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Juhász Csaba  
polgármester  
beszéde a falunapon
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a falunapon, 
Puconci küldöttségét, Ludvik Novak zupan (polgármes-
ter) urat, Bánk küldöttségét, Ivanics András polgármester 
urat, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

Idén rendhagyó módon az ünnepi műsort megszakítva 
emlékezünk arról, miért is vagyunk itt, mit ünneplünk, 
minek örülünk. Mert több, mint 1000 évvel ezelőtt nem 
csak hazára leltünk itt a Kárpát medencében, hanem 
Szent István királyunk vezetésével nemzetté is váltunk. 
Ez pedig nem csak attól lesz, hogy egymás mellett élünk, 
kielégítjük a saját szükségleteinket, ha kell harcolunk, 
hanem attól hogy összetartó közösségben gondolkodunk, 
élünk. Ez viszont nem könnyű. Elfogadtatni az össze-
tartozás céljait, elfogadni egymás másságát és eldönteni, 
hogy a közös szekér iránya jó lesz-e a nagy többség szá-
mára. Szent István királyunk is ilyen nehéz, ha nem a 
legnehezebb helyzetben volt.

Alakjának megítélése sokszor változott a történelem 
során. Igazán pontosat nem tudunk róla, de elhivatott 
ember volt, aki felnőtt feladatához, és magát háttérbe szo-
rítva élt az országért. A saját népével vívott harcain kívül 
családi tragédiái is megviselték lelkét. Mégis az Istenbe 
vetett erős hite, akarata segítette Őt az ország vezetésében, 
népe szolgálatában. Biztos, hogy munkája nem volt min-
dig hibátlan, de az életműve példaértékű számunkra. 

Templomokat, intézményeket, országot épített. Közös 
célt, közös hitet adott az embereknek és mindezek-
hez biztosította a fejlődést. Szilárd erkölcsi alapokon 
nyugvó jogrendet állított fel és betartatta azt. A meg-
maradás érdekében létre kellett hoznia és egységes 
alapokra kellett helyeznie a magyarok közösségét. Saj-
nos ez nem ment áldozatok nélkül, de ennek eredmé-
nyeképpen még mindig itt vagyunk Európa közepén. 

A helyzet - ha nem is annyira, de másként - nehéz a mai 
időkben is csakúgy, mint az elmúlt századokban. Több-
ször voltak jó és kevésbé jó döntések, melynek következ-
ménye a jelenlegi helyzetünk.

A mostani rendszerben lehetőségünk van részben befo-
lyásolni a jövőnket, a mai kor szabályainak megfelelően 

eldönteni, kire bízzuk rá országunk és kisebb közössé-
geink, településeink irányítását. Manapság nincs életet 
kioltó megtorlás, börtönbe zárás, elnyomás. Egy kis tele-
pülés szintjén pedig hiába a gonoszkodás, gáncsoskodás, 
a többség ismeri az itt élőket és munkájukat.

Szent István természetesen egyeduralkodó volt, de 
bölcs ember is, aki tudta, hogy „semmi sem emel fel 
annyira, mint az alázatosság, és semmi sem sújt annyira 
a porba, mint a dölyf és a viszálykodás”. Azt tanácsolta 
fiának, Imrének, hogy majdan Ő is alakítson tanácsokat, 
hiszen „a tanács teszi a királyokat királlyá, szabja meg 
a királyság határait. Mivel tehát a tanácsokban nagy 
haszon lehetősége rejlik, nem szabad, hogy azok ostoba, 
követelődző vagy középszerű emberek ötletei legyenek, 
hanem úgy kell, hogy az idősebb, az átlagnál derekabb, 
okosabb és a legbecsületesebb tanácsnokok alakítsák ki 
és tökéletesítsék őket.” 

Ezek az ezeréves intelmek ma is teljesen igazak, aktu-
álisak, és most októberben különösen időszerűek lesz-
nek. Ma is olyan vezetőkre van szükség, akik szolgá-
latra jelentkeznek és nem a hatalom gyakorlására. Nem 
olyanokra, akik a saját céljaik elérése érdekében akarják 
felhasználni a nemzetet, az országot, a települést. Min-
dennél jobban szükség van olyan emberekre, akik - ahogy 
az imént hallottuk - az átlagnál derekabbak, okosabbak 
és becsületesebbek, hogy ellássák jó tanácsaikkal egy 
közösség, egy falu, egy ország vezetőit.

A következő hetek részben erről fognak szólni, és októ-
ber közepén lehetőségünk lesz véleményt alkotnunk a 
közös jövőnk érdekében. Legyünk józanok, bölcsek és az 
elmúlt évek munkájának és eredményeinek figyelembe-
vételével döntsünk a folytatásról!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

Kedd  8.00-12.00, 13.00-16.30
Szerda  8.00-12.00, 13.00-15.30
Péntek  8.00-12.00

Kövesse a Tordas Község  
facebook oldalt! 

Hírek, események,  
közérdekű információk  
első kézből



3T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 9 .  s z e p t e m b e r

Díszpolgári címet kapott 
Farkas János
Farkas János 1988-tól a rendszerváltásig Tordas tanácselnöke, 1989 októ-
berétől pedig polgármestere lett. E tisztséget négy cikluson keresztül látta 
el, a falu választópolgárai négy alkalommal választották polgármesterükké. 
Munkájában folytatta elődei elkezdett feladatait és a további fejlődéshez 
is megteremtette az alapokat. Közvetlen, jó kapcsolata volt a lakossággal, 
az intézményekkel, a civil szervezetekkel és a környékbeli településekkel. 
2006-tól képviselőnek választották, de nem vett részt az elődök-utódok 
harcában, csendesen tette a dolgát a településért.

Elkészült a Hangya 
sori járda I. üteme!
A kivitelezők a maximális gépesítésüket kihasználva 
elkészítették az új járófelület 95 %-át, és a hozzá tartozó 
tereprendezés nagy részét. Pár hét múlva folytatják a 
csatlakozási pontok kialakításával, melyeket az önkor-
mányzattal közösen végeznek. Addig is ideiglenesen, de 
járhatóvá tették a járdák végeit, így már teljes hosszában 
lehet használni a járdát. Mivel a támogatásba már nem 
fért bele a felső szakasz teljes átépítése, így ennek felújí-
tásáról külön ajánlat alapján döntenek majd a képviselők. 
A tervek szerint ott is 120 cm széles járda lenne járdala-
pokból, természetesen megfelelő kőalappal és szegéllyel. 
Kérjük a lakosság további türelmét!

Új helyre költözik  
a könyvtár
Az iskola vezetésének nyomatékos kérésre több lehetőséget 
figyelembe véve a képviselő testület úgy döntött, hogy az 
egészségház épületébe költözteti a település könyvtárát.

Ehhez visszakérte a sportegyesülettől a jelenlegi kon-
ditermet, és az önkormányzati brigád melegedőjét és 
műhelyét is felhasználja, mely régen az óvoda konyhája 
volt. A bejárat a belső udvarról lesz, így az iskolásoknak 
csak egy zebrán kell átmenniük, hogy biztonságosan 
elérjék az új helyiségeket. Az átépítést az önkormányzat 
saját erejéből végzi. Eddig leverésre került a csempebur-
kolat, kijavítottuk a vakolatot, megújult a villanyháló-
zat és kifestésre kerültek a helyiségek. Az elképzelést a 
helyszínen megtekintették a székesfehérvári Vörösmarty 
Könyvtár munkatársai, és meg voltak elégedve a terve-
zett kialakítással. Az önkormányzat a régi könyvtárat 
augusztus 5-én kiürítette, melyet jelzett is a fenntartó-
nak. Közben pályázatot adtunk be közel 3 millió forint 
értékben a helyiségek korszerű bútorozására. Terveink 
szerint szeptember elején már az új könyvtár (egyelőre a 
régi bútorokkal) fogadja az olvasni vágyókat.
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Testületi összefoglaló
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. június 
18-án tartott rendkívüli testületi ülésén a követ-
kező döntést hozta:

 � elfogadott egy önkormányzati telek értékesítésére vo-
natkozó vételi szándéknyilatkozatot 

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. június 
25-én tartott testületi ülésén a következő döntése-
ket hozta:

 � elfogadta a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. 
évi szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját 

 � elfogadta a Rendőrség Tordas Község 2018. évi bűnö-
zési és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját

 � a következő ülésre elnapolta a Tordas Községért Köz-
alapítvány 2018. évi beszámolóját

 � elfogadta az Evangélikus Egyház 2018. évi önkor-
mányzati pénzügyi támogatásról szóló elszámolását

 � felfüggesztette a Sport Egyesület 2019. évi támogatá-
sának kifizetését addig, amíg a 2017. és a 2018. évi tá-
mogatásról el nem számolnak

 � több település kilépése miatt módosította a Közép-Du-
na Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodását

 � elfogadta a Polgárőrség 2018. évi tájékoztatóját
 � elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját

 � elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2018. évi be-
számolóját

 � a Tordas, Sport utca 14. szám alatti szolgálati lakás te-
kintetében támogatta Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalka 
lakáskérelmét az óvodával kapcsolatos munkaviszo-
nya fennállásáig

 � a Helyi Építési Szabályzat alapján megállapította, 
hogy a 098/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonható, így 
kezdeményezte a Földhivatalnál a telek belterületté 
nyilvánítását

 � a 608 hrsz-ú telek belterületbe vonási kérelméről az 
ingatlan megosztásának földhivatali eljárásának befe-
jezése után dönt

 � elfogadta a 257/100 helyrajzi számú telekre vonatkozó 
vételi ajánlatot (8.255,- Ft/m2) és az ez alapján készült 
adásvételi szerződést 

 � elfogadta a Polgármester 2019. évi szabadság tervét
 � elfogadta az Iskola tűzjelző rendszerének kiépítésére 
vonatkozó szerződését

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. július 
16-án tartott rendkívüli testületi ülésén a követ-
kező döntést hozta:

 � a Máté Ágnessel kötött lakásbérleti szerződést 1 év-
vel, a Toman Jánossal kötött szerződést pedig nem 

hosszabbítja meg
 � úgy döntött, hogy a Könyvtárat a Köztársaság út 2. 

szám alatt, a régi étterem és konyha helyiségeiben he-
lyezi el

 � elfogadta a 257/91 helyrajzi számú telekre vonatkozó 
vételi ajánlatot

 � támogatta Kopjás Gábor kérését, a HÉSZ aszerinti mó-
dosítását, hogy a Tordas 099/5 és 099/6 hrsz-ú külte-
rületi ingatlanok besorolása védelmi erdőről közjóléti 
erdőre változzon

 � támogatta, hogy a Belügyminisztérium által kiírt, a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályá-
zaton az Önkormányzat részt vegyen

 � a költségvetési tartalék terhére 50.000,- Ft-tal támo-
gatja a kárpátaljai diákok bicskei táboroztatását.

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. augusz-
tus 7-én tartott testületi ülésén a következő dönté-
seket hozta:

 � részletesebben, a kiírásnak megfelelően döntött a szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támo-
gatásra vonatkozó pályázatról

 � elfogadott két újabb önkormányzati telekről szóló vé-
teli ajánlatot

 � döntött a könyvtár bútorainak beszerzéséről szóló pá-
lyázat beadásáról

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html

DIÁKÖSZTÖNDÍJ  
PÁLYÁZAT
Tordas Község Önkormányzata ezennel kiírja 
2019/2020. tanévre a Tordasi Tanulmányi Diákösz-
töndíj pályázatot

Az ösztöndíjra pályázhatnak Tordas község köz-
igazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola nap-
pali rendszerű képzésben tanuló diákok.

Pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 31.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Tordas 
község honlapján (www.tordas.hu) és a Polgármes-
teri Hivatalban.

További információ kérhető ügyfélfogadási idő alatt 
a Tordasi Polgármesteri Hivatal szociális ügyinté-
zőjétől, Kovács Mónikától a 22/467-502-es vagy a 
20/371-8636-os telefonszámon.
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Tordas Egészségház 
átalakítás és felújítás
Tordas Község Önkormányzata 59,94 millió forint 
Európai Uniós és magyar költségvetési forrású, visz-
sza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 
program keretén belül, az „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.1.1-15 kód-
számú pályázati felhíváson, mely a beruházási összeg 
100,00 %-a. Ebből az összegből az Egészségház felújí-
tása és kibővítése valósult meg. A kivitelezési tevé-
kenységek befejeződtek, a műszaki átadás megtörtént.
A projekt célja egy korszerű egészségház kialakítása 
volt a meglevő orvosi rendelő átalakításával és kibőví-
tésével, melyben egy háziorvosi és egy védőnői rende-
lés működik a kapcsolódó szolgáltatásokkal. A belső 
átalakítások révén a meglévő 2 orvosi vizsgáló mellett 
nagyobb, korszerűbb váróterem került kialakításra. 
Új fertőzőváró, tartózkodó, orvosi öltöző, zuhanyzó 
épült, a mosdók felújításra kerültek. Az orvosi rendelő 
mellett kapott helyet a védőnői tanácsadó öltözővel, 

zuhanyzóval. Emellett kialakításra került egy mul-
tifunkcionális helyiség baba-mama klub, várandós 
torna és egyéb egészségfejlesztő programok lebonyolí-
tására, illetve egy különböző szűrővizsgálatok (csont-
ritkulás, szív- és érrendszeri szűrés) megvalósítására 
alkalmas helyiség is. A rendelő udvarán 15 férőhelyes 
parkoló épült. Az udvar felől akadálymentes bejárat 
került kialakításra.
A felújítás eredményeképpen korszerűsödött az egész-
ségügyi ellátás. A szolgáltatást nyújtók és igénybe-
vevők komfortérzete is nőtt, a szolgáltatások köre 
bővült, a higiéniai körülmények javultak. 

Tordas,  
önkormányzati  
épületek energetikai 
felújítása
Tordas Község Önkormányzata 30,26 millió forint, 
ERFA és magyar költségvetési forrású, vissza nem 
térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program 
keretén belül, az „Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhíváson, mely a beruházási összeg 100,00 
%-a. Ebből az összegből a Községháza épületének 
energetikai korszerűsítése valósult meg, valamint az 
óvodára és az egészségházra napelem került felsze-
relésre. A kivitelezési tevékenységek befejeződtek, a 
műszaki átadás megtörtént.
A projekt keretében a községháza, az óvoda és az 
egészségház energetikai fejlesztése valósult meg.
A községháza teljes energetikai felújítása, korszerű-
sítése megtörtént. A Községháza energetikai kor-
szerűsítése során a meglévő nyílászárókat három-
rétegű üvegezésű, fa nyílászárókra cseréltük. A 
meglévő vályogfal 12 cm vtg kőzetgyapot hőszigetelést 

kapott, szellőző vakolatrendszerrel. A meglévő tető 
héjazata és lécezése elbontásra került. Helyére új, 
hőszigetelt tetőszerkezet épült cserépfedéssel.
Az épület előtt elbontásra került az előkert és a 
meglévő előlépcső. Az épület mellett lett kialakítva 
a rámpa és a bejáratnál a szélesebb előlépcső egy 
esővédő előtetővel. A községháza belsejében került 
kialakításra a mozgássérült wc. A projekt által a köz-
ségháza által biztosított közigazgatási szolgáltatások 
minősége javult: az épület korszerűsítése komforto-
sabbá teszi az ügyfélteret, az akadálymentesítés pedig 
biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést.
Az óvoda és az egészségház napelemes energiaellátása 
a szolgáltatások kiegyensúlyozottabb ellátását segíti. 
A napelemek a meglévő fedésre kerültek, a mérőóra 
cserére került.



6 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 9 .  s z e p t e m b e r

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
+36 22 780 726
+36 20 245 6734
muvhaz@tordas.hu

FALUNAP  
AUGUSZTUS 20-ÁN
Magyarország születésnapját rekord számú vendég-
sereggel ünnepeltük Tordason a Falunapon. Hálásan 
köszönjük, rendkívül megtisztelő, hogy a nagy meleg 
ellenére ilyen sokan bennünket választottatok! A 
helyi lakosokon kívül érkeztek Gyúróról, Martonvá-
sárból, Baracskáról, Válból, Pázmándról, Gárdonyból, 
Velencéről, Székesfehérvárról, Érdről, Budapestről, 
Biatorbágyról, Várpalotáról, Veszprémből, Egerből, 
Győrből - ezeket jelezték eddig felénk. 

Köszönjük Juhász Csaba polgármester úrnak, Tor-
das Község Önkormányzatának a támogatását, az 
önkormányzat munkatársainak a segítséget, elő-
készületeket, valamennyi partnerünknek, a pol-
gárőröknek, biztonsági őröknek, mentősöknek, a 
tisztaság felelősöknek, szolgáltatóknak, a fellépők-
nek és sztárvendégeinknek, hangosítóknak a profi 
közreműködést és Önöknek, Nektek kedves közön-
ség, még egyszer, kiemelten, hogy ennyien voltunk! 
Ezen a napon Mindenki Tordas része volt!

Találkozzunk valamennyi eseményünkön! 

 � A főszervezők (HMH)
Fotók: Kunsági Kinga

HANGVERSENY  
A HANGYÁBAN
Az augusztus 20-i frenetikus hangulatú mámorból egy 
kellemes csütörtöki, nyáresti „levezető” hangversenyre 
invitáltuk a nagyérdeműt a Hangyába.

Köszönjük a művészeknek az élményt, s a drága közön-
ségnek, hogy ennyien eljöttek a különleges „ízvilágú” 
eseményre!

Egy kedves nézőnk mondta: „Tök jó, hogy ezért az 
élményért nem kellett az Operába menni, csak lesétálni 
a művházba.” Örülünk, igyekszünk mindenki ízlésének 
megfelelő programokat összeállítani...

 � (HMH)
Fotó: Milichovszky Emőke
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A világnak szüksége 
van a fiatal  
környezetvédőkre!
A Plant for the planet egy gyermek és ifjúsági kez-
deményezés, aminek keretében 2019. szeptember 
24-én Tordason ingyenes klímaváltozással kap-
csolatos rendezvényt fog tartani, melynek a Sajno-
vics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola ad otthont.
Tordas, 2019. 09. 24-én A Plant for the Planet ingyenes akadé-
miát fog tartani a gyerekeknek a Sajnovics János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 8:00-tól 16:30-ig.

A program során a 9-13 éves gyerekek megismerhetik 
a klímaváltozás okait és következményeit. Megtanulhat-
ják, hogy minden egyes ember hatással tud lenni, előadá-
sokat tarthatnak, fát ültethetnek és elkezdhetik megter-
vezni a saját projektjüket, melyet saját iskolájukban meg 
is valósíthatnak.

Az akadémia különlegessége, hogy gyerekek szervezik 
gyerekeknek. A kortársak támogatásával a résztvevők 
megtanulhatják a klímaváltozással kapcsolatos háttérin-
formációkat és meghallgathatják milyen jó móka és egyben 
hasznos fákat ültetni, és részesei lehetnek egy nemzetközi 
projektnek. A program végére minden résztvevő Klíma 

Nagykövetté is válik, és ezt a 
szemléletet képviselheti az isko-
lájában, családjában és közvetlen 
környezetében és a saját szemszö-
géből, nyelvhasználatával tudja ezt 
közvetíteni. Hogy ebben támogas-
suk őket, minden részvevő kap egy 

kézikönyvet, mely friss adatokkal szolgál, és kapnak egy 
pólót. Az idei évtől már magyarul is elérhető lesz (december 
5. után) a kézikönyv az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló 
Általános Iskola diákjai jóvoltából.

A Plant for the Planet Akadémia célja, hogy növelje a 
tudatosságot a klímakérdéssel kapcsolatban a gyerekek és 
fiatalok körében és elősegítse, bátorítsa őket arra, hogy 
tegyenek is az ügy érdekében. 2020-ra az a terv, hogy 
milliós nagyságrendű klíma nagykövet legyen és 20 ezer 
akadémiát rendezzenek szerte a világban.
Az akadémia az ENSZ Az oktatás évtizede a fenntart-
ható fejlődésért hivatalos programja.

Plant-for-the-Planet
A gyermek és ifjúsági szervezet ötlete 2007 januárjában 

született meg a 9 éves Felix Finkbeiner iskolai dolgozatából.
A dolgozat végén Félix felvázolt egy ötletet, amiben 

a gyerekek egymillió fát ültetnek minden országban, 
ezzel ellensúlyozva a széndioxid kibocsátást. Az évek 
során világ szintű mozgalommá nőtte ki magát a Plant 
for the planet: ma már több mint 100 000 gyereket több 
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TÁJFUTÁS
Egy éve került megrendezésre az első tájfutásnapi verseny. 
Köszönjük Hegedűs Bélának, Komoróczki Andrásnak, 
Komoróczki Andrásnénak, hogy immár másodjára rendezte 
meg az iskolások és óvodások számára a Tordasi tájfutást.
Alább egy versenyzővel készült rövid interjút olvashatnak:
Mi a tájfutás?
A tájfutás egy fizikailag megterhelő játék. Pontokat kell 
sorrendben megtalálni egy térkép segítségével, amelyek 
lehetnek 25 méterre, de akár 600-ra is.
Hogyan ismerkedtél meg a tájfutással?
A nagypapámmal Komoróczki-Andrással szoktam járni 
ezekre a versenyekre.
Miért szereted a tájfutást?
Kedvelem ezt a sportot mert megtanít térképet olvasni, 
és összemérhetem a fizikai tudásom másokkal.
Milyen egy tájfutó verseny?
Az ilyen versenyeken az indulástól mérik azt az időt 
ameddig teljesíted a pályát. Aki viszont nem pontosan 
teljesít, azt kizárják a hivatalos rangsorból.
Hogyan érezték magukat az osztálytársaid a tájfutó verseny 
bemutatón az iskolában?
Az osztályomból mindenkinek tetszett ez a sport. És szí-
vesen is csinálják.

Jövőre ki jön Diákolimpiára?
Minden évben megrendezésre kerül a Diákolimpia a tájfu-
tók számára. Egy selejtezővel kezdődik és ez után követ-
kezik a Diákolimpia. Jövőre Tordasról is mennek gyerekek. 
Méghozzá azok, akik Zoli bácsihoz járnak futóedzésre.

Mi is az a tájfutás?
1) A tájfutás nem egy thaiföldi sport és nem is a szép tájak-
ról kapta a nevét, ahol a tájfutók futnak. A tájfutásban a 
tájékozódás a lényeg, térképpel. És természetesen a futás, 
erdőben, mezőn, bozótosban vagy tisztáson, hegyen vagy 
a pusztában és egyre gyakrabban városokban is.
2) A tájfutás vagy egy kicsit pontosabban a tájékozódási 
futás az a sport, amihez erőnlét kell, mert hegyek között 

10 km-t futni embert próbáló. Az a sport, amihez gondol-
kodni kell, mert térképjelek alapján kell tájékozódni és 
megtalálni a pontokat, amelyek együtt kiadják a futópá-
lyát. A jó tájfutónak mind fizikailag, mind szellemileg jó 
teljesítményét kell nyújtania.
3) A tájfutás ugyanakkor egy klassz játék, kincskeresés, 
amihez nem kellenek modern eszközök, mobiltelefon 
vagy GPS, csak egy térkép és egy tájoló, amelyek segít-
ségével a kikapcsolódás különleges formáját adja a XXI. 
század emberének: sport közben visszavezeti a termé-
szetbe, az egészséges környezetbe, fejleszti a probléma-
megoldó és döntési képességét.
4) És végül a tájfutás családi és zöldsport!

www.tajfutas.hu - www.turaversenyek.hu - www.mtfsz.hu

mint 100 országból kampányol a széndioxid kibocsátás 
csökkentésért és a klímaigazságosságért - értve ez alatt 
az igazságos széndioxid kibocsátási jogokat az emberek 
között. A gyerekeket faültetéssel vonjuk be. Németor-
szágban már sikerült elérni az egymilliót. Az ENSZ kör-
nyezetvédelmi programjával együttműködve több mint 
14 billió fát ültettünk el világszerte. Minden fa egy szén-
dioxid tároló és a klímaigazságosság szimbóluma is.

Plant-for-the-Planet komoly elismerést kapott eddigi 
munkájáért nemzeti és nemzetközi szinten is. II. Albert 
monacói herceg és Klaus Töpfel is támogatja/patronálja a 
kezdeményezést. Az ENSZ környezetvédelmi programja 
is nagy bizalmat fektetett a Plant-for-the-Planetbe. Az 

ENSZ klímakonferenciáján 2011. december 7-én Dur-
ban-ban átadta a Billió fa kampányt - a hivatalos világ-
méretű fa számlálót - a gyereknek.

Kapcsolat:
Szöllősi-Sebestyén Zita
zita.sebestyen@plant-for-the-planet-coordinator.org  
+36 20 45 41 440  
Igazgató (igazgatóhelyettes) felelős tanár kontakt az 
iskola részéről:
Kosaras Péter Ákos, igazgató
Somfai Sándorné, igazgatóhelyettes
Marton Gabriella, tanárnő
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TŰZOLTÓ EGYESÜLETI 
HÍREK
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2019 év első 
félévében 61 esetben vonult szereivel valós káresemények-
hez. Tűzesethez 35 alkalommal, míg műszaki mentéshez 
26 alkalommal riasztottak minket. A januári kategória-
váltásunk után, mint önállóan beavatkozó tűzoltóság 20 
alkalommal kaptunk riasztást, mely eseteknél hivatásos 
és önkormányzati tűzoltók segítsége nélkül, önállóan 
hajtottuk végre a káresetek felszámolását. A 20 esetből 
13 műszaki mentés és 7 tűzoltási feladat volt. Tűzesetek-
nél több esetben avatkoztunk be lakóépületek tüzeinél, 
gépjármű tűznél és gaz-avar tűznél. Műszaki mentések 
során döntő többségben közúti baleseteknél kerültek 
alkalmazásra egységeink. Több riasztás kaptunk beteg, 
sérült személy mozgatásához, mely során a mentőszol-
gálat kérte segítségünket. A viharos időszakok során 
házra dőlt fák, vízzel elöntött épületek, pincék kárfelszá-
molása során tevékenykedtünk. Két esetben mély kútba 
esett állat mentését hajtotta sikeresen végre csapatunk. A 
félév végén tagjaink a vihar sújtotta Szabolcs megyében 
az épületkárok felszámolása során nyújtott segítséget a 
helyi mentőcsapatoknak. 

Egyesületünk tagjai a káreseteknél végzett munka mel-
lett rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, sport-
versenyeken, bemutatókon. A Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság által szervezett tűzoltó lépcsőfutó 
versenyen csapatunk derekasan helytállt. A környező 
hivatásos és létesítményi tűzoltóságok foci kupáján a 
tavalyi első helyezés után ismét bizonyított csapatunk. 

Településeinken tartott gyereknapi rendezvényeken 
ismerkedhettek a fiatalok és szüleik járműveinkkel, tech-
nikáinkkal, csapatunkkal. Érdeklődők számára szakmai 
bemutatót, gyerekeknek vetélkedőt és nagy sikerrel hab-
partit tartottunk. Július elején gyermekek számára egy 
hetes tűzoltó tábort szerveztünk mely során az ifjúság 
betekinthetett játékos feladatok segítségével a tűzoltósá-
gunk szakmai életébe.  

Településeink 18-22 év közötti fiataljainak „B”- „C” 
kategóriás ingyenes gépjárművezetői tanfolyamot szer-
veztünk, mely két turnusban jelenleg is zajlik. További 
ingyenes „C” kategóriás gépjárművezetői tanfolyamra is 
kapott egyesületünk lehetőséget, melyre tagjaink közül 
iskolázunk be.

Technikai fejlesztéseink
2019 februárjában támogatóinknak és különösen a - 
december végi sajnálatos balesetünket követő - sok-sok 
adománynak köszönhetően sikerült pótolnunk gyors-
beavatkozó gépjárművünket. A beszerzésre került Kia 
K2500 típusú, tűzoltó felépítménnyel ellátott jármű 6 fő 
tűzoltó, 400 liter víz, átemelő szivattyú, védőeszközök 
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szállítására alkalmas. A málhatere és a felszerelések tára 
folyamatosan fejlesztésen megy keresztül anyagi lehető-
ségeinkhez mérten. E járművel biztosítható a mielőbbi 
gyors elsődleges beavatkozás a nagyobb gépjárműfecs-
kendők kiérkezése előtt és olyan alkalmakkor, amikor 
nem tud velünk „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
kolléga vonulni. 

Az első félév közepén Steyr gépjárműfecskendőnk 
műszaki problémáit követően felmerült egy újabb gép-
járműfecskendő beszerzésének lehetősége. Önkormány-
zati támogatás segítségével lehetőségünk adódott egy 
amerikai fejlesztésű és építésű jármű megvásárolására. A 
Spartan Fire Bann ERMI 23 típusú gépjárműfecskendő 
25 évével, minimális üzemórával és kevés futott kilomé-
terrel került hozzánk egy Szolnok melletti létesítményi 
tűzoltóság szolgálatából. A jármű 6 fő tűzoltó, 2300 liter 
víz, 230 liter habképző anyag és rengeteg felszerelés szál-
lítására alkalmas. Készenlétbe állításával biztosítható a 
folyamatos készenlét tartása a vállat időszakban akár 
valamelyik járművünk műszaki problémája esetén is. 

Június 21-én és 22-én egyesületünk tizenhárom tagja 
újabb tűzoltótechnika-kezelői vizsgát teljesített. Az 
összesen 37 „vizsgaegység” a közelmúltban beszerzett 
Spartan Fire Bann ERMI 23 gépjárműfecskendő, hidrauli-
kus feszítő-vágó, motoros láncfűrész, valamint két típusú 
mobil vízszivattyú kezelésére jogosítja fel tűzoltóinkat.
2019 júliusában két – a BM OKF által kiírt és elbírált – 
szakmai pályázaton közel 11 millió forint értékű támo-
gatást ítéltek meg egyesületünknek!

Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének támo-
gatására kiírt pályázaton terepjáró gépjárművet ítélt meg 
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek - mint a 
Martonvásár Járási Mentőcsoport tagjának - a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A jármű értéke 9,5 
millió forint.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére a BM OKF 
által a Magyar Tűzoltó Szövetséggel együttműködve 
kiírt pályázaton a maximális 1 millió 250 ezer forint 
mértékű támogatásunkról döntöttek. Ennek keretében 
2019-ben működési költségekre, gépjárműjavításra, esz-
közbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvé-
telre, EDR-rádióra kap támogatást a Marton ÖTE.  

Ezen kiemelkedő támogatási értékkel a Martonvásári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezésének és az 
azóta teljesített szakmai munkánknak az eredményessé-
gét ismerték el a pályázatot elbírálók.

Mindezért elsősorban lelkiismeretes tagságunkat illeti 
köszönet, akik szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül, 
igazi önkéntesként végzik munkájukat a tűzoltó egye-
sületben. Köszönjük a munkánkat erkölcsileg és anyagi 
hozzájárulással támogató önkormányzatok és más szer-
vezetek, magánszemélyek segítségét, akik lehetővé teszik, 
hogy segíthessünk.

Gratulálunk a közös eredményhez, köszönjük az eddigi 
támogatást és számítunk Rátok a továbbiakban is!

Idei év végéig a jelenleg zajló gépjárműbeszerzést köve-
tően lehetőség adódik, hogy megfelelő elhelyezést köve-
tően Tordas településre is kerüljön tűzoltó technikát-fel-
szerelést szállító gépjármű. 

TOBORZÁS
Csapatunk várja olyan személyek jelentkezését, akik 
szívesen csatlakoznának egyesületünkhöz, és lehető-
ségeikhez, idejükhöz mérten részt vennének társasá-
gunk életében, önkéntes munkánkban. 
Feladatainkat önként, minden ellenszolgáltatás nél-
kül szabadidőnkben végezzük. 
A jelentkezőknek biztosítjuk a jó társaságot a magas 
szakmai színvonalat. Továbbképzéseinken, 40 órás 
tűzoltó és a műszaki tanfolyamokon való részvé-
telt minden tagunknak biztosítunk. Azoknak, akik 
komolyan gondolják lehetőséget van, hogy szakmai 
felügyelet és irányítás mellett részt vegyenek kárese-
mények felszámolásában, éles bevetéseken. 
Amit kérünk, tartsd be alapszabályunk és vigyázz 
a társaidra és felszereléseinkre. Mi önként segítünk, 
életet, anyagi javakat mentünk. 

Jelentkezés, érdeklődés: 
Gaál Tamás 
Marton ÖTE mentor/szakmai vezető
gaal.tamas@hotmail.com   
+36703346800
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VIASZKVIRÁG
A meglepetés örömével olvastam a hirdetési táblákon, 
miszerint színjátszóink ismét készültek egy meglepe-
tésdarabbal mindannyiunk nagy örömére. Olyan jól 
titkolták a felkészülést, hogy már-már aggódtam, hogy 
egyáltalán van-e még létezésük, esetleg már feloszlott e 
nagyszerű együttes, akik oly sok felejthetetlen produkci-
óval szereztek örömet a falu polgárainak. 

Többször is elolvastam a bemutatandó darab címét, s 
azt hittem, hibás a cím. Viaszkvirág? A viaszról még 
csak volt ismeretem, de a viaszkról még sosem hallot-
tam. Utánanéztem, s mint színdarabcím valóban létezett 
Török Rezső színdarabjai között. Már csak azt kellett fel-
kutatnom, hogy ki is Török Rezső, bár nevét ismertem, 
munkásságáról szinte semmit nem tudtam. Pedig ő a 
közelmúlt igen népszerű színpadi szerzői közé tartozott 
az 1900-as évek második felében, rengeteg rövid színda-
rabot írt, főleg amatőr színjátszók részére, s ma is gyak-
ran választják az ország kisebb településeinek amatőr 
színjátszói. Néhány színdarabja, mint a “Péntek Rézi”, 
a “Férfi mind őrült”, “Mámi” nagy karriert futott be, A 
Péntek Rézit, s a Mámit meg is filmesítették, s ez utóbbi 
címszereplője Fedák Sári, korának kiemelkedő, rendkívül 
népszerű színésznője, primadonnája. Egyszóval, vélemé-
nyem szerint Török Rezső megérdemli az emlékezetet, 
tiszteletet. S az amatőr színjátszók körében darabjai ma 
is rendkívül népszerűek.

A bemutatott darabban a szerző nemigen kényeztette 
el a szereplőket abban a tekintetben, hogy színészi képes-
ségeiket kibontakoztassák. Valójában a két főszereplő 

- Péter, a fiatal gazda, s Mári, a párja - vállán volt a fele-
lősség, hogy sikeres legyen az előadás. A többi szereplő 
lehetősége játékra nagyon minimális a darabban, néme-
lyikük kapott néhány mondatot, melyet elmondhatott, 
de a játszásra alkalom nem adódott.

Tóth István igen elegáns, kedves bíróként, Szabó Imre 
kisbíróként szép kiejtéssel, nagyon jó hangsúlyozással 
tett eleget a szöveg adta lehetőségnek, korlátai között. 
Téglás Margó nagyon kevés szerepében (meglepődése 
igen őszinte volt) bizonyított.

A két főszereplő közül Fekete Sándor (Péter) kirobbanó 
tehetséggel játszotta el a kissé linkóci, iszákos gazdát. 
Nekem ő egy nagy meglepetés volt, mivel mint színját-
szót még nem ismertem. Valójában az ő játéka (s persze 
párjáé is!) tette azzá a darabot, ami eleget tett a műfajnak, 
vérbő, népi bohózatot mutatott be. Péternek írt szöveg 
nem volt nevetésre ingerlő, azáltal lett azzá, ahogy Fekete 
Sándor eljátszotta. Párja, Mári (Máté Ágnes) a tűzről 
pattant, harcos menyecskét nagy átéléssel játszotta, ő is 
sokat tettazért, hogy a bohózat valóban bohózat legyen.

A falu népe jelenlétével, ide-oda járkálásával a színda-
rabot kocsmává varázsolta, ahogyan azt a nagyon ízlé-
ses színpadi kép mutatta. A visszafogott zene, ének 
(Wass Árpád) hozta azt a színvonalat, amit az előadótól 
megszoktunk.
Somfai Edit, a rendező, ismét csodát tett! Élvezetes, sike-
res előadást rendezett egy olyan darabból, mely csak értő, 
tehetséges rendező által lehet közönségsiker. S az volt, 
amit a nézők nagy tapssal honoráltak. Köszönet minden 
közreműködőnek!

 � Bánki Zsolt

Hétfő 8:30 - 12 13:30 - 18
Kedd ---------- 13:30 - 18
Szerda ---------- -----------
Csütörtök ---------- 13:30 - 18
Péntek ---------- 13:00 - 18
Szombat 8:30 - 11:30 

Szeptember 6-án pénteken zárva
(minden hónap első szombatján 
zárva)

A könyvtár könyveinek szak-
szerű bedobozolásában sokat 
segített Sallai Mariann és Pók 
Zsófi középiskolás önkéntes 
munkájával. 
Köszönöm Mariann és Zsófi!

 � Krajnyák Zsuzsa

KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁS
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MIÉRT KEZDJÜK  
A TEMPLOMBAN  
A TANÉVET? 
Annak, hogy a templomban ünnepi szentmise keretében 
kezdjük a tanévet, mindig jelentősége van. A templom nem 
egy szokásos hely. Nem olyan, mint egy ház, nem olyan, 
mint egy szoba, egészen másként néz ki.  Miben áll ennek a 
különlegessége? Hát, sok minden van itt, a nagyobbak, már 
azt lehet mondani, hogy birtokba vették, belakták. A kicsik-
nek meg még minden új benne. De én egyetlen dologra 
szeretném a figyelmeteket fölhívni: a legtöbb templomban 
megtalálható Ómega betűre. Az Ómega, a görög ábécé 
utolsó betűje, s ahogyan a Jelenések könyvében is olvassuk, 
Jézus így mutatkozik be: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, 
a kezdet és a vég” (Jel 21,6). A vég azonban nem azt jelenti, 
hogy csak úgy vége van, mint a botnak. A vég, a latin szó, 
a finis nem csak a véget jelenti. Célt is jelent. Egészen más 
az, ha valaki életének vége van, és egészen más az, ha valaki 
életének célja van. Amikor tehát bejövünk a templomba, és 
előre nézünk, mindig a célt látjuk. Célja pedig minden öntu-
datos, értelmes embernek van.

Vannak rövidtávú céljaink és hosszabb távú céljaink is. 
Például a kicsiknek is vannak elvárásaik, céljaik, amit el sze-
retnének érni, amilyenek szeretnének lenni – mondjuk egy 
év múlva. Ennek a célnak a nyomása már talán erősebben 
érződik a nyolcadikosok lelkében. Föl-fölsejlik a hetedikesek 
lelkében is, mert ez az év már számít. De egészen biztosan 
ott van a nem kezdők lelkében is. Noha lehet, hogy úgy 
gondolják: „Á! Mi már nem vagyunk kezdők, mi még ráé-
rünk.” És jó, ha ebben ott van az, hogy érettségizők lettünk, 
de azért ez mégis – noha az életeteknek nem egy jelentős 
szakasza – később azért úgy fog tűnni, hogy ennél van-
nak nagyobb távú célok is, például legyen megélhetésetek, 
végezzetek egyetemet, tudjatok családot alapítani. S végül 
ezzel együtt az életnek a teljessége: hogy mindenben boldo-
gok legyetek, hogy beteljesedjenek a várakozásaitok. Azok is, 
amelyek nem tudnak beteljesedni ebben a földi életben: az 
örök életre való várakozásaitok, amit mi üdvösségnek neve-
zünk. Ezt jelenti az Ómega. Nekünk, tanároknak, szülők-
nek is vannak céljaink. A magánéletünkben is megvannak, 
rövid és hosszabb távra egyaránt. Ez a mi Ómegánk. S akkor, 
amikor az Ómegára pillantunk, a célunkra – ha valaki ezt 
megteszi rendszeresen és többször –, az elkezdi Őt vonzani. 
Hiszen ez a szívünk vágya. S ez a vonzás nagyobb távla-
tokba helyezi mindennapi életünket, annak cselekedeteit: a 
rutint, a szűk nehézséget, az élet örömeit. Távlatosan élni 
azonban az életnek minőséget is ad. A távlatot látó élet 
többé már nem sodródás. Ha a célomra pillantok, az megóv 
attól, hogy a célommal ellentétesen cselekedjek, hogy olyan 

legyek, ami nem abba az irányba visz. Úgy nyit távlatot, 
hogy képes legyek ellenállni minden olyan csábító ellenség 
lelkiségnek, ami eltávolítja a célomat.

A Veni Sancte szentmise kíváló alkalom arra, hogy 
mindenki megfogalmazzon magában egy-egy pozitív 
célt: kicsik, nagyok, szülők, tanárok és szerzetesek egya-
ránt. Csak fél évnyire, vagy öt évnyire. Tudjátok, a temp-
lom azért garancia erre, mert itt folyik a kultusz, az isten-
tisztelet. Az a kultusz, ami az európai kultúrát létrehozta. 
Kultusz és kultúra összetartozik. Ha a kultúrának nincs 
kultusza, mint gyökere, elpusztul. Hetente eljövünk a 
vasárnapi szentmisére, így lesz alkalmunk megvizsgálni 
a céljainkat, tetteinket, szavainkat, hogy távlatainknak 
megfelelően élünk-e. S ha ezt megvizsgáljuk hétről hétre, 
s igennel tudunk rá válaszolni, boldogok lehetünk és elé-
gedettek, mert ez azt jelenti, hogy azok vagyunk, akik 
szeretnénk lenni; azok vagyunk, akiknek Isten megálmo-
dott bennünket.

 � Varga Kapisztrán OFM nyomán

Veni Sancte szentmise szeptember 8-án 
vasárnap 10 órakor
Mindenkit Szeretettel várunk!

SZEPTEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyú-
rón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

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

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
 � Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján 18 órától

Szept. 6.
első pénteken – szentmise 18.30-kor, előt-
te szentgyónási lehetőség

Szept. 8.
vasárnap – Veni Sancte, tanévnyító szent-
mise, iskolatáskák megáldása

Szept. 14.
szombaton – Szent Kereszt felmagasztalá-
sának ünnepe 19.00, előesti szentmise

Szept. 15.
vasárnap, egyházközségünk Ráckeresz-
túrra zarándokol, így ezen a napon nem 
lesz szentmise templomunkban

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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ELÉRHETŐSÉGEINK

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

Egyéb alkalmaink, pl. Baptitea alkalom, Ruhaakció plakáton és újságban hirdetve.

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

Mese:

A TÜCSÖK  
ÉS A HANGYA
(La Fontaine nyomán)

 A tücsök egész nyáron hegedült, húzta a talpalávalót, 
vidám volt. A hangya pedig dolgozott, izzadt, gyűjtötte 
a magokat télire. Aztán elérkezett az ősz, jöttek a hideg 
napok. A tücsök fázott, megéhezett. Bekopogott a han-
gyához, és kérte: 
 – Hangya barátom! Nyáron te is hallgattad az én hege-
dűszómat, adjál, kérlek, egy kis elemózsiát.
 De a hangya így felelt neki: 
 – Tücsök komám, nyáron kellett volna erre gondolnod! 
Lusta voltál, egész nyáron csak buliztál, hegedültél, mia-
latt én dolgoztam, gyűjtöttem a magokat. Most majd 
meglátjuk, át fogod-e muzsikálni ilyen könnyedén a telet 
is?– és becsukta az ajtót.
 A tücsök így hoppon maradt, csak ült a mezőn, nézett 
egy deresedő fűszálat, majd mélyet sóhajtott, felhangolta 
a hegedűjét, és játszani kezdett rajta. A „Milyen semmi-
rekellő pernahajder vagyok én…” kezdetű dalt játszotta, 
aminek így szól a refrénje: „Hej, Uram, Istenem, csinálj 
már valamit!”
 A mezők Ura meghallotta a didergéssel tarkított 
énekszót, letekintett a deres fűszálak között hegedülő 
tücsökre, és arra küldte a katicabogarat. A katicabogár 
odamászott a ciripelő muzsikushoz és megszólította: 
 – Térj be hozzám hegedülni! Ott a kis lyukban, ahol 
élek, akad némi elemózsia, de olyan hideg uralkodik, 
hogy csak fázom és unatkozom magamban. Játssz nekem 
valami vérpezsdítőt!
 A tücsök fogta a vonót, a hegedűt, ment a katicával, 
beült a kis házba, és játszani kezdett. Nem fűtött a katica, 
mert a bogarak nem nagyon fűtenek télen, a tücsök hege-
dűszavára mégis valami meleg költözött a kis lyukba. 

A katica már nem fázott annyira, jólesően kinyújtotta 
elgémberedett lábait. Még a pöttyök sem zsugorodtak 
úgy össze a hátpáncélján. Hálásan így szólt:
 – Tücsök, barátom, köszönöm szépen a játékot. Itt van 
némi eleség, eszegessél bátran!
 A tücsök nekilátott, s aznapra jó kedve kerekedett. 
Másnap azonban megint ott didergett szegény a fűszál 
tövében. Akkor pedig a bodobács tévedt arra. Az is 
megszólította: 
 – Hé, tücsök koma, gyere velem, hegedülj egy kicsit 
nekem, mert megvesz az isten hidege!
 És ez így ment napról-napra. Jött a rózsabogár, a 
krumplibogár, a svábbogár. Mindenféle bogár meghívta 
a tücsköt egy-egy napra, ő pedig hegedült nekik; fölen-
gedett a fagy az odvaikban, ők meg hálából, ami szűkös 
falatjuk volt, megosztották vele.
 A hangya odabent, a nagy búzahalmok közül hallgatta, 
hogy a tücsök éli világát kint a mezőn, és még mindig 
hegedül, s eljutott hozzá a hír, hogy a szomszédai mind 
el-elhívják őt magukhoz; s magában ezt gondolta: 
 – Tegyenek csak úgy, ahogy a kedvük tartja! Tartsák 
csak jól azt a mihasznát! Nekem nincs elosztogatni való 
élelmem, ami van, azt meg magam is meg bírom enni 
tavaszig. Jól elvagyok itt, nincs szükségem semmirekellők 
társaságára! – Magának se merte tán bevallani, hogy azért 
didergett s unatkozott egy kicsit ott a hangyaodúban. 
 Abban az évben nagyon sokáig tartott a tél. Húzódott, 
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húzódott, még mindig fagyok voltak, hómező takarta a 
világot. A tücsök egyik nap keservesen felsóhajtott: 
 – Mezők Ura, tücskök, bogarak Ura, mikor jön már el a 
tavasz? Jóból is megárt a sok, hát még a télből!
 És ekkor mintha valami hangot vagy különös zenét 
hallott volna. Süvített a szél a mező felett, és ebbe a 
szélsüvítésbe mintha távoli muzsika hangjai lettek volna 
beleszőve. A tücsök fülelt, és megpróbálta saját hegedű-
jén eljátszani ezeket a hangokat. Végül egész derék kis 
zenemű kerekedett ki belőle.
 Így amikor jött a katica, büszkén azzal fogadta:
 – Katica, figyelj, van egy új művem, meghallgatod? 
 – Csupa fül vagyok – felelte a másik.
 Beült a katicához, és eljátszotta.
 Amikor véget ért a hegedűszó, csak ültek néhány per-
cen át, hallgattak.
 – Ez nagyon szívhez szóló volt – törte meg végül a csön-
det a házigazda. Kimentek a házból, és azt látták, hogy a 
ház körül eltűnt a hó, kinyíltak a hóvirágok, és kisütött a 
nap.
 Másnap a bodobácshoz ment a tücsök, nála is elját-
szotta az új szerzeményét, és ott, a bodobács háza körül 
is eltűnt a hó, sütött a nap, kidugták a fejüket a hóvirágok.
 A bogarak között gyorsan elterjedt a hír, hogy a tücsök 
milyen nagyszerű kikeletcsalogató zenét szerzett. Hívta 
őt a krumplibogár, a rózsabogár; még a vakondhoz is 

elment muzsikálni, bár az azért veszélyes dolog volt egy 
kicsit, de a vakond is nagyon vágyott már a tavaszra. Így 
lassacskán az egész mezőn elolvadt a hó, meleg lett, virá-
gok illatoztak. Egyedül a hangya vára körül borított még 
mindent a dér meg a zúzmara.
 A hangya egyre többet bosszankodott odabent, hogy 
mikor lesz már vége ennek a télnek, fogyóban a búzamag 
készlet, már csak néhány hétig tart. Ezek pedig odafönt 
már zenélnek, táncolnak; csupa mihaszna és semmire-
kellő népség.
És akkor, amikor már vagy egy hónapja az egész mezőn 
tavasz volt, csak a hangya vára körül ülte meg a fűszála-
kat a dér, a bogarak kitaláltak valamit.
 – Látogassuk meg a hangyát zord magányában, és 
adjunk neki szerenádot!
 Egyik este odalopakodtak. Ott volt a katica s mind a 
többi bogár. A tücsök rázendített, és eljátszotta a tavasz-
hívó nótát. S végre ott, a hangya vára körül is olvadni 
kezdett, zöld fűszálak bújtak elő a földből. Másnap a 
hangya kiment, körülnézett: 
 – Na végre, beköszöntött a tavasz! Kezdhetem újra a 
gyűjtőmunkát – morogta a csápjai alatt.
 El is indult, gyűjtötte a magokat, és rosszallóan ingatta 
a fejét, hogy a többi bogár már megint csak a tücsök hege-
dűszavát hallgatja.

 � Szecsődi Leó: Mesék 10 órakor

MANAGER OPEN  
TORDASON HETEDSZER
A rekkenő hőségben is élvezetes mérkőzések 
a XV. Manager Open tordasi állomásán

A 2019. évi Országos Menedzser Teniszbajnokság, a 
Manager Open győri, nyíregyházi és fehérvári verse-
nyét követő újabb állomása Tordas volt június 15-én. 
Amint az a későbbi időjárás összefoglalókból kiderült 
ez a nap Budapesten és környékén országos meleg 
rekordot hozott. Így aztán külön dicséretet érdemeltek 
sportszerűségből azok az agárdi, budapesti, fehérvári, 
martonvásári, móri és a tordasi menedzserek, akik 
mindezzel nem törődve felsorakoztak az ünnepélyes 
megnyitóhoz. 

Hámori Tamás alapító-versenyigazgató hangsúlyozta, 
hogy a tordasi viadal már hét éve a verseny sorozat egyik 
legnépszerűbb tornája. Köszönhető ez Tordas kedvező 
fekvésének, a sportszerető önkormányzatnak, a barát-
ságos klubnak és lelkes vezetőinek. Külön üdvözölte a 

legidősebb párost, a két apa-fia családi párt, de az indulók 
között volt egy-egy női és vegyes páros is.

Farkas Örs, a klub elnöke kiemelte a település 2100 lakó-
jából több mint 400-an rendszeresen sportolnak többsé-
gük az egyesület hat szakosztályában. Megtiszteltetés 
számukra, hogy ez a patinás, az országban egyedülálló 
versenysorozat egyik állomása Tordas lehet. 

Ezt követően a vendégként jelen lévő László László 
korábbi élvonalbeli   játékos, majd a nemzeti teniszvá-
logatott edzője - aki közel 30 év után tért nemrég haza 
Németországból - emelte ki a tenisz országhatárokon átí-
velő közösségformáló erejét. 

Végül Tóth Gábor klubigazgató kívánt jó és sportszerű 
játékot a jelenlévőknek, emellett felhívta a figyelmet a 
játék alatti fokozott folyadék fogyasztásra.

A résztvevők három csoportban mérkőztek meg egy-
mással. A papírformának megfelelően mindenütt a 
kiemeltek végeztek a csoportok élén, akik aztán kör-
mérkőzésen döntötték el az egymás közötti sorrendet. 
A győzelmet színvonalas küzdelemben az agárdi–fehér-
vári „vegyes” pár László Csaba, Csukovics Gábor páros 
szerezte meg, akik mindkét ellenfelüknél jobbnak bizo-
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nyultak. Második a Szalai András–Dávid Roland kettős 
lett, míg harmadik helyen Galgóczy Lajos–Galgóczy 
Ákos családi páros végzett. László Csabáék serleggel és 
1-1 üveg Chivas whiskyvel lettek gazdagabbak.

A vigaszversenyen az elődöntőben a pesti Tomori 
Tamás–Tomori Benedek páros az ugyancsak fővárosi 
Radnóti György–Ábrahám Diána ellen győzedelmes-
kedett, míg a másik ágon a fehérvári Szincsák Attila–
Földvári Tamás kettős a Hegyesi László–Somlói József 
összetételű pesti-tordasi alkalmi párt győzték le. A dön-
tőben, elsősorban a fiatal Benedek kiemelkedő játékával, 
Tomoriék újabb győzelmet arattak és nyerték el a kupát 
és az Extrametál által forgalmazott díszdobozba csoma-
golt svájci bicskát.

A helyezettek között a Béres Rt. termékei, a MOB 
évkönyvek, a Panda Security Kft. ajándékcsomagjai mel-
lett a helyi támogatók, azaz a sóskúti König étterem és 
a sukorói Boglya csárda 2-2 személyre szóló vacsorameg-
hívása került díjként átadásra, míg az összes résztvevő a 
Pauker Nyomda művészi okleveleit kapták kézhez.

Különdíjat kapott a legidősebb páros, azaz a 82 éves (!) 
Pajor István, neves újságíró, valamint a 72 éves Kozáry 
Vilmos ma is aktív cégvezető alkotta pár továbbá a legfia-
talabb versenyzőt, a tordasi Tóth Katát és a móri Szilágyi 
Adélt magában foglaló kettős.

Az ünnepélyes díjkiosztást követően – ahol László 
László mellett díjat adott át Zoltán György, Tordas 
ismert szenior játékosa is – Hámori Tamás köszönetet 
mondott a versenysorozat további támogatóinak, így a 
KPMG-nek, a Parfüm-Line Kft.-nek, a Foxtonnak, az 
Új Autó-Kft.-nek , a Viszló Trans-nak, az Óramű Kft.-
nek valamint az SSP Groupnak. Külön is megköszönte 
Tóth Gábornak és családjának verseny előkészítése 
és lebonyolítása során végzett áldozatkész munkáját 
valamint Fehér Sándor versenybíró tevékenységét. A 
torna során többen érdeklődve forgatták az ITBusiness, 
a Behaviour és a Piac & Profit üzleti magazinok aktu-
ális példányait. 

Az újabb jól sikerült viadal alatt több résztvevő is jelezte 
mindenképp eljön a jövő évi tordasi  Manager Open 
tornára.

 � Hámori Tamás
SPORTEGYESÜLET - TORDAS

MEGHÍVÓ 
A tordasi tenisz szakosztály 

XXII. TORDAS KUPA 
teniszbajnokságát rendezi 
2019. szeptember 28-án,  
szombaton 8.30 órától

női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett,
valamint párosban , 14-től 99 éves korig. 
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan,
akik kedvelik és művelik valamilyen szinten a teniszt.
Nevezés a helyszínen 8 óra 20 percig
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz”!!!
Nevezési díj ebéddel és frissítővel 4 000,-Ft/fő
Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán!

A verseny támogatói:
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA – Tordas
VIKI ABC – Tordas
Meditax-Tordas Kft. (www.meditax.hu)
KÖNIG ÉTTEREM – Sóskút

Versenyigazgató: Tóth Gábor 30-93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor A nem gyenge vigaszág eredményhirdetése, 

bal oldalon a győztes Tomori apa-fia páros

A főtábla győztesei, 
középen a Csukovics Gábor – László Csaba páros
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UTÁNPÓTLÁS
Remek nyári szezont tudhat maga mögött Tóth Kata 
Martina, a fehérvári KISKÚT TK versenyzője.

A június eleji Balatonbogláron megrendezett Országos 
Diákolimpián a Városmajori Gimnázium L16 korosztá-
lyú három fős leánycsapatával az első helyen végeztek. 
Ezt követően a budaörsi DECHATLON KUPÁN a dön-
tőig menetelt, és nagy küzdelemben 7-6, 7-6 arányban 
kényszerült a második helyre.

Következett a Korosztályos Vidékbajnokság ismét 
Balatonbogláron, ahol  Galgóczy Lajos vezetésével a 
döntőig jutott a KISKÚT FEHÉRVÁR TK  L14-es csa-
pata. A döntőben a kiváló játékerőt képviselő szegedi 
GELLÉRT TE három játékosa volt az ellenfél. Sajnos 
Kata egyik csapattársa feladta mérkőzését, így Udvardy 
Luca csapattársával kellett megoldani a nem könnyű fel-
adatot. Luca magabiztosan hozta egyéni meccsét, míg 
Kata három szettes mérkőzésben győzte le ellenfelét, 
majd szintén három szettben a lányok hozták a párost 
is, így 2019-ban megszerezték a VIDÉK BAJNOKI címet, 
és ezzel a lehetőséget, miszerint indulhatnak az Orszá-
gos Bajnokság csapatversenyén.

Sajnos ez nem következett be, mivel Kata csapattársai 
mindketten nemzetközi tornán vettek részt a verseny 
ideje alatt. Így Katának augusztus 7-én, szerdán kezdő-
dött az egyéni szereplése.

L14 kategóriában 64-es főtábla volt, ahonnan a Kisku-
tas versenyző bejutott a legjobb 32 közé, megnyerve első 
körét (6-1, 6-0).

Ezek után az egyik kiemelttel, név szerint Komlódi 
Kiarával (Dunakeszi TK)  való küzdelemre került a sor, 
ami nem tűnt egyszerű feladatnak. Az első szettben az 
ellenféllel fej-fej mellett haladtak, míg tiebreakre nem 
került a sor. Ez is nagyon szoros volt, de végül Komlódi 
nyerte meg 8/6 arányban.

A második szettben Kata vette át a vezetést olyannyira, 
hogy hozta azt 6/2-re, a döntő szettet pedig szintén meg-
nyerte (6/0). A nyolcaddöntőben a verseny első számú 
kiemelt versenyzője ellen búcsúzott egyéniben. 

Párosban Olasz Adél (TENISZMŰHELY TK) partne-
rével a negyed döntőben izgalmas mérkőzésen maradtak 
alul, így a legjobb nyolc között végeztek. 

Hosszú sérüléséből felépülve Csepeli Tibor Boti is 
indult a nyíregyházi Országos Bajnokságon. Az F14 
népes mezőnyében a selejtező első körét sikerrel vette, 
ám a második körben nem tudta megőrizni szett elő-
nyét és döntő szettben vesztette el esélyét a főtáblára 
jutásért.

Szinte a Vidék Bajnoksággal egy időben kezdődött a 
felnőtt női SZUPER LIGA csapatbajnokság. Kata tagja 
volt a KISKÚT FEHÉRVÁR TK keretének. A SZVUK SE 

ellen lehetőséget kapott, hogy megmutathassa orosz-
lánkörmeit a felnőttek között 5. pályán. Határozott 
játékkal megszerezte első felnőtt győzelmét és csapatá-
val III. helyezést ért el a Magyar Tenisz Szuper Ligában. 
Első az MTK csapata lett. 

Még júliusban az OB előtt Kata ismét Balatonboglá-
ron indult, egyéniben és párosban is L14 korosztályban 
a BB KUPÁN.  Jó formában versenyzett és egyéniben, 
valamint párosban egyaránt a harmadik helyen végzett.
Gratulálunk!

Galgóczy Lajos minden vasárnap reggeltől estig 
várja a teniszezni vágyó gyermekeket és felnőtteket.
Előzetes egyeztetés és pályafoglalás a +36309395017 
telefonszámon.

 � Tóth Gábor 

Balatonboglár – VIDÉKBAJNOK a KISKÚT FEHÉRVÁR TK 
Tóth Kata, Udvardy Luca és edzőjük Galgóczy Lajos a dobogón

Kata és Olasz Adél a páros nyolcad döntő után 
Nyíregyháza OB 
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FEJÉR MEGYEI  
CSAPATBAJNOKSÁG
Lelkes csapatunk jól állja a sarat a megyei fordulókban, 
azonban a szerencse a tie-breakek tekintetében elpártolt 
eddig tőlünk. A FEHÉRVÁR KISKÚT TK és a SZA-
BADEGYHÁZA TK ellen is rövidített játékban marad-
tunk alul 4-3 arányban, azonban a fehérvári SKIZ csapa-
tát 6-1 arányban győztük le. Az esős időjárás miatt május 
18-án elhalasztott AGÁRD TC elleni mérkőzésünket vár-
hatóan szeptember 8-án tudjuk lejátszani.   

A még hátralévő fordulók:
5. forduló: 2019. szeptember 7. (szombat 9.00)
Mór SE – Fehérvár Kiskút TK 

(helyszín: Agárd Parkerdő, 2019. 09. 08)
Skíz TK – Bregyó TE 

(Helyszín: Székesfehérvár, Bregyó köz)
Szabadegyháza TC – Agárdi TC
Tordas SE – Martontenisz SE

6. forduló: 2019.szeptember 14. (szombat 9.00)
Fehérvár Kiskút TK – Agárdi TC
Mór SE – Skíz TK (helyszín: Agárd Parkerdő)
Tordas SE – Bregyó TE
Marontenisz SE – Szabadegyháza TC

7. forduló: 2019. szeptember 21. (szombat 9.00)
Agárdi TC – Bregyó TE
Mór SE – Tordas SE 

(helyszín: Agárd Parkerdő, 2019. 09. 22)
Szabadegyháza TC – Fehérvár Kiskút TK
Skíz TK – Martontenisz SE (helyszín: Martonvásár)

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.

TAKARÍTÓNŐT KERESEK 
heti 2, 3 napra, 8 órában Gyúróra.  

Tel.: 06309055901

ÁLLÁSHIRDETÉS

2019.09.14.
Martonvásár-Tordas Bajnoka, 

verseny a vándorserlegért 

2019.09.28.
XXII. Tordas Kupa szezonzáró 

és TORDAS SE 100 házi verseny

VERSENYNAPTÁR 2019.
MARTON-TORDAS  
BAJNOKA 2019.
Kiváló hangulatban zajlott az MV Open/Marton-Tordas 
versenyünk, amelyen idén kifejezetten erős mezőny jött 
össze. A bajnok Szűcs Bence lett, megelőzve Jáger Zolit, 
Faragó Zsoltot és Rittler Gábort. A párost Rittler Gábor 
nyerte Hallósy Miklóssal, második Somlói József és 
Jozsef Orosz, harmadik pedig Jáger Zoltán, Faragó Zsolt 
és Hoffmann Márton, Sárdi Tamás lett. A vígasz ver-
senyt tordasi versenyző, Somlói József nyerte. Gratulá-
lunk! Mindenkinek köszönjük a részvételt, augusztusban 
folytatjuk.

A szabadegyházi mérkőzésen szereplő csapatunk: Hernádi 
Sanyi, Tóth Kata, Tóth Gábor és Somlói József – a képről 
hiányzik Vígh Miklós
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Keressük a tordasi háztartások legked-
veltebb ételeit bármilyen kategóriában, 
a dédi sütijétől kezdve, a villámgyors 
vacsora megoldásokon át, az egyre nép-
szerűbb vegán ínyencségekig.

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem 
a hagyományos töltött káposzta vagy 
rántott hús, és szívesen megosztaná a Kis-
bíró hasábjain, küldje el fényképpel, név-
vel 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 kisor-
solunk 1 db 10.000 Ft értékű vásárlási 
utalványt. 

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

RECEPT FÓRUM

R
E

C
E

P
T

Előző havi megfejtés: a tornaterem bejárata

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!

DIÓS KOSÁRKA (1 adag kb. 30-35 db)

Tészta: 

A hozzávalókat összegyúrjuk, egyforma gombócokat készítünk 
belőle, és kibéleljük velük a sütőformákat. 

Töltelék: 

A tojásfehérjéket felverjük, belekeverjük a többi hozzávalót, és a hab-
bal megtöltjük a kosárkákat. 
180 fokos sütőben 14 perc alatt megsütjük. 

R
E
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?

• Kosárka sütőformák 
• 15 dkg vaj 
• 30 dkg liszt 

• 4 tojássárgája 
• 1 kk szalagáré 
• 1 kanál tej (ha kell) 

• 30 dkg darált dió 
• 20 dkg porcukor 

• 1 cs vaníliáscukor 
• 4-6 tojásfehérje 



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

Szept. 17. K

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

SZELEKTÍV

Szept. 26. Cs

ÜVEG

Szept. 18. Sze

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz


