
Dsida Jenő

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!

TTOORRDDAASSIIKisbíró
Április 30. szombat 

Majális, Duatlon és

Főzőverseny a Sportpá-

lyán -  részletes progam a

plakátokon

Április 30. 

Majális az Otthonban

Május 2 - 5-ig 

9.00-11.00 óráig 

Május 6.

15.00-17.00 óráig

Óvodai Beiratkozás

Május 6. 

Kertbarátok Klubja:

Takács Edina borász

előadása 18:00-tól a

Művelődési Házban

Május 7 - 8.

Legokiállítás  a

Művelődési Házban

Május 14. szombat

V. Bárka Zenei Fesztivál

a Sportpályán

16.00-21.00

Május 29. vasárnap 

Gyermeknap  a 

Sportpályán

PROGRAMAJÁNLÓ
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Kedves Tordasiak !

Miután a településünk gazdálkodása az idei évben a már

kialakult módon indult, végre jutott idő a környező

településekkel lévő közös dolgaink rendezésére is. Itt

elsősorban a kistérségi ügyeinkre gondolok, ahol nagy

nehézségek árán sikerült megértetni azt a szemléletet,

ami nálunk a pénzügyi gondolkodást az utóbbi években

jellemzi. A tárgyalások során úgy tapasztaltam hogy, az

intézményvezetők is megérezték a valódi szerepüket a

kistérség gazdálkodásában. Ez alapján fogadtuk el a

tavalyi év költségvetésének a módosítását és az idei évi

költségvetést. A végleges változat az elsőhöz képest

jelentős megtakarítást eredményezett a településünknek

és kedvező a többieknek is. Sajnálatos azonban, hogy

ezek nem mindenki számára egyformán fontosak, így

gyakran szélmalomharcot kell vívni a saját és a közös

érdekeink érvényesítéséért. Jelentős változás előtt áll a

kistérségi iroda, hiszen az összes önkormányzat döntött

arról, hogy ezt a feladatot ezentúl Martonvásár Hivatala

fogja ellátni. Reméljük és bízunk benne, hogy így sza-

bályosabb és áttekinthetőbb lesz a kistérség működése.

Mindeközben nálunk ugrásszerűen megnőtt a pályáza-

tokkal való foglalkozás ideje. Jelenleg 5 nyertes pá-

lyázat (óvoda fűtés-melegvíz, kis iskola felújítás,

néptánc tábor, kerékpárút tervezés, hűtőgép csere) el-

számolása folyik, pályázatot adtunk be a régi óvoda

épületében lévő tornaterem felújítására, új öltözők

kialakítására, nyílászárócserére és új fűtési rendszer

kialakítására. Előkészítés alatt van az iskola nyílás-

zárócsere - homlokzati hőszigetelés - korszerű fűtés pá-

lyázatunk. 7,5 millió Ft-ot nyertünk az iskola infor-

matikai fejlesztésére, 52 millió Ft-ot nyert a Tordas

Községért Közalapítvány a művelődési házban Integ-

rált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására és mű-

ködtetésére. Mindezek azt mutatják, hogy van értelme

több energiát áldozni a pályázatokra, hiszen ezáltal kis

ráfordítással jelentősen növekszik a közösség vagyona,

és csökkenek az intézmények fenntartási kiadásai. 

Az idei évben érdekesen tolódtak egymásra a tavasz ün-

nepei. A Húsvéti misztérium örömhíre után egy héttel a

majálissal együtt már az édesanyákat ünnepeljük. Ezért

döntöttünk úgy, hogy a szokás ellenére nem május 1-

jén, hanem április 30-án, szombaton tartjuk a majális-

sportnapok rendezvényünket. Így másnap, vasárnap,

valóban az édesanyák lehetnek az emlékezés-ünneplés

középpontjában. Köszönjük, hogy méhükben hordoz-

tak, a világra szültek és sokáig gondoskodtak rólunk,

neveltek édesapáinkkal együtt.

Áldja meg ezért őket az Úr!

Juhász Csaba I polgármester

Tavaszi falutakarítás

Az idei évben a rossz idő miatt a tartalék időpontban,

március 26-án tartottuk a közös szemétszedést. A jó idő

ellenére meglehetősen kevesen, közel 15-en jöttek el,

hogy idejükből a településre áldozzanak. Egy kicsit úgy

tűnt, mintha a korábbi évek résztvevői nem csak a falu

takarítása miatt jöttek volna el, így más cél nélkül oka-

fogyottá vált a részvételük. Viszont sokan voltak, akik

rendben tartják házuk táját, így meglepetésre az idei

évben csak kb. 30 zsák szemét gyűlt össze, ami közel

harmada a tavalyinak. Köszönöm mindenkinek, aki

fontosnak tartja településünk tisztaságát és így vagy úgy

tesz is érte.
Juhász Csaba I polgármester

Testületi Ülés, 2011. március 24.
rendkívüli ülés

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy - Sármásy Márton és Sármásy Orsolya

kérelme, valamint Tordas Község Önkormányzata és

Sármásy Zoltán között 2001. április 9-én megkötött

adásvételi szerződés alapján a Tordas 10/17. hsz-ú
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építési telket visszaveszi, tekintettel arra, hogy a vevő

beépítési kötelezettségének nem tett eleget.

- elfogadja a Tordas, Kölcsey utca 18. szám alatti 10/17.

hsz-ú ingatlanra kiírt hirdetményt. 

Testületi Ülés, 2011. március 29.
nyílt ülés

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- elfogadta az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi

és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/2006.(III.

29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ren-

deletet;

- úgy döntött, felhatalmazza a Pénzügyi Bizottság el-

nökét, hogy a Fejérvíznél a Tordas Gyúró Kajászói

vízműre jutó 2010. évi költségeket vizsgálja meg, és

erről számoljon be a testületnek;

- elfogadta a Tordasi Polgárőrség 2010. évi önkor-

mányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját;

- elfogadta a Tordasi Sportegyesület 2010. évi önkor-

mányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját;

- úgy döntött, hogy a Sportegyesületen belüli aránytalan

és szabálytalan pénzfelhasználás miatt az Egyesület

2011. évi támogatását a következőképpen módosítja:

labdarúgás (ifi-felnőtt) 1 700 000 Ft

cselgáncs 200 000 Ft

labdarúgás (öregfiú) 100 000 Ft

lövészet a húsvéti árusoktól 

beszedett helypénz

- elfogadta a 2010-2014. évről szóló Gazdasági Ciklus-

programot;

- elfogadta a Tordas Község Önkormányzat Szervezeti

és Működési Szabályzatáról szóló 14/2008. (XI. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet;

-  megismerte az iskolai társulás felülvizsgálatáról szóló

belső ellenőrzési jelentést, nem értett egyet a javaslattal,

miszerint a hiányt a tanulói létszámok alapján osszák el

az önkormányzatok, és felkérte a belső ellenőrt, hogy a

lefolytatott vizsgálatot egészítse ki a testület által

meghatározottakkal;

- úgy döntött, hogy a Tordas, Sport utca 14. szám alatti

önkormányzati lakást a Tordasi Római Katolikus Egy-

házközség részére 5 év időtartamra kiutalja 2011. április

1. napjától kezdődően. A bérleti díj fejében köteles

egyeztetett felújításokat és állagmegóvást végezni;

- úgy döntött, megbízza a polgármestert, folytasson tár-

gyalásokat a tulajdonosokkal a 0105/7. hrsz-ú ingat-

lannal kapcsolatos területi problémák megoldására;

- elnapolta a következő ülésre Windisch József

területvásárlási kérelméről szóló döntést a terület pontos

megismerése miatt;

- úgy döntött, hogy fenntartja és megerősíti korábbi

11/2007. (I.25.) számú, a Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás nevének és székhelyének mó-

dosításáról szóló döntését, vagyis támogatja és

kezdeményezi, hogy a 3710 jelzőszámú „Ercsi

kistérség” neve „Martonvásár kistérség”-re, székhelye

„Martonvásár”-ra módosuljon;

- támogatta Nardai Péter lakástámogatási kérelmét, és

részére kiutalta 2011. április 1-től Tordas, Sajnovics tér

3. szám I. emelet 1. ajtó alatti lakást 2 évre;

- a Művelődési ház bérleti díjait a következőkkel

egészítette ki:

a helyiségek használatának előre legalább 12 alkalom-

mal történő lekötése esetén 20 % kedvezmény

a helyiségek használatának előre legalább 24 alkalom-

mal történő lekötése esetén 40 % kedvezmény

technika 40.000 Ft+Áfa/alkalom

- úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévtől

kezdődően csatlakozni kíván a „Martonvásár és

térsége” Művészetoktatási Intézményi Társuláshoz, az

alapfokú művészetoktatás zenei- és táncművészeti

ágban. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és

a körjegyzőt, hogy vizsgálják meg a csatlakozás pénzü-

gyi vonzatát, valamint tájékoztassák a társulásban je-

lenleg részt vevő önkormányzatokat (Martonvásár, Vál,

Ráckeresztúr) a csatlakozási szándékról, s kérjék hoz-

zájárulásukat.

- döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 7/2001. (III.

9.) BM rendelet alapján iskolai és utánpótlás sport in-

frastrukturális-fejlesztésére, felújításra kiírt pályázatra,

a 2463 Tordas, Szabadság út 126. (Hrsz. 232.) számú

ingatlanán lévő tornaterem infrastrukturális-fej-

lesztésére (öltözők kialakítása) és energiamegtakarító

felújítására. A fejlesztés megvalósításhoz maximum 5

millió forint önrészt Tordas Község Önkormányzat

2011. évi költségvetéséből biztosítja;

- elfogadta a védőnői pályázati kiírást és felkérte a

körjegyzőt ennek közzétételére és a pályázatok fo-

gadására;

3
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- úgy határozott, hogy a Hivatal szakfeladaton lévő pá-

lyázatíró munkakört a beadott és az elnyert pályázatok

számának növekedése miatt a jelenlegi 4 óráról 8 órára

emeli. Ez a csatorna szakfeladaton az ÁFA befizetés

csökkenéséből fedezhető;

- úgy határozott, hogy a Tordas Értékei 2011. februári

száma, Egyesületi Hírek cikkében megjelentekkel kap-

csolatban a következő helyreigazítást kéri a következő

számban Cifka Jánostól, a cikk írójától, az újság felelős

kiadójától:

Az Egyesület egyszer sem kereste az önkormányzatot

az összegyűjtött tárgyak miatt.

Cifka János az ülésen nem jelezte, hogy van biztosítása

a tájháznak.

Nem volt szó az ülésen arról, hogy külön-külön kell

megkötni a biztosítást a tárgyakra, a testület együttesen,

a leltár alapján kérte.

Az erről szóló határozatot a testület egyhangúlag (Cifka

úrral együtt) fogadta el.

Továbbá kérte az Értékmegőrző Egyesület elnökét,

hogy az általuk üzemeltetett médiában a korrekt

tájékoztatásra törekedjen;

- úgy határozott, hogy a 444/16 hrsz-ú út neve Páskom

utca legyen.

4

46 millióból megújul a művelődési ház

Két olyan pályázati sikerről szeretnék beszámolni

önöknek, melyeket még 2008-ban kezdtünk el, és ame-

lyeknek mostanra ért be a gyümölcse.

A Tordas Községért Közalapítvány az Önkormányzattal

együttműködve 2008 szeptemberében   Konczos Tibor

elnöksége alatt pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési

Minisztérium felhívása alapján Integrált Közösségi

Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására.

A program célja az volt, hogy szakmai és pénzügyi

segítséget nyújtson a kistelepüléseknek, hogy műve-

lődési házaikat felújítsák, és szélesítsék azoknak a szol-

gáltatásoknak a körét, melyek helyben elérhetőek.

Vagyis a művelődési házak ne csak rendezvényszer-

vezéssel, hanem minél szélesebb körű információ szol-

gáltatással is foglalkozzanak.

A pályázat két fordulóban zajlott. A sikeres első kör után

2009 októberében már részletes tervet kellett benyújtani

az IKSZT-nek helyt adó épület átépítésére. A pályázat

kiírója meghatározta, hogy milyen funkciójú és

mekkora méretű helyiségeket kell kialakítani. 5-6

önkéntes mért, rajzolt, számolt, tervezett heteken

keresztül, hogy a meglévő épület alkalmassá váljon az

új funkciók ellátására is.

Nagy volt a tét, mert 38,7 millió forint támogatást

kérhettünk az átépítés, felújítás elvégzésére, ezen kívül

további 7 millió forintot a belső bútorzat és a

számítástechnikai eszközök beszerzésére, 6,5 millió

forintot pedig 3 évre az alkalmazott bérezésére.

Hosszas várakozás után 2011 márciusában megérkezett

a támogató határozat, mely lehetővé teszi, hogy Tordas

egyik legszebb épülete megújuljon kívül-belül. A mun-

ka várhatóan csak nyár végén kezdődhet el, mert  szá-

mos adminisztratív munka előzi meg: építési engedély

beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, hi-

telfelvétel.

Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki az elmúlt

három évben részt vett az előkészítő munkában: Benkei

Tamás, Benkő Balázs, Erdélyi Gábor, Konczos Tibor,

Petz Ernő, Szendrői Júlia, Teszár Tamás, Vida Vera.

7,5 millió modern iskolai eszközökre

Szintén 2008-ban indult útjára az a pályázat, mely az

iskolánk informatikai eszközeinek bővítését szolgálta.

Grabecz Magdolna tanárnő Juhász Csaba polgármester

úr segítségével szinte néhány nap alatt készítette el a

beadandó dokumentumokat, mert összesen egy hét állt

rendelkezésre a  benyújtásra.

Két évig semmilyen visszajelzés nem érkezett a pá-

lyázatról, majd jött a jó hír, támogatják a pályázatunkat,

de időközben annyira megváltoztak a feltételek, hogy

mindent újra kell készíteni: elektronikus adatlapokat,

árajánlatokat, igazolásokat.

PÁLYÁZATOK - SIKEREK
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Április elején megérkezett a Támogatói Okirat, mely

szerint 7,5 millió forint értékben szerezhetünk be a kiíró

által meghatározott informatikai eszközöket: 21 db

iskolai PC, 4 db Tantermi csomag (interaktív tábla,

notebook, projektor), szerver, szoftverek.

Ez a két példa is jól mutatja, hogy a pályázati úton fej-

lesztési támogatást kapni nem könnyű, de alkal-

mazkodni kell a körülményekhez. És ami a pályázatok

készítésénél is sokkal nagyobb feladat: a megvalósítás.

Ehhez mindannyiunk jóindulatára és segítőkészségére

van szükség, amiben eddig sem volt hiány.

Veres Andrea I pályázati referens

Béky László a tordasi Életmód 
Klubban

Április 8-án neves természetgyógyász szakemberrel

találkozhattak, akiket érdekel a saját és környezetük

egészsége, és eljöttek a Művelődési Házba. Béky László

úr előadása előtt bejárta falunkat, és nagyon tetszettek

neki az ébredő természet illatai, virágai, a rendezett

porták, az igazi falusi élet, amitől már eltávolodott a

városi ember. 

Előadása nem tipikus előadás volt, inkább személyes

beszélgetés. Felvázolta a mai kor nem kívánt „mel-

lékhatásait”, a betegségek főbb okait: a rohanó életfor-

mát, ami mozgáshiánnyal társul, a mű, döglött

élelmiszerek, a vegyszerek túlzott használatát, a levegő

és a víz és a környezet elszennyeződését, az urbanizá-

ciós ártalmakat, az állandó megfelelési kényszert és a

munkahelyi stresszt. 

Felhívta a figyelmet a cukorbetegségre, mint korunk

egyik népbetegségére, és elrettentő számmal bizonyí-

totta következményét: évente tízezer csonkolás, am-

putáció történik Magyarországon! A hasnyálmirigy

zavart működésének számtalan oka lelki és fizikális oka

van, az örökletes hajlam mellett. Kiemelte, hogy a

fizikai munkavégzés hatására jelentősen csökken a vér-

cukorszint!

Korunk másik népbetegsége a magas vérnyomás. Min-

den esetben a szakorvos által előírtakat kell figyelembe

venni. Ezt egészíti ki a természetes élet és gyógymódok.

Első az étrend, ez gabonára, zöldségre, gyümölcsre,

valamint tengeri halra alapozott étrend. A gabonák

közül a rozs és a hajdina a meghatározó! Bővebben a

gyógynövényekről nem beszélt, azt mondta, ezt a témát

meghagyja Gyuri bácsinak, mivel szerinte Ma-

gyarországon ennek a területnek ő a legfőbb tudora!

Beszélt a földsugárzás és technikai sugárzás hatásairól.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a Föld energe-

tikai rendszeréről van szó, ami számtalan formában je-

lentkezik. Figyelmünkbe ajánlotta Gyürüsi József urat,

aki ennek a tudománynak elismert szaktekintélye. Sze-

retnénk is meghívni őt, hogy tartson előadást a sugárter-

helések (földsugárzás, elektronikus berendezések,

vezetékek sugárzása) méréséről és a védekezés

lehetőségeiről.

Következő vendégünk Gyuri bácsi, a bükki füvesember

lesz, április 28-án 17 órától!

5

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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Rockfarsang

Majális és Főzőverseny

Idén április 30-án tartjuk a hagyományos ren-

dezvényünket a Szabadtéri színpadon és környékén.
= Reggel 7-től a fakanál mesterei gyülekeznek a bog-

rácsaik mellett. 
= A Májusfa állítás után a Művészeti Iskola műsora

9 órakor fog kezdődni.
= 10 órától a duatlon verseny résztvevőié a terep.

Eredményhirdetése dél körül várható, akárcsak a

Főzőversenyé.
= 15 órától a Tordasi Szivárvány együttes koncertjét

élvezhetjük.

= Az időjárás függvényétől 17 órától a sportpályán

lehetőség adódik hőlégballonos emelkedésre! (A

kosár mérete miatt elsősorban gyermekek

részvételére számítunk.)

A nap folyamán egyéb programokkal is kiegészül a

kínálat: 

aerobik, aszfaltrajzverseny, arcfestés, akadálypálya,

különféle bemutatók, teniszbemutató, métázás, sport

ügyességi vetélkedők.

A részletes programokról plakátokon, szórólapokon

is tájékoztatjuk Önöket!

Kölyökklub

Hétfőnként a Kölyökklubosoké a Művelődési Ház!

Lehet csocsózni, darts-ozni, asztali jégkorongozni,

ping-pongozni. A nyitva tartási időben, ha nincs egyéb

rendezvény, lehet játszani!

Sok szeretettel várunk Benneteket!

Gyermeknap

2011. május 29. vasárnap

Május utolsó vasárnapja már hagyományosan a gyer-

mekeké. Programokból most sem lesz hiány!

Részletes programokról plakátokon, szórólapokon

tájékozódhatnak!
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Tordasi Sakk Klub

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

csütörtökön 17 órakor a Művelődési Házban!

Foglalkozásvezető Farkas László NB II-es versenyző!

Célunk a sakkjáték népszerűsítése, a sakkélet fellen-

dítése Tordason!Lehetőséget szeretnénk biztosítani

gyermekek és felnőttek számára egyaránt a sak-

kozáshoz, beszélgetéshez a sakkal kapcsolatban!

Kertbarátok klubja

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, és védd a ter-

mészetet!”

2011. május 6. péntek 18:00

Hibás, beteg borok

Előadó: Takács Edina borász

Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves

érdeklődőt! Az előadás ingyenes!

Kedves LEGO kedvelők, 
kicsik és nagyok! 

Május 7-8-án szeretettel várunk benneteket, hogy
felépítsük Tordas eddigi legnagyobb LEGO városát!
Nincs más teendő, mint építeni valamit az összes
LEGO-ból amit otthon találsz, és elhozni a Művelődési

Házba. Így mások is láthatják, amit kreáltál, te is látha-
tod mások építményeit, és még a puszta érdeklődők sem
fognak unatkozni. Ha szeretnéd megmutatni a gyűj-
teményed, vagy nézegetni mások dobozait, vagy
egyszerűen csak egy jót játszanál, gyere el! Szeretettel
várunk!

LEGO-zzon, utazzon, focizzon, fotózzon. Tegye
mindezt velünk, a lenti site-ok egyikén. Linkek
májusra.      

1. http://legotordas.blog.hu – Elindult Torda-
son a LEGO KOCKA KLUB, itt követheti az
elmúlt és a soron következő találkozókat. Élő
LEGO kiállítás: 2011. május 7-8. 

2. www.cant.io – Böngésszen több millió
zeneszám között, találja meg kedvenc előadóját és
albumait, készítsen saját listát, ossza meg, vagy
egyszerűen csak hallgassa. 

3. www.diafilmmuzeum.hu – Minden egy
helyen a Diafilmekről: történet, technikák, filmek,
virtuális diamúzeum.  

4. www.mypocketguide.eu/hu - Ha valaki eljut a
nyáron Pozsonyba, Krakkóba, Debrecenbe,
Bécsbe, Budapestre vagy Prágába, és van a zse-
bében egy iPhone vagy egy NOKIA okos telefon,
akkor töltse le ezt az alkalmazást és nézzen vele
várost.  

5. www.designbazar.hu – „Design minden
napra” szlogennel a Ringier Kiadó Inkubátor pro-
gramja keretében elindult a Design Bazár, a hazai
ipar- és kézművesekkel foglakozó oldal. Kövesse,

like-olja itt is: www.facebook.com/designbazar 

6. www.trendguide.hu – Ha már design, a
Trendguideban tárgyak, terek, házak és kultúra.

7. http://apps.facebook.com/melyikcukibb –
Azt mondják sok mindent elmond rólunk, hogy mit
tartunk cukinak. Nem kell más tennünk, mint
végignézni az édes kis állatpárokat, megmondani
melyik cukibb, és rögtön kiderül milyenek is
vagyunk valójában. Ha nem a facebookon, akkor
itt: www.hir24.hu/napi-cuki  

8. www.grundfoci.hu – Szintén közösség, csak
focis. A honlap célja a kispályás labdarúgás
tömegspot jellegének népszerűsítése, csapatok és
játékosok egymásra találása. Ajánljuk.  

9. www.digifoto24.hu – Újabb internetes fotó-
szolgáltató. Papírkép előhívást, fotókönyvet, nap-
tárt, posztert sőt vászonfotót is kínál, lehet tesztelni. 

10. www.macworld.hu – Az Apple-termékek
(Mac, iPod, iPhone, iPad) iránti megnövekedett
érdeklődés miatt az IDG magyarországi leányvál-
lalata magyar nyelven is elindította a Macworld-öt.
Természetesen a facebookon is elérhető:
http://www.facebook.com/macworldhu

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com     

WEBRE FEL! INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ
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ISKOLAI HÍREK
Március 15. 

Visszatekintésképpen az előző hónapra, iskolánk

közreműködésével méltó módon ünnepi műsorral és

koszorúzással emlékeztünk a márciusi forradalomra a

Művelődési Házban. A műsorban szereplő tanulóink:

Kalamár Botond, Pápai Áron, Fülöp Attila, Szabó Péter,

Nemes-Andrik Dávid, Szabó Gábor, Szécsi Richárd,

Májer Milán, Bőke Péter, Sztyhélik Ádám, Konczos

Vince, Erdélyi Kristóf, Falusi Csenge, Zoltai Liza,

Kenyér Mónika, Hardi Kristóf, Vlad Flórián, Szabó

Keve Csongor, Szalféter Torcom Szófia Janka, Demeter

Richárd, illetve Takács Réka. Ünnepi beszédet mondott

Dr. Rókusfalvy Pál.

Vasgyűjtés

Március 26-án vasgyűjtést tartottunk községünkben,

melyből befolyt összeg a Diákönkormányzat bevételét

szaporította. Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik

e vastárgyak felpakolásában és elszállításában segéd-

keztek.

Megyei helyesírási verseny

Székesfehérváron megyei helyesírási versenyen vett

részt: Koczkás Eszter, Kiss Vivien 8. osztályos és Májer

Milán 5. osztályos tanulónk. Az eredményeikről a lap

következő számában tudósítunk majd.

Pázmándi területi versenyek

A hagyományokhoz híven, mint minden évben, mind

alsó, mind felső tagozatosaink is részt vettek a

pázmándi területi versenyeken. 

A mezei futóversenyen helyezéseket értek el:

8. osztály:  Szelei József 10. helyezés

Kondor Dániel 11. helyezés

7. osztály:  Lepsényi Szilvia 4. helyezés

Csapó Patrícia 7. helyezés

Varga Balázs 12. helyezés

5. osztály:  Bokros Blanka 7. helyezés

Könyves Kata 11. helyezés

Beloviczky Berta 14. helyezés

Futóverseny helyezettjei:

2. osztály:  Bikkes Virág 2. helyezés

Pap Anna Sára 16. helyezés

Vécsy Zsombor 19. helyezés

Czuczor Domonkos 21. helyezés

3. osztály:  Györke Norbert 4. helyezés

Halenár Gergely 11. helyezés

Sztyhélik Dorka 13. helyezés

Kleman Noémi 3. helyezés

4. osztály:  Sebestyén Ákos 2. helyezés

Varga Tímea 8. helyezés 

Milichovszky Julianna Zita 18. helyezés

Boldizsár Botond 18. helyezés

Matematikai verseny helyezettjei:

2. osztály:  Takács Anna 10. helyezés

Kesztler Dorottya 13. helyezés

3. osztály:  Turú András  4. helyezés

Cselikovics János 8. helyezés

4. osztály:  Szabó Réka 7. helyezés

Szilágyi Szabolcs 13. helyezés     

Ki Mit Tud?

Április 1-jén a Diákönkormányzat rendezésében fordí-

tott napot tartottunk, ahol délelőtt diákjaink tanítottak,

majd ezt követően a minden évben megrendezésre

kerülő Ki Mit Tud? következett. A gyerekek műsorát

Nagy Andrea tanárnő, Somfai Sándorné igazgatóhe-

lyettes és Kosaras Péter Ákos igazgató úr zsűrizték. „A

gyerekek különböző kategóriákban mutatták be tu-

dományukat, rendkívül ügyesek voltak, így nagyon

hangulatosan és kellemesen töltöttük el a délelőttöt”-

tette hozzá Somfai Sándorné igazgatóhelyettes. 

Helyezettek:

Zene, egyéni kategória: 

Megosztott 1. helyezés: 

Vécsy Zsombor és Jézsó Kristóf 

Zsűri különdíjasa: Benkei Sára

Zene, csoportos kategória:

1. helyezés: Tűzifa Együttes (Domak Anikó tanárnő

vezetésével: Benkei Sára, Antal Luca, Szabó Imola,

Sárossy Sarolta, Szatmári Szilvia és Pápai Áron)
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Április 11. 
Költészet Napja az Iskolában

Április 11-én József Attila születésnapja tiszteletére a

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT ünnepeltük. Ezen a

napon országszerte előadásokat, versmondó ver-

senyeket, felolvasásokat rendeznek a költő tiszteletére.

József Attila életműve szerves része a magyar kultúrá-

nak, verseinek többsége semmit sem veszített erejéből.

József Attila szegény családban született Budapest

egyik legszegényebb kerületében. Rövidre szabott életét

a nyomorúság, a nélkülözés és a szomorúság kísérte.

Kisgyermekkorától vágyott a szépre, a jóra, a szeretetre. 

2. helyezés: Furulyamolyok (Szabó Réka, Kovács

Nikol, Boldizsár Botond)

3. helyezés: Kónya Kitti és Benedek Kata 

Tánc kategória: 1. helyezés: Takács Anna, Takács

Réka, Benedek Panna, Bikkes Virág Charleston elő-

adása

Mese, egyéni kategória:

Megosztott 1. helyezés: Czuczor Domonkos és Bokros

Blanka

Mese, csoportos kategória:

A 3. osztályosok a Téli tücsök című meséből adtak elő

részleteket. Produkciójukat a zsűri tortával jutalmazta.

Óvodai látogatás

Iskolánk igazgatósága április 6-án meglátogatta az

óvodában leendő kis elsőseinket. A nagycsoportos

óvodások kedvessége és gyermeki bája elvarázsolta

vezetőségünket, ebből adódóan is nagy szeretettel vár-

juk a ballagó ovisokat jövőre iskolánk falai közé.

Egészségnap

A Szociális Otthon által szervezett Egészségnapra

iskolánk is meghívást kapott, ahol 7-8. osztályosainkból

összeállított focicsapat mérkőzött meg az otthon dolgo-

zóinak csapatával. Iskolánk testneveléstanára: Domi

bácsi, és vezetője: Igi bá, illetve Polgármester úr, An-

dorffy Ottó, Farkas Őrs képviselő és Bokros László által

alkotott csapat az otthon dolgozóinak lány csapatával

rendezett baráti mérkőzést. Emellett a felső tagozat min-

den osztálya meglátogathatta az ottani programokat.

Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget arra,

hogy mi is ott lehettünk, és körülnézhettük a Szociális

Otthonban, és így betekintést nyerhettünk az ott dolgo-

zók munkájába, és közelebbről is megismerhettük az ot-

thon életét.

Házunk táján

Nagy Andrea angoltanárnő vezetésével néhány hetedik

osztályos tanulónk olyan angol nyelvű színházat látoga-

tott meg, ahol a darabok és előadások csak angol nyel-

ven folynak.

Fersch Andrea tanárnő március 26-án megyei klasszikus

furulyaversenyre vitte diákjainkat, ahol Szabó Réka 4.

osztályos tanulónk bronzérmet kapott.

Erdélyi Kristóf az Országos Népzenei Versenyen 3.

helyezést érte el. 

Büszkék vagyunk rájuk, és ezúton is gratulálunk nekik

kimagasló teljesítményükért.

Kincses színház

Április 12-én Jancsi és Juliska címmel tartott alsó-

sainknak előadást a Kincses színház a Művelődési

házban.

Palánta bábcsoport előadása

Az Onézimusz Alapítvány hozzájárulásával a Palánta

bábcsoport tartott A szeretetre vágyó süni címmel

bábelőadást április 15-én iskolánk aulájában.

Nyári tábor

A tavalyi évhez hasonlóan terveink között szerepel nyári

tábor indítása, melynek egyik helyszíne iskolánk, másik

helyszíne Bakonybél lesz.

Szkiba Edit
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Verseit ismerik a kicsik, a nagyok és a felnőttek is.

Művei fontos üzeneteket tartalmaznak, csak meg kell

fejteni azokat, érezni és megtalálni az emberi lelkekben.

Iskolai szavalóversenyünkön ugyan nem József Attila

verseit szavalták diákjaink, de a KÖLTÉSZET

NAPJÁN bármely vers vagy költemény a művészethez

visz bennünket közel. Velünk, vagy bennünk él, osztály-

termekben, meghívók szövegében, egy-egy idézet for-

májában.Verset mondani nem könnyű, de csodálatos

feladat. „A vers olyan, mint a megolvadt havak zúgó

áradata, mint a felhőket kergető böjti szelek, mint a

madarak fészkét melengető szelíd, tavaszi nap..” Ezen

a napon közel 100 diákunk szebbnél-szebb verse me-

lengette szelíd tavaszi napsütésként a lelkünket. Három

csoportban, három helyszínen zajlott a verseny.

Vendégül láttuk a gyúrói tagiskola valamennyi diákját,

több szülő is megtisztelt bennünket a jelenlétével.

Az 1-4. osztály szavalatait: 

Cselikovics Herta a művészeti iskola titkára

Simon Sajtos Dóra és

Teket Anita a gyúrói tagiskola tanárai érté-

kelték a zsűriben.

A 2-3. osztályosok verseit:

Süller Zsolt evangélikus lelkész

Horváth Györgyi tanárnő

Vinisné Hegedűs Jolán a gyúrói tagiskola vezetője

értékelte.

Az 5-8. osztályosok produkcióit:

Kosaras Péter Ákos iskolánk igazgatója

Apostagi Zoltán református hitoktató

Veres Andrea a Tordas Községért Közala-

pítvány elnöke minősítette.

A délelőtt jó hangulatban telt el, a gyerekek ügyesek,

felkészültek voltak. Büszkék lehetünk rájuk.

Amíg a zsűri döntéshozatalra vonult vissza, a tanulók

osztályonként műveltségi vetélkedőn mérhették össze

tudásukat, melynek eredményhirdetésére hamarosan sor

kerül.

Iskolánk aulájában gyűltünk össze ismét az ünnepélyes

eredményhirdetésre. Előtte – megtisztelő volt szá-

munkra, - hogy a zsűri egyik tagja, aki maga is ír és pub-

likál verseket, elszavalta saját költeményét, melyet

József Attila születésnapjára írt. Ezt követően a zsűri

sok dicsérő szó mellett hirdetett eredményt. Köszönöm

a zsűri munkáját, gratulálok az elért szép ered-

ményekhez.

Az I.–II. helyezést elért diákjaink április 15-én Rác-

keresztúron a területi szavalóversenyen képviselik

iskolánkat, reméljük szép eredménnyel.

Díjazottjaink a következők:

1.osztály:

I. helyezett: Erdélyi Csenge Tordas

I. helyezett: Szabó Keve Csongor Tordas

II. helyezett: Pók Zsófia Tordas

III. helyezett: Takács Flóra Tordas

III. helyezett: Petz Ilona Sára Tordas

Különdíj: Kenyér István Tordas

Sugár Anna Lili Tordas

Ulrich Bence Gyúró

2.osztály:

I. helyezett: Jézsó Kristóf Tordas

II. helyezett: Takács Anna Tordas

III. helyezett: Czuczor Domonkos András   Tordas

Különdíj: Végh Klaudia Gyúró

3. osztály:

I.  helyezett: Áldott Nóra Gyúró

II. helyezett: Benedek Panna Tordas

Baranyi Panna Gyúró

III. helyezett: Csepeli Bálint Tordas

Különdíj: Flikinger Johanna Gyúró

4. osztály:

I. helyezett: Áldott Dominika Gyúró

Weinelt Veronika Tordas

III. helyezett: Kovács Nikol Tordas

Különdíj: Sánta Bernadett Gyúró

5 - 6. osztály:

I. helyezett: Konczos Vince Tordas 6. o.

II. helyezett: Májer Milán Tordas 5. o.

III. helyezett: Benkei Sára Tordas 5. o.

7 - 8. osztály:

I. helyezett: Koczkás Eszter Tordas 8. o.

Zoltai Liza Tordas 8. o.

II. helyezett: Kiss Vivien Tordas 8. o.
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III. helyezett: Kónya Kitti Tordas 7. o.

Nemes Andrik Dávid Tordas 7. o.

Újabb büszkeségünk!

Czuczor Domonkos 2. osztályos tanítványunk Székesfe-

hérváron a megyei Mesemondó Versenyen I. helyezést

ért el. Gratulálunk neki!

A közelgő tavaszi szünetben kívánok jó pihenést,

valamint kellemes ünnepeket mindenkinek.

Somfai Sándorné

Down Világnap az Iskolában

A Down-szindróma világnapját március 21-én tartjuk.

Ezen a napon a Down-szindróma szervezetek az egész

világon találkozókat és rendezvényeket tartanak, hogy

felhívják a figyelmet erre a genetikai rendellenességre.

Ezt a napot a nemzetközi Down Egyesület választotta.

A 21. nap a 21-ik kromoszómát jelöli, az év harmadik

hónapja pedig a 21-es kromoszóma meghárom-

szorozódását jelenti. Az első világnapot Svájcban tar-

tották 2006-ban.

A Down-szindróma (vagy Down-kór) egy veleszületett

kromoszóma-rendellenesség, ami a 21. kromoszómapár

hibás osztódásának következtében jön létre. Középsú-

lyos értelmi fogyatékossággal és testi rendellenes-

ségekkel társul.

A Down-szindróma nevét John Langdon Down angol

orvos után kapta. Ő írta le először 1866-ban klinikailag

a tünetegyüttest.

„MIT IS ADHATNÉK NEKED?” címmel a Down Cen-

trum Alapítvány egy kreatív pályázat meghirdetésével

tisztelgett eme ünnep előtt, melynek sikeres meg-

valósításához az Iskola és az Otthon aktív részvétele is

hozzájárult. A pályázatra az iskola tanulói 4

kategóriában nevezhettek.

A beérkezett pályamunkákból kiállítás készült, melyet

az érdeklődők 10 napon keresztül az iskola aulájában 

tekinthettek meg. 

A háromtagú zsűrinek felettébb nehéz feladata volt,

végül úgy döntött, hogy egy kategóriában több nyertest

is hirdet:

ÍRÁS KATEGÓRIÁBAN a legjobbnak Beloviczky

Berta, Bokros Blanka és Szpisják Doroti (5. o.) műveit

találták. A három lány közösen ebédelhetett a Tordasi

Csárdában.

RAJZ KATEGÓRIÁBAN 4 pályázó között osztották

meg az első helyet: Benkei Sára, Könyves Kata és

Márhoffer Szilveszter (5.o.) illetve Kunsági Kinga

(3.o.). Ők közösen reggelizhettek a Cifra Pincében!

FOTÓ KATEGÓRIÁBAN Beloviczky Berta által

benyújtott fényképet találták a legjobbnak, ő egy

fotózást nyert Kenéz Kíránál.

EGYÉB KATEGÓRIÁBAN Bokros Blanka tűzzománc

alkotása nyűgözte le a zsűri tagjait. Ö egy lovaglást

nyert a Bosnyák Lovardában. Minden résztvevő a

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

varrodájának ajándékát kapta.

A pályázat nyertesei és a zsűri tagok

Illés Virág 
Down Centrum Alapítvány elnöke
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MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

2011/2012. Tanévben induló tanszakaink:

Zeneművészet:

klasszikus furulya, népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő,

népi furulya, tambura, ütőgardon-dob, citera, népi ének 

Művész tanárok: Domak Anikó, Fersch Andrea, Nagy

Zsolt, Kovács Márton

Táncművészet: néptánc 

Művész tanárok: Németh Ildikó, Szabó Szilárd

Képzőművészet: szakköri keretek között, önköltséges

formában 

Művész tanár: Kovács Erika

Beiratkozás:

2011. május 16-19. (hétfő-csütörtök) 10:00-17:00 óráig

június 1-2.  (szerda-csütörtök)  10:00-17:00 óráig 

Beiratkozás helye: művészetoktatás irodája (új épület

tetőtér)

Beiratkozni minden régi és új tanulónak szükséges

a következő tanévre.

Zene/hangszer- és táncbemutató koncerttel szeretnénk

ízelítőt adni, a már művészeti iskolában tanuló nö-

vendékeink és tanáraink közreműködésével, az iskolánkban

folyó zenei és táncos színvonalról, tudásról. 

Időpont: május 2. hétfő délelőtt 

Helyszínek:

8:00-9:00 óráig a tordasi iskola aulájában

9:00-10:00 óráig a tordasi óvoda ebédlőjében

10:00-11:00 óráig a gyúrói óvodában

11:00-12:00 óráig a gyúrói iskola aulájában

Az év végi vizsgák rendje, melyek egyben nyílt

napok is:

Május 13. péntek

szolfézs 1-2. csoport (szokásos órabeosztás szerint)

szolfézs terem

Május 16.  hétfő

hangszeres zene 14:00 órától a 6. osztály termében (isk.

titkári iroda mellett), az előzetes pontos csoportbeosztás

szerint 

Május 17. .kedd 10:45-11:30 

óvodások néptánc foglalkozása, bemutató óra (kis

iskola táncterem) 

Május 18. szerda

szolfézs, zenetörténet 3-4. csoport (szokásos

órabeosztás szerint) szolfézs terem

Május 19. csütörtök

néptánc/népi ének, folklórismeret 1-3. csoport 15.00-

17.00 (tornaterem) ezt követően játszóház, táncház

Kerámia, kézműves kiállítás: május 16-19. a kerámia

teremben, ahol délutánonként folyamatosan meg-

tekinthetik a gyermekek alkotásait.

A koncertekre és a vizsgákra, kiállításra szeretettel

várunk minden érdeklődőt!

A vizsgákat követően május 20. péntek szabadnap,

május 23. hétfőtől folytatódik a művészetoktatás az

órarendnek megfelelően!

Bizonyítványosztás az iskolai évzárón, június 11-én.

Németh Ildikó

Megyei honismereti vetélkedő

A Fejér Megyei Honismereti Egyesület „Felnevelő

tájunk” című honismereti versenyén – mely 6 for-

dulóból állt – iskolánk 3. osztályának két csapata is be-

jutott a szóbeli megyei döntőbe. Csapataink:

Zászló: Takács Réka, Benedek Panna, Halenár Gergő

Turulmadár: Takács Szilárd, Turú András, Cselikovics

János

A felkészítésben részt vevő szülők segítségét köszönjük

szépen. A verseny eredményeiről a továbbiakban

tájékoztatjuk a kedves olvasókat.

Sármásy Marika néni
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KÖNYVTÁR

Kedves Olvasók!

Áprilisi ajánlómban olyan kiadványokat szeretnék be-

mutatni, amelyeket remélhetőleg sokan kikölcsönöznek

majd. Először a kisebbeknek szólókkal kezdeném. Berg

Judit Rumini – sorozata igazi siker, a kisegér barátjának,

Galléros Fecónak naplója – amit száműzetése izgalmas

éveiben írt – bizonyára szórakoztató olvasmánya lesz a

kis olvasóknak. 

Az írónő Cipelő cicák a városban c. könyve  is már egy

sorozat része: a felnőttek csak annyit látnak az apró

játékcicákból, hogy éppen elférnek egy gyerek

markában, és kis gazdáik mindenhová magukkal cipelik

őket. De a kicsik tudják, hogy a cicák csodákra képesek

– hogy milyenekre, ez derül ki a kötetből.

Az Aréna 2000 Kiadó igényes kiadványai közül

először szintén a gyerekeknek szólót mutatnám be. A

Kreatív ötlettár gyerekeknek a háztartásban megtalál-

ható alapanyagokból előállítható társasjátékhoz, mo-

bildíszekhez, ünnepi előkészületekhez, ajándékokhoz

ad ötleteket. További kötetek immár felnőtteknek is:

Az én varázslatos kertem: 20 rátétmintás blokk

madarakkal és virágokkal, Virágkarnevál: 50 rátétminta

– növények, lepkék, bogarak foltvarrással.

Most egy kis szépirodalom: Ljudmila Ulickaja, a

„szoknyás Csehov” Elsők és utolsók c. elbeszéléskötetét

azoknak ajánlom, akik szeretik a fordulatos,

meghökkentő, szövevényes történeteket.

ÓVODAI HÍREK

Kikelet az Óvodában

A tavasz mindenki számára egy nagyon kedves évszak

az első hóvirágok megjelenésétől az orgona bokrok il-

latozásáig.

Ilyenkor a gyermekek is élvezik a természet ébredését,

és várják a szabadban töltött idő, játék lehetőségét.

Ez az óvodában sincs másképp. Ilyenkor lehetőségünk

nyílik arra, hogy a természetben töltött idő alatt, új is-

meretekre tegyünk szert a növények, állatok,

környezetünk mindennapjairól. Így a víz világnapja al-

kalmából elsétáltunk a halastóhoz, és a patakhoz papír

hajót úsztatni. 

Aztán mikor kicsit megenyhült az idő ellátogattunk a

lovardába, és volt szerencsénk a kertészet életébe is

betekintést nyerni. Ezúton szeretnénk megköszönni

Szollár Lászlónak, Bosnyák Zoltánnak és a Feldhoffer

családnak, hogy új élményekkel ajándékoztak meg ben-

nünket.

Tavasszal mi, óvónénik az iskolába is ellátogathattunk.

Nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel figyeltük a tavalyi

nagycsoportosok mindennapjait az iskola falai között.

Az idei évben ballagó óvodásaink is nagy várakozással

tekintenek az iskola, 
"
a becsöngetés" felé. Így idén ők

is megmutathatták tudományukat a tanító néniknek és

az igazgató bácsinak.

Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve

a gyermekekkel közösen készített munkákat a Petőfi

szobornál helyeztük el.

Köszönjük Szász Áginak a hűtőt, amit felajánlott az

óvoda javára, valamint köszönetet szeretnénk mondani

a Virágos Timinek, hogy sok hasznos kinccsel, könyv-

vel ajándékozta meg óvodánkat.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 

Május 2-5-ig 9.00-11.00 óráig

Május 6. 15.00-17.00 óráig.

A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal:

Születési anyakönyvi kivonatot

Lakcím kártyát

Taj kártyát

Diósiné Besenyei Boglárka
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További új könyvek:

Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Paulo Coelho: Alef

Görög Ibolya: Protokoll az életem

Vass Virág: Sokszor csókol, India!

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

HÍREI

Március 5-én tartottuk a hagyományos Alapítványi

Bálunkat. 

Az est a Százszorszép Táncegyüttes műsorával kez-

dődött, majd musicaleket, operett részleteket, film-

zenéket hallgathattunk két előadóművész előadásában.

A bál a nyolcadik osztályosok nyitótáncával vette

kezdetét. Az est folyamán a hagyományoknak meg-

felelően volt tombolahúzás, zene és tánc is egészen haj-

nali négyig. A vacsora nagyon finom volt, a desszertet

pedig köszönjük azoknak az anyukáknak, akik finom

sütikkel látták el a bálozókat.

A bálon közel 100 vendég mulatott, köszönjük, hogy

eljöttek. Sokan nem tudtak részt venni de támogató je-

gyek vásárlásával hozzájárultak a jótékonysági ren-

dezvény sikeréhez.

A Bábel bál támogatói: 

KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐ ÉS SEGÍTŐ 

TÁMOGATÁSÁT!

Hálás köszönetünket fejezzük ki a tordasi Értelmi Fo-

gyatékosok Otthonának, az intézmény igazgatójának

Inotay Györgynek, hogy immár harmad ízben helyt

adtak a jótékony célú rendezvénynek. Külön köszönet

Diószegi Gábornénak, Icának és Farkas Ferencnének,

hogy az este folyamán munkájukkal biztosították a si-

keres lebonyolítást! Köszönet a büfé üzemeltetéséért

Bucsi Brigittának és Simon Györgynek, akik a teljes

bevételt átadták az alapítványnak. Köszönet a szülői

munkaközösség tagjainak a szervezésben nyújtott segít-

ségért és Kalamár Mártának az adminisztrációs

munkáért. 

Ha valakit kifelejtettünk volna, kérjük bocsássa ezt meg

nekünk és neki(k) is köszönjük!

A Bál tiszta bevétele: 235.000 forint, aminek a fel-

használásáról a későbbiekben adunk hírt.

Fővárosi Önkormányzat,

Értelmi Fogyatékosok

Otthona, Tordas 

BRANCO Steak House

Étterem, Érd

Gazdabolt

Cifra Pince

Tordas-Gyúrói Vadgazdák

Vadásztársaság

Barátki Hajnalka

Benedek család

Bikádi Aranka

Bikádi Blanka

Boleradszki Zsoltné

Bucsi István és családja 

Cigány Zoltánné

Cselikovics János

Demeter család

Derecskei János és családja 

Erdei Jánosné

Farkas család

Farkas Eszter

Fehér Lajos

Gladcsenkó család

Györke család

Halenár Jenő és családja

Kiss Orsolya

Király Krisztina 

Kolnhoffer Bálint

Aradi Szabolcs

Kónya család 

Könyves család

Lőrincz Imola

Mayer Imre

Pápai Gyula és családja

Petz Ernő

Perger Judit

Oravecz Róbert

Sebestyén Ilona

Simon György és családja

Szabó Erik és családja

Szécsi család

Szigeti család

Sztyhélik család

Takácsné Farkas Tímea

Takács Miklós és családja 

Varga Attila és családja

Vécsy Attila

Vinis család

Zémanné Mojzer Ilona
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Egészség Világnapja a Fogyatékos
Otthonban

Idén április 7-én immár harmadik alkalommal rendezte

meg az Egészség Világnapja alkalmából tematikus nyílt

napját a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok

Otthona a „Jövőt Nekik Is” Alapítvány támogatásával.

A lakók nagy szeretettel és várakozással készültek az

alkalomra. Szükség is volt a gondos előkészületre,

hiszen közel százötven vendég tisztelte meg jelenlétével

a rendezvényt. 

Inotay György intézményvezető köszöntőjében

kiemelte: eddigi tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a

tordasiak elfogadó szeretetének, nyitottságának kö-

szönhetően az intézmény lakói otthonra találtak a

településen.

Ugyanezzel a nyitottsággal szeretne az intézmény részt

venni a közösség életében, tárt kapukkal várva minden

betérőt.

A Szivárvány Együttes vidám zenei aláfestése mellett

fergeteges mérkőzések zajlottak az otthon pályáján. Az

intézmény férfi és női focicsapata mérte össze tudását

az általános iskola, valamint a helyi önkormányzat lab-

darúgóival, ahol Juhász Csaba polgármester vállalta a

csapatkapitányi szerepet. 

A programban a hagyományos szűrővizsgálatok mellett

természetgyógyászati kezeléseket is ki lehetett próbálni.

Előadások hangzottak el a rákbetegségek meg-

előzéséről, elsősegélynyújtásról, a mindennapi

stresszhelyzetek kezeléséről. A helyi általános iskola 5.

osztályosai körében kiemelt sikert aratott a „Drogstop”

program, hasznos tanácsokat nyújtva a korunkban

különösen veszélyeztetett kiskamasz korosztálynak.  

Sor került gyógytea-kóstolóra, a mini piacon lehetőség

nyílt biolekvár, gyümölcslé és méz vásárlására. Ter-

mészetesen a sérült emberek által készített kézműves

termékek is kiállításra kerültek. A gyermekek Baba-

ringató, arcfestés és egyéb játékok közül választhattak.

Meglepetésként felléptek a Veszprémi Petőfi Színház

művészei - Oberfrank Pál színházigazgató vezetésével

- dalokkal és versekkel örvendeztették meg a

résztvevőket.

A település lakóinak érdeklődése és a nap sikere biza-

kodással tölti el a szervezőket, hogy a hagyo-

mányteremtő szándékkal elindított kezdeményezést

folytatni érdemes.

Mézes Melinda  I vezető pedagógus

AZ OTTHON HÍREI

“Önkéntesség 2011”

A „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány sokoldalú segítséget

nyújt a tordasi otthonban élő értelmi fogyatékos em-

berek életminőségének javításához. Támogatja a sport-

és kulturális életet, a hasznos szabadidőtöltést, az

üdülési programokat. Segíti a foglalkoztatási le-

hetőségek bővülését, az egyéni és közösségi értékek be-

mutatását, közvetítését a társadalmi szemléletformálás

érdekében.

2011-ben, az Önkéntesség Nemzetközi Évében különös

hangsúlyt helyez az eddig is jelentős önkéntes kör bő-

vítésére, a közérdekű önkéntes tevékenység haszno-

sítására. A fenti törekvések szellemében az alapítvány

a következő pályázatot teszi közzé! 

A „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány pályázatot hirdet

korhatár nélkül azok számra, akik értelmi fogya-

tékossággal élő emberek segítése érekében végzett

tevékenységről, az e-közben szerzett tapasztalatokról,

élményekről (1-3 oldalas terjedelemben) elektronikusan

is közzé tehető, élvezhető irodalmi beszámolót vagy

három képből álló (A4-es méretű) fotósorozatot

készítenek. Mindkét kategóriában három pályamű díja-

zásban (értékes tárgyi jutalomban) részesül.

A pályázat célja a közérdekű önkéntes tevékenység tár-

sadalmi népszerűsítése az Önkéntesség Európai Évében. 

A pályázat benyújtható levélben postai úton vagy

személyesen az alapítvány székhelyén, a  tordasi otthon-

ban.

A borítékra írják rá: „ÖNKÉNTESSÉG 2011”

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. május 15.

Cím: „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány 2463 Tordas

Gesztenyés út 1.

15
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Kincs a szivárvány alatt
A mese szerint azon a helyen, ahol a szivárvány a földre

ér, ott található a tündérek kincse. Mialatt beszélgettem

a Szivárvány zenekar vezetőivel és tagjaival, én is úgy

éreztem, hogy kincset találtam.

Jó hangulatú próbákat, sikeres fellépéseket, és egy olyan

speciális zenetanítási módszert, mely itt született meg,

az intézet falai között, és azóta a világ számos helyén

alkalmazzák.

Provoda József (Jodes), a zenekar vezetője 12 évvel

ezelőtt kezdett el az otthon lakóinak zenét tanítani

Eisenbacherné Ibolya felkérésére. Saját hangszereit

hozta el, és elkezdte maga köré gyűjteni azokat a fiata-

lokat, akik szerettek volna megismerkedni a hangszerek

használatával.  A tanítást teljesen az alapoknál kellett

kezdeni, és hamar kiderült, hogy a hagyományos mód-

szerek nem alkalmazhatóak. 

Jodes, ahogy a zenekarvezetőt mindenki ismeri kidol-

gozott egy színkottás zenetanulási módszert. 

- Nehéz feladat előtt álltunk, azzal kapcsolatban, hogyan

tovább, mert a zenekar tagjainak semmilyen zenei

képzettsége nem volt. Nem ismerték a kottát, csak hal-

lásukra hagyatkozhattak. Ezért egy olyan módszert

találtam ki, ami számukra is érthető. Szín jelzéseket al-

kalmaztam. Így már tudták mihez kötni a hangokat. Úgy

érzem ez a megoldás jól sikerült, mert még ma, tíz év

után is működik. Elkészítettem a ma is használt audio-

vizuális akkord színkotta rendszert, mely 2002-ben

a fenntartó Fővárosi Önkormányzat „Nálunk” című

szakmai pályázatán első helyezést ért el.

A képzett zenészek hiánya hátráltatta a továbbfejlődést,

ezért – követve a külföldi zenekarok példáját – integrált

zenekart hoztak létre. 2004-től a felkészítő, ze-

nekarvezető is tagja lett az együttesnek, mint dobos, és

ekkor érkezett Vass Árpád, aki több hangszert is

megszólaltat (gitár, furulya, bendzsó). Árpi azóta is részt

vesz a zenekar tagjainak felkészítésében, együtt zenél

velük, és a színkottás módszert is továbbfejlesztette.

2002-ben a tordasi intézmény kezdeményezésére létre-

jött a napjainkban 70 fős Nemzeti Színkottás Zenekar,

ahol szintén együtt zenélnek sérült emberek és tanítóik.

Jelenleg Árpi a zenekar karnagya, és a Szivárvány

zenekar több tagjai is részt vesz a közös munkában.

Honlapjuk: www.msmme.fw.hu. 

A speciális zenetanulási módszernek és két kiváló

segítőnek köszönhetően a zenekar repertoárja egyre

bővült, külföldi fellépések, lemezkiadás, fesztivál

meghívások színesítik mindennapi életüket. Jártak Hol-

landiában, Franciaországban, Portugáliában, de rend-

szeresen fellépnek a hazai utcafesztiválokon is. Hévízen

és Zamárdiban régi ismerősként köszöntik őket a

szervezők és a nézők egyaránt. 2010-ben megjelent új

albumuk Eldobott kő címmel. A Duna TV filmet

készített az együttesről, melyet itt tekinthetnek meg: 

http://www.dunatv.hu/musor/videotar

A zenekar tagjai:

Dick Edina (billentyűs kíséret), Négyessy Tamás

(billentyűs szóló), Kövesdi Zoltán (basszus gitár), Sárfi

Mária (ének), Lakatos Géza (ének), Vass Árpád fel-

készítő (gitár, ének), Provoda József zenekarvezető

(dob, ének)

Az együttes honlapja: www.tordasiszivarvany.hu

Veres Andrea

Eredményhirdetés: 2011. június 2. – az otthonban

megrendezésre kerülő Önkéntes Nap keretében.

Érdeklődni a 06 30 466-5694-es telefonszámon lehet. 

A „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány megköszöni mind-

azok támogatását, akik 1%-os adófelajánlásukkal

segítették céljai megvalósítását, az értelmi fogya-

tékossággal élő emberek ügyét! Az adózó állampol-

gárok felajánlása hatékony és konkrét segítség, melyre

alapítványunk az idei évben is számít! 

Adószám: 18481594-1-07

Eisenbacher Imréné  I elnök
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Állandó alkalmaink:

Minden vasárnap 10 órakor szentmise

Hétfőn és szerdán reggel hétkor szentmise

Szombatonként 18 órakor előesti igeliturgia

Május 1-jén a szentmise keretében az édesanyák

megáldására kerül sor.

Május 22-én vasárnap délután 4 órakor bérmálás lesz

templomunkban. Spányi Antal püspök Úr szolgáltatja

ki a bérmálás szentségét. Ezen a vasárnapon délelőtt

nem lesz szentmise.

Önkéntes egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támo-

gatják a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hoz-

zájárulást személyesen a templomban lehet befizetni,

illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római

Katolikus Egyházközség számlájára, CIB BANK:

11101002-19821876-36000001

Rendelkezés az adó 1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-

adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik

1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kér-

jük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát

adója egyházi 1%-ával! 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

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 össze-gyűjtött kínját.
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BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI

Gyökössy Endre: Ha megsűrűsödik
bennünk az élet (részlet)

“Ezt a hetet kihúztuk valahogy, de a jövő héten jönnek

a számlák. Villany, gáz, telefon és víz stb.”- mondjuk

feleségemmel szinte havonta, amióta nyugdíjas vagyok.

De, úgy hiszem mindannyiunknak ismerős a fent leírt

állapot. Dugjuk tehát strucc módjára a homokba a fej-

ünket? Nem! Nem erre tanít bennünket a Szentírás,

hanem hogy a nehézségekben Istenre nézzünk! „Min-

den gondotokat hagyjátok őrá, mert neki gondja van

rátok.” (1Pét5,7) 

Életem legszebb nyarait kis elemista koromban anyai

nagyanyámnál, nagyapámnál töltöttem Szabolcsban.

Ott kaptam - hiszem, hogy Istentől - életem első felnőtt

barátját, az uradalmi tejeskocsist, aki megengedte, hogy

felüljek mellé a bakra, tréfálkozott velem, sok mindenre

megtanított, még a gyeplőt is szabad volt megfogni a

marka mögött. Micsoda élmény egy kisgyerek számára!

Nagyon szerettem Anti bácsit, mert mindig jó kedvű

volt, mindig tudott valami vidám nótát, kedves tréfát,

vagy találós kérdést.

Ez a vidám ember egy napon nagyon komoly és csendes

volt. Komor arccal nézett maga elé, amikor

megkérdeztem tőle:

- Anti bácsi, beteg?

Anti bácsi azt mondotta ott a bakon, míg zörögtek a

tejeskannák mögötte: - Nem, Bandika, nem vagyok én

beteg, hanem megsűrűsödött bennem az élet…

Több mint fél évszázada ennek, de ezt nem felejtettem

el. Akkor nem értettem, de megjegyeztem.

Az elmúlt héten nagyon megsűrűsödött bennem az élet,

és eszembe jutott Anti bácsi. Azt hiszem, nemcsak ben-

nem, hanem sokakban megsűrűsödött az élet mos-

tanában. Elég csak kinyitni az újságot, a rádiót, a

televíziót, hazajönni a piacról és beszámolni az árakról,

stb. Körülnézünk magunk körül, s egyszer csak azt érez-

zük, hogy bizony, megsűrűsödött bennünk az élet.

Milyen jó azonban, hogy nekünk van valami, ami ezt a

megsűrűsödött életet oldja! Arra gondoltam, vajon

hogyan bírják ki azok az emberek, akiknek nincs Bib-

liájuk, nem olvassák, nem tudnak benne reménységet

találni, mert nem szól hozzájuk? 

Ebben a megsűrűsödött életben, amely körülvett engem

és gondolom, körülvesz mostanában Téged is, kedves

Olvasó mondjam így, hogy bejött hozzám az Ige, bejött

az igehirdetés. Nemcsak úgy kap az igehirdető Igét,

hogy olvassa a Bibliát: néha figyelni kell az életet, és

az életből rászól az Isten.

A héten messziről, az ország másik feléből keresett meg

valaki egy gyermeklélektani problémával. Amikor a fia-

talasszony belépett, valami különös sugárzás töltötte be

a szobámat. Még nem találkoztam vele, megkérdeztem,

ki is ő, honnan, miért jött. Azt is - mert úgy sugározta

Krisztust -, hogy honnan jutott ehhez a sugárzáshoz.

Persze nem így kérdeztem, hanem: ki tanította meg

Jézus Krisztus szeretetére? Akkor nagyon meghatóan

beszélt az édesanyjáról, aki egyedül nevelte fel, mert

édesapja elveszett a háborúban. Ezt mondta róla:

- Alázatosabb, derűsebb, és szelídebb embert, mint az

édesanyám, még életemben nem ismertem.

Megkérdeztem, hogy szószékre vihetem-e, amit elmon-

dott? Hozzájárult.

Tehát: Kislány volt még, amikor portörlés közben

véletlenül leütötte az édesanyja Bibliáját, és a Bibliából

számtalan kis cédula hullott ki a földre. Így mesélte:

Tudja, amikor ezeket a kis cédulákat kezdtem

összeszedni, az egyiken a saját nevemet láttam és

elolvastam: „Marika a kórházban van”. Valóban az

előző hetekben, kórházban voltam, édesanyám minden-

nap meglátogatott, mindennap hozott valamit, bátorított,

vigasztalt, valami szövődményes betegségem volt. Nem

értettem, hogy az az édesanya, aki engem mindennap

meglátogatott a kórházban, miért írta ezt fel egy cédu-

lára, miért tette bele a Bibliába, hiszen feljegyzés nélkül

sem feledkezhetett meg erről!

Így talált rám az édesanyám, hogy ott guggoltam a

földön, szedegettem össze a papirkákat, rakosgattam

vissza a Bibliába, és ezt a cédulát a kezemben tartottam.

Amikor meglátta, elmosolyodott, mellém guggolt, és

megkérdezte: - Ugye, nem érted, kislányom? - Nem,

édesanyám, nem!- Tudod, én egyedül nevellek, de a sok

gondot, bajt, nem tudnám elviselni egyedül. 
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A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

Lelkészválasztás a Református
Gyülekezetben

Isten iránti hálával és örömmel tájékoztatom a kedves

Olvasókat, hogy Gyülekezetünk megválasztotta új

lelkészét. 

Mint ismeretes, Ócsai Tibor nagytiszteletű úr 2010. de-

cember 10-vel befejezte gyúrói szolgálatát, s így a

lelkipásztori állás megüresedett. Egyházi választási

törvényünk a választás módjának megválasztását a pres-

bitérium kezébe teszi, s ennek megfelelően – élve jogá-

val – a meghívásos választás mellett határozott. Ez azt

jelenti, hogy a választási kritériumoknak megfelelő

azon lelkipásztorokkal, akik új szolgálati helyen kíván-

ják folytatni hívatásukat, fölveszi a kapcsolatot – ige-

hirdetésüket meghallgatja, ismerteti a gyülekezet

jelenlegi állapotát, megfogalmazza jövőképét, bemu-

tatkozó szolgálatra hívja –, s a jelöltek közül egyet ajánl

a gyülekezetnek megválasztásra. A rendelkezésre álló

idő alatt négy lelkipásztort hívtunk meg bemutatkozó

szolgálatra, miközben több mint tíz lelkipásztorral foly-

tattunk tárgyalást, és – figyelembe véve a gyülekezetből

érkező visszajelzéseket – ifj. Kádár Ferenc nagy-

tiszteletű urat javasoltuk megválasztásra. A választás –

a jelenlévők szavazata alapján – nyílt szavazással

történt, és a gyülekezet közfelkiáltással (egyhangúlag)

megválasztotta a presbitérium jelöltjét, azaz ifj. Kádár

Ferencet. A választás március 20-án, az istentisztelet

utáni választói közgyűlésen egyházmegyei elöljárók

vezetésével, illetve felügyeletével történt. Egyházi

választási törvényünk előírása alapján a választás

napjától számítva 15 nap fellebbezési idő áll ren-

delkezésre arra az esetre, ha a választás során eljárási

szabálytalanság, illetve törvénysértő magatartás valósult

volna meg, hogy fellebbezéssel lehessen élni. Ezt

követően a Dunamelléki Egyházkerület püspöke részére

további nyolc nap áll rendelkezésre, hogy a választási

eljárást megvizsgálja, törvényességét megállapítsa és

engedélyezze az illetékes esperes úrnak a megbízói

levél kiállítását. Így tehát minden reményünk megvan,

hogy az újonnan megválasztott lelkipásztor április 15-

vel elfoglalhatja a megüresedett beosztást. 

Ezúton szeretném megköszönni a gyülekezet türelmét,

és nem kevés fáradozását, imádságban hordozását,

hiszen természetszerűleg – ahogy egy-egy választáskor

lenni szokott – a szokásosnál több föladat igényelt

megoldást. Mindenkinek köszönöm, hogy ebben az

átmeneti időben magam is megtapasztalhattam az

összetartozás igényét, sőt valóságát, konkrét ered-

ményeit. Külön köszönöm azok fáradozását, akik a hit-

oktatást is fölvállalták annak érdekében, hogy a

hitoktatás folyamatos legyen, hiszen tudjuk, abbahagyni

könnyű, ám újraindítani már sokkal nehezebb.

Legfőképpen köszönöm a mi Urunknak, hogy ilyen

sokakban munkálkodott, s hogy Benne és általa egymás

munkatársai lehettünk.

A választási procedúrának tehát lassan vége. Van miért

hálát adnunk. De van miért könyörögnünk is! A munkát

folytatni kell, sőt bizonyos értelemben újra kell kezdeni.

Segíteni kell az új lelkipásztort a beilleszkedésben, meg-

jelenésünkkel, véleményünkkel erősítenünk kell őt a

szolgálatban. Látogatnunk kell – egyre nagyobb lét-

számmal! – vasárnapi és hétközi igei alkalmainkat,

hogy érezze, szükség van rá, igényeljük az ő szolgálatát,

igei útmutatását, s hogy valóban vele együtt akarjuk

járni az Úr útját. Segítsük őt, hogy a szolgálatba ne bele-

fáradjon, hanem fölüdüljön, új és új impulzusoktól

érintve erőt kapjon, hogy egymás hite által mindannyian

épülhessünk, és építhessük Krisztus testét, amely látható

módon az egyházban van jelen!

Tisztelettel: Apostagi Zoltán I gondnok 

Édesapádat Isten hazaszólította. Ha valami probléma,

nyomorúság súlyosodik rám, feljegyzem egy kis cé-

dulára azt, ami a legjobban aggaszt, beteszem a Bib-

liába, rácsukom a fedelét, otthagyom és megyek tovább,

végzem a dolgomat. És tudom, hogy a gondomat, amit

oda leírtam, belehelyeztem Isten tenyerébe: e nélkül

nem bírnám ki az életet. Ha majd nem akarsz ideges,

feszült, kapkodó asszony lenni, tégy hasonlóképpen, rád

hagyom ezt a Bibliát.

Rám is hagyta, és megtaláltam benne pirossal aláhúzva

ezt a sort: „Minden gondotokat hagyjátok őrá, mert neki

gondja van rátok”. 
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V. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁLV. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL

TordasTordas
2011. május 14., 1600-2100

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni!”
(Apcsel 20,35)

Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya)
(rossz idő esetén Művelődési Ház)

Fellépnek:
- Róka Móka Mesetára

- A KIMM lakóinak zenés percei
- Juhász-Kövesárki-Vasváry trió

- Awakening Dance Corporation
táncszínház
- Laza’c zenekar

- Abraham's Children

vásár
kézműves foglalkozások 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A tordasi gyülekezetek és az Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
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Már a hónap közepén megfogalmazódott bennem

néhány gondolat az áprilisi recept kapcsán. Megadta

volna az írás vázát, ha az akkor leírt soroknak mostanra

lába nem kél. Nem találom. Emma lehet a ludas, mert

gyakran látom, hogy előszeretettel rajzolgat, színezget

az íróasztalomon, és nyilván „nem piszkálja” a dol-

gaimat. Talán éppen ennek a vázlatnak a hátoldalán

örökítette meg, hogyan másztak fára a kis barátjával,

Zozóval tegnap délután. Sebaj.

A recept a régi, inkább arról írok, hogyan sikerült végül

is a számomra legjobb formát öltenie.

Elhatároztam, hogy minden évben, akár az ország

tortáját, a saját szülinapi tortámat is kitalálom. Amihez

akkor éppen gusztusom támad, vagy csak a kíváncsiság

hajt, hogy el tudom-e készíteni.

Először a svéd királynő esküvői tortájára gondoltam.

Macerás, igen macerás, és a nagyközönség is inkább

csak olvasná, mint elkészítené. Ez nem jelenti Azt, hogy

sutba dobom, csak várom a kedvező alkalmat, ami főleg

bőséges időt jelent. Meséltem, hogy az ősszel a kápta-

lantóti piacon árult őrölt vargányát, már a hazafelé

vezető úton bántam, hogy otthagytam. Azóta kávé-

darálóban őrlöm a szárított vargányát, és keverem hol

ebbe, hol abba, majd figyelem a hatást. Került már pizza

tésztában, amit sütés előtt vargányás olívaolajjal kentem

meg. Pazar. Kevertem sült nyuszicombjának a szaftjába,

amit tejszínnel sűrítettem, és került a husikra tálaláskor,

pazar. Tettem sajtos tészta szószba, pazar, és trüffel

golyókba, még pazarabb. Most tejszínes csokoládé

krémbe gondoltam, hogy ezzel töltöm meg a tortámat.

Hazafelé a zöldségesnél zamatos körtéket találtam. Azt

is úgy ennék. Mi lenne, ha mindezt egy időben és egy

ételen belül tehetném. 

Először is megsütöttem egy piskóta alapú tésztát a lédús

körtével. Háát...  Azt gondoltam nem az igazi, nem

érdemes a krémre, megesszük így. Miután felvágtam,

derült ki, hogy mégiscsak jó lett volna. Majd másnap

elölről. Találtam egy francia almatortát, és gondoltam

miért ne lehetne ez az alap, csak körtével. Elkészült, és

érdemesnek találtam a csokikrémre. Krém a tetejébe és

irány a hűtő dermedni. Igen ám, de a gombának a

megfelelő hőkezelés mellett marad csak meg az íze. Így

aki kóstolta, csak akkor érezte, hogy lehet benne valami,

ha felhívtam a figyelmét, keresse az ízét. Melegen

kiválóan érezhető, akkor melegen kell tálalni. És újabb

nekifutás. 

Zöldséges, tésztagyúrás, sütés, forró csokikrém készítés,

díszítés, fotó a kertben, tálalás, kóstolás... EZ AZ!

Érezni! A szokásos kóstolók egyike szerint páratlan.

Szerintem pazar - mondhatnám sokadjára - és teszem

is.

A Találkozásnak ez is egy módja (csoki-gomba), már

amiket ígértem erre az évre: nagyokat vagy felejthe-

tetleneket.

Az egész tortában az tetszik a legjobban, hogy igazán

pár hozzávalóból egy érdekes, nem feltétlen megszokott

ételt készíthetünk, akár a vasárnapi ebédhez. 

Ha lenne egy kis kávézóm, ahol sütiket is kínálnék, ez

a süti szerepelne az étlapon, bizonyosan.

Ezidáig is jószívvel ajánlottam az ételeket, ezt most

talán egy kicsit jobban. 

Tatin-torta vargányás forró csokoládé öntettel

Omlós tésztát készítünk:

240 g finomliszt, 80 g porcukor, só, 1 kk sütőpor, 160 g

fagyos vaj, 1 tojás, 1 ek tejföl és egy kevés citrom e-

szencia vagy 1 citrom reszelt héja. 

A tészta összeállításánál ha szükséges, még tegyünk

hozzá lisztet, majd fél órára pihenni tesszük a hűtőbe.

Míg a tészta pihen, kivajazunk egy kerek, kb. 28 cm

átmérőjű sütőformát. Nem kapcsosat (kipróbáltam,

füstölt a konyha), mert nincs az a kapcsos tortaforma,

ami biztosan zár. Beleszórunk 10 dkg kristálycukrot,

majd 220 °C-ra állítjuk a sütőt, és betesszük arany-

barnára pirulni. Résen kell lenni! (Első próbálkozásom

szén barna lett.) Majd a sütőből kivéve, úgy hogy az

ujjbegyünk ne érjen a karamellbe (ezt is megtapasztal-

tam), beletesszük a körtegerezdeket. (Ezt a műveletet

én a gyúródeszkán végeztem, a forró tál felmelegítette

a fát, majd miután félretettem a formát, a hűtőből kivett

tésztát ezen próbáltam kisodorni. Nem sikerült.)

Végül ráhelyezzük a kinyújtott tésztát, és villával meg-

böködjük. A sütő hőmérsékletét visszavesszük, 180 °C-

ra, és 30-40 perc alatt elkészül a torta. Miután kivesszük

a sütőből, a sütőformára helyezünk egy lapos tányért,

és ráborítjuk a tortát. Így a körtés fele kerül felülre.
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Ne várjunk ezzel a mozdulattal sokáig, mert ha a

karamell visszadermed, nem tudjuk kiborítani, de még

kivakarni sem.

Nem kell megijedni, nagyon szórakoztató az

elkészítése, csak én voltam szórakozott ezen a napon.

Míg sül a tészta, elkészíthetjük a csokoládé öntetet. 

10 dkg étcsokoládét, 10 dkg kristálycukorral, 1 rúd

vanília kikapart belsejével, csipet sóval és 10 g szárított,

őrölt vargányával 1 dl tejszínben felolvasztunk. 

A langyos tortát csak a színe kedvéért eperrel és pirított

mandulával díszítettem, és tálaláskor meglocsoltam a

csokoládé öntettel.

Jó étvágyat kívánok!

Kunsági Gabi

tordasi kisbíró 2011. Április a tordasi önkormányzat lapja

GYEREKOLDAL
Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi

Képzeljétek, gyerekek, mi történt! … Egy nyuszikának

a mezőn megfájdult a foga. Valószínűleg úgy esett meg

ez a nagy baj, hogy kemény káposztatorzsára harapott.

Panaszosan makogott a nyuszi és nem tudta, mitévő

legyen. A pofácskája hamarosan dagadni kezdett, s

amikor a barázdabillegető meglátta, ijedtében még bil-

legetni is elfelejtett.

Lekonyult a nyuszi füle bánatában és csak üldögélt a rét

közepén. Gyógyfüvecskék kínálták magukat orvosság-

nak a fájós fogára, vadvirágok legyezgették a daganatot,

de hát mindez nem sokat használt.

Észrevette a nyuszi, hogy egy mókus mogyorót ropogtat

az erdőszéli fán. 

Elkezdett vele beszélgetni.

- Mak-mak, de jó neked, mókuska!

- Mi bajod van, nyulacska.

- Fáj a fogam, mókuska.

- Ki kell húzni, nyulacska!

- Ki húzná ki, nyulacska.

- Nem fog fájni, mókuska?

- Csak egy kicsit, nyulacska.

Gyáva volt a nyuszi, de foga már annyira fájt, hogy

mégis elindult az erdőbe. Messziről hallatszott Harkály

doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, egyre job-

ban inába szállt a bátorsága.

- Sárgarépás jó napot! – toppant eléje hirtelen a róka. –

Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, hogy ekkorára da-

gadt?

- Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a nyuszi

-, de nagyon félek, mert Harkály doktornak éles a csőre.

- Ó, ó – sopánkodott a róka -, hiszen nem is kell ahhoz

a harkály! Ide süss, nyulacska! Majd én rákötök egy

vékony indát a rossz fogadra, megrántom és úgy kihú-

zom, hogy cseppet sem fog fájni.

Valójában persze azt gondolta a ravasz róka, hogy a

fogára kötött indánál fogva szépen hazavezeti az ostoba

nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. Azoknak

ma éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támadt kedvük.

A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a ba-

juszát.

- Komolyan mondod, Róka bácsi?

- Úgy ám, füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a

fogad! No, gyere csak közelebb, nem bántalak. Tátsd ki

szépen a szádat! Így ni! Biz, ez csúnya fog, de már rajta

is a hurok. No, most gyere szépen velem, amerre

vezetlek!

Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és már majdnem

a rókalyuknál voltak, s be is húzhatta volna oda szépen,

de akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét

és elkiáltotta magát:

- Hozza a papa a pecsenyét!

Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a fejét,

s nyomban kirepült a szájából a fájós fogacska. A róka

meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt buk-

fencezett, és legurult a domboldalon, bele a jéghideg

patakba.

Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az

őzek és makkot dobáltak egymásnak a mókuskák, úgy

örültek, hogy a ravaszdi pórul járt.

A nyuszi pedig megszabadult fájós fogától, s ma is vidá-

man ugrál a barázdában.

Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze meg

tőle.

Hegedűs Mónika
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a tordasi önkormányzat lapja 2011. Április tordasi kisbíró

JUDO

Március 20-én a Cegléden megrendezett serdülő Orszá-
gos Diákolimpián Szabó Péter a 73 kg-os súlycsoport-
ban VII. helyen végzett.

Március 27-én cselgáncsozóink a paksi Regionális
Diákolimpián képviselték Tordast. A diákolimpiára
összesen 270 induló nevezett.

Eredményeink:
Kleman Noémi 27 kg I. hely
Kónya Bálint 30 kg III. hely
Ráti Petra 45 kg II. hely
Kalamár Botond 55 kg II. hely

Április 9-10-én Domaszéken a DOMASZÉK KUPA
gyermek és ifjúsági nemzetközi versenyen vettünk
részt.
A hazai csapatok mellett lengyel, román, szlovák, szerb,
horvát, klubok is részt vettek a versenyen. Ebben az
igen népes és színvonalas versenyben az alábbi ered-
ményeket értük el:
U11 Kónya Bálint 30 kg II. hely
U15 Kalamár Botond 55 kg III. hely
U17 Kalamár Botond 55 kg V. hely

Kalamár Domokos I testnevelő-edző

Tordas Községért Közalapítvány adószáma:
18499986-1-07
Bábel Alapítvány adószáma:18486874-1-07 

Tordasi Polgárőrség adószáma: 19097439-1-07
Tordas Sport Egyesület adószáma: 19820923-1-07

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A TORDASI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁT

SZEMÉLYI JÖVEDELEM-ADÓJA 1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL

LABDARÚGÁS
Felnőtt mérkőzések:

19. 03. 27. Fehérvárcs. – Tordas 2 – 2 Góllövő: Kupi János, Fischer Zoltán

20. 04. 03.  Tordas – Pátka 1 – 1 Góllövő: Bognár Péter

21. 04. 10.  Tordas – Felcsút 0 – 3

22. 04. 17. Tordas – Jenő 2 – 0 Góllövő: Csillag Szilveszter, Udvari Miklós

Ifjúsági mérkőzések:

19. 03. 27. Fehérvárcs. – Tordas 1 – 5 Góllövő: Süke Viktor (2), Varga Gergely, 

Tóth Barnabás (2)

20. 04. 03.  Tordas – Pátka 0 – 5

22. 04. 17. Tordas – Jenő 3 – 9 Góllövő: Tóth Barnabás, Varga Gergely (2)
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tordasi kisbíró 2011. Április a tordasi önkormányzat lapja

KISBÍRÓ HIRDETÉSEK

INTIM TORNA TANFOLYAM TORDASON!

Mi is az az intim torna?
Nem könnyű manapság nőnek lenni, hiszen azt várjuk
magunktól, hogy szemre való, vonzó nők legyünk, ma-
gunkban viszont férfiakat is megszégyenítő erővel ren-
delkezünk. A rohanás, a stressz, a rengeteg munka
szervezetünk női erejének gyengülésével járhat. Testün-
ket, lelkünket nőnek kijáró esz-közökkel érdemes vé-
denünk, kényeztetnünk. Belső izmaink csak
karbantartással őrzik meg erejüket. Ez a torna segít
nekünk ebben. 
Ajánlott: kortól, nemtől függetlenül mindenkinek!
Várandós kismamáknak, szülés után lévőknek is!
A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén

indul.
Érdeklődni : Nagyné Schubert Réka védőnőnél  
Tel.: 30/312-76-72

Gyermekorvos ren-
delése (Martonvásár):

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig 
Tanácsadás  8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig 
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Ürömi kő eladó.
Érdeklődni lehet a 20/482-8052 számon.

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 700 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

Fontos Telefonszámok
Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22 311 325
Orvosi rendelő: 06 22 467 527 / 06 20 390 1505
Védőnő: 06 30 312 76 72
Gyermekorvos: (Martonvásár) 06 22 460 637
Orvosi ügyelet: (Ercsi) 06 25 492 021 / 06 25 492
008
Gyógyszertár: (Martonvásár) 06 22 460 019 
Defibrillátor: 06 30 249 99 99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22 460 007 / 06 20 969
5963
Polgárőrség telefon: 06 30 630 8777
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22 467 503
Iskola: 06 22 467 532
Óvoda: 06 22 467 502 (42-es mellék)
Polgármesteri hivatal: 06 22 467 502
(adóügy közvetlen száma: 06 22 668 067)
Csatorna üzemzavar bejelentés: 06 30 641-6935
Fibernet (kábel-TV) hibabejelentés: 1280 (helyi
tarifa)
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80 533
533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80 424 242
Fejérvíz hibabejelentés: 06 80 203 895
Okmányiroda: (Martonvásár) 06 22 460 081

Felhívás!

Tisztelt meglévő és leendő ügy-
feleim!
Örömmel értesítem önöket szakmai
előrelépésemről. Március hónaptól
független biztosítási alkuszként bő-
vített szolgáltatással, 20 biztosító társasággal szer-
ződve végzem tovább tevékenységemet. Kizárólag
az önök érdekeit, igényeit képviselve. Természetesen
az Aegon Biztosítónál is zavartalan a további mun-
kamenetem.

Ha bármelyik biztosítónál szükség van segítségre,
kérem hívjon az alábbi számon:
06-20-33-55-202

Üdvözlettel: Zrubecz Istvánné 

M, A1, Ak, A, B kategóriákban

Részletfizetési lehetőséggel
Teljes körű ügyintézéssel

AUTÓ-MOTOR 
JOGOSITVÁNY

Részletes tájékoztató:

2011. 05. 09. 17 óra

TORDAS Művelődési Ház
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