az ercsi szurkolótábor kicsit visszafogottabban, de szintén hevesen drukkolt. Bár a
mérkőzést sajnos fiaink elvesztették, de ez a fergeteges
ünneplést nem gátolta, hiszen focicsapatunk egész éves
diadalmas menetelésén a végeredmény nem csorbított,
az előkelő ezüstérmet szerezhettük meg.
A mérkőzés ideje alatt semmiféle atrocitás, rendzavarás
nem történt, a nézők önfeledten szurkolhattak, örülhettek. A játékvezetők és a polgárőrség megköszönte a

Tordas SE  Tenisz Szakosztálya
Tordasi menedzser verseny
Az ünnepélyes díjkiosztón a győztesek és a helyezettek
a Kalocsai Porcelánfestő manufaktúra által legyártott
egyedi érmeket kapták valamint Tóth Gábor átadta az
első helyezettnek járó Tordas kalandpark családi
belépőit és a sukorói Boglya Csárda által felajánlott
étkezési utalványt , Haris Richárd a második helyezett
párnak , a Haris Travel Klub utazási utalványát , míg a
harmadik helyezetteknek Hámori Tamás a Béres Rt
valamint a Corinthia hotel ajándékait nyújtotta át.
A versenyigazgató külön is kiemelte az Exim bankot,
mint a Manager Openhez legutóbb csatlakozott gyémánt
szintű támogatót.

A második évben megrendezett tordasi regionális
menedzser verseny , amely a X. jubileumi Manager Open
, azaz a Menedzserek Országos Teniszbajnokságának
harmadik állomása ez évben is nagy sikert aratott.
A megnyitón először Tóth Gábor a rendező klub vezetője
, majd Juhász Csaba polgármester majd Hámori Tamás
a Bajnokság versenyigazgatója üdvözölte a megjelent
résztvevőket. Két négyes és két ötös csoportban
kezdődtek a mérkőzések. Három tordasi pár is küzdött
a továbbjutásért a nagyon erős mezőnyben, a Kerényi Turu, a Gyulai család valamint Tóth Petronella-László
Csaba párosa.
A csoportokon belüli körmérkőzés után a nagy
hőségben is izgalmas küzdelem alakult ki a legjobb 8
közé jutásért , ahol a következő eredmények születtek :
Csávás István ,Tóth Péter / Kecskemét / - Tóth Petra /
Tordas / László Csaba / Agárd / 6 / 3
Stokinger Tamás , Stokinger Balázs / Székesfehérvár / Radnóti György – Fekete Sándor 6 / O
Lajos Attila , Török Gábor / Szeged / - Thurzó Pál ,
Losonc Tamás / Kecskemét / 6 / 3
Táncos Zoltán Borbély János / Kecskemét / - Stumpf
Zoltán – Czékus Gábor / Budapest / 6 / 2
Az elődöntőben a Stokinger testvérpár a Csávás Tóth pár
ellen 6 / 4 –re , míg a Táncos – Borbély kettős a Lajos –
Török páros ellen nyert. A döntőben színvonalas
küzdelemben nyert a székesfehérvári pár.
A vigaszágon az Örsi Anikó-Jáger Zoltán ( SoltDunaújváros )- tavalyi győztes - szerezte meg az
elsőséget . Szintén vigaszágon a harmadik lett a tordasi
Gyulai család apa-fia alkotta páros

A sorozat legközelebb június 21-én a budapesti régiós
versennyel folytatódik.
A verseny régiós támogatói: Cifra Pince, Bokros
Vendégház, Viki ABC, CAR-ÉRA BOSCH Autókereskedés
és Szerviz M7 Érd,
MEDITAX-TORDAS KFT
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Mentők: 104

Tordas: 06-22/467-324

Polgármesteri hivatal:

Betegszállítás: 06 22/311-325

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

06 22/467-502

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

Tűzoltók: 105

Csatorna

06 20/390-15-05

Rendőrség: 107 vagy 06 22

száma:

Védőnő: Nagyné Schubert Réka

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

06 80/203-895

06 30/312-76-72

Polgárőrség telefon:

EON (áram) műszaki

Gyermekorvos: (Martonvásár)

06 30/630-87-77

hibabejelentés: 06 80/533-533

06 22/460-637

Általános segélyhívó: 112

EON (gáz): 06 80/424-242

Orvosi ügyelet: (Ercsi)

Posta: 06 22/467-503

Okmányiroda: 06 22/460-081

06 25/492-021

Iskola: 06 22/467-532

Szemétszállítás: 22/579-185

Gyógyszertár:

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

Martonvásár: 06 22/460-019

06-20-245-03-26

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

ügyeletes

telefon

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.

