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Ratkó József :ZSOLTÁR
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal ‐‐ harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

XXVII. évfolyam 5. szám

Tordasi futás
A Kajászótól Tordas felé vezető
"mélyedésben" (nekem csak
"lövészárok")
kezdtünk
magunkhoz térni kb. 6 km után. Ez
volt az egyik kedvenc szakaszom, a
"lövészárok" két oldalán bokrokkal, fákkal. Sajnos a romantikus
út hangulatát egy hatalmas szemétkupac rontotta el, amely a
verseny napjára eltűnt a szervezők
kezdeményezésére és utánajárása
nyomán.
(Környezetrendezés:
jeles!).
(folytatás: 5. oldalon)

Rendhagyó irodalom
óra a Kávészünettel
Miért jó megzenésített verset hallgatni? Más kifejezési mód a zene,
más a vers, és ha sikerül a kettő
közötti kapcsolatokat megtalálni,
együtt különleges élménnyé válhat.
(folytatás: 6. oldalon)

P ro g ra m o k
május 8. Black&White
támogató buli
május 9. Termelői Piac
május 21. Hangya
Szabadegyetem

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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bert látni, akik közül sokan a patak melletti félig kész
kerékpárutat is használják. Kérjük, még egy kicsit tartsanak ki, hiszen már a végleges aszfaltrétegek terítése
történik, ami biztonságosabbá teszi majd a közlekedést.
Megszületett a Petőfi u. végét a kerékpárúttal összekötő
hídépítés pályázat végeredménye, így rövidesen itt is
elkezdődik a kivitelezés.
Időközben befejeződött az iskola bővítésének építése.
Már csak a tűzjelző-riasztó hálózat kiépítése van hátra
és kezdődhet a használatbavételi eljárás. A végleges
átadást a belső felszerelésekkel együtt augusztus végére
tervezzük.
Az EON engedélyezési eljárása miatt csúszik a térfigyelő
kamerák felszerelése, de amint meglesznek az engedélyek azonnal fog indulni a kivitelezés, amely pár napon
belül be is fejeződik.
Május elején ismét köszöntjük Édesanyáinkat, akik a
méhükben hordoztak és a világra szültek minket. Édesapáinkkal együtt sok szeretettel, türelemmel és néha
lemondással gondoskodtak rólunk, hogy mi is
felnőttekké, édesanyákká és édesapákká válhassunk.
Köszönjük nekik az életünket!
Juhász Csaba polgármester

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Kedves Tordasiak!
Ha kicsit döcögve is, de erőre kapott a természet,
beköszöntött az igazi tavasz. Kertjeinkben kibújtak az
első vetemények, utcáinkat virágba borult fák díszítik.
Az önkormányzat fűnyírós brigádja már el is kezdte a
közterületeink őszig tartó karbantartását. A gondozást
meghálálva szépen fejlődnek a futballpályáink
gyepfelületei. A teniszpályákkal egy időben felújításra
került a futópálya salakja is. Új homokkal töltjük fel a
strandröplabda pályát, melyet rövidesen megnyitunk. A
tavaszt jelzi az is, hogy egyre több futó, kerékpározó em-

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. I. félévi adó befizetési határideje 2015. március 15-én lejárt.
Azon adózók, akik nem tettek eleget adófizetési
kötelezettségüknek felszólítást kapnak tartozásaik rendezésére. A fizetési felszólítás kézhezvételét követően
15 napon belül fizethetik be adóikat, illetve nyújthatnak
be részletfizetési kérelmet. Amennyiben ez idő alatt

nem rendezik tartozásaikat, úgy annak beszedése
érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
150. §-a alapján kezdeményezem a végrehajtási eljárást
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, melynek költségei a
hátralékosokat terhelik.
Dr. Matota Kornél jegyző

Tordas Községért Közalapítvány adószáma:18499986107
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Az égetésről
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést
végezhet. A kérelem tartalmát az OTSZ 226. §-a szabályozza.

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (továbbiakban: OTSZ), amelynek 225. § (1)
bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.”

A képviselő-testület 8/2013. (IX. 19.) önkormányzati
rendelete értelmében a közösségi együttélés szabályainak elmulasztását követi el az, aki
a) hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes anyagot
fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget,
b) az avart és kerti hulladékot a március 1. – május 31.
valamint szeptember 1. – november 30. közötti
időszakon kívül égeti el és az égetést 8-18 óra közötti
időszakon kívül vagy nem szélcsendes időben, továbbá
vasárnap végzi el.
A rendelkezések megsértői 50.000 Ft-ig terjedő
helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.

Annak érdekében, hogy a belterületen a kerti hulladék
és az avar égetésére továbbra is lehetőség nyíljon, a
képviselő-testület márciusi ülésén kiegészítette a
köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletét
az alábbiakkal:
„Kerti hulladék, avar égetése a március 1.  május 31.
valamint szeptember 1.  november 30. közötti
időszakban, 8-18 között engedélyezett, szélcsendes
időben. Vasárnap az égetés nem engedélyezett.” Belterületen az égetést tehát e szabályok keretei között
lehet végezni!

Kérem, hogy az égetést a fenti szabályok betartásával
végezzék!

Az OTSZ előírja, hogy külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével

dr. Matota Kornél jegyző

alkotva elkészítettük a május elseji duatlon reklámvideóját. Húsvét után az Imre Sándor Szeretet Színház előadásában Molnár Ferenc vígjátékát, Az ibolyát
láthatta az érdeklődő közönség.
Várható programok májusban: Elsején, Majális az iskola
udvarán. A Mesevár Óvoda szervezésében, támogatói
buli lesz május 8-án a Művelődési Házban, melynek
bevétele az óvoda alapítványát fogja segíteni. Május 21én, a hetedik Hangya Szabadegyetem előadása, részletekért figyelje a hirdetőtáblákat, illetve a facebook
oldalunkat.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Beszámoló
Április elsején, a Hangya Szabadegyetem hatodik
előadásán ismét Vida Tóni kedves barátunk tartott
beszámolót, most a fergeteges brazíliai utazásáról. Hallhattuk és láthattuk izgalmas dzsungel kalandjait,
búvárkodásait, és bevezetet minket a Szent Jakab kagyló
tenyésztésének rejtelmeibe. Ugyanezen a héten vette
kezdetét a Média Szakkör is, lelkes csapatunk a
Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola felső tagozatos diákjaiból áll, akikkel közösen

Tordas Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165107
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nak - és a szülőknek a gyerekek szállításában nyújtott
segítségért.
További programjainkról:
május 9. „Húzd keresztül” megyei néptáncfesztiválon
veszünk részt Székesfehérváron a Pillikék 2. csoportjával, kísér a Tüzifa zenekar, a koreográfia címe „Citera” –
Galga menti játékok és táncok. A cím az ezen a vidéken
jellegzetes táncalkalom nevére utal, nem a hangszerre.
május 11. Hangszer és táncbemutató koncertet adunk
a tordasi, gyúrói iskolában és óvodában reggel 8 órától
folyamatosan a délelőtt folyamán
május 18-22. művészeti iskolás vizsgák, melyek egyben
nyílt napok (a pontos beosztást a hirdetőtáblákon megtalálják)
május 23-25. Méta Fesztivál Balatonbogláron, a Pillikék
3. csoportjával neveztünk
május 26-27. Beiratkozás művészetoktatásra régi tanulóknak a 2015/16. tanévre
május 28-29. Beiratkozás művészetoktatásra új tanulóknak a 2015/16. tanévre

I SKOLAI H ÍREK

A művészetoktatkás hírei
Nagy sikerrel szerepeltek zenész növendékeink
Budapesten az Országos Táncház Találkozón, a Pap László Sportarénában. Március 28-án az „Aprók tánca”
keretében széki táncok tanításához húzta a talp alá valót
a Gatyamadzag zenekar és mesterük Kovács Márton, a
táncokat Németh Ildikó és Szabó Szilárd tanította. 29én a „Tágasságot nekünk is…” zeneiskolások koncert
sorozatán nagy sikert arattak zenész növendékeink,
köszönet a felkészítő művésztanároknak - Fazekasné
Domak Anikónak, Hegedűs Istvánnak, Kovács Márton-
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Tordasi futás
Ez volt az a verseny, ami a testvére volt az őszi martonvásári versenynek, amely elindított a futóversenyek
útján... Ez volt az a verseny, amelynek az időpontja év
elején elsők között került be a futónaptáromba, a
szervezők gyors értesítésének köszönhetően. És ez volt
az a verseny, amelynek terepe igazi meglepetést okozott.
Nem gondoltam, hogy Martonvásár közelében ilyen jó
terepfutóhely létezik, ilyen szép tájjal. (Bár sötétben
télen már futottunk erre fejlámpával, azért világosban
másabb a táj...). "Használni" fogom máskor is ." 13 km...,
közel ennyit hetente egyszer legalább futok edzésképpen, könnyedén menni fog"-gondoltam magabiztosan.
Mivel a különböző távok térképét a szervezők idejében
feltették a netre (információküldés: jeles!), nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy verseny előtt ki kellene próbálni az útvonalat. Az utolsó tavaszi szüneti
napon- verseny előtt néhány nappal- adódott erre
lehetőségem egy hideg, viharos -szeles késő délután.
Egy kedves futótárssal indultunk neki, közös családi
program után, teli gyomorral, szomjazó szájjal, kétrétgörnyedve a szél ellen, amely mindegy merre haladtunk,
valahogy mindig szemből fújt .A Kajászótól Tordas felé
vezető "mélyedésben" (nekem csak "lövészárok")
kezdtünk magunkhoz térni kb. 6 km után. Ez volt az
egyik kedvenc szakaszom, a "lövészárok" két oldalán
bokrokkal, fákkal. Sajnos a romantikus út hangulatát egy
hatalmas szemétkupac rontotta el, amely a verseny
napjára eltűnt a szervezők kezdeményezésére és utánajárása nyomán. (Környezetrendezés: jeles!).
Ahogy balra haladt az út, a lakópark mögött alattomos
kis emelkedő kezdődött, igazi terepfutós szakasz. Aztán
kitárult a táj és jött a másik kedvenc szakaszom: a szántóföldek dimbes-dombos vidékén át, gyönyörű naplementével, három őzikével (később láttunk még kettőt).
Ez már egy komolyabb emelkedő rész volt, itt már
határozottan éreztem, hogy alábecsültem a 13 km-es
távot. Az utolsó szakasz, az aszfaltos rész a futótársamnak jobban bejött, mint nekem, aki a terepfutást jobban
élvezem és a cipőm is arra volt alkalmasabb. A futás után
arra a következtetésre jutottunk, hogy érdemes volt
kipróbálni a terepet, hogy a szombati versenyre tudjuk,
mire számíthatunk. A felhívásban is "terepfutó verseny"
szerepelt, úgyhogy ez stimmelt is.Az előzetes tapasztalatok jegyében lassú tempóval kezdtem, tartalékoltam
az energiámat. Hat km után, a "lövészárok"-ban már a
normális tempómat vettem elő, örültem, hogy könnyű,
vékony ruhába öltöztem, mert nagyon meleg volt, enyhe
szellővel. Kezdtem kielőzgetni az előttem futókat,
közben az út mentén a szervezők is bíztattak, jólesett a
sok mosolygós arcot látni. Köszönet a fotósoknak, útbairányítóknak, nagyon jól tették a dolgukat! (Nekik is
jelest adnék a munkájukért .) Az aszfaltos Gyúrói út
5

előtt kérdeztem a srácot van-e még női futó előttem,
mire közölte, hogy laza 4 percesekkel még simán behozhatom az illetőt. . Természetesen erre nem voltam
képes, viszont megközelítettem és a Célba "kergettem"
másik kedves futótársamat, ezáltal senior kategóriában
4. lett. A Célnál és a Rajtnál nagyon hangulatos volt a
zenekar, ha végig mellettünk zenélve futottak volna,
akkor lett volna igazán tökéletes. (Hangulatkeltés:
jeles!) Az útvonal kijelölése szalagokkal; kövekre, útburkolatra festett nyilakkal, kifogástalan volt! Nem
lehetett eltévedni, bár elég profi vagyok benne ..A
melegtől és a futástól elcsigázott befutókat finom tea,
ásványvíz, üdítők, zsíros deszka, finomságok, alma
várták. Kis "felszolgálók" tálcán kínálgatták körbe a
vendégserget.Volt kulturált mosdó, átöltözési,
zuhanyzási lehetőség. (Kiszolgálás, vendéglátás:
jeles!) A férjem, aki nem futott, csak elkísért a gyerekekkel együtt, hazafelé megjegyezte, hogy: "a tordasiak milyen összetartók!" Köszönöm, hogy a Tordasi
Futóklub tagja lehetek! És köszönöm a mai szép napot,
a csodás egyedi érmet! Ilyen szépem még nincs is! Tetszett a dobogó felállítása is, ez sincs minden versenyen,
pedig ugyanúgy hozzátartozik a verseny "feelingjéhez",
mint az érem.Úgy érzem, profin, részletesen átgondolt
és megszervezett versenyen vehettem részt! Cserébe és
köszönetképpen- megkönnyítendő a szervezők dolgát7 szalagot (a focipályától a célig) leszedtem.
Boross Laura
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tila-versek hangzottak el, iskolánk volt diákja, Falusi
Csenge szavalata után a megzenésített változat
következett ( Mikor az uccán átment a kedves). Az órát
Kovács Nikol versmondása is színesítette (Ady: Párisban
járt az Ősz).
Hallottunk költeményt a zenekar tolmácsolásában Móra
Ferenctől, Szabó Magdától, Radnóti Miklóstól, megtanultuk Petőfi Füstbe ment terv című költeményét a zenekar
által megzenésített változatban is.
Sokan ismerték már az együttes zenéjét, így külön
élmény volt a személyes találkozás.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

K ÖNYVTÁRI H ÍREK

Rendhagyó irodalomóra a Kávészünettel
Miért jó megzenésített verset hallgatni? Más kifejezési
mód a zene, más a vers, és ha sikerül a kettő közötti
kapcsolatokat megtalálni, együtt különleges élménnyé
válhat. A Kávészünet tagjai, Popovics György és Németh
Ferenc elmondásuk szerint igyekeznek úgy megzenésíteni a verseket, hogy a hangulatuk megmaradjon,
és megtalálják az utat a diákokhoz, a hallgatókhoz. A
magyar költészet legjavát szeretnék eljuttatni minél
többekhez a zene segítségével.
Erről győződhettünk meg április 10-én a művelődési
házban. A költészet napja alkalmából először József At-

Köszönettel: Varga Szabolcsné

M E S E VÁ R
ÓVODA
HÍREI

érdeklődők az egészségnapon tekinthették meg a képeket.
Köszönjük a sok papírt amit a gyűjtéskor felajánlottak az
óvodásoknak.
Az udvaron kertészkedünk, virágokat ültetünk szépítjük
a környezetünket.
Programjaink:
Készülünk a Föld napjára, májusfaállításra, Anyák
napjára. A falu májusfáját a Katica csoport fogja kör
betáncolni. Sokat fogunk kirándulni és a szabadban lenni.
Szeretettel hívogatunk mindenkit a Black and White
partyra.
Milichovszkiné Szalai Ilona

Nagyon vártuk a tavaszt, de
sajnos húsvéti készülődésünk
didergősre sikeredett. Húsvéti
játszónapunkat az óvoda
falain belül tartottuk meg.
Ám a jókedv és a nevetés, a játékos feladatok minden
rosszat elfeledtettek. Nagy sikere volt az élő nyuszi simo
gatásának, a végén mindenki kapott nyuszitojást.
Minden csoport készített húsvéti meglepetést, aki bejött
óvodánkba láthatta a sok kézműves alkotást, mely
szemet, szívet, lelket gyönyörködtetett.
Ismét ellátogattak hozzánk Bokros László és barátai és
bábműsorral örvendeztették meg a gyerekeket. A mostani
darab a tavalyi mese folytatása volt, óvodásaink izgatot
tan figyelték az előadást, drukkoltak a szereplőknek.
A szociális otthon rajzpályázatot hirdetett, melyre a Süni
és Katica csoportos gyermekek rajzaikkal beneveztek. Az
6
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Négylábú segítőkkel új világ nyílik
új módszertan alapján kidolgozott komplex
készségfejlesztő foglalkozásokat a gyerekeknek. A prog
ramban 80100 gyermek vesz részt, akiket az in
tézmények jelöltek ki nekünk.

2014 novemberében indult a
„Tordasi Suttogó Program 
Négylábú segítőkkel új világ nyí
lik” fantázianéven futó program,
ami különös jelentőséggel bír,
nemcsak a gyógypedagógiai sza
kma, hanem a részt vevő in
tézmények gyermekcsoportjai

A program zárásaként az Egyesület 2015. május 30án a
TordasZoo Állatfarmon „Élménynapot” szervez a projekt
ben résztvevő gyermekek, szülők és gyógypedagógusok
részére, valamint szeretettel várja a programban nem
résztvevő egyéb gyógypedagógiai intézmények érdeklődő
képviselőit is.

életében is.
A Suttogó Program kulcsszereplői a Tordasi Közhasznú
Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület terápiás
kutyái, akik a fél éves program ideje alatt heti több alka
lommal örvendeztetik meg hat résztvevő gyógypedagó
giai intézmény fogyatékkal élő gyermekeit.
A Norvég Civil Támogatási Alapból (www.norvegcivil
alap.hu) finanszírozott program során a Tordasi
Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
hat terápiás felvezető párosa kiképzett terápiás kutyáival
tart készségfejlesztő foglalkozásokat a programban részt
vevő intézményekben.
A kutyagazdi párosok fél éven keresztül az intézmények
gyógypedagógusaival együttműködve tartanak speciális,

A Tordasi Suttogó Program nyomon követhető a face
bookon
(https://www.facebook.com/allatterapia),
valamint az Egyesület honlapján (www.allatterapia.hu).

Támogató és lebonyolító:
szerző:
Tordasi Közhasznú Állatasszisztált
Terápiás és Oktatási Egyesület
Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási
Egyesület 2464 Gyúró, 044/2. hrsz.

L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén, a Velencei-tó
partján, majdnem végig kiépítésre
került a kerékpárút, amelyen az ide látogató, pihenésre vagy sportolásra vágyók közel 28 km-en gyönyörködhetnek
a Velencei-tó szépségeiben.
Jelenleg a Dinnyés – Pákozd közötti szakaszon nincs kiépített kerékpárút.
Az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő kerékpáros közlekedésnek
sajnos árnyoldalai is vannak, a
kerékpárral közlekedők számának
emelkedésével együtt jár az őket ért,
vagy általuk okozott balestek számának
emelkedése is. A közúti közlekedés
egyik legvédtelenebb résztvevőiről
lévén szó, ez szinte minden esetben
sérüléssel jár. Ezek elkerülésének legbiztosabb módja a közlekedési szabályok maradéktalan betartása.
A legfontosabb, hogy a kerékpárt
éjszaka és korlátozott látási viszonyok

között ki kell világítani, és a kerékpárt
hajtó személynek - lakott területen kívül
- fényvisszaverő mellényt kell viselnie.
A kerékpárt fel kell szerelni két,
egymástól függetlenül működtethető,
száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, csengővel, előre
fehér vagy kadmium sárga, hátra piros
fényt adó lámpával, elől egy fehér, hátul
egy vagy két piros színű fényviszszaverővel, és legalább az első keréken,
legalább 2 db borostyán sárga színű
oldalsó fényvisszaverővel. Az első és
hátsó lámpa a kerékpároson is
elhelyezhető, a lámpák villogók is lehetnek.
A múlt évben módosított szabályozás
lehetővé teszi a kerékpárosok részére
alkohol fogyasztását, azonban továbbra
is előírás, hogy a jármű biztonságos
vezetésére képes állapotban legyenek.
A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét célozzák az egyre több
7

helyen kiépülő kerékpárutak és
kerékpársávok, melyek használata nem
lehetőség, hanem kötelessége a
kerékpárral közlekedőknek. Ott, ahol
kerékpárút vagy kerékpársáv található,
tilos az úton kerékpározni.
A fenti szabályok betartását a Gárdonyi
Rendőrkapitányság az elkövetkező
időszakban kiemelten fogja ellenőrizni.
A szabályok megszegői szabálysértést
követnek el, ha büntetésre kerül sor,
annak összege legalább 5.000 Ft, de
elérheti a 150.000 forintot is.
Ne feledjék, hogy a közlekedési szabályok az életük védelmében íródtak!
Jó utat, és balesetmentes közlekedést
kíván a Gárdonyi Rendőrkapitányság!

Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439107

tordasi kisbíró

2015. Május

a tordasi önkormányzat lapja

XIII. Országos Berczik Sára Emlékverseny
D csoportunk Gyermek 2 korcsoportban(1014évesek),
Klasszikus Balett, illetve Modern És Kortárs Tánc
kategóriában is indult, és egyedülálló módon mindkét
kategóriában az első helyet szerezte meg!

Nagy örömömre szolgál, hogy ismét, a tavalyinál még
nagyobb sikerünkről számolhatunk be,amiben tordasi kis
növendékeink is érintettek!
A 13.Berczik Sára emlékversenyen C csoportunk Gyermek
1 korcsoportban(69 évesek) Klasszikus Balett Kategóriá
ban első helyezést ért el!

3 aranyéremmel tértünk haza, ami óriási teljesítmény
növendékeinktől!
Nagy-Kuthy Zoltán és Kuthy Mercedes
http://www.nagykuthy-balett.hu/

XIII. Országos Berczik Sára Emlékverseny 2015. március 21.

GYERMEK DÍJAZOTTAK

Intézmény, csoport neve

Pedagógus

Kategória

Dance Studio Nagy Kuthy

Kuthy Mercedes-Nagy Kuthy Zoltán

Klasszikus Balett

Produkció címe HELY
Pasztell

1

XIII. Országos Berczik Sára Emlékverseny 2015. március 21. GYERMEK II. A és B DÍJAZOTTAK
Dance Studio Nagy Kuthy

Kuthy Mercedes-Nagy Kuthy Zoltán

Modern és kortárs tánc

Ciel
Blek

1

Dance Studio Nagy Kuthy

Kuthy Mercedes-Nagy Kuthy Zoltán

Jazz tánc

Dance

1
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A falu élete
Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.
Néhány óráig vagy napig nem lehetett rámenni, amíg velet lerágták róla, és maradt magában a kukoricának a
meg nem száradt. Mikor megszáradt, gyönyörű sárga szára. Az néha olyan jó vastag volt, hogy nagykéssel meg
sima volt, rongyszőnyegekkel szokták leteríteni. Vigyáz tanították, hogyan kell vágni darabokra, és a kemencét
tak a padlóra, mert mint mondtam, a tisztaszobába csak azzal fűtötték be. Vagy pedig szőlő venyigét hoztak a
akkor mentek, ha vendégek voltak vagy mi is hazajöttünk szőlőből, és azzal fűtötték be. Mindig figyeltünk, mikor a
a szüleinkkel, és vigyáztunk rá. De bírták, mert kemény nagymama kihúzta a parazsat a kemencéből – vonyigó
volt ez az agyag, amikor megszáradt. Persze rohangálni nak nevezték – a kemencének az alja ha szikrázott, mikor
nem lehetett rajta, úgyhogy kirohangáltuk magunkat az húzta ki, akkor mondta, hogy most már eléggé befűlt a
udvaron. Még az udvarsöprés volt a mienk, mindenütt kemence. És akkor már a kosarakban levő megkelt kenye
volt vesszősöprű. Főleg szombaton volt minden háznál, ret rárakta a lapátra, és szépen betologatta. Általában
amikor abszolút rendbe kellett tenni, összegereblyézni a emlékszem, három nagy kenyeret szokott sütni, és mind
trágyát, az udvaron minden piszkot összesöpörni. Szóval egyikünknek kis cipócska is volt, ami hamar megsült, és
a szombat a nagytakarítás ideje volt. Tiszta falu volt. Az alig vártuk, hogy hamar megehessük egy kis tejföllel vagy
falu képe tulajdonképpen szombaton mutatkozott meg, kacsazsírral. Ilyen dolgokban szoktunk segíteni, és ez
amikor mindenki széppé tette az udvarát és a nagyon kedvező is volt nekünk.
házkörnyékét. másképpen öltözködtek az emberek. Nagy Most visszatérek arra, hogy hogyan ruházkodtak. Emlék
mamának, nagypapának nem volt még másfajta ruhája; szem, mikor a nagymama este vetkőzött, akkor figyeltük
az asszonyok akkor mind saját maguk varrta ráncos meg, hogy levetette ezeket a felső holmikat, és az alsó inge
szoknyát viseltek. Minden asszony tudott varrni, és saját is olyan volt, amit ő varrt. Olyan ing, ami vállon volt gom
magának varrtak mindent. Aki tudott szőni, az maga bolós, úgy vette fel, és általában ezt a részt (nyaknál)
szőtte a törölközőnek, ágyneműnek, lepedőnek valókat, szépen kihímezték. Nem mindegyiket, csak a vasárnapi
és a férfiaknak abból volt gatyájuk. A férfiak fehér vá ingeket. Melltartót akkor nem használtak a nők, hanem
szongatyában jártak, madzaggal kötözve, és hasonló in ilyen kis réklit csináltak maguknak. Az is olyan volt –
gben is. Nyáron ez nagyon kedvező volt nekik, mert manapság hordják a fiatalok meg mások is  , kis kantáros
aratáskor nagyon meleg volt, ez pedig lenge öltözet volt. mellényke volt, volt egy széles része mell alatt, és egy
A nagypapa is mindig abban volt, jó koszos volt neki kibővített rész, és ez a széles rész három gombbal volt alul
hétvégére. És hozzá a kalap, a fekete kalap mindig a fe rögzítve, azt begombolták, és az tartotta a mellet.
jükön volt a férfiaknak. Úgyhogy mindig glória volt a fe Ilyeneket csináltak maguknak. Minden családban volt
jükön, mert ott a Nap nem sütötte meg. Egész nap kint varrógép. Mert az asszonynak mind meg kellett csinálni,
a gyerekeknek is ő varrt, nem volt ruházati bolt. Úgyhogy
dolgoztak.
Az ételek nagyon kedvezőek voltak számunkra abban az ilyenekben jártak akkor. Emlékszem, a nagypapának
időben, mert minden asszony tudott főzni, és egészen jól. voltak kötényei, amit ha olyat dolgozott, maga elé tett.
A legjobb falusi ételek attól kezdve maradtak fönn ránk. Most úgy nevezik, hogy suszterkötény. Egy téglalap alakú
Volt, amelyiket Szlovákiából hozták ide, volt amelyik mag anyagot körben behajtanak, ez volt a kötény fölső része,
yar származású étel volt. Nagyon sokat használták a egy akasztót csináltak, egy kötőt; ha ünnepi kötény volt,
tejfölt, a tejet, a tésztát, a saját maguk által termesztett akkor zsebet is csináltak rá.Úgy emlékszem, hogy a nagy
búzát vitték el a malomba, és azt a lisztet használták. Em papa, ha valahova illetékes helyre ment, emlékszem, kel
lékszem, egyszerkétszer volt olyan alkalom, mikor kocsi lett neki menni a községházára, akkor azt a körtényt
val vitte a nagypapa a búzát a martonvásári malomba magára akasztotta, szépen megkötötte, ünneplő kalapját
őrülni, kettőnket felültetett, és mehettünk vele, és föltette, és megadta a tiszteletet, hogy ő most olyan helyre
végignézhettük, hogyan folyik a gyönyörű fehér liszt meg megy. Templomba nem mentek köténybe, oda felöltöztek
a korpa különböző zsákokba, és azt hoztuk haza a lóval. fekete ruhába. Nem volt annak a zakónak gallérja, hanem
A nagymama nagyon sok tésztát gyúrt, és nagyon csak kivágott mellényszerű volt. A fekete kalap pedig min
szívesen segítettem neki, amikor készítette a kemencét a denkinél több is volt, mert kellett nekik. Múltkor kérdezte
sütésre, kukoricaszárat hozott be  úgy nevezték, hogy ízik a templomban valaki, hogy a templomban miért vannak
– mert azt először a tehenek elé odarakták, és azok a le minden oszlopon akasztók, sőt mi több, ahol a férfiak
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fazék volt! Reggeltől fogva nyitott lángon főzte a kuko
ricát, mert annyian voltunk, amikor hazajöttünk, hogy
többet kellett csinálni.
Volt egy nagy tó az iskola helyén, úgy nevezték, hogy Ló
folyó. Tiszta volt az a folyó, még ha Ló folyónak is
nevezték, mert azon a kis tavon folyó ment keresztül, még
mindig meg van az az ága. De akkor mindig bőséges víz
jött. Három ága volt a folyónak. Az első ág egészen a falu
határáig, körülbelül a temető magasságáig egy ágban
jött a folyó. Ott volt egy nagy zsilip, amit felhúzni meg
leengedni lehetett. Azt mindig elmentünk megnézni. Ha a
zsilipet felhúzták, akkor tudtuk, hogy a malom működni
kezd. Rohantunk vissza, körülálltuk a hatalmas nagy ma
lomkereket, amin ömlött lefelé a víz, azt csodáltuk. Be is
engedtek a malomba minket, megnézni, hogy őröl. Ez a
folyó a zsilipnél három részre szakadt. Annyi vize volt
akkor a folyónak, hogy mind a három ágat tudta táplálni.
A Petőfi utca házainak a végében jött egy folyó, az ment
a malomhoz, a középső, ami most is megmaradt, a har
madik ága pedig, ami a Ló folyóhoz jött – az iskola ud
varánál volt ez a tó – és ment tovább. És valahol
Martonvásár térségében újra egyesült a három. Amikor
kitalálták azt, hogy a három ágat nem fogják működtetni,
hanem egy ágban összesítik, akkor elég nagy probléma
keletkezett, mert az a rész, ahol a folyó másik két ága volt
– ahol most a focipálya van, egészen Gyúróig – mind olyan
vizenyős terület volt, hogy tavasszal az volt a kedvencünk,
mikor a húsvéti szünetben itthon voltunk, hogy az úgy
nevezett bugyborékok nőttek benne, és középen
leszedtünk. Gyönyörű sárga virág volt. Amikor a folyót sz
abályozták, hogy csak egy ága lett, olyan víztelen lett ez
a terület, hogy elnádasodott. Most is olyan, úgyhogy egy
jó ideig nem is tudták semmire sem használni.
Folytatásban: A falu élete

ültek, ott is vannak akasztók, mert ott mindenki kalapban
jött. Ahogy megjöttek, a kalapot le kellett vetni, és vagy
fölakasztotta, vagy ahol ült, oda letette. Ezt mind megfi
gyeltük akkor. Benne éltünk, belénk ivódott. Cigi helyett
általában pipázni szoktak az akkori férfiak. Az egyik
nagyapámnak hosszú pipája volt, és szakálla, és mindig
attól féltem, amikor hazajöttünk, hogy meg ne pusziljon,
mert borzasztóan izgatott a szakálla.
Még annyit elmondanék a főzéssel és az életszínvonallal
kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nem voltak
gazdagok, de mégis amiket ettek, a mai világban
gazdagságnak számít. Mert az a sok finom kacsasült,
libasült, libahús, többször is vágtak disznót, a megfüstölt
sonka, hús, azok mind drága dolgok voltak. Meg amit
mondtam, olyan finom tésztákat, kelt tésztákat csinált a
nagymama azokból a lisztekből, amik a Tordason termelt
búzából lettek, a kelt tészták azok fantasztikusak voltak,
és a rétesek, amit csinált! A vendégszoba úgy volt beren
dezve, hogy két ágy volt egymás végében, és a sarokban
egy nagy asztal – fenyőfából készített – és körbekörbe
pad. Amikor a család itthon volt disznótorkor vagy
aratáskor, akkor azt körbe tudtuk ülni, vagy mikor a
nagymama a rétest csinálta, annál a nagy asztalnál ült.
Most is a fülemben van, hogy amikor ott járta körbe az
asztalt, és húzogatta a rétestésztát, mindig fütyörészve
mutatta a dallamot, hogy milyen ének jár akkor a fejében.
Azt a rétest énekelve csinálta tulajdonképpen, tehát
élvezte. És akármilyen fáradtak voltak, ezeket a dolgokat
meg tudták csinálni. A konyhában nagyon érdekes lá
bosok és edények voltak. Általában vasfazék és vaslábos
volt. Mivel akkor nagyon nagy családok voltak, több gye
rek is volt egy családban – az én szüleim is heten voltak
testvérek – és erre voltak berendezkedve, nagy lábosok és
fazekak voltak, hogy amikor kukoricát főzött ilyen nagy

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik, BEDI FERENC temetésén részt vettek, sírját az emlékezés virágaival
díszítették és gyászunkban osztoztak.
Külön köszönjük az Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonának, a szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítségét.
A gyászoló család

Tordason energiatakarékos 85110 m2es társasházi lakások garázzsal és 150 m2es kizárólagos használatú
kerttel 10 M Ftért és összközműves építési telkek alkalmi áron eladóak! 204776116
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A gyerekekkel együtt kézműves
foglalkozás keretében elkészítettük
a sírt, melyet a harmadik napon üresen, elhengerített kővel találtak az
asszonyok.

Nyári táborok

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Húsvét
„Akkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, ti
balgák! Milyen rest a szívetek arra,
hogy mindazt elhiggyétek, amit
megmondtak a próféták! Hát nem
ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” És
Mózestől meg valamennyi prófétától
kezdve elmagyarázta nekik mindazt,
ami az Írásokban róla szólt.” Lukács

Napközis tábor Tordason
Egyházmegyei
Ifjúsági
Tábor
Nagyveleg, augusztus 2-8-ig.
Szeretettel várjuk a középiskolás fiatalokat!
Egyházmegyei Zenei „ZENGŐ”
Tábor, Csákvár, július 5-11.
Missziói nap
2015. május 25-én, Pünkösd hétfőn
Egyházmegyei Missziói Napot tar-

24, 25-27
Hétfőn terített asztallal, beszélgetéssel, családi áhítattal ünnepeltük a
Húsvétot. Az alkalom során Lukács
evangéliumából az emmausi úton
történt találkozás szolgáltatta az igei
hátteret.
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Alkalmaink:

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Boldogok, akik nem látnak, mégis
hisznek (Jn 20,29)
Húsvét misztériumához szorosan
hozzátartoznak a Pünkösdig tartó
események, hogy újraéljük és
megértsük a kezdetben bezárkózó
és rettegő tanítványok hitének
kialakulását arról, hogy ki az
valójában, akit a köztük élő názáreti
Jézusként ismertek. Mindez arra
tanít bennünket, hogy Húsvét titkát
nem lehet mindenestül egyszerre
megragadni, folyamatosan közelíthetünk hozzá.
Húsvét 3. vasárnapján újra ministránsokat avatott Jácint atya.
A latin ministro szó jelentése
"szolga" utal a ministráns mindenki
számára látható feladatára, hogy a
misén és más szertartásokon az
oltár körül, a miséző papnak segédkezik. Ministránsruhába öltözik, felajánláskor adja a bort és a vizet,
csenget, kézmosáshoz vizet önt,
tartja az áldoztató tálcát, felolvas,
szedi a perselypénzt. Régen egy úr
nagyságát jelezte, hány szolgája
vagy munkása van. A ministráns
csoport nagy létszáma, munkájuk és
lelkesedésük tehát istendicséret és
vezetőjük, oktatójuk Cravero Csilla
elhivatottságának és a gyerekek elszántságának gyümölcse.
Isten áldjon Benneteket!
Húsvét negyedik vasárnapján az

Májusi liturgikus naptár: vasárnapi misék 10 órakor, májusi szentmisék
után énekelt Szűz Mária litánia, jó időben a kertben
Május 1. péntek: részt veszünk a főzőversenyen
Este elsőpénteki Szentmise 18 30-kor, előtte 18 órakor gyóntatás
Május 2. szombat : elsőszombati engesztelő imaóra reggel 9 óra
Május 3. vasárnap : Húsvét 5. vasárnap nagymamák, édesanyák
megáldása
Május 17. vasárnap : Urunk Mennybemenetele Szentmise
Május 23. szombat : Pünkösd vigiliája taizéi imaóra 20 óra
Május 24. vasárnap : Pünkösd vasárnap
Május 25. hétfő : Pünkösd hétfői zenés áhitat az evangélikus templomban
Május 30. szombat : Előesti mise 19 óra
Május 31. vasárnap : Zarándoklat Gyúróra, a 10 órakor kezdődő Szentháromság Főünnepi Búcsús Szentmisére.
Indulás reggel 8 30-kor a templomtól. NÁLUNK NINCS SZENTMISE!
elsőáldozó, az Eucharisztiát először
vételező gyerekekkel ünnepeltünk.
Ahogy az ősegyházban az először áldozókat az Egyház új hajtásainak
nevezték, mondhatjuk, hogy a mi kis
sarjainkat Varga Attila hittantanár
nevelgette és tanította hitismerettel,
hogy koruknak megfelelő érettséggel legyenek képesek az Eucharisztiát megkülönböztetni a
közönséges kenyértől és bortól, és
növekvő hitükkel az érzékelhető
színek alatt megtalálják és mindig
keressék Őt, az éltető Krisztust, és
felkészülhessenek a megelőző
szentgyónásra is.
Egész májusban Máriáról litániát
éneklünk, őt áldottnak és boldognak
magasztaljuk, és ezzel végső soron
saját magunkról is mondunk
valamit. Ha májusi ájtatosságot tartunk, segítségül hívjuk a természetet, hogy dicsérjük az embert
mint Isten képmását, hogy elmondjuk róla: meg van váltva, és az embert teremtő és üdvözíteni akaró
Isten saját életében akarja őt
részesíteni. Máriát köszöntve az
ember keresztény elgondolását ünnepeljük és hirdetjük. Mária egész
élete arról szól, hogy mindenki
12

felelős testvére üdvösségéért,
közbenjárhat és közben is kell járnia
érte imával, áldozattal, segítéssel.
A húsvéti időt Pünkösd zárja le. A
Szentlélekkel elteltséget jól idézi az
eset, amikor Péter és János apostolt
egy béna ember meggyógyítása
miatt a nagytanács elé vezették és
az egybegyűlt legfőbb vezetők és
tudósok megdöbbentek, amikor
szembesültek a két tanulatlan
ember bátorságával, nyíltszavúságával, ahogy teljesen szabadon beszéltek a néhány hete ártatlanul elítélt
és keresztre feszíttetett názáreti
Jézus haláláról és feltámadásáról, s
arról, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség és gyógyulás. A
nyílt és őszinte beszéd, amely nincs
tekintettel hatalmi szempontokra,
politikai, személyes érdekekre,
abból a benső felszabadultságból
fakad, amellyel a Pünkösdkor
kiáradó Szentlélek ajándékozza meg
Krisztus tanítványait. Ismerünk
bátor embereket, tudunk olyanokról, akik egy-egy szent vagy szentnek tekintett személyes vagy
közérdekű ügyért vállalják a küzdelmet, az esetleges meghurcoltatást,
kigúnyolást, megvetést.
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De mindenki azért kapja a
Szentlélek megnyilvánulásait, hogy
a közösség javát szolgálja velük. Kérjük mindig a Szentlelket!
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Idén is lesz hittanos gyerek és egyházközségi családi tábor Nagybörzsönyben. Időpontja augusztus
10-15.
Az előző évhez hasonlóan az első két
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nap lesz a gyerektábor. Részletek és
kedvcsináló a következő számban.

Salamon Sarolta

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Stadionlátogatás és futásmérés a Fradinál
Csütörtökön, az együttműködésnek köszönhetően
körbevezettek bennünket a Ferencváros új stadion
jában, a Groupama Arénában, majd a Fradi népligeti
edzőközpontjába látogattunk, ahol a gyerekek
futóteljesítményéről kaptunk képet.
A Ferencvárossal folytatott együttműködésünknek és
Dragóner Attila segítőkészségének köszönhetően
csütörtökön a 10 éven aluli gyermekek egész délutános
kiránduláson vettek rész. Az iskolai ebédet követően
busszal érkeztek a Ferencváros új stadionjához, a
Groupama Arénához, ahol a stadionlátogatás előtt a
BRFK rendőrei segítettek eltölteni a várakozás perceit,
így a gyerekek kipróbálták az új rendőrautót és a
rendőrség által használt védőeszközöket.
Ezt követően a stadionlátogatás során először megnéztük a skyboxokat, a sajtó páholyt és a sajtótájékoztatóknak otthont adó termet, majd a hazai csapat
öltözőjét és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket.
Ezután a stadionban zajló üvöltő szurkolás kíséretében
a játékoskijárón keresztül kiléphettünk az arénába, ahol
a gyerekek ámulva élték át, amit az itt pályára lépő
játékosok szoktak. Végül a Ferencváros történetébe pillantottuk be, a Fradi Múzeum falai között.
A rövid uzsonna után átbuszoztunk a Ferencváros
népligeti edzőközpontjába, ahol Keller József, egykori

válogatott labdarúgó fogadott bennünket. Keresztül haladva az edzőközponton, a gyerekek megtapasztalhatták, milyen egy átlagos mindennap a Fradinál, ugyanis
lényegében az összes szabad fűterületen, valamelyik korosztály edzése zajlott. A futó teljesítmények mérésére
a Fradi atlétikai edzőpályáján került sor, ahol a válogatott által is használt, prizmás rendszer segítségével, minden gyermek sebességéről pontos képet kaphattunk.
A gyerekek egy hihetetlen élmény után, kora este, fáradtan ültek vissza a buszba. Reméljük, hogy az itt szerzett
élmények hatására növekszik a foci iránti elhivatottságuk és újra lelkesen várják majd a következő hasonló alkalmakat is.

Kedden a tordasi futballról, utánpótlásról és a két egyesület közti együtt
működésről egyeztetett az FTC elnöke, Kubatov Gábor és a Tordasi SE elnöke,
Farkas Örs
A személyes beszélgetés alkalmával Kubatov Gábor
és Farkas Örs az utánpótlás terén zajló
együttműködés eddigi tapasztalatait, illetve a
jövőbeni célokat egyeztették.
2014 őszén került aláírásra a Tordas SE és a Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. közötti utánpótlás korosztályú
labdarúgásról szóló, a térségben kizárólagosságot biztosító együttműködési megállapodás. Az összefogás legfontosabb célkitűzése az volt, hogy egyfelől a Tordas
SE-ben nevelkedő fiatal labdarúgók számára biztosított

legyen a megfelelő szakmai és technikai felügyelet mellett zajló képzés, valamint a kiemelkedő játékosok a
későbbiekben a Ferencváros színeiben készüljenek a
profi labdarúgásra és ott kamatoztassák tudásukat. Az
együttműködésnek köszönhetően elsődlegesen az
edzésmunkák megfelelő szakmai felülvizsgálata mellett
a strukturális működés átalakítására került a hangsúly,
de a jelenlegi évtől, a megfelelő korosztályok szintjén
több ponton is közösen folytatódik a munka.
Egyebek mellett a Ferencváros felajánlásának
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köszönhetően a 11 éves kor alatti játékosok bekapcsolódónak a Fradinál rendszeresített mérési struktúrába, amelynek köszönhetően az összes gyermek
felkészültségét, az NB1-es csapatával összevethető adatbázisban kezeljük majd.
Az egyeztetés alkalmával szóba került, hogy a Ferencváros szükség esetén szívesen nyújt segítséget a tordasi infrastruktúra karbantartásában és fejlesztésében,
illetve a fővárosi csapat nyitott minden olyan támogatásra, amely előre mozdítja a tordasi sportélet, és kifejezetten a labdarúgó utánpótlás fejlesztését.
Farkas röviden tájékoztatást adott a tordasi célokról és
tervekről, valamint összefoglalta a településen zajló
sportélet legfontosabb sajátosságait. Ezen túl
megköszönve a Ferencváros eddigi pozitív hozzáállását,
illetve a Fradi munkatársainak segítőkészségét,meginvitálta a Ferencváros U9-es csapatát a június 6-án, Tor-
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dason rendezendő korosztályos kispályás labdarúgó
tornára, és bíztatta a ferencvárosi elnököt, hogy amennyiben ideje engedi, személyesen is vegyen részt az eseményen.

Nagyon fontos három pontot szerzett a Tordas azzal, hogy a héten másodszor
is legyőzte a Bicske csapatát 3:0ás arányba
Eddig kellett várjunk az első tordasi diadalra, de bizakodóak vagyunk a jövőt nézve.
A héten második alkalommal találkozott egymással a
Tordas és a Bicske, ugyanis szerdán a Magyar Kupa
megyei selejtezőében már rendeztek egy mérkőzést,
amelyet a vendégként pályára lépő TSE 1:0-ás arányban
megnyert, tovább lépve ezzel a következő selejtező
körbe.
Vasárnap a Viszló Transz megyei 1. osztályú bajnokság
22. fordulójában ismételten egymás ellen állt fel a két
gárda. A Bicske a 15. helyen, míg a Tordas a 10. pozícióból várta a fordulót.
A mérkőzés a már szokásosnak mondható módon
kezdődött, amikor a hazai gárda a 2. percben
megdöngette a kapufát, azonban a labda nem lépte át a
gólvonalat. A kezdeti lendület, azonban nem érett góllá,
és úgy tűnt, hogy a Bicske fegyelmezett védelmének és
a tordasiak pontatlanságainak köszönhetően az eredmény nem is változik. Az első félidő komoly helyzet
nélkül múlt el, annak ellenére, hogy a Tordas birtokolta
többet a labdát, irányította a mérkőzést, de rendre elrontotta a befejezéseket. A félidőre 0:0-ás állásnál
vonulhattak a játékosok.
Úgy tűnt, hogy a második játékrész sem hoz túl nagy változást. A Bicske ugyan sérülések miatt cserékre kényszerült és az vendégek erőnléte is rohamosan romlott,
azonban nem sikerült a kapuba találni. Csillag Szilveszter a bal szélen védekező Mezeit sárga lapja miatt
kénytelen volt lecserélni, helyére Szmok állt be előre, így
a védekezésbe Szép lépett hátra. Szmok jól vette fel a ritmust öt perccel a cserét követően a bal oldalon cselezve

játszotta tisztára magát, Fagyalnak passzolt, aki 20
méterről erősen a hosszúba lőtt, megszerezve ezzel a
vezetést.
A bicskeiek a gólt követően összeomlottak a félpályán
sem tudtak átjönni, kirúgásaikat Suha rendre visszafejelte. A TSE támadások zsinóron érkeztek mind két
oldalon, a 73. percben ismét Szmok lépett ki, Vörös elé
passzolt, aki hátrahagyva a védőét a kitámadó kapus
mellett a hosszúba passzolt, 2:0-ra módosítva ezzel az
eredményt. A támadásoknak azonban nem lett vége,
jobb oldalon rendre az Endrefalvi-Losó-Márkus, míg a
baloldalon Szép-Szmok-Vörös volt a labda útja. A szép
akciók nem értek gólt, azonban a mérkőzés utolsó előtti
percében egy szögletből ismét Vörös lett eredményes,
aki közelről a kapuba fejelt, beállítva ezzel a 3:0-ás
végeredményt.
A Tordas egy gyenge első félidőt követően összeszedte
magát, így végül könnyedén győzte le jóval gyengébb ellenfelét. A jövő héten Sárszentmiklós vendégeként
lépünk pályára.
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A mérkőzés jegyzőkönyve:
Tordas – Bicske 3:0 (0:0), 140 néző
Vezette: Lak Balázs
Gólok: Fagyal (65), Vörös (73, 88)
Tordas: Heim, Endrefalvi, Németh (Szabadi), Kőszegi,

tordasi kisbíró

Mezei (Szmok), Suha, Farkas (Márkus), Fagyal, Vörös,
Szép, Szabó (Losó)
Bicske: Zabos, Jelinek (Jaklin), Radics, Megyesi (Carvalho), Bencze, Oláh, Máté, Szabó, Molnár, Horváth
(Vincze), Komáromi

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék
–minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.
Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék
–nyári éjen,
fehér holdsütésben
elcsitulnék
jó anyám ölében.
Ó, ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem
–jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék

Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó
Egyesület adószáma: 18144150107

Tordas Sportegyesület 19820923107
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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

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

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

Hulladékok szelektív gyűjtése Tordason

Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:

hulladék
Papír

leadási hely
Papír – Írószer – Ajándék Bolt Szabadság út 26.

Szárazelem

Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/20-413-93-30

PET palack
Sütőolaj

Martonvásár: 06 22/460-019

Értelmi Fogyatékosok Otthona
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló
Községháza, Iskola, Értelmi Fogyatékosok Otthona

Lejárt gyógyszer

Gyógyszertár, Biopatika ( Somogyi B. u. 16. )

Üveg

Óvoda - tároló

Műanyag kupak

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22
/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77

Az iskolában az osztályfőnököknél

Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532

Baba mama klub Tordas

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

Péntekenként 11:00 -12:00 a Teremtőkertben. Minden héten új témával
várjuk az érdeklődőket.
Ízelítő az eddigiekből: mikor adjunk cipőt a gyerekre és milyet?
Hozzátáplálás,
fogzás,
női szerepeink,
környezetkímélő házi tisztítszerek,
anyós kérdés,
házi praktikák
ha beteg a gyerek,
lázcsillapítás stb....

06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna ügyeletes telefonszáma:
06-30-81-95-607
EON (áram) műszaki
hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242
Okmányiroda: 06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185

Nagyné Schubert Réka

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

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37

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.

