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Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

május 1
Főzőverseny és Duatlon
május 10  
Termelői Piac
május 11 Falutakarítás
május 17 Bárka zenei fesztivál

Prog ramok

“Arra születtem, hogy megszeressenek,

S megszeressem én is azt akit lehet.

Arra születtem, hogy boldog is legyek,

S továbbadjam egyszer az életemet.”

/Adamis Anna/
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Kedves Tordasiak!
Jó egy évvel ezelőtt gyűltünk össze nem messze innen,
hogy együtt örüljünk a művelődési házunk megújításá-
nak, és most megint itt vagyunk, hogy együtt ünnepeljük
azt, hogy megint gazdagodott, szépült a településünk.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon,
külön köszöntöm Tessely Zoltán képviselő Urat, a meg-
jelent polgármester társaimat, képviselőtársaimat és a
kedves tordasiakat.

Összegyűltünk, mert megint történt valami Tordas
életében amely mondanyiunk számára fontos.
Megszépült a település központi parkja a Sajnovics tér.

Az elmúlt években, amikor valami újat hoztunk létre,
mindig tekintettel voltunk a meglévő, kialakult
értékeinkre. A célunk az volt, hogy ezeket fejlesszük,
kiegészítsük, új értelmet adjunk nekik. Ez történt az in-
tézményeink, tereink felújításakor és a rendezvényeink
megújításakor is. Ennek legfrissebb példája a most
átadásra váró tér.

Itt az új fejlesztés kialakítása során figyelemmel kellett
lennünk a meglévő épített emlékekre, az emlékművekre,
a gyalogos közlekedésre és arra, hogy az egyre
népszerűbb termelői piac is megfelelő helyet tudjon
kapni. Az eredmény önmagáért beszél, sikerült az új
járdákkal, pergolákkal, padokkal, kerékpártárolókkal,
virágtartókkal újabb tereket, utakat, pihenőhelyeket

létrehozni úgy, hogy közben szervesen beépült a
meglévő struktúrába, és reméljük, még több élettel tölti
meg majd azt. 
A beruházás kapcsán ismét sikerült az eredeti tervekhez
képest jóval többet megvalósítani, ami az újabb össze-
fogás és a közös munka eredménye volt.

Ahogy az elmúlt napokban, hetekben tapasztaltuk egyre
többen látogatják a parkot, élvezik az itt létet, a sétálást,
a pihenést. Ahogy az átadás közeledtével egyre több
minden került a helyére, sok embernek változott meg a
véleménye és eltűntek a kezdeti „tönkretettük a parkot”
hangok is. Bízunk abban, hogy az új tér a település szer-
ves részévé válik, sokan fogják használni és még kisebb
rendezvényeknek is biztosítja majd a helyszínt. De min-
dez nem jöhetett volna létre az itt dolgozók nélkül.

Így köszönet illeti Ulrich Péter tervezőt, akivel közösen
megálmodtuk a teret, Rácz József alpolgármester urat a
földmunkákért, Porcz Pétert és embereit a burkolatok
megépítéséért és a kőműves munkák elvégzéséért, Papp
Sándort és testvérét a villanyszerelési munkákért, Cse-
likovics Jánost és embereit a pergolák elkészítéséért,
Botta Pált és embereit a kertészeti munkák elvégzéséért,
Ribi Csabát és segítőit a festésekért, a Feldhoffer

kertészetet az anyagok mozgatásáért. Köszönöm a hi-
vatal dolgozóinak a segítségét a lebonyolításban és a
szervezésben, az önkormányzat karbantartó brigádjá-
nak és a közfoglalkoztatottaknak a munkáját az ásásban,
betemetésben és a tereprendezésben, a végtelennek
tűnő építőanyagok és a virágládák mozgatását, az
építésben és a szakipari munkákban való részvételt, a
park meglévő részeinek felújítását.

Most adódik alkalom, hogy megköszönjük Takács Ediná-
nak a termelői piac több, mint egy évvel ezelőtti életre
hívását és folyamatos szervezését, melynek ezentúl ez a
tér lesz az otthona.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tordas Község képviselő-testülete 2014. március 25-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

• elfogadta a Polgárőrség 2013. évi önkormányzati tá-
mogatásra vonatkozó beszámolóját
• módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről
szóló önkormányzati rendeletet
• döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás-
ról
• elfogadta a 2014. évi közbeszerzési tervet
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság új tagjait
• döntött a 2013. évi adósságkeletkeztető ügyletekről
• döntött a 2014. évi adósságkeletkeztető ügyletekről
• elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
• elfogadta a 2013. évi pályázatokról szóló beszámolót
• módosította, majd elfogadta a „Tordas Községért”
Közalapítvány alapító okiratát

Tordas Község képviselő-testülete 2014. április 8-án tar-
tott rendkívüli testületi ülésén a következő döntéseket
hozta:

• elbírálta a Sajnovics János Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény energetikai korsze-
rűsítésével kapcsolatos közbeszerzési ajánlatokat
• döntött a térfigyelő kamerarendszerre benyújtott pá-
lyázatról

Végül, de nem utolsósorban köszönjük a Képviselő
Úrnak és a Kormánynak a nyújtott támogatást, mert e
nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg.
És hogy a köszöneteinknek nagyobb hangot is adjunk,
tapsoljuk meg Őket!

Ezenkívül itt szeretnék még köszönetet mondani
azokért a beruházásokért is, melyeknek nem tartottunk
külön átadást, de az elmúlt hetekben valósultak meg.
Több, mint 20 férőhelyes murvás parkoló épült az iskola
alatt a tanárok és a szülők részére. 250 m2 felületen 10
cm-es kőzetgyapot külső hőszigetelést kapott a tor-
naterem, így a 2012-ben elkészült belső átalakítással
együtt most vált teljessé a felújítása. Az év elején
elkészítettük az iskola bővítésének nyílászáróit is.
Minderre 10 millió Ft támogatást kaptunk a kor-
mányzattól a tavalyi évben, mely 100 %-ban fedezte a
megvalósítás költségeit.

Így a mai napon, itt a parkban összegyűlve örüljünk a
közös sikereinknek, a településünk fejlődésének és a
már elnyert pályázatok kapcsán bízzunk abban, hogy rö-
videsen újra találkozunk a következő megvalósult
beruházásunk avatóján. 

Juhász Csaba polgármester

Testületi Összefoglaló



2014. április 9-én megkaptuk a
várva várt értesítést: a Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkár támogatásra
érdemesnek találta Kerékpárút pá-
lyázatunkat. A megítélt 248.412.000
Ft, 100%-os támogatásból megépül-
het Gyúró és Tordas között, a Szent
László patak mentén az önálló
kerékpárút, a Gesztenyés út új
burkolatot kap és kijelölésre kerül
mintegy 50 km hosszú kerékpáros
turisztikai útvonal Etyek és Ercsi
között, ahol mezőgazdasági utak ká-
tyúmentesítésével lehetővé válik a

kerékpározás. Ezen kívül – mivel
turisztikai beruházásról van szó –
rengeteg kiegészítő szolgáltatást
valósítunk meg. Pihenőhelyek
létesülnek Gyúrón, a központban és
a horgásztó mellett, Tordason a
sportpálya mellett és a Gesztenyés
út végén, Ráckeresztúron és Ercsi-
ben. Az attrakciókról információs
térkép készül, amit a pihenő-
helyeken kifüggesztünk és a ke-
rékpárosbarát vendéglátóhelyeken
is megtalálható lesz. Kültéri fitnesz
parkot építünk az iskola alsó udvara
mellett, illetve a Gesztenyés út mel-

lett, ahol 21 napelemes kandelábert
is elhelyezünk. Kerékpártárolókat
helyezünk ki több pihenőhelyen.
A pályázat részeként 2 fő teljes
munkaidős munkavállalót alkal-
mazunk 5 évig a kerékpárút karban-
tartására. A projekt közbeszerzését
már elkezdtük, hogy minél előbb
megvalósulhasson a beruházás. 

A levegőben virágillat lengedezik.
Eljött az idő a balkonnövények ül-
tetésére. A hivatal ablakaiban
muskátlik, a virágládákban frissen
ültetett egynyári virágok virítanak.
Tovább folyik közterületeink
fásítása is, hogy a méhecskék több

helyről tudják gyűjteni a finom
mézet. Új hársfák kerültek a Sza-
badtéri Színpad köré a tavaly kivá-
gott nyárfák helyére. Az elmúlt
napokban kivágattuk a Gesztenye
soron az elszáradt fákat és újakat ül-
tettünk a helyükre. Folyamatosan

dolgozunk azért, hogy Tordas
közterületei megszépülve, felvirá-
gozva várják a gyermekeket és
felnőtteket egyaránt.

A hivatal dolgozói

A Tordasi Sportcentrum újabb es-
zközeként elkezdődött egy strand-
röplabdapálya építése az óvoda
alatti önkormányzati területen, a
leendő kerékpárút mellett. A föld-
munkák a napokban elkészülnek és
kezdődik a pálya szerkezetének az
építése. Itt is, mint a futópálya es-
etében a szükséges 450 m2 geotex-
tiliát a GRADEX Kft biztosítja
térítésmentesen. Köszönjük a támo-
gatásukat, és reméljük, hogy  még
május hónapban ki is fogjuk tudni
próbálni az új pályát.

Juhász Csaba polgármester 
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Megépül a kerékpárút Gyúró és Tordas között!

Megérkezett a tavasz

Strandröplabdapálya
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VIII. TORDAS DUATLON 

2014. 05. 01.

VERSENYKIÍRÁS

Szeretettel meghívunk minden kedves sportbarátot és érdeklődőt a nyolcadik alkalommal megrendezendő duatlon
(kerékpározás + futás) versenyre.
Rendező: Tordas Község Önkormányzata és a HANGYA Művelődési Ház
Helyszín: Tordas Sportpálya
Időpont: 2014. május 1. 10 óra
Nevezés: 8 órától a helyszínen
(A zökkenőmentes szervezés érdekében a részvételi szándékot kérnénk előre jelezni!)
Díjazás: az első három helyezett korosztályonként oklevelet és érmet kap
Csapatban az első helyezett érem díjazásban részesül.
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!

Március 24-én nálunk került megrendezésre a Tordasi
Pillikék fellépésével az idei Tehetség napja. Falunk fiatal
táncosai mezőségi táncokkal szórakoztatták az iskola
többi tanulóit, viseletek bemutatásával, csujogatások
tanításával színesítve a műsort. Méltán lehetünk
büszkék rájuk.

Április 3-4 között a tordasi gyökerekkel is bíró Buda
Folk Band tette tiszteletét a színpadon. Az elmúlt
időszakban nemzetközi hírnévre is szert tett zenekar
egyelőre csak zárt ajtók mögött próbált, viszont
együttműködésünkért cserébe szeptemberben bárki
meghallgathatja majd őket a Hangya Napok keretein
belül, egy fergeteges koncerten.

Hangya Stúdió

Hosszas várakozás, többszöri újrakalkulálás után végre
megérkezik amit annyira vártunk, Leader pályázaton
nyert pénzösszegből megújul hangtechnikánk. Teljesít-
ményben és hangminőségben is nagy ugrás az új felsze-
relés, így a rendezvényeken és a stúdióban is egyaránt
komoly előrelépést mutatunk. 

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
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Növendékeink kitettek magukért az elmúlt hónapokban.
Számos versenyen, fellépésen vettek részt.
Kiemelkedően sok meghívásnak tett eleget a Gatya-
madzag zenekar. 
Február 22-én, a Hagyományok Háza „Almárium”
sorozatában, a téma Mezőkölpény volt, szólistaként
közreműködtek Sugár Anna Lili, Boldizsár Kolos tánc,
Simon Olivér hegedű. Március 20-án, szintén a Hagyo-
mányok Házában a „Figurás” ifjúsági bérlet sorozat
keretében adtunk egy órás műsort Székről és
Mezőségről „Ez a kicsi szegelet…” címmel.
Közreműködtek a Pillikék 3. csoportja 24 fővel és
tanáraink. A sikert bizonyítja, hogy jövőre is felkértek
bennünket, immár ötödik alkalommal egy Mező-
kölpényről szóló műsor összeállítására. 
Március 22-én, a Megyenap díjátadó ünnepségén,
Székesfehérváron muzsikált a Gatyamadzag zenekar,
énekelt Násztor Eszter. 
Március 24-én, délelőtt a Hangya Műv. Házban a Tehet-
ségnap keretében ismét előadtuk a Mezőségről szóló
műsorunkat. Délután a Sárosdi Fúvós Találkozón vettek
részt furulyás tanítványaink: Boldizsár Kolos, Sugár
Anna Lili, Szilika Domonkos, Pók Zsófia. 
Március 25-én, a Gatyamadzag közreműködött
Százhalombattán a Katonadalok Kórusversenyén, 29-én
beválogatták népzenészeinket a „Tágasságot nekünk is…

” népzenei koncertre, mely a Pap László Sportarénában
volt, az Országos Táncháztalálkozó keretében. Részt vet-
tek: Tüzifa zenekar, Gatyamadzag zenekar, Schachay Vik-
tória, Násztor Eszter ének, Pápai Áron citer, Bagdi Réka
furulya. 
Április 4-én, Gödöllőn zajlott le az Országos Népzenei
verseny döntője, melyre Násztor Eszter gyimesi dalokat,
Simon Kitti, Schachay Viktória moldvai dalokat
énekeletek, citerán kísért Pápai Áron. Násztor Eszter

Különdíjban részesült. Gratulálunk a felkészítő
tanároknak Fazekasné Domak Anikónak, Kovács Már-
tonnak és Fersch Andreának, Hegedüs Istvánnak, nem
utolsó sorban tehetséges növendékeinknek!

További programjaink:    
Április 30. 17 óra Májusfaállítás Tordason a spotpá-
lyán, az összes táncos csoport közreműködésével
Május 12. (délelőtt az első négy tanórában) Hangszer
és táncbemutató koncertek lesznek (Tordas-Gyúró,
iskola-óvoda), válogatott műsor, az iskolában tanított
összes hangszer és a néptánc bemutatása. 
Május 1216. Év végi vizsgák, melyek egyben nyílt
napok is, részletes beosztás az iskola hirdetőtábláin és
az iskola honlapján.
Május 23. Tánctalálkozó Seregélyesen, Pillikék 2. cso-
port vesz részt és citerások
Május 2628. Beiratkozás a 2014/15. tanévre, aki régi
növendék, annak is újra be kell iratkozni!
Június 7. Tordasi Kulturális Nap (zenészek, táncosok –
válogatás a vizsgából)
Június 14. tanévzáró, ballagás
Június (iskola szünetben) „Dallal, tánccal” Értelmi Fogy.
Otthonban fellépés 
Augusztus 1723. Széki tánctábor Pillikék 2-3. csoport-
ból aki jelentkezik.
Augusztus 2630. XII. Szűcs Béla tánctábor (kisiskolá-
soknak/népi játékok, moldvai táncok/ és senioroknak/
mezőkölpényi táncok), a tordasi művészeti iskolásoknak
ingyenes, kivéve az étkezés költségei, igény szerint.
Pótbeiratkozás: szeptember 15.

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Termeszetgyogyaszkata.hu

Fülakupunktúrás  Addiktológus
Természetgyógyász, Masszázsterapeuta 

Tóth   Gáborné 
2463  Tordas,Somogyi B u.16.

T:06-30-268-58-43

Köszönetnyílvánítás

A harmadik osztály nevében szeretném megköszönni
Rózsavölgyi Juditnak, hogy nagyösszegű “Szabadidő

utalvánnyal” segíti a 3. osztályosok év végi tanulmányi
kirándulását. Köszönjük szépen!

Pók Endréné osztályfőnök



A tavasz elérkeztével az óvodában
megsűrűsödnek, sokasodnak a jeles
napok, és ezzel párhuzamosan a
programok. Mindenek előtt arról
adnék hírt, hogy nagy-nagy
örömünkre, - mind a gyermekeknek,
mind az óvó néniknek – használatba
vehettük az udvarunkon még télen
felállított csúszdákat, valamint a ját-
szóvárat. Ezzel jelentősen bővült a
tartalmas, mozgásfejlesztő, ugyan-
akkor örömteli udvari játék-
tevékenységek köre. Miután az idei
tavaszi időjárás is elkényeztet ben-
nünket, ezt igyekszünk is kihasz-
nálni. Megkezdődött a településen,
és annak környékére tett kirándulá-
sok időszaka is, csoportonként

különböző úti célokat választva.
Gyakran teszünk sétákat vetemé-
nyes-, és virágoskertek megfi-
gyelésére, baromfiudvar, és nyuszi-
nézőbe, simogatásra, a halastóhoz,
ahol útba ejtjük, és meglátogatjuk a
tájházat. Jártunk a Bosnyák lo-
vardában, ahol nemcsak a lovak,
kecskék, és egyéb háziállat életmód-
ját, gondozásukat figyelhettük meg,
hanem lovagolhattunk a kis pónikon
is. Köszönjük a lehetőséget Bosnyák
Zoltánnak, és Cifka Julikának, aki
végigkalauzolt bennünket.
Március 15.-én nemzeti ünnepünket
a Süni csoport műsorával ünne-
peltük, majd a Petőfi szoborhoz vit-
tük az emlékezés virágait, és a
magunk készítette zászlókat. A gyer-
mekek büszkén viselték a huszár-
csákót, pártát, nemzetiszín hajdíszt.

A víz világnapja alkalmából egy
egész hetes projektben foglalkoz-
tunk a vízzel, mint élettérrel, a víz
felhasználhatóságával, tisztaságá-
nak védelmével, valamint a vele való
takarékosság fontosságával. A hét
kiemelkedő eseménye volt a váli
tűzoltók bemutatója, akik Marcsi

óvó néni jóvoltából látogattak hoz-
zánk.
A nagycsoportosok részt vettek az

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiá-
triai Betegek Otthona által szer-
vezett egészségnapon, ahol közös
torna, zumba és sok-sok játékos fe-
ladat várta őket. A Sajnovics téri
park átadásán pedig kedves műsor-
ral szerepeltek.
Pénzeszközeink gyarapítására pa-
pírgyűjtést szerveztünk, köszönjük
mindenkinek, aki vette a fáradságot,
és a kihelyezett gyűjtőbe szállította
a papírhulladékot.
Az izgalmas húsvéti előkészületeket
népi játszóház, tojáskeresés, és
különböző játékos, bolondos felada-
tok teszik teljessé.
A közelgő anyák napja alkalmából a
következő népdallal köszöntöm az
édesanyákat, fogadják szeretettel!

„Köszönöm anyám, hogy fölneveltél,
Értem annyi könnyet elejtettél,
De én aztat vissza nem szolgálom,
Áldjon meg az Isten, azt kívánom”

Farkas Istvánné
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MESEVÁR

ÓVODA

HÍRE I

Szabó liszt a tordasi piacon minden hónapban!

És a malom még mindig őröl
(Isten kegyelméből)

Az 1919-es zavaros politikai idő ellenére a Szabó család-
ban nagy öröme volt nagyapámnak. Megszületett –
hosszú időre a lánya után – szeme fénye, a fia, és
összeállt végre saját malma. Őrölhetett a malomban
saját maga, mert korábban három molnárlegény dolgo-

zott együtt, s örülhetett a fiának.
Ezekről az időkről a családban nem nagyon lehetett
beszélni , magukba fojtották az örömöt és a
keserűséget. Csak a kötelesség, a munka, a szeretet volt
az, ami szinte mindig megfogható volt, és a csönd.… a
sokat mondó csönd.
1946-1952-ig, születésemtől a 6 éves koromban
bekövetkező államosításig a malomhoz épített házban
laktunk. Gyerekként arra emlékszem, az egyik nap még
a malomban zajlott az élet, telefon szólt, lovas kocsival
jöttek az emberek, búzát hoztak megőrlésre, búzát hagy-
tak nálunk lisztért cserébe,  százalékot számoltak a-
szerint, kinek milyen lisztre, korpára volt szükséges. 
Apám sokszor csak este ette meg az ebédet, reggelit,
mert neki legfontosabb a malom, a kuncsaftok voltak.
Fontos volt neki, hogy jó búzát vegyen őrlésre, és
minőségi lisztet tudjon adni. Csak jó búzából lesz jó liszt!
No, és az őrlés is nagyon fontos!Nem mindegy, hogy őröl
a malom. Lelke van a gépeknek! A jó molnár minden
hangra figyel. Ami nekünk zaj, apámnak hang volt.
A gépek szólnak, ha valami nincs rendben. 

Piaci Hírek
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Nagyapám akkoriban már csak a ház előtt üldögélt,
karosszékében pipázott, elégedetten nézte fiát, hogy fo-
gadja a kuncsaftokat, mázsálja a búzát, önti a garatba,
méri ki a cserelisztet. Mindenhol ott van, pedig segítség
is volt bőven, de apám mindenhol ott volt, mindenen
rajta volt a szeme, hogy mindent jól csináljanak, a gépek
jól működjenek. A minőség mindenek felett! Jöttek
vásárolni, akik nem termeltek búzát, ők pénzért kaphat-
tak lisztet, akár hozott vászonzacskóba mérve igény sze-
rint. Sok malom volt a környéken, de hozzánk nagyon
sokan jártak, szerették a lisztünk minőségét.
Ezek az idők elmúltak.
1952-ben államosították a malomüzemet a házunkkal
együtt, és a nagy tanyát a földekkel együtt. 
A körülöttünk lévő események rettegéssel töltöttek el
mindnyájunkat. A malomban zajló élet megszűnt. El kel-
lett mindent hagynunk, még a kis karosszéket sem vi-
hettem magammal, pedig nagyon szerettem. Ott kellett
hagyni, hirtelen másé lett, úgy, mint a malom. A Pest
Megyei Gabonaforgalmi kezelésébe került mindenestül.
Féltünk beszélni, nem lehetett semmit mondani, nehogy
olyat mondjunk, ami apánkat börtönbe juttathatja.
Pedig csak a dolgunkat tettük, becsületesen, szorgal-
masan. Apám reggel négy órakor kelt, délután öt- hat
órakor abbahagyta kis időre a munkát, éjjel ismét
benézett az éjszakai műszakba, hogy rendben van-e
minden.Eltelt 3-4 év, a házunkban molnáriskola lett.
Apámat visszahívták az államosított, saját műhelyébe
dolgozni, alkal-mazottként. Nem tudom, ezt hogy élte
meg, erről nem beszélt. Az biztos, amikor a malomról,
lisztkészítésről beszélt, mosolyra derült az arca, boldog
volt. 
A keze alól kikerült molnárok nagy szeretettel, elis-
meréssel beszéltek róla, pedig nagyon szigorú volt. Sok
éves tapasztalat, szakmai múlt állt mögötte, amikor úgy
minősítette a búzát, hogy megrágta, a szájában forgatta
egy kicsit, és meg tudta mondani, alkalmas-e
lisztkészítésre. A liszt minőségét fogásra találta ki, ujjai
között simogatta. Persze mindig volt jól felszerelt labor,
ami az ő sejtését igazolta.
Az apám a szakma nagymestere volt, élvezet volt őt hall-
gatni. Sokat tudott beszélni a molnár szakma
szépségéről, tudásáról, a lisztről, az életről. 
1991-ben nagy változás történ az életünkben. Hosszú
huza-vona után, előprivatizációban visszavásárolhatta
a család a malmot. Nem volt egyszerű történet!
Apám 72 éves volt, öregapám már nem élt. A nővérem
fia, az unokaöcsém és én voltunk apám segítői. Fan-
tasztikus időket éltünk Vele! Nekünk nagyon groteszk
volt, hogy vissza kellett vásárolni a valamikori tulajdo-

nunkat, de apám ezzel nem törődött. Ő a lehetőséget
látta, hogy újra út nyílik a jó munkához. 
Erőteljes egyénisége, lehetetlent nem ismerő  hite helyre
tette tétovázásunkat, beálltunk a sorba. Kell a jó liszt, a
minőséget nem szabad feladni. Csak jó lisztből lehet jó
kenyér! A mai időkben ez kihívás!
1995-ben behozták Magyarországra a német malomi-
pari technológiát, elvetették a világhírű magyar malomi-
pari technológiát, vele együtt a búzákat is. Ebben sok
pénz volt. 51%-ban felvásárolták új technológiáért a
magyar malmokat, és átszerelték, „modernizáltak” ,
„silányosítottak”. „Gazdaságosabb” lett a termelés, ol-
csóbb, de a minőség a múlté. Így a jó magyar búza is! Az
Unió pénzt adott a búzanemesítésre, így 10 jó fajta ma-
gyar búzából lett közel 200 fajta, meg sem közelítve a
beltartalmilag, minőségileg stabilabb magyar fajtákat. 
Persze, aki tudott, ellenállt, így apám is, talán még sokan
mások is, akik válallják az őseik tudásán, tapasztalatán
alapuló gazdálkodást. Jó büszkének lenni, hogy nem
veszett el őseink tudása, mi is tudjuk, akarjuk, hogy jó
legyen a minőség, legyen jó búza, jó kenyér. Nem adjuk
fel, megharcolunk érte.
Ma már kevés, hogy megrágom a búzát, megforgatom a
számban, ujjaim közt simogatom. Gépekkel minősítjük
a lisztet. De elődeink elvei: alázat, szeretet, igényesség,
becsületesség itt van velünk. 
Nem kell adalék, lisztjavító pótszer. Jó élelmiszer, ter-
mészetes, minőségi, ez legyen! Ami jó, ne változzon! 

Szabóné Szabó Piroska

Gyógyászati segédeszköz és
Gyógynövény Szaküzlet

Orvos, Szakorvos által felírt gyógyászati
segédeszközök széles   választéka !

- kötszerek, inkontinencia betétek,pelenkák,
felfekvést megelőző termékek,  colplast,sztóma,és

inkontinencia ellátással kapcsolatos termékek,
kompressziós harisnyák, kád

kapaszkodók,botok,mankók,járó keretek,
kerekes székek, vérnyomásmérők,vércukormérők,

járást segítő eszközök,ortézisek

Betegágyak eladása, bérlése kedvező áron !
Amennyiben Ön, illetve családtagja segítségre szorul a
házi betegápolásban, forduljon  hozzánk  bizalommal !

Meditax-Tordas kft,
Tordas,Somogyi B.u.16. 

T:06-30-268-58-43,0622-467-650
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Ősi mesterség, új köntösben…
Mikor megláttam a hirdetést, nem is gondolkodtam,
azonnal felvettem Hegedűs Mónival a kapcsolatot és je-
lentkeztem a Kosárfonó Tanfolyamra! Hogy miért? Mert
anyai ágon, több nemzedékre visszavezethetően,
genetikailag bolondulok a kosarakért, és azért, mert a
mi szakmánkban elengedhetetlen, hogy mindig valami
újat tanuljunk, amit a későbbiekben is hasznosíthatunk.
És azért is, mert alapvetően kíváncsi természetű vagyok
és érdekelt, hogy pár szál vesszőből, hogyan lesznek
gyönyörű kosarak és egyéb fonott szépségek. Az már
csak hab a tortán, hogy nagyszerű társaság jött össze –
akik nem mellesleg, mind rajonganak a kosarakért -,
ahová öröm járni! Mindig jó hangulatban telnek a dolgos
órák, még ha valljuk, be néha nem úgy sikerülnek a dol-
gok, ahogy mi szeretnénk, mert gyakran a vessző nem
azt akarja, amit mi, és a tapasztalatlan kezünk hagyja,
hogy a „vessző vezessen” minket! De amikor már hagy-
nánk az egészet és feladnánk, jön a mi csodálatra
méltóan türelmes és profi kezekkel megáldott Misi „bá-
csink” és egy-két szemmel és ésszel felfoghatatlan moz-
dulattal és megoldással, az általunk romhalmaznak
tartott valamiből, hirtelen kosarat varázsol.
Minden órán egy kicsivel többet tanulunk, és jobban
megy ez nekünk! Már megtanultunk, kettő és három
szállal fonni, tudjuk mi az a gyökkentés és a hármas
gyűrű fonása sem okoz már problémát! El tudjuk
készíteni egy kosár alját, ezt be is szegjük, sőt egy teljes
kosarat is sikerült már mindenkinek elkészítenie! Más-
más szebbnél szebb kosarak születtek, a saját kétkezi
munkánkból. Mikor hazavihettem életem első önállóan
elkészített kosarát, az leírhatatlanul jó érzés volt! Min-
denkinek elbüszkélkedtem vele, a családomon, barátai-
mon át a kollégáimig. Szerintem mindannyiunknak ilyen
jó érzés volt! Az alkotás öröme, felemelő érzés volt!
Még csak a tanfolyam felénél járunk, de már mind azt
kérdezzük, hogy mikor lesz megint, mert már most foly-
tatni szeretnénk! Ez elsősorban Katona Misinek
köszönhető, hogy ilyen hamar megszeretette velünk ezt
a kézműves technikát, és nem utolsó sorban a

teremtőkertes Lányoknak, akik pályáztak, megszer-
vezték, és lebonyolítják az egészet!

Köszönjük Nektek!
Kosárfonók/ nevében Nagymányai Petra
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A HÍREI

VII. BÁRKA ZENEI
FESZTIVÁL

Tordas
2014. május 17. szombat

16.00-21.00

Helyszín: szabadtéri színpad (sport-
pálya)

(rossz idő esetén Művelődési Ház)

Habakuk bábszínház, Fény zenekar,
Juhász Csaba és barátai,

Egyházi Kórus, egyházközségek
bemutatkozása

JOY GOSPEL MUSIC koncert

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK!
A tordasi gyülekezetek és az Óvoda

Gyermekeinkért alapítvány
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A RÓMAI
KATOLIKUS

EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Április 27. "Az Isteni Irgal-
masság" vasárnapja – II. János Pál
és XXIII. János pápa szentté
avatása Rómában
Május 2. péntek - első pénteki
Szentmise 19 órakor előtte fél
órával gyóntatás
Május 3. szombat - délelőtt 9
órakor engesztelő imaóra
Május 4. Húsvét 3. vasárnapja

Szentmise, a misében az Édes-
anyák megáldása
Május 11. Húsvét 4. Jó Pásztor
vasárnapja - könyörgés a papi és
szerzetesi hivatásokért
Május 25. Húsvét 6. vasárnapja -
gyermekek megáldása
Június 1. Húsvét 7. vasárnapja -
Urunk Mennybemenetele

Mit jelent az, hogy Jézus
feltámadt?
Milyen nagy öröm, hogy átadhatom
nektek ezt az üzenetet: Krisztus
feltámadt! Szeretném, hogy eljusson
minden házba, minden családba,
különösen oda, ahol több a szen-
vedés, a kórházakba, a börtönökbe…
Mindenekelőtt azt szeretném, hogy
[ez az üzenet] eljusson minden
szívbe, mivel Isten ott akarja elvetni
ennek az Örömhírnek a magvát:
Jézus feltámadt, van remény a szá-
modra, többé már nem állsz a bűn, a
rossz uralma alatt! Győzött a sze-
retet, győzött az irgalom!Mindig
győz Isten irgalmassága! Mi is,
miként az asszonyok Jézus tanít-
ványai közül, akik elmentek a sírhoz,
és üresen találták azt, megkér-
dezhetjük önmagunktól, mi az
értelme ennek az eseménynek (vö.
Lk 24,4). Mit jelent az, hogy Jézus
feltámadt? Azt jelenti, hogy Isten
szeretete erősebb a rossznál, sőt
magánál a halálnál is; azt jelenti,
hogy Isten szeretete átalakíthatja
életünket, virágba boríthatja azokat
a sivatagos tájakat, amelyek a
szívünkben vannak. És ezt teheti
Isten szeretete. Ugyanaz a szeretet,
amelynek okán Isten Fia emberré
lett és elment a legvégsőkig az
alázatban és az önátadásban,
egészen az alvilágig, az Istentől való
elszakítottság mélységéig, ugyanaz
az irgalmas szeretet árasztotta el

fénnyel Krisztus holttestét, és áta-
lakította azt, átvezette azt az örök
életbe. Jézus nem tért vissza a ko-
rábbi életéhez, a földi élethez,
hanem belépett Isten dicsőséges
életébe, és a mi emberi valónkkal
lépett be oda, megnyitotta előttünk
a reménnyel telt jövőt. Íme, ez a
Húsvét: a kivonulás, az ember
átmenete a bűn, a rossz rabszol-
gaságából a szeretet, a jó szabad-
ságára. Mivelhogy Isten az élet, és
csakis élet, s az ő dicsősége mi
vagyunk, az élő ember (vö. Iréneusz,
Adversus haereses 4, 20, 5–
7).Kedves fivéreim és nővéreim,
Krisztus egyszer s mindenkorra és
mindenkiért meghalt és feltámadt,
ám a feltámadás erejének, ennek a
rossz rabszolgaságából a jó szabad-
ságára való átmenetnek minden
korban, létezésünk konkrét helyein,
mindennapi életünkben aktuali-
zálódnia kell. Napjainkban is meny-
nyi pusztaságon kell átkelnie az
emberi lénynek! Legfőként azon a
sivatagon, amely saját magában van,
amikor nincs meg benne az Isten és
a felebarát iránti szeretet, amikor
hiányzik belőle annak tudatossága,
hogy mindannak az őrzőjévé kell
lennie, amit a Teremtő nekünk adott
és nekünk ad. Azonban Isten ir-
galma virágba boríthatja a leg-
szárazabb talajt is, újra életet adhat
a kiszáradt csontoknak (vö. Ez 37,1–
14). Íme tehát a meghívás, amellyel
mindannyiótokhoz fordulok: fogad-

juk be Krisztus feltámadásának a
kegyelmét! Engedjük, hogy Isten ir-
galmassága megújítson minket, en-
gedjük, hogy Jézus szeressen
minket, engedjük, hogy szere-
tetének ereje átalakítsa a mi életün-
ket is; és váljunk eszközeivé ennek
az irgalomnak, legyünk olyan csa-
tornákká, amelyeken keresztül Isten
megöntözheti a földet, megőrizheti
a teremtett világot és kivirágoz-
tathatja az igazságosságot és a
békét.

Ferenc pápa

HÁLA!

Hála van a szívemben,
Mert Isten felkent.
Új lett az életem,

Mert a régit elvetettem.
Isten megáldott gazdagon,

Úgy ahogy nem is gondolod,
Tudta, hogy lesznek rossz napok,

Így hívő barátokat és családot adott.
Hálás vagyok, mert tudhatom,

Gondol rám Isten nagyon,
Hiába vagyok porszem az életben,

Mégis megerősít hitben.
Mindörökké hála lesz a szívemben,

Mert Isten lakik az életemben.

(Bokros Blanka)  
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Közeledik a nyár, és ezzel együtt a
kalandos táborozások időszaka,
melyek nem csak a gyerekeknek je-
lentenek felejthetetlen élményeket,
hanem közös nyaralás esetén az
egész családnak. Az alábbiakban
összegyűjtöttük azokat a nyári
programlehetőségeket, melyeket
egyházunk és gyülekezetünk kínál
kicsiknek és nagyoknak.

X. SZÉLRÓZSA Országos Evangé
likus Ifjúsági Találkozó
Soltvadkert, 2014. július 1620.
Információ: www.szelrozsata
lalkozo.hu és facebook.com/szel-
rozsatalalkozo

Az Evangélikus Kántorképző In
tézet nyári tanfolyamai Fóton:
A Kántorképző Intézet nyári bent-
lakásos tanfolyamai igyekeznek a
résztvevőkkel megismertetni az
evangélikus egyházzenét egészen az
alapoktól kezdve az igényes org-
onazenéig és a lelkesítő közös ének-
lésig. Pontos napirend segít az idő jó
kihasználásában, jut idő gyakor-
lásra, tanórákra, Biblia-olvasásra,
játékra és sok-sok éneklésre. 

Időpontok:
1. tanfolyam: június 26július 12.
(Bence Gábor)
2. tanfolyam: július 17augusztus
2. (Németh Sándor)
3. tanfolyam: augusztus 520.
(Kertész Botond)
A jelentkezés: http://kantor
kepzo.lutheran.hu. Az első két, 17

napos tanfolyam díja 40.000 Ft, a
harmadik, 16 napos tanfolyamé
38.000 Ft. A tanfolyamdíj a szállást
és a teljes ellátást is magában
foglalja. Jelentkezési határidő:
május 25.
A táborra pénzügyi támogatás
igényelhető.

Nagyvelegi Ifjúsági Tábor: 2014.
július 27.augusztus 02.
Középiskolás fiatalok részére
Részvételi díj: kb.15.000 Ft/fő

Nagyvelegi Jubileumi Ifjúsági
Tábor 2014. szeptember 6.
(szombat)
A Csákvár melletti Rókavölgy 50
évvel ezelőtt egy Istentől jövő csoda
színhelye volt. 1964 nyarán itt vert
sátrat először az Oroszlányi
Gyülekezet lelkes csoportja, hogy az
Ige és a természet közelében,
testvéri közösségben töltsenek
együtt egy nyári hetet. 
A fél évszázados évfordulót egy ju-
bileumi találkozóval szeret-nék em-
lékezetessé tenni a szervezők.
A hálaadó nap időpontja: 2014.
szeptember 6. (szombat), délelőtt
10 órától délután 5 óráig. A ren-
dezvény tervezett helyszíne a
Nagyvelegi Kastély, amely 22 éve
szolgál a tábor helyszínéül.
Jelentkezés, információ:
Pásztorné Kis Gabriella, 
E-mail: a.pasztor@gedeon.hu

Egyházmegyei Zenei Tábor –
Zengő  Énekes, hangszeres tábor
Helyszín: Csákvár. Időpont: 2014.
június 29.  július 05. 8 éves kortól
középiskolás korig    szeretettel vár-
nak mindenkit.
Részvételi díj: kb. 13.000 Ft/fő

MEVISZ táborok
A Magyarországi Evangélikus Ifjú-
sági Szövetség középiskolások je-
lentkezését várja segítőnek mozgás-
sérült fiatalok mellé Bárka tábo-
raiba.

Országos Evangélikus Hagyo
mányőrző és Kézműves Tábor
„A Teremtés 7 napja”
Helyszín: Kőszeg, Időpont:
2014. június 29 július 5. 
Részvételi díj: 22.000 Ft/fő

Országos Evangélikus Zenei
Tábor
„Hármashangzatok”
Helyszín: Győr, Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Központ
Időpont: 2014. július 613. 
Részvételi díj: 22.000 Ft/fő

Országos Evangélikus Gyermek
tábor
„Együtt (l)enni jó!”
Helyszín: Ceglédfürdői Diáktábor
Időpont: 2014. július 28augusz
tus 2.
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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Rendszeres alkalmaink
Szerda 18 óra: Bibliakör

Szombat 17 óra: Ifjúsági óra

Vasárnap 9 óra:

Gyermekistentisztelet

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

További információk honla-

punkon:

www.parokia.hu/lap/gyuro

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Május – a család hónapja

“Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” Józsué 24,15

A református gyülekezetben ebben az évben igyekszünk minden lehetőséget
megragadni arra, hogy a családokról és a családokhoz szóljunk. Az érkező
május számos olyan alkalmat tartogat, melyeknek fényében ezt a hónapot
méltán nevezhetjük a család hónapjának.
Május 4-én, édesanyák vasárnapján, a 10 órakor kezdődő templomi isten-
tiszteleten gyermekek és felnőttek együtt fognak szolgálni. Így, közösen em-
lékezünk meg az édesanyákról, a tőlük kapott szeretetről és törődésről.
Már-már természetes, hogy a templomi alkalmat szeretetvendégség követi.
Május 18-án keresztelői istentiszteletünk lesz, melyre – reménységünk sze-
rint – több család is elhozza majd gyermekeit, hogy így részesüljenek Isten
befogadó karjának szerető ölelésében.
Május 31-én, szombaton reggel 9 órától délutánig tart majd
gyülekezetünkben a ‘családi piknik’. Ezen a napon gyermekek és felnőttek
birtokba veszik a nemrég elkészült gyülekezeti házat és annak udvarát, hogy
ott játékokkal, érdekes előadásokkal és egy közös ebéddel töltsük majd együtt
ezt a napot. Ez egyben a hittanos évzáró istentisztelet felvezető programja
is lesz, melyre gyülekezetünkben másnap, június 1-jén kerül sor.
Szeretettel hívunk és várunk kicsiket és nagyokat gyülekezetünk
közösségébe!

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27. • Tel.: 22/468-519 •Mobil: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

POLGÁRŐSÉG HÍREI
Az elmúlt hónapban az Önkormányzat elfogadta a Tordasi
Polgárőrőrség beszámolóját, az Önkormányzattól kapott
támogatások felhasználásáról. A megbeszélésen Hajbin
Tímea képviselő fejezte ki a Képviselő testület köszönetét
a falu odaadó tagjainak áldozatkész munkája elis
meréseként.

A szervezet több tagjának közreműködésével segítettük
a futóverseny sikeres lebonyolítását. A megyei Szövetség
éves közgyűlésén Gucsek László kapott „Év polgárőre”
kitüntetést. Büszkék vagyunk elismert tagunkra, vezető
társunkra.

Megkötöttük a szerződést a pályázat alapján vásárolandó
új autónkra, melyet várhatóan majd május hónapban ve
hetünk át és állíthatunk szolgálatba.

Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket, a munkánk
anyagi hátteréhez hozzájárulni szándékozó adakozókat,
és az adózásnál felajánlható 1 %okat.

Tordasi Polgárőrség
vezetősége
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI

Labdarúgás
Újabb támogatás a Sportegyesületnek
Az MLSZ sporttelep felújítási program előminősítéses
pályázatának II. ütemén a Tordas Sportegyesület
3 034 500,- Ft támogatást nyert a 2014/2015-ös évadra,
amelyből tovább folytatódhat a pályafelújítás, valamint
új cserepadok és kapuk lesznek beszerezve. A pályázat
70%-os támogatottságú, melyhez az önrészt az önkor-
mányzat biztosítja

„Hajtani, játszani természetes dolog, ezért nem jár
külön elismerés."

(Bozsik József)
A tavaszi évadban is megőrizte veretlenségét Tordas
felnőtt csapata. Már 12 ponttal vezetik a Megye II. baj-
noki tabelláját. Lapzártánk előtti utolsó meccsükön
Pázmándot verték 6:0-ra, Márkus Roland 4 góljával.
Így tovább, fiúk!
Csillag Szilveszter, felnőtt csapatunk edzője sikeresen
letette a „C” licences edzői vizsgát, így a következő évad-
ban – Farkas Zsolt és Németh József mellett – az után-
pótlás edzői teendőkben is számítani fogunk rá, Fazekas
Attilával együtt.
Az utánpótlás csapataink programja is rendkívül sűrű.
Részt veszünk az Intézményi Bozsik Programban, Tor-
das és Gyúró közös csapatával, a „Hangyák”-kal. A Bozsik
Program Tornáin is eredményesen szerepelünk. A Foci
Diák Olimpián, április 8-án Gárdonyban csapatunk a 2.
lett, megelőzve a házigazdákat!
Elindult a kislány foci Fazekas Attila szervezésében,
minden szerdán és pénteken van edzés a sportpályán.
Végezetül egy szívet melengető esemény: március 23-
án, U9 és U11 korosztályos focistáink bemutató
mérkőzést játszottak a TORDAS-GYÚRÓ felnőtt bajnoki
meccs előtt a tordasi labdarúgó pályán az időnként
eleredő eső ellenére töretlen lelkesedéssel, majd
felvezették a felnőtt csapatok játékosait a pályára.
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TORDAS SE  TENISZ SZAKOSZTÁLYA
Aktuális Információk Pályahasználat rendje

A kedvező időjárás miatt március 24-én nyitnak pá-
lyáink. Várjuk az előzetes  igényeket  tenisz edzésekre.
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@tonline.hu  CÍMRE ELKÜLDENI

2.  2014. 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!

1. a teniszpályákat a szakosztály regisztrált tagjai
használhatják pályarend szerint.
2. regisztrált tag, aki az éves pályadíjat, tagdíját meg-
fizette és neve szerepel, a regisztrált tagok listáján,
valamint rendelkezik tagsági kártyával aktuális taglista
a klubház bejáratánál  kerül kifüggesztésre. A tagdíj
megfizetésével ön hozzájárul a pályák és tartozékaik
valamint a klubház megfelelő üzemeltetéséhez,
valamint a szükséges felújításokhoz. 
3. óradíjas pályabérlés esetén   az  5. pontban feltün-
tetett elérhetősegeken kell bejelentkezni és időpontot
kérni.
4. gyermekek és diákok számára a pályahasználat díj-
mentes, szülői regisztrációt követően. A regisztráció
családonként  2 000,-ft.
5. regisztráció és egyéb felvilágosítás pályahasználattal
kapcsolatba Tóth Gábornál kérhető, elérhetősége: 06-
30-939-5017, meditax@t-online.hu aktuális informá-
ciók a http://sport.tordas.hu/index.php/tenisz
(tordas se)   és  a facebook, ”tordasteniszklub” oldalán.
6. a pályákat  használat előtt  meg kell locsolni és
használat után mindig le kell húzni a határoló
kerítésekig. A szükséges ezsközök a pályák tartozékai.
lehúzás közben ügyeljünk a vonalak épségére, amenny-
iben a lehúzó beleakad az illesztések közé, könnyen fel-
szakadhat a műanyag vonalazás.
7. a teniszpályákat bajnoki mérkőzések és versenyek
idején csak nevezett versenyzők használhatják.
8. kérjük, hogy a pályákat csak teniszezéshez alkalmas
sportcipőben és öltözetben használják.

jó játékot, kellemes időtöltést kívánunk!

VÉRCUKORMÉRŐ           
CSEREAKCIÓ

2014.Március 21-től - 2014.Június 30-ig
A készlet erejéog az akció a DCONT Personal és a

77 Elektronika Kft. által gyártott korábbi modellek, továbbá más gyártók elhasználódott
készülékei vesznek részt. A készüléket 2990.- Ft-ért cserélheti le.

Meditax-Tordas kft,
Tordas,Somogyi B.u.16. 

T:06-30-268-58-43,0622-467-650
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Tisztelt Ügyfeleink!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hi-

vatalában 2014. március 6-án megnyílt a Martonvásári

Kormányablak. 

Az új kormányablakok megnyitása fontos lépés a

közigazgatás négy éve indult átalakításának folya-

matában.  A területi közigazgatási reform egyértelmű

célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek

számára, azért, hogy egyetlen helyen, a járási kor-

mányablakoknál tudják hivatalos ügyeiket intézni.

Azok az ügyek, melyeket eddig az Okmányirodában

lehetett intézni, ezentúl a   Kormányablak ügykörébe

tartoznak. A Kormányablakban a klasszikus okmányiro-

dai ügyekkel együtt összességében mintegy 250 ügyben

lehet felvilágosítást kérni, ügyet intézni és különböző

kérelmeket – továbbítás céljából – benyújtani.  Az állam-

polgár a Kormányablakban széleskörű tájékoztatást kap

arról, hogy egy ügy mikor, hogyan és melyik hatóságnál

intézhető, illetve felvilágosítást kap azzal kapcsolatban,

hogy az adott ügyben milyen kérelmet, forma-

nyomtatványt szükséges beadnia. 

Ügyfélszolgálatunk készséggel nyújt segítséget a szük-

séges formanyomtatványok kitöltésében, és a csato-

landó dokumentumok ellenőrzésében egyaránt.

A Martonvásári  Kormányablak  minden hétköznap 8-20

óra közötti nyitva tartással várja ügyfeleit az alábbi főbb

ügytípusokban:

(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló

515/2013. (XII. 30.) Korm rendelet mellékletei tartal-

mazzák)

A Kormányablakban az illeték-, továbbá díjfizetésre

köteles ügyek intézése bankkártyával, vagy az előre be-

fizetett csekk tőpéldányának bemutatásával (tulajdoni

lap igénylése esetén kizárólag csekkel) lehetséges.

A Martonvásári Kormányablak elérhetőségei:

Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. 

Telefonszáma: 06-22-460-081

Dr. Koltai Gábor

hivatalvezető

Martonvásári Járási Hivatal

Tájékoztatás a Martonvásári Kormányablakban intézhető ügyekről

GARÁZS VÁSÁR és  TELJES HÁZ
KIÜRÍTÉS!!!

Költözés miatt márciustól
folyamatosan jöhetsz

hozzánk és megvásárolhatod,
ami csak tetszik.

Hívj és gyere! 30/393-1706

Okmányirodai ügyek:
Személyazonosító igazolvány

Lakcímigazolvány

Útlevél

Vezetői engedély

Nemzeti Egységes Kártya (diákigazolvány)

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával

kapcsolatos ügyek

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyek

Egyéb ügyek:
Állampolgársági ügyek

Családtámogatási ügyek (gyermekgondozási

segély, gyermekgondozási díj, anyasági Támoga-

tás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás)

Egészségbiztosítási ügyek (TAJ kártya igénylés és

pótlás, utazási költségtérítés)

Nyugdíj ügyintézés 

(ezen ügyeknél a Kormányablak

közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat

az illetékes hatóságnak) 

Ügyfélkapu létesítése 

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat

szolgáltatás

Tájékoztatás nyújtása 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest-Balaton

bicikliút részeként Budapest-Törökbálint-Etyek-Tordas-

Nadap-Székesfehérvár-7.sz. főút útvonaltervet fogadta

el. A megvalósíthatósági tanulmány nyárra elkészül, a

teljes projekt 3,5 milliárd forintból, EU-s pénzből, a Köz-

lekedési Operatív Program (KözOP) keretében valósul

meg - tudtuk meg az Origo cikkéből. A tervek szerint a

bringaút mellett állnak majd többek között tájékoztató

táblák és terveznek pihenőhelyeket is. A jelenlegi üte-

mezés szerint az EU-s forrás függvényében 2015-ben

kezdődhet az engedélyes tervek készítése és az engedé-

lyezés, a kivitelezés pedig várhatóan 2016-17-ben.

Tordason át vezet majd a
balatoni bringaút!

EBOLTÁS TORDASON

Az ebek éves kötelező veszettség elleni védőoltásának és féregte
lenítésének időpontja: 

2014. május 20., kedd, délután
Oltás helye:
Hangya Művelődési Házzal szembeni parkoló: 1617 óra
Sportpálya: 1718.30 óra
Györgyi ABC: 18.30 19 óra

A védőoltás díja 3 500 Ft/db,  melyen felül minden féreghajtó
tabletta 100 Ft/10 kg

A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet szerint előírt sorszámozott oltási
könyvet hozzák magukkal!

Dr. Pápai Péter  •  állatorvos  • Telefon: 30/4145061

TAI CHI OKTATÁS TORDASON!

Kína egyik legősibb harcművészeti ága a  Tai Chi
Chuan igen elterjedt Európában és Magyarországon
egyaránt egészségügyi és stresszoldó hatása miatt.
Mivel a test és a szellem edzése egy hosszú, lassú folya-
mat, így a tai chi chuan gyakorlását bárki nemtől és
kortól függetlenül el tudja kezdeni.
SIFU KOVÁCS LÁSZLÓ, A Golden Tiger's Kungfu
iskola alapítója és vezető mestere, aki jelenleg is oktat
Martonvásáron és Budapesten, szeretettel várja a Tai
Chi iránt érdeklődőket itt Tordason is. 10-12
jelentkező esetén indulna el a kezdő csoport, az első
óra ingyenes, az oktatást a hideg idő beálltáig sza-
badtéren tervezzük, hétvégi időpontban!

Jelentkezni lehet Kovács Lászlónál a
70-450-4723 telefonszámon!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

KAHI HEALING - alternatív gyógyítás Kenéz Kíránál Tordason!
A Kahi-Healing egy Tom Rietdorf által kifejlesztett új gyógyítási koncepció a legújabb tudományos és szellemi is-
meretekre alapozva. Ez a gyógymód a hagyományos kínai orvoslást kap-csolja össze az indiai csakratudománnyal,
a mátrixgyógyítással és a legújabb orosz gyógyítási technikákkal. Mindenkinek ajánljuk, akit érdekel, hiszen a
kezelés csodálatos, hosszan tartó hatással bír és mivel a bennünk lerakódott helytelen információk oldását segíti
elő, ezért minden emberben elindítja az elengedés folyamatát, akkor is, ha a kibillent gondolati vagy lelki egyensúly
még nem vált konkrét testi tünetté, betegséggé. További információk: www.kahi-healing.hu internetes web-
oldalon.

Szeretettel várok minden érdeklődőt itt Tordason, háznál illetve Budapesten a XI. kerületben, bejelentkezés,
időpontegyeztetés: Kenéz Kíra 70-933-6836 
"A lelket kell meggyógyítani ahhoz, hogy a sejtek egészségesek legyenek." (Wass Albert)
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Magyar Vasúttörténeti Park
1142 Budapest, Tatai utca 95 

2014.05.25 10:00 - 18:00

2014. május 25-én vasárnap Gyermeknap lesz a Magyar

Vasúttörténeti Parkban, ahová ezúttal a 14 év alatti

gyerekek ingyen mehetnek be. Az idei Gyermeknap is

tartogat meglepetéseket, de abban biztosak lehetünk,

hogy az öreg, kalandokkal teli mozdonyok ott várnak

minek és kipróbálhatjuk a kerti vasút pályán a kisgőzöst

vagy a lóvasúttal is utazhatunk. A mozdonyos élmények

mellett lesz felfújható erőpróbás játék, kézműves

foglalkozások és Csoki Műhely.

A Budapesti Nagy Sportágválasztón ismét közel 100

sportágat ismerhetnek meg interaktív módon a gye-

rekek, de akár a tinik, a tinédzserek, a felnőttek és

nyugdíjasok is, hiszen a rendezvény korhatár nélkül

mindenki számára kínálja a széles sportági paletta díj-

mentes kipróbálását. A megjelenő sportágak között egy-

aránt ott vannak az olimpiai és nem olimpiai, a verseny

vagy szabadidős sportágak, az egyénileg vagy csapatban

gyakorolhatók, a vízi, szárazföldi, téli és nyári, outdoor

vagy teremben űzhető sportok szinte mindegyike.

A szervezők a sporton túl, idén májusban is szeretnék

hangsúlyozni a zenei, hangszeres nevelés fontosságát is,

így a látogatók május 23-24-én a Nagy Sportágválasztó

helyszínén a IV. Budapesti Nagy Hangszerválasztó része-

sei is lehetnek. A kulturális eseményen a Hangszeresek

Országos Szövetségével és a Nemzeti Filharmoniku-

sokkal együttműködve tematikus sátrakban ismerked-

hetnek meg a hangszerekkel, és természetesen a Nagy

Sportágválasztó elvei szerint, mindegyiket ki is próbál-

hatják, zenei szakemberek instruálása mellett.

2014. május 23-24. – Merkapt Sportközpont,

Budapest, X. Maglódi út 12/a

Gyermeknap a gyermekvasúton
2014 májusának utolsó vasárnapján ismét színes gyer-

meknapi programokkal várják a gyerekeket, szüleiket és

nagyszüleiket Hűvösvölgyben.

Néhány ötlet otthonra:
1. Állítólag ez a legjobb házi recept szappanbuborékhoz

– érdemes kipróbálni, gazdaságos.

Hozzávalók: 0,6 dl mosogatószer, 1 l víz, 1/4 csomag

sütőpor, 1 evőkanál glicerin (gyógyszertárban lehet

beszerezni). Kevés ételszínezőt is lehet bele keverni.

2.  A kicsik imádnak gyurmázni. A sótészta elkészítése

igen egyszerű, jól formázható, és napokig megőrzi ál-

lagát hűvös helyen, fóliában vagy fedeles dobozban.

A formázáshoz egyszerű konyhai eszközökre van szük-

ség: sütikiszúrókra, derelyevágóra stb.

Hozzávalók: 20 dkg finom búzaliszt, 30 dkg finom kony-

hasó, 1,3 deci langyos víz, 1-2 evőkanál olaj. A hozzá-

valókat gyúrjuk össze, 2 perc, és kész!

Tartóssá tehetjük a sógyurmából készített alkotást, ha

sütőben 50-60 fokon kiszárítjuk. Az alkotás tetszés sze-

rint festhető temperával, vízfestékkel, de maga a tészta

is színezhető ételszínezékkel.

3. Ajándék kincsvadászat

A gyerekek nagyon szeretik a kincsvadászatot, ezért

érdemes apró ajándékokat eldugni és velük megke-

restetni. A keresés legegyszerűbb módja a hideg, meleg

irányítás, de még érdekesebbé tehetjük, ha egy térképet

is rajzolunk hozzá és az alapján kell megkeresni az

ajándékokat.

Néhány programötlet május utolsó vasárnapjára gyermeknapra

GYEREKOLDAL

Szeretettel várunk mindenkit

2014. május 11-én
szombaton 

az országos TeSzedd! akcióhoz csatlakozva a
Tavaszi Falutakarításra!

Találkozunk reggel 8 órakor a Művelődési Ház előtt,
ahol szétosztjuk a szemeteszsákokat és

megbeszéljük, kik melyik területet takarítják.

Juhász Csaba polgármester
Tordas Község Önkormányzata
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„Éva tegnap volt…”
(BEREMÉNYI IDÉZETEK Császár Bíró Éva

59. születésnapjára)

DRÁGA ÉVA!

„ Ez egy levél, legyen levél,

A keltezés legyen a színhely,

legyen a díszlet egy levél…

A hosszú hallgatásért, elmaradt leveleimért már meg-

bocsáss.

Ez a levél, remélem, jó egészségben talál,

Én meg vagyok, egy eszpresszóból írok, rád gondolok…

Tehát, egy presszó, nagy itt a zaj, a kiabálás.

Figyelmemet egy férfi köti le éppen, mellette nő,

előtte pohárban gonosz ital van, beszél, beszél,

Beszél  és kérdez, amit mond, azt papírra írom…

És kérném, ezt a nőt nem lehetne elvinni innen

mellőlem?

Nem. Magához tartozik.

Nézze csak, jó kis nő, figyelje fényes haját.

Finom nő, príma nő. Finom nő, príma nő.

Kérném, ne engedje, ha a nőhöz nyúlnék,

kérném, ne engedje, ha a pohárhoz nyúlnék…

bajkeverő, hogyha ivott, mindig elveszti a kontrollt,

s nincs az a nő, akinél ne próbált volna így vagy úgy

szerencsét.

Na jó, na jó. Az indulat most, mi tagadás, elragadott

kissé,

Zászló volt ő, mit gyermekfejjel magamnak találtam,

Zászló volt ő, legelőször őmiatta mentem kissé tönkre…

Szomszédunk lánya egy délutánmegállt a házunk ud-

varán,hat éves volt, én négy talán.

Nadrágját lehúzva hasánvalamit mutatott magán.

És kérdezem tőled,emlékszel, drága…

Emlék, emlék, a keltezés...

különös módon váltják fel egymást az évek,

Kedves ...

Ó, a régi, ó, a Balaton,

Régi nyarakon,Bár nem volt vitorlás hajónk.

Ó, a régi, ó, a teraszon,Ültünk nyarakon,

Úgy néztünk végig a tavon. 

Hát nincsen más ebben a dalban,

csak egy hőhullám harmadik napja,

és Éva, és még egy utca,

És még egy délelőtt. 

Hát nincsen más ebben a dalban

nincsen más, csak egy utca,

ahol valaha laktam,

és még egy délelőtt.

feléhez ért a levél.Magától íródik ez,vagy szuverén írom

én?

A kezem zsebembe nyúlt,mint aki parancsra tesz,

ha ez már így alakult -gondoltam - lesz, ami lesz.

"Drága asszonyom, jó lenne mostnagyon-nagyon."

… most szóljon az, akinek kóla kell,

máma a büffés néni előbb indul el…

Félre ne érts,egy eszpresszóból írok…,

A szám tele dióízzel,

hűvös Lajosforrás-vízzel,

álmos földrajztanárnőkkel.

Csupa lehunyt szeműekkel…

a régi barát most elköltözik,én maradok,

A kezem kezet fogott

másfél órával ezelőtt,

de holnap is érezni fogom

rajta az illetőt.

A szemem filmvetítés,

előzetest vetít,

egy eljövendő nagy film

megkevert részleteit.

Lám, az expressz pompás vidéken vágtat,

robog velünk,

úgy, mit régen, újra Krakkóba szól

a vonatjegyünk.

Habzó cseh sört iszunk az étkezőkocsiban,

nézz ki, a hajnali tájnak hangulata van.

Gondolj a galambokra Krakkó főterén,

fénykép készül Forte filmre, rajta Te meg én…

Az ujjam éppen mozog,nyomok egy csengőt vele,

az arcomon végigsimítegy csukódás lehellete.

(Ez egy levél, illetve volt csak. )

Ezekkel a Bereményi-idézetekkel kívánok sok Boldog

Születésnapot neked, Isten Éltessen sokáig erőben,

egészségben, szeretteid körében. A régi barátsággal és

szeretettel: Sztrányay Miklós



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.

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: 06/30-249-99-99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

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

Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:
06 80/203-895

EON (áram) műszaki
hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324
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Önkéntest keresünk!
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére:
-ping-pongozni szerető és tudó személyt (vagy személyeket!), akik
segítségére lennének az SO Európai Játékokra,  Antwerpenbe utazó
tordasi női csapatnak a felkészülésben oly módon, hogy heti egy al-
kalommal edző mérkőzéseket játszanának a kiutazó két hölggyel! 
Helyszín: A tordasi Otthon illetve az Önkéntes Pont fedett terasza
A csapat edzője, felkészítője Mocsonoki Károlyné, aki egyben az
edzőmérkőzések szervezője, irányítója, a csapat kísérője a
nemzetközi megmérettetésen. 

-Várjuk azon kerékpározást kedvelő önkéntesek jelentkezését, akik
egyéni segítséget tudnak nyújtani a tordasi Otthonban élő értelmi-
leg sérült személyeknek ahhoz, hogy kerékpárjaikat újra használni
tudják, hogy a birtokukban lévő, az egészséges életmódot segítő
eszközök aktív részesei lehessenek  hasznos szabadidő töltésüknek.  
Jelentkezés: Önkéntes Pont Tordas Sport u. 4/1. 
Személyesen szerdai napokon 11-13 óráig, telefonon az alapítvány
+36 30 4665694 számán, elektronikusan az onkentespont@jovot-
nekikis.hu e-mail címen.


