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T KEDVES TORDASIAK!

Véget ért a választás, és a település lakói eldöntötték 
kire bízzák Tordas vezetését a következő öt évre. Az itt 
élők – ha csak kis többséggel is – de a folytatás mellett 
döntöttek. Rövidesen megalakul a képviselő-testület is, 
melynek többsége új emberekből áll. A bejutott képvi-
selők képet kapnak a település valóságos működéséről, 
és eldönthetik, hogy egy irányba húzzák-e a falu sze-
kerét, vagy bedőlnek az egyéni érdeken alapuló hisz-
tériának. Ezúton gratulálok Nekik, és hívom is őket a 
közös faluépítésbe!

Közben nem állt meg az élet, folytatódnak a korábbi 
pályázataink elszámolásai, és várunk az újabbak ered-
ményeire. Szépen halad az Agrárlogisztikai Központ 
építése, és elkezdődtek a Magyar Falu Program része-
ként „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című 
pályázatunk eszközbeszerzései is. Ennek első ütemé-
ben kiállítások rendezéséhez sínes világítórendszer 
épült ki a Hangya Művelődési Ház kistermében, és 
megvásároltuk az új székeket a nagyterembe.

Befejeztük az új könyvtár kialakítását és át is adtuk 
az olvasóknak. Hasonlóképpen már csak tereprende-
zési és kisebb befejező munkák vannak a Hangya sori 
járda esetében is, melyet – ezek elkészülte után – ünne-
pélyesen fogunk „átadni”.

Részvételi arány: 61,94% (931 fő)
POLGÁRMESTER:

Juhász Csaba 471 (51.31%) 

Botta Veronika 345 (37.58%) 

Hunyadi István 102 (11.11%) 

KÉPVISELŐK:

Rácz József 463 (50.82%) 

Márkus Pál 432 (47.42%) 

Völgyi Zoltán 367 (40.29%) 

Szilika-Iván Emőke Anikó 352 (38.64%) 

Farkas Zsolt  341  (37.43%) 

Márki Ferenc 336 (36.88%) 

Albert Balázs 299 (32.82%) 

Báhidszki Gábor 298 (32.71%) 

Cifka János 294 (32.27%) 

Dudás Zsolt 282 (30.95%) 

Zrufkó Péter 270 (29.64%) 

Turda Sándor 246 (27.0%) 

Weinelt László 235 (25.8%) 

Derecskei János 213 (23.38%) 

Somosi Vilmos 136 (14.93%) 

Juhász Csaba beszéde 
az új könyvtár  
átadóján

Egy újabb fejlesztésnek, egy újabb eredménynek örül-
hetünk együtt; új könyvtárat alakítottunk ki ebben az 
épületben. Bár nem ígértük meg, mégis megvalósítottuk, 
mert nálunk a faluépítés nem választástól választásig 
tart, hanem folyamatos!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délutánon, 
külön köszöntöm Buriánné Tarró Editet a Székesfehér-
vári Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatónőjét és mun-
katársait, volt és leendő képviselőtárasaimat!

Nem önszántunkból jutottunk ide. A gyereklétszámok 
örvendetes növekedése miatt, az iskolának szüksége volt 
a régi könyvtár helyiségeire, ahol tantermeket szeretné-
nek kialakítani. Sokáig kerestük a megfelelő helyet, végül 
több átszervezés után döntöttünk arról, hogy ez lesz a 
legalkalmasabb. Kívülről felújítottak voltak a helyiségek, 
így csak a belsőt kellett megfelelően átalakítani. Bontás, 
vakolás, festés, burkolás, fűtésszerelés után már jöhettek 
is a polcok és a könyvek. Az átalakítás során felhasznál-
tuk a korábbi építkezéseink megmaradt anyagait, így 

mindössze csak 1,5 millió forintot kellett ráköltenünk.  
A vállalkozókon kívül voltak más segítők, de az önkor-
mányzat brigádja is jócskán kivette a részét a munkából.

Köszönjük nekik és mindenkinek, aki részt vett ebben, 
hogy ismét egy újat, minőségit, a település lakosainak 
hasznosat hozzunk létre! Igaz, hogy a helyiségek alap-
területe a régi könyvtárhoz képest 93-ról 83 m2-re csök-
kent, mégis jobb elrendezésű, hangulatosabb kialakítású 
helyiségben találhatják meg a könyveiket az olvasók.

Az ember azt gondolná, hogy a mai világban nincs 
létjogosultsága a könyvtárnak, és elsorvadóban van a 
papír alapú olvasás. Minderre a Könyvtáros tud rácá-
folni, hiszen folyamatos a beiratkozás, a kölcsönzés. Igaz, 
hogy elsősorban az iskolás és az idősebb korosztály a fő 

Az önkormányzati  
választás eredménye
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IDŐSEK VILÁGNAPJA 
A HANGYÁBAN
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek 
Világnapját, azóta minden év október 1-jén megemlé-
kezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. Torda-
son is köszöntöttük időseinket, szépkorú lakosainkat. 
Köszönjük valamennyi vendégünknek, közreműkö-
dőnknek, segítőnknek, Tordas Község Önkormányzatá-
nak, hogy méltó módon ünnepelhettünk a jeles napon!

M. Legrand: Az idősek tisztelete!
Amíg fiatal vagy, 
Sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, 
Nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, 
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, 
Legyél hálás nekik,

S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az 
Életedet adták, 
Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől 
Csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress, 
Mindenki azt mondja: 
Hogy amennyit most 
adsz 
Annyit kapsz, majd 
vissza!

használó, de bízunk benne, hogy az új könyvtár az elhe-
lyezkedésével, új könyvekkel és programokkal még több 
embert fog bevonzani, akik megérzik és rászoknak a kéz-
zelfogható olvasás ízére, örömére.

Ebben az intézményben is az a feladatunk, hogy ter-
jesszük a kultúránkat, növeljük a szórakozás, a szaba-
didő hasznos eltöltésének lehetőségeit, vagyis szolgáljuk 
az itt élőket.

Köszönjük mindenkinek, aki ezért dolgozik, támogatja 
és tesz azért, hogy jobb legyen a Tordasiaknak!
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Fotók: Milichovszky Emőke
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MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
63. évfordulója alkalmából a Hangya 
Művelődési Házban

Köszönet a diákoknak, felkészítőiknek, a Katolikus Egy-
házközség kórusának!
Tisztelet és dicsőség a Hősöknek! 

 � (HMH)

MEGNYÍLT  
BÁHIDSZKI PETRA  
KIÁLLÍTÁSA
Október 25-én a Hangya Művelődési Ház kistermében 
„Élet a Földön” címmel megnyílt Báhidszki Petra kiállí-
tása. A teltházas eseményen a hivatalos köszöntőt köve-
tően a tordasi képzőművész, különböző technikákkal 
készült munkáit tekintette meg a nagyérdemű. A kiállítót 
egykori mestere, a Munkácsy-díjas Szurcsik József mél-
tatta, aki kiemelte a korábbi tanítvány, „jelenlegi kolléga” 
egyedi művészetét és világnézetét, amely egyértelműen 
megjelenik a tárlat anyagában is. A rendezvényen, zon-
gorán közreműködött Szabó Dávid előadóművész, tanár, 
zeneszerző. 
A kiállítás november végéig látogatható. 
Előzetes bejelentkezés: +36 20 431 8624 

 � (HMH)
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Az egyházak, az iskola és óvoda vezetőivel, képviselőivel történt személyes, közös 
egyeztetést követően kiakakult az adventi vasárnapok menetrendje.
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ISKOLAI HÍREK
Alig kezdődött el a 2019/2020-as tanév, máris októ-
ber vége felé járunk, túl vagyunk a tanév kezdetének 
nehézségein.

Lezajlottak a szülői értekezletek, újraszerveződött a 
Szülői közösség, melynek elnöki tisztjét Kiss Krisztina 
látja el ettől a tanévtől kezdődően. Köszönjük Simon 
Andrea volt elnök segítségét, munkáját.

Szeptember 15. és 20. között iskolánk 7. osztályos 
diákjai a Határtalanul program keretében Gyimesben 
tölthettek egy csodálatos hetet, megcsodálva Székelyföld 
nevezetesebb helyeit.

„Zöld fa” elnevezésű projekt keretében 40 diákunk 
különleges programon vehetett részt, erről részletesen 
egy külön írásban számolunk be.

Ünnepeltük a zene világnapját, emlékeztünk a nép-
mese napjára, s az október 6-i eseményekre iskolai kiál-
lítás keretében.

Október 22-én 6 órai kezdettel iskolánk tanulói Both 
Edina és Fersch Andrea tanárnők szervezésében méltó 
módon emlékeznek az 1956. október 23-i eseményekre. Az 
ünnepi műsor helyszíne a Hangya Művelődési Ház volt.

Október 28-tól kezdődik az őszi szünet, a szünet után 

november 4-én jövünk ismét iskolába.
November hónap legjelesebb eseménye a Tordasi Gyer-

mekekért Alapítvány jótékonysági iskolai bálja lesz 16-án, 
melynek helyszíne ismételten a szociális otthon étterme. 
Ezen a bálon hagyomány szerint végzős diákjaink nyi-
tótánca az est fénypontja, de más színes műsorral, finom 
vacsorával, jó zenével gondoskodunk a kellemes hangulatról. 
A bál bevételét iskolánk diákjainak támogatására fordítjuk.

Aki teheti, jöjjön, mindenki megérdemel egy felhőtlen 
kikapcsolódást, egy kellemes estét.

A vacsorajegyeket, illetve támogatójegyeket az iskola 
titkárságán értékesítjük, előnyt élvezve a végzős diákok 
szülei és nagyszülei, illetve hozzátartozóik. Számukra az 
őszi szünet előtti héten elkezdjük a jegyek értékesítését, a 
szünet után pedig mindenki megvásárolhatja vacsora- és 
belépőjegyét.

A bál kezdete előtt azoknak a szülőknek és hozzátarto-
zóknak 17 órai kezdettel lehetőségük lesz megtekinteni 
a végzősök keringőjét, akik nem tudnak a báli vacsorán 
részt venni.

19 órai kezdettel pedig kezdődik az est főműsora, majd 
vacsora és hajnalig tartó tánc és mulatság veszi kezdetét.
Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.

 � Somfai Sándorné, igazgató helyettes

FELHÍVÁS! 
Általános iskolás vagy? 

Soha nem látott produkció keretében lép-
hetsz a világot jelentő tordasi deszkákra 
Boka Gáborral a „Lúdas Matyi” előadás 
szereplőjeként 

2019 november 10-én (vasárnap) 
a Ludas Tordas rendezvényen 

 � Próba az esemény napján és helyszínén 
14-16 óra között a Hangya Művelődési 
Házban 
 �Előadás 17.00-kor 

Jelentkezz szereplőnek 
a +36 20 431 8624-es telefonszámon 
(szülői engedély szükséges) 

november 4-ig! 

Igyekezz, mert csak 15 fővel „szerződhe-
tünk” a nagy premierre! 

A műsor után lámpás felvonulás a Sajno-
vics téren (hozz saját készítésű lámpást)

Valamennyi résztvevőnek „háromszor 
adjuk vissza...” süti formájában!

IS
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A tordasi gyerekek  
a polgármesternél  
kopogtatnának  
a klímaválság kapcsán
A héten a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola rendeztük meg az első őszi Plant for 
the Planet Akadémiánkat. Tordasra látogattunk, hogy 
létre jöhessen a 4. magyarországi eseményünk, amelyen 
32 tettre kész kisiskolás tudott részt venni.

A résztvevő gyerekek izgatottan várták a kezdést, 
melynek ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános 
Iskola klímanagykövetei voltak a főszereplői. Arról 
meséltek, hogy milyen problémákkal is nézünk jelenleg 
szembe és, hogy a Plant for the planet hogy küzd elle-
nük, hogyan lehetnek a kisgyerekek is cselekvő részesei 
a változásnak. Az Akadémiák célja, hogy a résztvevő 
gyerekeket felkészítsék arra, hogy ők maguk is képesek 
legyenek hasonló programot szervezni. Ehhez termé-
szetesen elengedhetetlen egy lelkes iskola és a támogató 
szülők. A programban a gyerekekké a főszerep, a fel-
nőttek pedig a gyerekek példáját követve támogathatják 
őket (pl.: langyos pogácsával a gyerekek által szervezett 
programokra, szakmai segítség nyújtás, hogy prezentá-
ciójuk még profibb legyen, szerszámokkal az esetleges 
ültetéseknél).

Az Akadémia során a gyerekek önmaguk közül választ-
ják ki a klubjuk elnökét és alelnökét, aki a továbbiakban 
össze fogja fogni a csapatot és felügyeli a nap folyamán 
elkészített személyre szabott projektjük levezénylését. 
Konkrét tervvel távoznak, hogy ők mit tesznek környe-

zetük megmentéséért. Kortes beszédükben rengeteg jó, 
hasznos és mókás ötlet is volt és sokszor merült fel a 
polgármester úr neve, szívből reméljük, hogy tárt karok-
kal várják majd a kis klímanagyköveteket és ötleteiket, 
akik immáron elkötelezettek a világ megmentése iránt. 
Volt, aki a helyi pizzával fizette volna le szavazóit, de a 
befutó mégiscsak a komolysággal, valamint kapcsolati 
tőkével megáldott jelölt lett. Itt is szeretnénk gratu-
lálni a felavatott kis klímanagyköveteinknek, valamint 
az elnöknek, Dénes Koppánynak és alelnöknek, Diósi 
Csengének.

A tordasi Akadémiánkon a kis közösségek összefogá-
sának témája került előtérbe, megtapasztalhattuk mi 
is, hogy mennyivel egyszerűbb elérni a döntéshozókat, 
és talán reményeink szerint a változást is. Úgy látszik 
jelen korunkban a gyerekek lelkesedése szükséges ahhoz, 
hogy a változások gyorsabban végbe mehessenek, támo-
gassuk hát őket, amiben és amivel csak tudjuk, hiszen 
ők a jövőnk.

Minden Akadémiánk során szükségünk van nekünk 
is támogatókra, akik segítenek az esemény létrejöttében, 
és hála az égnek mindig megtalálnak minket azok az 
emberek, akiknek fontos a gyermekek edukálása és a 
környezetünk megóvása. A tordasi összefogás példaér-
tékű volt, az iskola maga keresett fel minket, hogy részt 
vehessenek a programban, a Buci pékség ínycsiklandó 
perecekkel látott el minket tízóraira. 

A fákat egy magánszemély felajánlásból vásároltuk 
meg a helyi faiskolától, ahol igen sok tanáccsal láttak 
le bennünket, hogy minél nagyobb eséllyel maradjanak 
meg a hársfák, melyekből később teát is készíthetnek a 
tanulók. 

Hajrá tordasi nagyköveteink, segítsetek nekünk a Föld 
megmentésében!

 � Green and Care Lifestyle

Kérem azon szülőket, akiknek 7-13 év közötti gyer-
mekeik szeretnék sakktudásukat fejleszteni jelez-
zék ezt részemre, mivel november 2-án szombaton 
9 órakor tartanánk egy indító alkalmat az Evangé-
likus Gyülekezet kistermében. Kiscsoportos foglal-
kozást tervezek rövid elméleti bevezetéssel, illetve 
lehetőség lesz gyakorlásra is. Érdeklődés esetén 
minden hónap első és harmadik szombaton 9-től fél 
11-ig tervezem az alkalmakat.

Email címem: tillabod@gmail.com
Tel: 20/7750706
Köszönettel: Bodó Attila

SAKK-OKTATÁS INDUL  
GYEREKEK SZÁMÁRA
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BARANGOLÁS  
A CSÁNGÓK FÖLDJÉN 
– Határtalanul!
Szeptember 15-én, vasárnap este szálltunk vonatra a 
budapesti Keleti pályaudvaron. 14 órányi, izgalmas uta-
zás után értünk Csíkszeredára. A vonatállomástól újabb 
egy óra út következett kisbuszokkal, majd megérkeztünk 
a Boglárka vendégházhoz Gyimesközéplok Hidegségpa-
takára. A tulajdonos, Szász Ági néni gondos gazdaként 
finom ebéddel várt minket.

Még aznap délután meglátogattuk hidegségi testvéris-
kolánkat, ahol a helyi diákok kedves műsorral vártak ben-
nünket, és mi sem mentünk üres kézzel. Az előadások 
után még egy focimeccsre is kihívtak minket az ottani 
hetedikesek. Az eredmény inkább vesszen homályba!

Másnap a finom reggeli után buszra szálltunk, és elin-
dultunk a Gyilkos-tóhoz.

A legenda szerint élt valamikor Gyergyó környékén egy 
csodaszép lány, Fazekas Eszter. Beleszeretett egy daliás 
legénybe, akit elvittek katonának. Történt aztán, hogy 
meglátta Esztert arra jártában egy zsiványvezér, nyer-
gébe kapta a gyönyörű lányt és elvágtatott vele. A fiatal 
lány nem viszonozta a zsivány szerelmét, erre az feldü-
hödött, és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a 
felesége. Eszter néma szemtanúihoz, a hegyekhez kiáltott 
segítségért. Sikolyát megértették a sziklák, és eget-földet 
rázó mennydörgéssel válaszoltak. Hatalmas robajjal óri-
ási szikladarabok zuhantak a mélybe, maga alá temetve 
mindent, a lányt és a zsiványt is.  Amikor a megáradt 
patakok zavaros vize elérte a sziklagát tetejét, megfoj-
totta a füveket, bokrokat, és megölte a fákat. A keskeny 
völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is 
kiállnak a fenyőerdő maradványai. Ha napsütésben bele-
nézel a tó vizébe, Eszter szürkészöld szemei tekintenek 
szelíden vissza rád.

A Gyilkos-tó gyönyörű volt, csak 
az idő nem volt a legjobb. Arrafelé 
már erősen őszbe fordult az idő, 
„rozsdásodtak a lapik”. Ez, a helyiek 
ízes, szépen csengő, választékos 
nyelvezetén a levelek sárgulását 

jelenti. A tó megtekintése után a Békás-szorosban sétál-
tunk. Este még bobozni is elmentünk a Skigyimes sí- és 
bobpályára.

A harmadik napon először Orbán Balázs sírját és egy 
gyönyörű székelykapu sort látogattuk meg Szejkefürdőn. 
Ezt követően Farkaslakára mentünk, ahol megnéztük 
Tamási Áron síremlékét, és bementünk a szülőházába is. 
Parajdon lementünk a sóbányába, ahol óriási terek fogad-
tak bennünket. Olyan volt, mint egy földalatti város. A 
nap végén elmentünk a Parajdi Wellness Központba, ahol 
sós vizű medencében fürödhettünk, melyben szinte ülni 
lehetett a víz tetején. Nagyon jó volt!

A negyedik napon a környező hegyekben kirándul-
tunk. Lovaskocsival mentünk a hegy aljáig, onnan egy jó 
kilométeres túra következett a csodaszép hegyek között. 
Végül megérkeztünk egy 1300 méter magasságban fekvő 
kalibához. Ott sütöttünk szalonnát, kóstoltunk ordát, 
házilag készült sajtot, és ettünk fánkot is. A bátrabbak-
nak volt lehetőségük lovaglásra is.

Az utolsó napon meglátogattuk János bácsit, aki 
hagyományos csángó bundákat készít. Rövid bemutatót 
tartott nem könnyű mesterségéről, és felpróbálhattunk 
egy gyönyörű bundát is. Ezt követően még egyszer utol-
jára megebédeltünk Ági néninél a vendégházban, majd 
elindultunk az ezeréves határhoz, felmentünk a Rákóczi 
várba, és a történelmi Magyarország határa előtti utolsó 
bakterházba is bementünk. Később Csíksomlyón meg-
csodáltuk a ferences kegytemplomban a Könnyező Mária 
szobrot. Innen sétálva indultunk Csíkszeredára, ahol 
még megnéztük a Mikó várat, majd bementünk a helyi 
bevásárlóközpontba, a Kaufland-ba.

Így érkeztünk meg végül a vonatállomásra, ahol min-
den ott megforduló vonat vezetőjének integettünk, néme-
lyikük vissza is dudált. A hazaút is jól telt, bár már közel 
sem voltunk annyira élénkek és virgoncak, mint odafelé.

 � Mihályfi Barnabás és Czirok Olivér
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MESEVÁR HÍREK
Szeptembertől két új kolleganőt köszönthettünk 
óvodánkban, akik a Süni csoport és a Nyuszi cso-
port óvó nénijei lettek. Nagyon vártuk már őket! 
Néhány szóban bemutatkoznak az óvó nénik: 

Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalkának hívnak. Férjem-
mel és két gyermekemmel a nyár folyamán költöztünk 
Tordasra. Szeptembertől a Tordasi Mesevár Óvoda Süni 
csoportjában kezdtem el munkámat a kiscsoportos korú 
gyermekekkel.

2009. óta dolgozom óvodapedagógusként. Célom, hogy 
segítsem a rám bízott gyermekeket abban, hogy egyéni 
adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve meg-
ismerhessék önmagukat és a környező világot. Mindezt 
tevékenységeken keresztül, a valódi cselekedtetést, a felfe-
dező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalást elősegítve 
kívánom elérni. Fontosnak tartom az egyéni bánásmód és 
a differenciált képességfejlesztés megvalósulását. Nyitott 
vagyok az innovációra, tudásomat folyamatosan bővítem 
szakmai továbbképzéseken. Az óvoda profiljához iga-
zodva, igyekszem aktívan részt venni a nevelőmunkában.
„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad 
az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”/
Thomas Gordon/

Szokó Attiláné / Becsei Hajnalka Ilona
A Mesevár Óvoda új pedagógusaként az idei nevelési évben 
kezdtem meg a munkát. Válban élek családommal, itt 
neveljük a férjemmel három gyermekünket: nagylányunk 
gimnazista, fiúnk a tordasi iskola felső tagozatos tanulója és 
kislányunk, aki ismerkedik az óvoda középső csoportjával.
„Tanításra ismeret, nevelésre hivatás szükséges.”

A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző főiskolán 2002-ben 
végeztem. A diploma megszerzése óta óvodapedagógus-
ként dolgozom. A munkám során arra törekszem, hogy 
pedagógusként, a legnagyobb gondossággal, tisztelettel 
és szeretettel forduljak a rám bízott gyermekek felé. A 
nevelés során minden esetben az a célom, hogy segítsem 
és támogassam bontakozó, formálódó személyiségüket, 
és egyéni sajátosságaik figyelembevételével segítsem őket 
a tapasztalatokhoz és ismeretekhez.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a felmerülő tanulási 
problémák kiszűrése és fejlesztése már óvodás korban 
megkezdődjön. Ezért a Szent István Egyetemen fejlesztő-
pedagógus végzettséget szereztem.

Nagy öröm volt számunkra, hogy egy szeptemberi napon 
rendkívüli felajánlás érkezett a Mesevár Óvoda közössége 
felé Előd Zsóka, és férje, János által. Zsóka, aki szívén 
viseli az óvodapedagógiát, hiszen maga is óvodapedagó-
gus, intézményünk munkáját helyi lakosként figyelgetve 
önzetlen segítségével támogatta intézményünket. Ren-

geteg játék, mesekönyv, ismeretterjesztő könyv, szakmai 
anyag, óvodai bútor került intézményünkhöz. A szintén 
általuk adományozott só téglákból só szobát tudtunk 
kialakítani a gyermekeknek. Hálásan köszönjük! Továbbá 
köszönjük a Balogh családnak az udvari játszóeszközt és 
a szivacsos építőelemeket, melyekkel határtalan örömöt 
szereztek az óvodásainknak! 

Szeptember 28-án, immáron második alkalommal meg-
rendezésre került az óvoda jóvoltából a szüreti felvonulás 
és bál! A felkészülés megint nagyon jó hangulatban zajlott. 
Tavasz végi, nyár eleji időszakban a környékbeli települé-
seken, valamint természetesen Tordason is egyeztetve lett 
e dátum, hogy ne ütközzön semmilyen más eseménnyel. 
Sajnos végül kiderült, hogy erre a napra több rendezvény 
is megrendezésre került a településen. Kérjük, hogy a jövő-
ben egymás rendezvényeit tartsuk tiszteletben!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 
segítették munkánkat, hogy a szüreti felvonulás és bál 
megvalósulhasson, valamint köszönjük az ovisoknak 
adományozott támogatásokat!
Kis meglepetéssel készültünk nyugdíjba vonuló kolléga-
nőink - Ilonka és Ildi óvó néni - tiszteletére szüreti felvo-
nulásunk utolsó helyszínén, ahol volt óvodásuk felkísérte 
őket a sportpályán lévő színpadra, majd Juhász Csaba 
polgármester úr, valamint Diósiné Besenyei Boglárka 
óvodavezető köszöntő és köszönő szavait hallgathattuk 
meg. Polgármester úr mindkettőjüknek átadta az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet, amelyet azt hiszem mind-
nyájunk nevében mondhatom, méltán érdemeltek meg, 
a hosszú és önzetlen munkájukért, amit hosszú évtize-
deken keresztül óvodánkért tettek. Ezúton is köszönjük! 
Köszönésképpen, az óvodás gyerekekkel, és akik egyko-
ron az ő szárnyaik alatt nevelkedtek, közös meglepetéssel 
örvendeztettük meg mindkettőjüket.
Ilonka néni és Ildi néni, nagyon fogtok hiányozni az 
óvoda életéből! Búcsúzunk Tőletek, de mindenképpen 
visszavárunk óvodai rendezvényinkre!
És most már beszéljenek a képek: 

 � Tisztelettel: Völgyi Boglárka
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Oratóriumi kirándulás 
a Gyermekvasúttal
Szeptember 28-án a hűvösvölgyi Anna-rétre kirándult 
az oratórium apraja-nagyja, és a ragyogó őszi időben sok 
vidámsággal és játékkal töltöttük a napot, amely sajnos 
nagyon gyorsan elrepült! Jó volt látni a nagyok gondos-
kodását a kicsik körül és bár a geoláda keresés nem járt 
eredménnyel, azonban igazi kincset találtunk a szívünk-
ben a közösségben megélt élmények által!
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Kamasz Oratórium
Útjára indult a kamasz oratórium, amely a hatodikos 
és annál idősebb korosztálynak nyújt tartalmas, vidám 
közösségi együttlétet havonta két alkalommal szom-
batonként 17 és 19 óra között az iskolában! Szeretettel 
várunk Téged is!
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Őszi szalézi  
animátortalálkozó
Idén először vettünk részt, a már évek óta megrendezésre 
kerülő szalézi Animátortalálkozón. Tordast két animátor, 
két lelkes fiatal animátor-jelölt és Kati nővér képviselte. 
A helyszín ezúttal Péliföldszentkereszt volt, itt gyűltek 
össze az ország összes oratóriumából érkező fiatalok.

A hétvége témája az ECHO mozaikszóra épült, vagyis 
az Eucharisztia-Hivatás-Oratórium hármasára. Illetve 
ezek kapcsolatára. Így az előadások, műhelyek és cso-
portfoglalkozások alkalmával is e témát jártuk körül. Az 
echo szó másik jelentése a visszhang, melynek üzenete az 
volt számunkra, hogy keresztényként legyünk Krisztus 
szavának visszhangjai.

A találkozó péntek este kezdődött, regisztráció és vacsora 
után megismerkedhettünk a szalézi család jelenlévő szer-
zeteseivel, nővéreivel, atyáival; illetve egymással, animá-
tortársainkkal is. Ízelítőt kaphattunk a hétvége előadásai-
ból, programjaiból, majd a nap, a lelki esttel zárult. 

Szombaton Béla atya előadását hallgattuk, az Eucharisz-
tia és Don Bosco oratóriumának kapcsolatáról. Ewa nővér 
pedig lelkesítő szavain keresztül adott választ a bennünk 
rejlő kérdésekre: Animátorként mi az elsődleges felada-
tunk az oratóriumban? Mit jelent az ifjúságpasztoráció? 
Mi az a hivatás? Hogyan találjuk meg a saját hivatásunkat 
és hogyan segítsük ebben a fiatalokat? A tartalmas előa-
dások egy kommentált szentmisével zárultak, ahol ennek 
részeit érthettük meg mélyebben. A lelkiek után, testi 
táplálékban is volt részünk, valamint animátor társaink 
által tartott játékok során kapcsolódhattunk ki. A délután 
folyamán, kiscsoportos beszélgetéseken, műhelyeken vet-
tünk részt. Ki-ki azon, amelyik leginkább érdekelte. Bepil-
lantást nyerhettünk a szalézi missziós önkéntességbe, az 
épülő Gerecse Naturparkba és ennek lehetőségeibe, vagy 
éppen a sekrestye rejtelmeibe. Azonban volt lehetőség arra 

is, hogy közvetlen, mély beszélgetések által ismerjünk meg 
különböző imamódokat, a katolikus identitás megtartásá-
nak lehetőségeit, illetve helyt kapott a kézműves foglalko-
zás is. A nap végén vita-asztalokat alakítottunk ki, ahol 
alkalom nyílt arra, hogy az adott témákban vagy akár a 
nap folyamán hallottakkal kapcsolatban megosszuk egy-
mással a gondolatainkat. Az este pedig teret és lehetősé-
get adott arra, hogy kötetlen beszélgetés, teázás, játékok, 
tábortűz mellett ismerkedjünk, mélyítsük animátori-ba-
ráti kapcsolatainkat. 

Vasárnap tovább bővült a lelki tárhelyünk: közösen 
hallgathattuk Derossi atya és Béla atya aznapi előadásait. 
Témák ezúttal az Eucharisztia és a hivatás kapcsolata, 
valamint a missziós munka, a teremtésvédelem voltak. 
A mély gondolatokat játékkal, vetélkedővel oldottuk, 
majd az alkalom zárásaként részt vettünk a vasárnapi 
szentmisén. Elkészült a közös fotó az animátorokkal, 
segítőkkel, szaléziakkal. Az ebédet követően pedig elér-
kezett az utolsó program, mely a napirendben „könnyes 
búcsú”-ként szerepelt. Így szép lassan mindenki elhagyta 
a szalézi bölcsőt, Péliföldszentkeresztet.

Rengeteg élménnyel, ötlettel és új barátokkal gazda-
godhattunk e hétvége alatt. Feltöltődtünk lelkileg és kap-
tunk egy nagy adag inspirációt is a folytatáshoz. Bízunk 
benne, hogy mindezeket a tordasi oratóriumban is tudjuk 
majd kamatoztatni!

 � Zita és Emőke

Oratórium
A kicsiknek 14:30-tól 17:00-ig tart az oratórium. 14:30-
kor a kicsik és a segítő nagyobbak már lelkesen várják az 
oratórium kezdetét. Itt legtöbbször vicces, érdekes játéko-
kat szoktunk játszani, illetve segíteni. Finom uzsonnát 
is szoktunk kapni. Almát, vagy valami rágcsálni valót. 
Számháborút is játszottunk az iskola udvarán. Ez mind-
nekinek nagyon tetszett, hiszen ahhoz, hogy nyerjen egy 
csapat, nagy összetartásra és egymás segítésére volt szük-
ség. Kézműveskedni is lehet itt. Én persze, amíg a gyere-
kek készítették a szebbnél szebb műveiket, rajzoltam. 

17:00-kor véget ért a kisebbek számára az orató-
rium és kezdődött a kamaszoknak. Volt, aki csak ide 

érkezett, volt, aki segítő volt kicsiknél és úgy maradt 
az iskolában. A kamasz oratóriumban is játszottunk 
különböző játékokat. Alszik a várost is, ami az én ked-
vencem lett, Többek között táncoltunk is, ebbe még a 
két nővér is beszállt és nagyon jól éreztük magunkat. 
Ismerkedős játékot is játszottunk. Mikor már megé-
heztünk, nagyon finom péksütikkel, sütikkel, almával 
láttak el minket, még meleg teát is kaphattunk. Per-
sze azért imádkoztunk is. 19:00-kor sajnos véget ért a 
kamasz oratórium.

Azért szeretek ide járni, mert mindenki kedves a 
másikkal, segíthetek a nővéreknek a gyerekek között. 
Nagyon jó a közösség és remek a hangulat.

 � Benkő Gréta
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Mindenszentek ünnepe
November 1-jén egy napon ünnepeljük az összes szen-
tet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről 
sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem 
emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező 
egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára 
előírás a szentmisén való részvétel.

Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, 
minden vértanúról megemlékezve. A nyugati Egy-
ház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően 
került be, aki – miután megkapta a pogány istenek 
tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án 
Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. 
III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők 
körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, 
hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, 
igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünne-
pét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827–844) döntése 
értelmében került az ünnep.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy 
egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, 
arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven 
áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi 
mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már 
mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadal-
mas Egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket 
egybefogó, küzdő Egyház.

 � Forrás: MKPK Sajtószolgálat / Magyar Kurír

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek  
(Gyúrón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

 � Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között 
Gyúrón a közösségi házban

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

Nov. 1.
első pénteken, Mindenszentek ünnepén  
szentmise délelőtt 10 órakor,  
előtte szentgyónási lehetőség

Nov. 2. szombat – Halottak napja

Nov. 10. vasárnap – Gitáros szentmise 10 órakor

Nov. 24. vasárnap – Krisztus Király ünnepe  
szentmise 10 órakor

Hétfő 8:30 - 11 13:30 - 18
Kedd ---------- 13:30 - 18
Szerda ---------- -----------
Csütörtök ---------- 13:30 - 18
Péntek ---------- 14:00 - 19
Szombat 8:30 - 11:30 

Minden hónap első szombatján zárva.
November 16-a és 23-a szombati napokon 
zárva!

A könyvtár könyvei az új helyen a polcokra kerültek. 
Ebben segített Dóri, Judit, Mariann, Vera, János, és 
nem utolsó sorban Lídia és testvére Noémi. 
Köszönet az önként vállalt munkájukért !

 � Krajnyák Zsuzsa

KÖNYVTÁR  
NOVEMBERI NYITVATARTÁS

Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7. 
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora: 
Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Szerda 18:00 kéthetente (hónap 1. és 3. szerda)
Házi közösség családoknál

Csütörtök 17:00 Barátkozók órája (Isten igéjét tanul-
mányozók közössége)

Péntek 18:00 Férfikör
hónap utolsó péntekén. 

Szombat 17:30 Ifjúsági alkalom

Vasárnap

09:00 Bibliakör óvodás és általános  
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet
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SÉTÁRA FEL!
„A séta a legjobb orvosság” és ezt már kutatások is 
bizonyítják.

Az idézet Hippokrátesztől származik. Már évszáza-
dokkal ezelőtt előszeretettel javasolta pácienseinek a 
sétát a testi, lelki egészség fenntartásához. Új kutatási 
eredmények szerint sem tévedett amikor a sétát a legjobb 
orvosságnak nevezte.

Kevés olyan tevékenység van, amihez tényleg nincs 
szükség másra, mint a két lábunkra. Bárhol és bármikor 
végezhetjük, ropogó hóban, őszi levelek között gázolva, 
vagy a frissülő tavaszi természetet nézegetve.   

Számos új eredmény szerint már az ajánlott heti 150 
percnél kevesebb testmozgás is észlelhetően pozitív 
hatással van az egészségünkre. Segít a depresszió meg-
előzésében, csökkenti a szív, érrendszeri és a rákmegbe-
tegedések halálozás arányait az idősebb korosztályban is. 

Mivel 2030-ra a 65 év fölötti korosztály megkétszere-
ződésével kell számolnunk, ideje, hogy komolyabb figyel-
met fordítsunk az idősebb korosztály testmozgására, a 
gyaloglás ajánlásával. 

A séta nem csak testünk, hanem lelkünk egészségének 
is jót tesz, különösen ha a természetben járunk és kelle-
mes beszélgetéssel társítjuk. 

Mindenkit szeretettel várunk Szívklubunk min-
den csütörtöki sétájára a bicikliút kezdetén 16 óra-
kor. A hídtól a Gyúrói horgásztó pihenőházig 40 perc 
alatt 2,2 km (oda vissza 4,4 km 80 perc) kényelmes tem-
póban elvégezhető bárkinek.

 � Dr. Harbula Ildikó, belgyógyász-háziorvos

3D ÖRÖMÍJÁSZ  
VERSENYT RENDEZETT 
A SPORTEGYESÜLET 
ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLYA
A Tordas S.E 100 éves fennállására rendezett sport-
napon, szeptember 28-án rendezte meg az egyesület 
Íjász szakosztálya első versenyét, melyen közel ötven 
íjász mérette meg tudását különböző kategóriákban és 
korosztályokban.
A versenyzők a sportpálya hátsó parkolójánál felállított 
bemelegítőpályán ellenőrizhették felszerelésüket és fel-
készülhettek a minél pontosabb lövések leadására, majd 
az eligazítást követően kivonultak az Ürgésző területén 
kialakított pályára, ahol 16 különböző lőállásból 18 darab 
3 Dimenziós állatfigurára adtak le lövéseket. Az indulók 
dolgát többek között a terepviszonyok és az ismeretlen 
lőtávok is megnehezítették. A 6-7 fős csapatokba osztott 
mezőny 4 órán keresztül versengett a pontokért, majd 
csapatokban tértek vissza a sportpályára, ahol elfogyaszt-
hatták a szervezők által főzött ebédet. Az rangsorolás 
után az eredményhirdetésen 14 kategóriában szólíthat-
tuk a dobogóra az első három helyezettet.
Szakosztályunk tagjai is sikeresek voltak a versenyen, 4 
arany és egy ezüstérmet és egy bronzérmet is sikerült 
bezsebelniük.

SZAKOSZTÁLYUNK EREDMÉNYEI

Név Kategória Helyezés

Varga Lotti gyerek lány tradicionális 1.

Varga Gabriella felnőtt női sportreflex 1.

Szilassy Dorka gyerek lány sportreflex 1.

Szilassy Levente ifi fiú sportreflex 1.

Varga Lőrinc mini fiú tradicionális 2.

Szilassy Flórián mini fiú tradicionális 3.

SP
O

R
T
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FEJÉR MEGYEI  
TENISZ CSAPAT- 
BAJNOKSÁG 2019.
Az előző évi imponáló második helyezést követően a 
TORDAS SE teniszcsapata a 7. helyen végzett az idei 
megyebajnokságban. Ennek ellenére azt gondolom nincs 
okunk szégyenkezni 2019-ben sem, ha végig nézzük 
az eredményeket. Két mérkőzésen tie brake döntött 
az ellenfelünk javára, és tudjuk a 3-4 eredmény kis 
szerencsével 4-3 is lehetett volna. A Mór vitathatatlanul 
a legjobb volt idén, legnagyobb skalpunk a Martontenisz 
csapata volt.

Köszönet illeti Somát, Hernádi Sanyit, Vígh Micót, Tóth 
Katát és Tóth Gábort, akik szinte az összes mérkőzésen 
becsülettel helytálltak. Egy mérkőzésen szerepelt még 
Nánási Dávid, Pántya Berci, Hajbin Gergő, Berzy Lajos és 
Fehér Marci. Reméljük 2020-ban 1-2-es pályán stabilan 
erősebbek lehetünk! 

nyert vesztett helyezés

Agárdi TC 4 3 IV.

Bregyó TE 5 2 II.

Fehérvár-Kiskút TK 2 5 VI.

Martontenisz SE 3 4 V.

Mór SE 8 0 I.

Skíz TK 0 8 VIII.

Szabadegyháza TC 4 3 III.

Tordas SE 2 5 VII.

A harmadik, és a negyedik hely számításánál az egymás 
elleni eredmény döntött!
Szabadegyháza TC- Agárdi TC 4/3
A hatodik, és a hetedik hely számításánál az egymás 
elleni eredmény döntött!
Tordas SE- Fehérvár-Kiskút TK 3/4

Fordulók eredményei
1.forduló: 
Martontenisz SE- Bregyó TE 5/2
Mór SE-Agárdi TC 5/2
Skíz Tk-Szabadegyháza TC 0/7
Tordas SE – Fehérvár Kiskút TK 3/4
 
2. forduló: 
 Agárdi TC- Martontenisz SE 5/2
Bregyó TC-Fehérvár Kiskút TK 6/1

Szabadegyháza TC-Mór SE 2/5
Skíz TK-Tordas SE 1/6
 
3. forduló: 
Martontenisz SE- Mór SE 2/5
Bregyó TE- Szabadegyháza TC 4/3
Fehérvár Kiskút TK – Skíz TK 4/3
Agárdi TC- Tordas SE 5/2
  
 4. forduló: 
 Fehérvár Kiskút TK-Martontenisz SE 2/5
Agárdi TC-Skíz TK 7/0
Szabadegyháza TC – Tordas SE 4/3
Bregyó TE- Mór SE 2/5

5. forduló: 
Mór SE- Fehérvár Kiskút TK 5/2
Skíz TK- Bregyó TE 2/5
Szabadegyháza TC- Agárdi TC 4/3
Tordas SE- Martontenisz SE 5/2

6. forduló: 
Fehérvár Kiskút TK- Agárdi TC 3/4
Mór SE- Skíz TK 5/2
Tordas SE- Bregyó TE 2/5
Marontenisz SE- Szabadegyháza TC 2/5

7. forduló: 
Agárdi TC- Bregyó TE 3/4
Mór SE- Tordas SE 6/1
Szabadegyháza TC- Fehérvár Kiskút TK 6/1
Skíz TK-Martontenisz SE 1/6

Minden fordulóban a győztes csapat vastag betűvel van 
kiemelve!

A MARTONTENISZ SE elleni győztes csapatunk

TENISZ
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XXII. TORDAS KUPA  
Tordas SE 100. 
2019. szeptember 28.

Szokatlanul alacsony részvétel mellett rendeztük meg 
hagyományos, a szabadtéri szezont záró versenyünket, 
amely egybeesett a TORDAS SE fennállásának 100. 
évfordulójával.

A junior – 45 alatti – korosztályban 4 fős, nyolc nyert 
gémig tartó csoport mérkőzéseken dőlt el az elsőség. Jáger 
Zoltán nem tudta megvédeni korábbi években szerzett 
elsőségét és végül a tordasi kötődésű Rehák Zsolt nyerte 
az ifjabbak versenyét. Senior korosztályban a rutinosan 
játszó Somlói József legyőzte helyi csapattársát, Tóth 
Gábort. Ezzel a győzelmével és a korábbi nyári közös 
martonvásári versenyeken elért eredményei alapján Soma 
vihette haza a Marton-Tordas Bajnoka címért járó tordasi 
vándor serleget 2019-ben. A martoni serleg Jáger Zoltán 
vitrinjét ékesíti egy évig. Gratulálunk! 

Párosban is körmérkőzések döntöttek. A mezőny kiemel-
kedő, Hesz Rudolf – Rehák Zsolt alkotta párosa min-
denkit maga mögé utasítva győzött. Második lett a Jáger 
Zoltán-Szántó András duó, harmadikként Tóth Kata 
–Hernádi Sándor és Zoltán György –Tóth Gábor párosok 
végeztek.

SENIOR győztes a döntő után - Somlói József és Tóth Gábor

Tordasi Piac
NOVEMBER 2.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

Gratulálunk a győzteseknek!
A versenybírói és szervezői teendőkért ismét köszönet 
illeti Fehér Sándort.

A győztesek jutalma a jubileumi Tordas Se 100. gravíro-
zású kupák és érmek mellett a sóskúti KÖNIG ÉTTEREM 
és a SUKORÓI BOGLYA CSÁRDA, két-két fős vacsora 
meghívása, valamint teniszlabdák voltak.

A versenyre felajánlott díjakat a KÖNIG ÉTTEREM 
SÓSKÚT, valamint a sukorói BOGLYA CSÁRDA sport-
szerető tulajdonosai biztosították. A verseny lebonyolítá-
sát támogatta a MEDITAX-TORDAS KFT és a tordasi 
MEDISMILEY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELŐ 
tulajdonosai.

Találkozzunk 2020-ban XXIII. Tordas Kupa versenyen!

 � Tóth Gábor
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JUDO HÍREK
Szakosztályunk versenyzői szeptembertől az alábbi ver-
senyeken szerepeltek sikeresen

Csaba Béla - emlékverseny
Szeged 2019.09.07 
Eredmények:
Diák „A” korcsoportban 
Ribi Botond III. hely
Diák „C” korcsoportban 
Szabó Levente I. hely

Vasutas Misina Kupa
Pécs 2019.09.14 
Eredmények 
Szabó Marcell II. hely 
Szabó Levente I. hely 
Lövei Vilmos II. hely

XXXVIII. Atom Kupa - Paks
2019.09.21
Eredmények 
Diák „C” korcsoport. 
Szabó Levente I. hely
Diák „B” korcsoport. 
Lövei Vilmos III. hely 
Lövei Dániel VII. hely 
Balogh Lili III. hely

A Tordas SE 100 éves!
A centenáriumi évforduló alkalmával szakosztályunk is 
egy kis bemutatóval tette gazdagabbá, színesebbé ezt a 
jeles napot.

Röntgen Kupa
Nagykanizsa - 2019.10.05 
Résztvevők és eredmények 

TORDAS ÚJABB  
BÜSZKESÉGEI
Falunk felcseperedő nemzedékéhez tartozik egy testvér-
pár, akik egy extrém vízi sportot választottak már 7 éve 
maguknak, mégpedig a wakeboardot. Popelka Liliána és 
Popelka Péter kimagasló eredményeket tudhatnak már 
több éve magukénak, mindketten a magyar válogatott 
tagjai.

Lili 2015-től magyar bajnok a kategóriájában, 2017-ben 
világranglista 1. helyezett volt, tavaly a milánói EB-n 4. 
és az Argentínában megrendezésre kerülő VB-n 5. helyet 
szerezte meg. Emellett tudni kell róla, hogy a székesfe-
hérvári Teleki Blanka Gimnázium 11. osztályos tanulója, 
akinek határozott elképzelése a biológia-kémia terü-
leten való továbbtanulás és mindent meg is tesz ennek 
érdekében. 

Peti az idén kivívta magának az 1. helyet az Országos 
Bajnokságon és több nemzetközi versenyen is. Az idén 
kezdte a középiskolát, ahol autóelektronika és az autósze-
relés elsajátítása a célja. 

Ebben az évben, 2019. szeptember 12-15 között rendez-
ték meg a németországi Beckumban a Wakeboard Junior 
és Senior Európa és Afrika Bajnokságot, ahol Lili képvi-
selte kategóriájában Magyarországot (Peti sajnos sérülés 
miatt az EB-n nem tudott részt venni). 

Lili idén először indult az U15-ös lány helyett junior 
női U19-es kategóriában, és bár cél a döntőbe jutás volt, 
bravúrosan mindjárt ezüstérmet is szerzett benne. Ezzel 
az Európa Bajnokságokon elindult magyar női wakeboar-
dosok közül ő az eddigi legeredményesebb. 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

JUDO - CSELGÁNCS
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Diák „D”  
Szabó Marcell III. hely 
Horváth Kornél III. hely 
Diák „C” 
Szabó Csaba Dániel II. hely 
Szabó Levente I. hely 
Diák „B” 
Lövei Dániel I. hely 
Lövei Vilmos III. hely 
Diák „A” 
Ribi Botond III. hely

Nemzetközi Diák Nagydíj - Gúta
Gúta - 2019.10.12. 
(Szlovákia - Felvidék)  
Eredmények: 
Szabó Marcell II. hely 
Szabó Levente I. hely 
Ribi Botond I. hely

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző

POLGÁRŐR HÍREK 
Eddigi munkánk elismerésének, és nagy jelentőségű-
nek tekintjük a felajánlott adó 1%-ok mértékét, amely 
idén 217 ezer forint. Mindenkinek megköszönjük, aki 
részünkre ajánlotta fel adója 1%-át. Az egyéb támo-
gatásokat továbbra is az egyesület bankszámlájára 
kérjük utalni.

Szeretnénk a jövőben is hasonló mértékben, lehető-
ségeink és körülményeink adta kereteken belül Tor-

das hírnevét emelni, lakóit szolgálni. Továbbra is 
várjuk a szolgálatra jelentkezőket, a munkánkhoz 
hozzájáruló támogatókat, és az adózásnál felajánl-
ható 1 %-okat.

Adószámunk: 19097439-1-07

Bankszámla számunk: 
11670009-07856100-70000008.

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége
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APRÓHIRDETÉSEK KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek: 
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magánszemélyeknek:  
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek: 
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi cégeknek:  
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, 
azonos terjedelmű megjelenés esetén, 
előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos 
terjedelmű megjelenés esetén, előre 
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk. 
Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések 
(pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvez-
ményt kapnak. Fizetés a megjelenés után 
történik, az árak tartalmazzák az áfát.

Tisztított homoktövis bogyó eladó. (2500ft/kg) 
Termőre forduló hím és nőstény homoktövis  
bokrok eladók. 
Botta Pál - Tel:22/668-051  20/925-3312

HIRDETÉS

Sötét színű, Volkswagennel jött a becsületes 
megtaláló.
Hálásan köszönöm a jóságát annak a tordasi úriem-
bernek, aki visszahozta elvesztett pénztárcámat az 
összes igazolvánnyal és a benne levő több tízezer 
forinttal. Nemhogy pénzt nem fogadott el, de még a 
nevét sem mondta meg.
Íme, megint egy példa hogy jó emberek közt élünk!

Egy martonvásári lakos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Turda 
Sándornak a segítségéért, aki kedvességből elvitt 
bennünket az Idősek Napja rendezvényre, így talál-
kozhattunk és jót beszélgethettünk nyugdíjas isme-
rőseinkkel. További felajánlásként autójával körbe 
vitt a faluban. Hatalmas élmény volt! Évek óta nem 
jártunk messzebb az utcánknál, s most saját sze-
münkkel láthattuk, hogy megszépült Tordas!
Még egyszer köszönjük, Sanyi!

Király Mátyásné Margit és Káposztás Aladárné Irénke

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TAKARÍTÓNŐT KERESEK 
heti 2, 3 napra, 8 órában Gyúróra. 
Tel.: 06309055901

ÁLLÁSHIRDETÉS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Pintér 
Sándort utolsó útjára elkísérték, részvételükkel, 
együttérzésükkel, virágaikkal fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

 

 

 

 

Martonvásári műhelyünkbe keresünk lakatosok, hegesztők, 
esztergályosok mellé segédmunkást, határozatlan idejű 

szerződéssel, azonnali kezdéssel. 
Munkaidő: 6:00-14:30-ig. 

Hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat előny, de nem 
feltétel. Hivatalos, bejelentett jogviszony, cafeteria, 

munkába járás támogatása.  
Jelentkezni a 06/20/373-0325-ös telefonszámon lehet. 
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Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb éte-
leit bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a 
villámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre nép-
szerűbb vegán ínyencségekig.

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyomá-
nyos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen 
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel, 
névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van 
hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról, azt 
is szívesen várjuk.

Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db 
10.000 Ft értékű vásárlási utalványt. 

Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem 
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről 
készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

RECEPT FÓRUM

R
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Előző havi megfejtés: 
Tájház

Találd ki, Tordas mely részén készült 
a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktu-
ális hónap neve) hivatkozással, névvel, 
email címmel a kisbiro@tordas.hu email 
címre kérjük beküldeni. 
Év végén a jó megoldást beküldők között 
1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt 
sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: a megjelenés hónapjá-
nak 20. napja, 24:00.

TALÁLD KI, HOL VAN!
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OLIVÁS HUMMUSZ 
Hozzávalók: 

• 60 g magozott olívabogyó  
• 200 g csicseriborsó (főtt vagy konzerv)   
• fokhagymapor 
• olívaolaj 
• oregánó 
• őrölt kömény 
• 20 g tahini (vagy szezámmagpehely) 
2-3 evőkanálnyit hozzáadunk az alapanyagokhoz a 
csicseriborsó főzőlevéből (vagy vízből) és krémesre tur-
mixoljuk. A fűszerezés ízlés kérdése, így folyamatosan 
kóstolgatva adagoljunk hozzá a fűszereket. Ha sós olíva-
bogyóval készítjük nem kell sózni. 
Tálkába öntjük, meglocsoljuk egy evőkanál olívaolajjal, 
megszórjuk egy kis oregánóval, majd tortilla chipsszel 
vagy zöldségekkel tálaljuk. 



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 10-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS

06 22/460-334

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.)

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-10

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-10

Tanácsadás

Sz   8-10

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sz  8-12
Cs   8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

H, Cs  7-13
K, Sz  13-19

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Nov. 19. K

Info: 
06/22 579-185  
www.vhg.hu

SZELEKTÍV

Nov. 28. Cs

SALAK,HAMU

Nov. 18. H

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz


