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T KEDVES TORDASIAK!

Egy faluban élni más, mint egy városban. Családia-
sabb. Jobban ismerjük egymást, mindenki mindenkinek 
köszön, akivel találkozik (legalábbis kellene). Jobban 
magunkénak tekintjük a környezetünket, az utcánkat, a 
települést. Legalábbis erre kellene törekedni. Szerencsére 
sokan vannak, akik így gondolkodnak, igényesek nem-
csak magukkal, a lakásukkal, a házukkal, hanem a kör-
nyezetükkel szemben is. Köszönjük, hogy segítik szebbé 
tenni Tordast! Egy részben rajtunk is múlik, hogy mi van 
körülöttünk, hogyan élünk. Az idősebb Tordasiaknak ez 
természetesebb. Nekik nem mindegy, milyen nagy a fű a 
kerítésük előtt, el lehet-e közlekedni a járdán, zavarják-e 
a fák lelógó ágai mások közlekedését. Nekik az a normá-
lis, ha mindezeket rendbe teszik, gondozzák, és egy kicsit 
büszkék is arra, hogy megteszik, és hogy milyen rendes 
a portájuk. Nyilván nekik több idejük van, de akkor is 
minősíti az ott lakót az, ha a levágott ágak napokig ott 
hevernek a járda mellett úgy, ahogy leestek, a fák alatt 
csak meghajolva lehet közlekedni, vagy nagy bokor gyom 
virít az árokban. Beszélhetünk a köztéri szemetesekről is, 
melyet hetente egyszer péntekenként ürítenek az önkor-
mányzat emberei, és aminek az elszállításáért ugyanúgy 
fizetünk, mint bárki más. Ezeket azért telepítettük, hogy 
a sétálás közben keletkezett szemetet, ne összevissza, 
hanem ezekbe helyezzék. Vannak azonban olyanok, akik 
rendszeresen, már szombaton egy-egy zsák kommunális 
hulladékot tesznek egyes szemetesbe, így azokba mást 
betenni már nem lehet, és ott csúfoskodik egész héten. 
De láttunk már kisautót, medence fóliát is mellette (mert 
nem fért bele). De beszélhetünk ugyanígy a temetőben 
és az Öreghegyen lévő illegális szemétlerakásokról is. A 

közösség nagy része tudja, hogyan kell viselkedni, néhá-
nyan vagy nem tanulták, vagy elfelejtették, vagy nem 
érdekli őket. Nagy valószínűséggel nem is olvassák az 
újságot, nem hallják meg, hogy róluk van szó. Próbáljunk 
meg közösen hatni rájuk, hátha…

Közben haladnak a beruházásaink, folyik a zöldterü-
leteink karbantartása, ahol az önkormányzat brigádja 
teszi a dolgát. Még mindig megvan a létszámhiány a 
hivatalban is, amely jelentős többletterheket ró azt ott 
dolgozókra. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik 
szívesen és lelkiismeretesen szolgálnák a települést és az 
itt lakókat az önkormányzat valamelyik meghirdetett 
állásán. Folyamatos a pályázataink elszámolása, gyártjuk 
a beszámolókat, és készítjük elő az újabb fejlesztéseket. 
Ajánlatokat kérünk, azután kiderül, hogy bár nagyot 
emelkedtek az árak, mégis meg kell tudnunk valósítani 
a tervezett beruházást. Nyilván egyszerűbb lenne az élet, 
ha nem foglalkoznánk ennyi mindennel, de a település is 
szegényebb lenne egy csomó dologgal. Még nagyon sok 
elképzelésünk, sok feladat van, de az idő, a pénz és a leg-
inkább a munkaerő hiánya lassítja a megvalósítás ütemét.

Az iskolai fenntartásváltáshoz az illetékes miniszter 
május végén hozzájárult, így a következő időszak fela-
data az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése.

Június hónap elején a pedagógusokat ünnepeltük, mun-
kájukra emlékeztünk. Köszönjük az óvó néniknek, dadu-
soknak, tanítóknak, a tanár néniknek, bácsiknak, és az 
őket segítőknek az áldozatos munkáját, türelmét és szere-
tetét, akik a jövő nemzedékét készítik fel az életre! Ebben 
azonban nekünk is van egy kis szerepünk, hiszen ha 
nem is az intézményekben, de otthon, társaságban mi is 
tudunk hatni rájuk viselkedésünkkel, példamutatásunk-
kal vagy egy-egy kedves, jó szóval. Akkor tegyük is meg!

 � Juhász Csaba polgármester

A végéhez közeledik 
az Egészségház I. üteme
A júniusi beköltözés érdekében felgyorsultak a munkála-
tok az Egészségházban. Az álmennyezet elkészülte után, 
teljes gőzzel folyik a helyiségek belső festése. Elkészültek 
a falak csempeburkolata és elkezdődött a padlóburko-
lat készítése is. Közben a külső homlokzaton helyükre 
kerültek a párkányok és elkészült a külső homlokzat és 
a lábazat vakolása is. A belső udvaron a járda mellett 
kialakítottuk a vizet elvezető csatornát, a befejezéséhez 
közeledik a járda és a gyeprácsos parkoló készítése is. 
Mivel ezekből jelenleg rengeteg fogy, sajnos meg kell vár-
nunk a gyár által vállalt június végi határidőt, amikorra 
megérkezik a még hiányzó mennyiség. Az udvaron két-
soros parkoló kialakítását terveztük, ahol az épületben 
dolgozókon kívül még közel 10 parkolóhelyet alakítunk 

ki. A közöttük lévő kiszolgáló út szélességét a kényelmes 
közlekedés miatt 7 m-re terveztük, így reméljük, köny-
nyebben fogják tudni használni a területet. A június végi 
átköltözés után pár hónapig csak az udvaron keresztül 
lehet majd megközelíteni az orvosi rendelőt és ide költö-
zik a védőnői szolgálat is.
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KEDVES TIMI !
Váratlanul jött lemondásod kapcsán nem a ciklus végén, 
hanem közben vagyok kénytelen megköszönni munkádat, 
egy időszak lezárását. Köszönöm, hogy együtt kezdhet-
tünk el egy új korszakot a település életében, ami most 
már teljesen látható, hogy hova vezetett. Köszönöm, hogy 
segítettél egy új, pénzügyi szemléletet adni a település 
hatékony, stabil gazdálkodásához, melyen ugyan mindig 
van mit javítani, de az utóbbi években alapja volt az egész 

önkormányzat sikeres működésének. Köszönöm, hogy 
támogattad fejlesztési elképzeléseimet és együtt örülhet-
tünk a megvalósulás sikereinek. Itt köszönöm még minda-
zok munkáját is, akik ezeket előkészítették, és részt vettek 
a lebonyolításban. Sorsdöntő évek voltak ezek és csak azok 
tudják ezt valóban értékelni, akik ezt megélték.
Kedves Timi! Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk és 
továbbra is igyekszünk megszolgálni a belénk vetett bizalmat!

 � Juhász Csaba polgármester

KEDVES  
TORDASIAK!

Mint arról már bizonyára többen értesültek, 2018. május 
14-én lemondtam helyi önkormányzati képviselői mandátu-
momról. Döntésem nem egy hirtelen elhatározás, hanem egy 
másfél-két éve tartó folyamat eredménye, így sajnos e cikk 
keretei nem engedik meg a részletes indoklás ismertetését. 
Szívesen elbeszélgetek azonban személyesen bárkivel, akit 
érdekelnek döntésem okai.

Szeretném megköszönni szülőfalum lakosságának, hogy 3 
cikluson keresztül megtisztelt egyre növekvő bizalmával. Sze-
retném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik segítették 
településünk felemelkedését. Akik az első, rendkívül nehéz idő-
szakban vállukra vették a terhet a megválasztott képviselőkkel 
és polgármesterrel együtt, és segítettek kiemelni a kátyúban 
rekedt „szekeret”, hozzájárultak ahhoz, hogy ismét a kijelölt 
úton haladhasson a közös cél irányába. Azt gondolom, hogy 
az elmúlt 12 év fejlődési pályája a rendelkezésre álló forrásokat 
figyelembe véve egyedülálló az egész országban. Méltán lehe-
tünk büszkék tehát a közös eredményekre, amit fáradságos, 
kemény, állhatatos munkával értünk el. Lehetetlen felsorolni 
mindazokat, akik ebben részt vállaltak, ezért meg sem kísérlem, 
de szeretnék kiemelni három embert. Rácz József Öcsi és Bucsi 
István mindhárom cikluson keresztül mellettem ültek a testü-
letben és együtt harcoltunk, amikor kellett. Nagyon köszönöm 
Nekik, hogy számtalan döntéseink során egy kicsit más szem-
szögből is láthattam az okokat és következményeket, és a kriti-
kus időszakokban sem hátráltak meg. Köszönöm Petz Ernőnek, 
aki először képviselőként, majd bizottsági tagként folyamatosan 
segítette a munkánkat, akinek megérzéseire, tanácsaira bátran 
lehetett támaszkodni. Köszönöm a támogatását, a megerősítést, 
és hogy bármikor fordulhattam hozzá az ügyes-bajos dolgokkal.

Persze a legnagyobb köszönet a szűkebb és tágabb csalá-
domat illeti, akik végig támogattak és segítettek jól elvé-
gezni a munkámat, valamint elviselték a megbízással járó 
hátrányokat. 

Önkormányzati képviselőnek lenni nem mindig egyszerű 
feladat. Főleg akkor nem, ha olyan emberek útját kell állni, aki-
ket a nyereségvágy hajt, és nem a falu jövője. Sokszor kaptunk 
hízelgést, aztán fenyegetést, lejáratást, rosszindulatú pletykákat, 
volt hogy saját családtagjaim kerültek hátrányba egy-egy döntés 

után, volt hogy a házam előtt ordibáltak, miközben a gyerekeim 
aludtak, még az autóm is megkapta a magáét. Nehéz volt úgy jó 
döntést hozni, hogy a képviselői ablakok alatt tüntetés zajlott, 
netán éppen a TV2 kameráját nyomták az arcunkba, vagy ami-
kor az általunk kiírt népszavazást tették országos irányított stú-
dió-„beszélgetés” tárgyává (ahol meg kellett jelenni!), és amikor 
cégünk vezérigazgatója felhívott, hogy miért vagyunk az Index 
címlapján. Idővel persze beigazolódott, hogy jó döntéseket hoz-
tunk a nyomás ellenére is, és nem a hangoskodóktól való félelem 
irányította cselekedeteinket, hanem falunk szeretete, a többség 
érdeke, és egy erkölcsi mérce. 

Köszönetet nem várhat az ember egy ilyen munkáért (és 
nem is vár), de azért jól esett, amikor megszorították a kezem, 
és elismerésüket fejezték ki az elért eredményekért. Az is elis-
merést jelent, hogy a mai napig a tordasiak nagy része azt hiszi, 
hogy az önkormányzat a munkahelyem (és elcsodálkoznak, 
amikor elmondom, hogy valójában könyvvizsgáló vagyok egy 
multinál). Néhány keserű csalódás mellett azért olyan felemelő 
pillanatok is kijutnak az embernek képviselőként, mint például 
az új óvoda átadása. Soha nem fogom elfelejteni azt a képet, 
amikor a sok idegeskedés, csúszás, forráshiány, megfeszített 
munka, és a feljelentések nyomán elindult vizsgálatok után 
az építkezésben tevőlegesen részt vett közel 300 (!!!) tordasi 
önkéntes csillogó szemmel járt körbe a gyönyörű épületben, és 
büszkén mutogatta unokájának, gyermekének, hogy hol ado-
gatta fel a tetőcserepet, vagy melyik falat segített felhúzni. Az 
ilyen pillanatokért érdemes dolgozni, és persze gyermekeink, 
unokáink, dédunokáink, Tordas jövőéért!

További jó munkát kívánok képviselő-társaimnak és pol-
gármester úrnak, valamint minden utánunk következőnek. 
Kívánom, hogy csak olyan képviselője legyen a településnek, 
aki magáénak érzi a falut, semmiféle anyagi érdek nem befo-
lyásolja, felelősségteljesen tud dönteni, tudásával, tapasztala-
tával képes hozzátenni a működéshez, és a többség érdekeit 
tartja szem előtt.

Egy idézettel szeretném zárni soraimat, ami 2006-ban 
hangzott el azon a jelentőségteljes napon, amikor több, 
hasonló gondolkodású tordasi polgár összegyűlt, hogy 
magunk közül kiválasszuk azokat a jelölteket, akik aztán 
együtt kiálltak az önkormányzati választáson, és fordulatot 
hoztak településünk életében. Remélem mindenki emlékszik 
ezekre a szavakra, aki akkor ott volt: „a tökéletességet nem 
elérni kell, hanem törekedni rá!”      

 � Hajbin Tímea
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Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 

Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten 

szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a 06 

70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves 18-54 éves 55-59 éves 60-69 éves 70-79 éves

57 71 201 91 1 105 138 235 107

FELHÍVÁS INTERJÚK 
KÉSZÍTÉSÉRE
Keresünk olyan lelkes, írói hajlammal rendelkező önkén-
teseket, akik kedvet éreznek arra, hogy színesebbé tegyék 
falunk újságját. Elsősorban interjúk készítése lenne a 
feladat, de egyéb kreatív ötletekre is nyitottak vagyunk. 
Olyanok jelentkezését várjuk, akik meglátják az értéke-
ket, és közvetíteni is tudják a falu közössége felé.
Jelentkezni lehet email-ben a kisbiro@tordas.hu címen, 
vagy személyesen Juhász Csabánál a Polgármesteri 
Hivatalban.

A tordasi fiókgyógyszertár 2018 július 23-tól 
27-ig szabadság miatt zárva tart.

GYÓGYSZERTÁRI HÍREK

TORDAS LAKOSSÁGSZÁM ADATAI - 2018
2016. JAN. 1. 2017. JAN. 1. 2018. JAN. 1.

2 078 2 059 2 073

80-X éves 0-17+60-X 20-30 éves 0-17 éves 18-59 éves 60-X éves külterületi lakos

68 830 243 420 1 243 410 80

ISKOLAI HÍREK
2018. június 15-én az ünnepélyes tanévzáróval, illetve 
végzős diákjaink ballagásával befejeződött a 2017/2018-
as tanév.

Köszönettel tartozunk a kedves Szülőknek, a Szülői 
Munkaközösség tagjainak, illetve elnökének a tanév 
folyamán nyújtott segítő munkájáért.

Köszönetet mondtunk a Polgárőrség minden segítő 
tagjának, hogy egész tanévben gondosan felügyelték az 
iskola környékén a közlekedést.

Nehéz, sok munkával, feladattal és programokban 
bővelkedő tanévet tudhatunk magunk mögött. Dicséret 
illeti diákjainkat a kitartó, szorgalmas munkájukért. A 
búcsúzó nyolcadikosoknak kívánunk sok sikert, sok szép 
élményt új iskolájukban.

IS
K

O
LA
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Néhány információt szeretnénk még megosztani, ame-
lyek a sűrűsödő év végi teendők között elmaradtak.

A „Western falu” rajzpályázatán a 3. b osztály belé-
pőt nyert, ezt május 29-én használhatták fel. Élmények-
kel teli napot töltöttek itt el. Köszönjük szépen!

A „Gyors ész, hamar kész” matematikai-logikai 
vetélkedő területi fordulóján 3. osztályos csapatunk II. 
helyezést ért el.
A csapat tagjai: Albert András  3. a
 Hüber Effi  3. b
 Szabó Csaba  3. a
 Szabó-Komoróczki Csenge 3. b
 osztályos tanulók voltak. Gratulálunk!
A 3. osztályosok szépkiejtési versenyén a következő ered-
mények születtek:
I. helyezett  Sármay Janka 3. b
II. helyezett  Szabó Csaba 3. a
III. helyezett  Parrag Petra 3. b
 Szabó-Horváth Hanga 3. a
A 3. b osztály egy pályázati lehetőséggel június 4-én elju-
tott az Országos Széchenyi Könyvtárba, ahol szemé-
lyesen találkozhattak Berg Judit írónővel és Rumini olvas-
mányukkal kapcsolatos foglalkozásokon vehettek részt.
Az Arany János Alapítvány általános iskolások szá-
mára kiírt rajzpályázatán Hajbin Sára és Szabó Kinga 
7. osztályos tanítványaink a zsűri különdíját kapták, s 
munkájuk megjelenik a kötetben. Balogh Annamária 2. 
osztályos tanítványunk szintén a zsűri különdíját nyerte 
el, rajza a kötetborító montázsképen fog szerepelni. Gra-
tulálunk a lányoknak, büszkék vagyunk rájuk.

„Alkoss velünk, alkoss nekünk” című rajzpályázaton, 
melyet a martonvásári Pápai Ágoston iskola hirdetett meg
Botta Ábel 3. osztályos tanítványunk  II. helyezést
Botta Sára 6. osztályos tanítványunk  II. helyezést
Tóth Zita 5. osztályos tanítványunk  III. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez.

Kedves Szülők!

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK AZ ISKOLÁBAN:

Minden héten szerdán 9:00-12:00 óráig ügyeletet 
tartunk. Esetleges ügyintézéseikkel ekkor keressék 
iskolánkat a nyár folyamán.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYÜNKET 

2018. szeptember 3-án 8:00 órai kezdettel tartjuk.
Mindenkinek kívánunk szép nyarat, jó pihenést, sok 
szép élményt.

A KÖNYVTÁR nyáron is várja a kedves olvasni 
vágyó gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

Nyitvatartási rendje a következő:

Hétfő:  12:00-17:30
Kedd:  8:30-14:00
Csütörtök: 12:00-17:30
Péntek:  12:00-17:30
Szombat:  8:00-11:00

 � Somfai Sándorné ig.h.
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BARTOS ERIKA: 
GYÜMÖLCSKOSÁR

Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!

Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,
akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!

Falatozz a földről epret,
dús bokorról málnát,
tálba szedd a sötét szedret,
vödörbe a szilvát!

Barackfának tetejéről
integess a Napnak,
szőlőtőke ezer fürtjét
puttonyodba dobjad!

Végül itt egy görögdinnye,
hatalmas, zöld labda,
gurítsd haza, úgysem fér be
gyümölcskosaradba!

Ó
V

O
D

A

Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kíván a Tordasi 
Mesevár óvoda gyermekei és dolgozói!

Ismét egy jó hangulatú sportos délelőttöt töltöttünk el 
március 24-én az iskola szervezésében. Családi délelőtt 
volt, hiszen a legkisebbektől a nagyobb távot futókig 
mindenki megtalálhatta a maga versenyszámát. A távok 
barátiak voltak, bárki által teljesíthetők. Évről évre egyre 
népszerűbb ez a program. Egyrészről azért, mert a futó 
érkezhet családdal, hiszen a gyerekek sok érdekes prog-
ram közül válogathatnak, másrészről azért mert értékes 
ajándékokat lehet nyerni a dobogósoknak, vagy a szeren-
cséseknek a tombolán. Azonkívül a legbájosabb befutóér-
meket mi osztjuk, hiszen ezeket a gyerekek saját kezűleg 
készítik, tervezik.

Mindig kiemelik a futók a tordasi vendégszeretetet, 
hiszen idén is készült szendvics, volt otthonról hozott 

sütemény, és a csípős idő miatt helyben, üstben készült 
forró tea. A melegedőben a fellépő gyerekek tették élveze-
tesebbé a várakozást.

A sok visszatérő futó miatt az ötödik jubileumi alka-
lommal a leghosszabb 13 km-es távon hatszoros volt a 
nevezés az első évhez képest. A szervezők sok dicsérő 
szót kaptak, csak egyet szeretnék kiemelni közülük:

“Nézve a bejegyzéseket, csak ámulok, és melengeti a lelkemet, 
hogy milyen sokan mellé álltak, és támogatták ezt jó kis ren-
dezvényt, a jótékonysági futást a tordasi iskolás gyerekekért. 
Én tavaly voltam először ezen a futáson, de tervezem jövőre 
is, és már tudom azt is, hogy mit fogok a legjobban várni. A 
befutócsomagban lapuló kis érmet, amit a gyerekek készítenek 
nekünk.“ (Szeifertné Tóth Erika)

V. JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS TORDASON
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És akik az ügy mellé álltak, segítettek, adakoztak. Köszönjük:

Akadémiai Nyomda
Baksai Adrienn
Chipita
Cifra Pince
Cselikovics Herta
Csodák Palotája
Enis Pékség
Etyeki Kúria
Feldhoffer Virág
Fusion Játszóház
Für Elise Kávézó
Gaál Tamás
Hajbin Család
Dr. Harbula Ildikó
Heineken
Heiter és Társa Kft
Herbalife
Hóka Lovarda
Kaja.hu
Káplár Gym
Kastély Cukrászda

Katus Művek
Koronás Cukor
Körös. Maros Nemzeti Park
Láng Katalin
Lövei Eszter
Macska Panzió
Martontej
Megértesz Szövetkezet
Nissan Gablini
Norbi Update
Panyolai Pálinka
Parrag család
Pikantó Étterem Tata
Pizza Sziget
Porcz család
Presztizs Sport
Rácz 98 Bt
Sajnovics János Általános Iskola 
tanárai és diákjai és volt diákjai
Sió
Sirály Panzió Tata

Sprint Futóklub
Szabó Erik
Szarvasi Arborétum
Szilassy család
Tanuszoda Érd
Tatabányai Gyémántfürdő
Tatai Fényes Tanösvény
Tatai Patara
Teremtőkert
Tordasi Benzinkút
Tordasi Futóklub
Tordasi Önkormányzat
Tordasi Zöldség Gyümölcs Üzlet
Turda Sándor
Traxpace
Varga Gabi és családja
Velence Spa
Víz-Zene-Virág Fesztivál Tata
Vető György
Völgyi család
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TÁJÉKOZÓDÁSI  
VERSENY TORDASON
a Tájfutás világnapja alkalmából

2018. május 23-29. között tartották a Tájfutás Világnap-
ját, melynek keretében Tordason is megrendezésre került 
két verseny. A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség 
(IOF) célja, hogy az eseményen keresztül kedvet teremt-
sen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, megismer-
tesse a tájfutás izgalmas sportját.
Mi is a tájfutás?
A tájfutásban a tájékozódás a lényeg, térképpel. És ter-
mészetesen a futás, erdőben, mezőn, bozótosban vagy 
tisztáson, hegyen vagy a pusztában és egyre gyakrabban 
városokban is. 
A tájfutás, vagy egy kicsit pontosabban a tájékozódási 
futás az a sport, amihez jó fizikai és szellemi teljesítmény 
egyaránt szükséges, hiszen nemcsak gyorsan kell futni, 
de gondolkodni is szükséges, a térképjelek alapján tájéko-
zódni és megtalálni a pontokat.
A tájfutás ugyanakkor egy remek játék, kincskeresés, 
amihez nem kellenek modern eszközök, mobiltelefon 
vagy GPS, csak egy térkép és egy tájoló.
A tájfutás családi és zöldsport.

Tordason május 28-án négy változó hosszúságú és nehéz-
ségű pályán futhattak délelőtt az általános iskolások, 
délután szabadon felnőttek és gyerekek. Május 29-én 
délelőtt az óvodások egy térkép nélküli, úgynevezett 

„pontbegyűjtős” kalandon vehettek részt, és kereshették 
a bólyákat. 
HELYEZÉSEK
Az általános iskolások délelőtti futását a 4 különböző 
nehézségű pályán értékeltük, külön a lányokat és a 
fiúkat. A nevek utáni zárójelben a futott időt látható 
„perc:másodperc” értékek.

„A” pálya (leghosszabb és legnehezebb pálya).
Lányok

1. Tóth Johanna 7/a (14:55)
2. Süller Márta 7/a (16:28)
3. Szabó Kinga 7/a (16:28)

Fiúk:
1. Pajer Zalán 7/b (8:51)
2. Ulrich Bence 8/ (10:05)
3. Magera Balázs 7/a (11:16)

„B” pálya: 5-6. osztályosoknak.
Lányok

1. Tóth Boglárka 5/b (11:00)
2. Varga Vivien 5/a (11:59)
3. Szántó Krisztina 6/b (13:40)

Fiúk:
1. Rácz Dániel 6/a (10:30)
2. Czirok Márton 6/a (10:33)
3. Szabó Levente 5/a (11:14)

„C” pálya: 3-4. osztályosoknak.
Lányok

1. Szabó-Komoróczki Csenge 3/b (7:20)
2. Albert Sára 4/a (9:17)
3. Kuti Eszter 4/a (9:18)

Fiúk:
1. Takács Barnabás 4/a (7:30)
2. Szabó Buba 4/a (8:08)
3. Bóta Dávid 3/b (9:15)

„D” pálya. (Az osztálykirándulások miatt csak az 1/a 
osztály vett részt a programon.)
Lányok 1. helyezett: Ribi Iringó 1/a (6:51)
Fiúk 1. helyezett: Vető zsombor 1/a (7:56)

A térképolvasás izgalmas, de elsőre talán nem is olyan 
egyszerű feladat. Az elért eredményekért minden részt-
vevőnek szívből gratulálunk!

A tordasi rendezvény létrejöttét számos önkéntes fel-
ajánlás tette lehetővé. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani:
Hegedűs Ábelnek (Ábel Térképészeti Kft.) a tordasi táj-
futó térkép elkészítéséért.
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APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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. Fizetés a megjelenés után történik, az árak 
tartalmazzák az áfát.

Fűkaszálást vállalok rövid határidővel.
Természetesen számlaképes vagyok!
Fűkaszálás ingyenes kiszállással, 

15 Ft/négyzetméter áron.
A fűkaszálás gereblyézést, elszállítást, 

kertrendezést, bozótvágást nem tartalmaz. 
Nagyobb területek esetén kedvezményt tudok adni.

Tel.: 06-20-221-7461

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
Tőzsér Sándor temetésén részt vettek, 

fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

POLGÁRŐR HÍREK
Már hatvan főt meghaladó tagságunk jelentős része aktív, 
és rendszeres szolgálataival járul hozzá településünk 
biztonságának megőrzéséhez. Vannak, akik többet, és 
vannak, akik kevesebbet tudnak tenni a közösségért, de 
mindenkinek a munkájáért köszönet és elismerés jár. Rit-
kán adódik lehetőség, hogy polgárőreink közül egyesek 
magasabb szintről is elismerésben részesüljenek.

Június 2-án, Velencén tartotta a Fejér Megyei Polgárőr 
Szövetség az évenként megtartott Megyei Polgárőr 
Napot. Ezen Simon Ferencné és Márki Ferenc „Év pol-
gárőre” kitüntetést vehetett át.

A kitüntetett polgárőreinkre büszkék vagyunk, évek 
(évtizedek) óta aktív tagjai szervezetünknek. Lelkes, 
áldozatkész munkájukkal, a szolgálatok ellátásával érde-
melték ki rá mostani kitüntetésüket. Kívánjuk, hogy 
még sokáig legyenek ilyen hasznos tagjaink, és segít-
sék továbbra is munkánkat. Reméljük, hogy a jövőben 
további tagjaink is hasonló elismerésben részesülhetnek.

Képeink a kitüntetetteket és a kitüntetéshez kapott 
oklevelet ábrázolják. 

A Tordasi Polgárőrség vezetősége nevében:
 � Andorfy Ottó
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A Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek a több száz 
színes térkép, jelölő karton és emléklap biztosításáért.
A Silvanus Sportegyesületnek és a Kőbányai Barangolók 
Sportegyesületnek a pályakitűzéshez szükséges felszere-
lés biztosításáért.
Komoróczki Andrásnak a pályák kialakításáért, a rendez-
vény lebonyolításáért. 
Komoróczki Andrásnénak a rendezvény lebonyolításáért.

További tájfutó, és tájékozódási túraversenyekről ezeken 
a honlapokon keresztül értesülhetnek az érdeklődők: 
www.tajfutas.hu és www.turaversenyek.hu
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Tordas több látnivalóval is rendelkezik, helyi, illet-
ve műemléki védelem alatt álló épületek - elsősor-
ban közintézmények, illetve vallási épületek - őrzik 
a térségre jellemző, hagyományos építészeti voná-
sokat.

A település egyik legnagyobb értéke, hogy a telepü-
lésközpontban megjelenő hagyományos és egységes 
utcakép fennmaradt. A széles utcák, a földszintes 
épületek megjelenésükben, kialakításukban és be-
építési módjukban máig tükrözik a hajdan kialakult 
településképet.

A település legértékesebb látnivalói a két templom, 
a Sajnovics-kastély és a Hangya szövetkezet egykori 
épületei.

Sajnovics-, később  
Batthány–Dréher-kastély

A Szent László-patak partján, az egykori birtokhoz 
tartozó park szélén, volt gazdasági épületei között 
áll a Sajnovics-, később Batthyány-Dréher-kastély. 
A szélesen terpeszkedő, szerteágazó kontúrral ren-
delkező kastély építését a XVIII. században a Saj-
novics család kezdte el. A barokk épületkomplexum 
az évek alatt több átépítésen is átesett. 1864-1875 
között rövid ideig a Batthyányaké, majd 1875-től a 
Dréher család tulajdonába került. Romantikus stí-
lusban a XIX. sz. második felében alakították át. 

12 14
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HANGYA MOZGALOM

Hangya Művelődési Ház

Az épület az 1930-as években épült. 2013-ban az épületet teljesen felújították, benne korszerűen 
felszerelt funkcionális tereket alakítottak ki: új hangstúdió épült, előadóterem, könyvtárterem, 
internetes helyiség, iroda, tálalókonyha. Az átalakítás során törekedtek a Hangya építészeti örök-
ség megőrzésének és az új funkcionális terek kialakításának összehangolására. Bejárata előtt, 
az eredeti helyén, ismét Almási Balogh Elemér, a Hangya Szövetkezeti Mozgalom magyarországi 
megteremtőjének mellszobra áll. Az épület régi, patinás külsejével, modern belső elrendezésével 
és korszerű technikai felszereltségével várja az érdeklődőket.

Fajtakísérleti Állomás épülete

A Szabadság út mentén a település életében jelentős változást hozó Hangya Szövetkezet épülete 
az 1930-as években népi építészeti elemek felhasználásával épült. Az épületben napjainkban a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Tordasi Növényfajtakísérleti Állomása működik.

Tornaterem és egészségház

A Hangya szövetkezeti székház felépítése után hatalmas lendülettel megindult a mintafalu és 
a gazdaság kialakítása a faluban. 1943-ban épült fel az egészségház és napközi otthon. 2010-ig 
ebben az épületben kapott helyet az óvoda és a konyha. Jelenleg a tornaterem és a kiszolgáló 
helyiségein kívüli részeknek egy korszerű egészségházzá alakítása van folyamatban.

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 8-11. oldal
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Magtár

A központban lévő felújított Magtár az 1870-es években épült. A háromszintes épület téglány alakú, külső 
megjelenésében a kastély architektonikus díszítő elemeit, bástyaszerű fiatornyait, ívsoros oromfalát tük-
rözi vissza. Az utcaképnek értékes eleme. Az épület jelenleg magántulajdonban van és műemléki védelem 
alatt áll. 

Katolikus templom

A kastély szomszédságában található templomot 1755 és 1759 között II. Mátyás építette. Az északkeleti 
tájolású barokk római katolikus templomot a közelmúltban restaurálták. Környezete gondozott, előkertjét 
Szent Anna és Nepomuki Szent János szobra díszíti.

Evangélikus templom 

Az 1790-ben épült egyhajós, homlokzati tornyos templomot többször renoválták. A templom teljes külső 
renoválása, a tető és a torony rendbetétele pályázati támogatásból, egyházkerület által nyújtott segítség-
ből és a hívek felajánlásából valósulhatott meg. Szomszédjában található az 1930-as években épült régi 
evangélikus iskola, melynek épületét ma községi és iskolai könyvtárként, valamint iskolai oktatás céljára 
használnak.

2015
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Öreg temető

A temető keleti, visszaerdősült részén XIX-XX. századi síremlékek találhatók.

Tájház

Egy néprajzi emlékház létesítése már az 1970-es években is felvetődött, de legkorábban a 
rendszerváltást követően, a 90-es évek közepétől kezdődött el a helytörténeti anyag gyűj-
tése a majdani kiállítóhely számára. A tordasi Értékmegőrző Egyesület a falu lokálpatrióta 
lakóival, azok anyagi, szellemi támogatásával 2010-ben építette meg a Tájházat a falu ha-
tárában.

Cifra-híd

A falut lakóterületét kettévágó Szent László-patakon több híd is épült, melyek közül a Cif-
ra-híd a szántóföldek elérését biztosította. Az 1878-ban épült mészkőből faragott hidat 
2001-ben újjáépítették. A restaurálást Pintér József agárdi kőfaragó mester végezte el.

Cifra pince

Tordas napjainkban is borvidéki település, az Etyek-Budai Borvidék részeként a helyi gazdák 
mintegy 17 hektár szőlőn termelnek. A köznyelvben "Cifra pince" néven ismert, a XIX. szá-
zadban épült boros pince 45 m2 nagyságú présházzal és két részből álló terméskőből kirakott 
pincéből állt. Az épület 2007-ben magánkézbe került, azóta felújították, átépítették, nap-
jainkban vendégházként működik.

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 8-11. oldal
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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Első Egyházközségi Tókerülő Túra

Május 12-én, gyönyörű tavaszi napsütésben lelkes csa-
patunk nekivágott az első közös Velencei tavi tókerülő 
túrának. A nap végén, mikor már a strandon pihentünk, 
megbeszéltük, hogy mindenki maximálisan elégedett a 
nap élményeivel, így szeptemberben újra tekerünk! Akik 
most valami miatt lemaradtak, ősszel csatlakozhatnak, 
ki ne hagyjátok!
Ezúton közhírré tétetik, hogy a legkisebb, 3 éves túrázó 
egy gyermekülésből nézelődve, alvás nélkül teljesítette 
a 33 km-es távot! Továbbá a tekerők közt három nagy-
csoportos óvodás is hősiesen kiállta a próbát, büszkék 
vagyunk rájuk! Megmásztuk a kilátót, fagyiztunk, fris-
sítőztünk a 3 beiktatott pihenőn. Kerényi Csaba gyakor-
lott tókerülő vezette a csapatot, és jó tempóban haladva 
balesetmentesen értünk a célba, a velencei korzóra, ahol 
jól megérdemelt ebéddel, fagyival, és fürdőzéssel zártuk a 
napot. Istennek legyen hála!                           

 � Borka Mária

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, Templom-
búcsú Gyúrón

A martonvásári plébániához tartozó egyházközségek 
tagjai, köztük mi is szép számmal vettünk részt a gyú-
rói templombúcsún. Ki négy-, ki kétkeréken érkezett 
a szentmisére, amit Jácint atya celebrált, de közös örö-
münkre Zoltán atya is részt tudott venni ünneplésünkön. 
A gyúrói hívek alkalmi gyermek-felnőtt schola zsoltár-
éneklésével és a szentmise utáni jóízű és vidám hangu-
latú agapéval leptek meg bennünket. Köszönjük a baráti 
fogadtatást!
A templombúcsú
Egyházunk lelki kincsei közé tartozik, hogy templom-
búcsúk engedélyezésével a hívek kegyelmi állapotban 
üdvösségükért, mások üdvösségéért igaz szándékkal tes-
ti-lelki erőfeszítést tehessenek. Sok helyen tárja fel Isten 
a Szentírásban, hogy Ő az egyedül, aki ismeri szívünk 
titkait, vágyait, pl. Szent Pállal a Római levélben: „Aki 
azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek 
kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten aka-
rata szerint. Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden 
javukra válik (…)” Továbbra is buzdítsuk magunkat és 
másokat is, hogy éljünk bátran és hittel Egyházunknak 
ezzel az ajándékával. 

A Szentháromságról dióhéjban…

Isten nem megközelíthetetlen istenség, nem az, akit az 
ember a világmindenségben valahogy megérez vagy akár 
össze is téveszt vele, és nem is egy hallgató istenség. „Nem. 
Isten az, aki feltárta előttünk legbenső lényegét, aki fel-
fedte előttünk szándékát …. Ő maga szólt, és önmagáról 
beszélt. Kinyilatkoztatta magát az emberek előtt, ő az 
Atya, Fiú, Szentlélek; az egy Isten, az élő Isten … Azáltal, 
hogy értünk munkálkodott, magához hívott bennünket, 
megismertette velünk magát.” H. de Lubac

Június 3. Krisztus Szent Teste és Vére, 
Úrnapja

Kora reggeltől díszítettük a templomudvart a szent-
misét követő körmenetre. Eucharisztikus szimbólu-
mokat, képeket raktunk ki virágszirmokból. Milyen 



13T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 8 .  j ú l i u s

csodálatos út Isten 
iránti szeretetünk 
e l m é l y í t é s é h e z 
Jézus Szívének, 
a Keresztnek, a 
Kehelynek, vagy 
a Lélek szimbólu-
mának - a galamb-
nak - a képét apró 
szirmokból kirakos-
gatni. Jövőre Te is 
gyere!

Ima a 2020-as  
Eucharisztikus  
Világkongresszusra:

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az 
önmagát értünk feláldozó és az Oltá-
riszentségben velünk lévő Krisztust 
felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátor-
ságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus 
ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa 
és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen

JÚLIUSI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró 
szombati előesti szentmise 18 óra)

 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte 
17.45-től gyóntatás

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

 � Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 20 30

Júli. 6. P Elsőpénteki szentmise 18.30, előtte 17.45-
től gyóntatás

EVANGÉLIKUS  
HÍREK
Hagyományos pünkösdi ökumeni-
kus koncertünkön ismét sokszínű 
zenei élményben lehetett részünk 
– kicsinyek és nagyobbak együtt 
zenéltek, énekeltek. Az alkalom 
csúcspontja idén is a katolikus és 
evangélikus kórusok közös éneklése 
lett; megélhettük a Szentlélek pün-
kösdi egységét.

Megható és felemelő ünnepi alka-
lom volt Pünkösd vasárnapi Istentisz-
teletünk, amikor konfirmandusaink 
családjuk és az egész gyülekezet előtt 
megvallották hitüket, családjaik 
körében először éltek az Úrvacsora 
szentségével. A Szentlélek erősítse 
meg és növelje hitüket!

Pünkösdi eseményeinkről részletes 
hang- és képanyagot a tordas-gyuro.
blogspot.hu oldalunkon találnak.

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Templomunkban minden 3. szerdán este 20 30-tól 
Szentségimádás: gyere és imádkozzunk együtt 
Jézus Krisztus áldó és szerető jelenlétében!
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

BOCSÁSS MEG, 
ÉS SZABADDÁ 
LESZEL!
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak” (Efezus 4:32)

Néhány évvel a náci koncentrációs tábor 
rettenetes eseményei után Corrie ten 
Boom egy gyülekezetben prédikált, és az 
istentisztelet után szembetalálkozott egy 
férfival, aki az egyik legkegyetlenebb őr 
volt a táborban. Ez az ember számtalanszor 
megalázta Corrie-t és nővérét, gúnyolta és 
szemmel „megerőszakolta” őket, amikor a 
fertőtlenítő zuhanyozás közben bámulta 
őket. Most ott állt előtte, felé nyújtotta 
kezét, és azt kérdezte: „Meg tud nekem 
bocsátani?” Corrie így emlékszik vissza:

„Ott álltam, hideg szorongatta a szíve-
met, de tudtam, hogy az akaraterő akkor 
is tud működni, ha a szívem fagyos. „Jézus, 
segíts!” - imádkoztam. Faarccal, gépiesen 
megragadtam a felém nyújtott kezet, és 
akkor hihetetlen dolgot éltem át. Meleg 
hullám indult el a vállamból, végigfu-
tott a karomon, bele egymás kezét fogó 
kezünkbe. Aztán úgy tűnt, ez a meleg 
megbékélés szétárad egész lényemben, és 
könnyeket csal a szemembe. „ Megbocsá-
tok neked, testvérem!” - kiáltottam teljes 
szívemből. Hosszú pillanatig szorítottuk 
egymás kezét, a volt őr és a fogoly. Soha-
sem éltem át olyan intenzíven Isten szere-
tetét, mint abban a percben.”

A Biblia azt mondja: „legyetek egymás-
hoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok 
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbo-
csátott nektek Krisztusban” (Efezus 4:32). 
Kinek esik nehezedre megbocsátani? 
Emelkedj felül érzéseiden, és bocsáss 
meg! Ha megteszed, felszabadítod önma-
gadat, és képes leszel az Úr békéjében és 
örömben járni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média 
UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése 
(honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob 
Gass. Magyar nyelven, negyed évre szóló 
kiadvány formájában megrendelhető az ala-
pítvány honlapján vagy a következő címen: 
Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf.: 33.

Fejér Megyei 
Gesztenyés 
Egyesített 
Szociális 

Intézmény

Tordas 
Gesztenyés út 1.

július 6. 
(péntek) 
15 óra

RENDSZERES ALKALMUNK 
(a nyári időszakban)

Vasárnap 10:00 Istentisztelet
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ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 2018.05.19

Zalaegerszeg adott otthont az idei Diák A-B-korcsoportos országos diákolimpia 
döntőnek. Iskolánkat és egyesületünket Tóth Boglárka képviselte ezen a versenyen, 
ahol újra bebizonyította, hogy ott van a helye az országos élvonalban.
Eredmény: Tóth Boglárka V. hely.
Sportegyesületünk és szakosztályunk nevében gratulálunk a színvonalas küzdel-
mekhez és az elért eredményekhez.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

TENISZ

NÉPES MEZŐNY A 
MANAGER OPEN  
TORDASI VERSENYÉN
2018. június 2.

A kilenc regionális tornából valamint a budapesti dön-
tőből álló XIV. Menedzser Teniszbajnokság Győrt és 
Vácott követő idei harmadik állomása a közkedvelt, fővá-
roshoz közeli tordasi sportközpont négy pályája volt. Az 
előnyös földrajzi koordinátákkal rendelkező Pest közeli 
település igen népszerű a teniszező menedzserek, üzlet-
emberek között. Bár a résztvevők száma a tavalyi évitől 
elmaradt, de a kis község mégis újabb csúcsot döntött. 
A torna országos jellege talán itt domborodott ki legin-
kább, hiszen a Bajnokság tizennégy éves történetében 
sosem érkeztek még egyetlen esetben sem ennyi helyről 
indulók. Ugyanis Tordason kívül Agárd, Budapest, Eger, 
Gyöngyös, Kecskemét, Martonvásár, Mór, Nyíregyháza, 
Százhalombatta, Vác és Veszprém azaz 12 város képvi-
seletében indultak a versenyzők. A csoport mérkőzések 
lebonyolításához ez évben is szükség volt a martonvásári 
kastély kertjében lévő három pályára. A nagy melegben 
éppen pihenő játékosok ugyanakkor szívesen húzódtak 
meg a Makovecz stílusban épült hangulatos klubházban. 

Az ünnepélyes megnyitó során Hámori Tamás alapí-
tó-versenyigazgató hangsúlyozta, Tordas lassan már foga-
lom a menedzser teniszezők között. Külön köszöntötte 
Amberger Árpádot a Menedzser Alapítvány szakmai felelő-
sét és Balázs Dávidot , a kuratórium tagját továbbá Mór első 
ízben induló versenyzőit, a Szilágyi testvéreket. Tóth Gábor 
klubigazgató elmondta nagy örömmel készítették elő a ver-
senyt, amely kiemelt szerepet játszik a település egyébként 
meglepően gazdag sport programjában. Ezt követően Fehér 
Sándor versenybíró ismertette a sorsolást és a játékrendet.

A Szuper kategóriába nevezett, már régóta versenyző, 
csapatbajnokságokon is résztvevő menedzserek között a 

párok két csoportban mérték össze tudásukat. Az egyik 
csoport győztese a hotel tulajdonos, egri Id. Hegyi József 
és párja Bozsik Attila lett. A második helyet a gyöngyösi 
vállalkozók párosa a Bengyel Zsolt-Asztalos Bence pár 
szerezte meg. Ebben a csoportban egy sajnálatos eset is 
történt, az eredetileg második helyre befutott budapesti 
Horváth Sándor, Ur Xavér kettős – Horváth Sándor a 
Bajnokság eddigi történetében sosem tapasztalt minősít-
hetetlen magatartása miatt – kizárásra került. Ügyét a 
Fegyelmi bizottság fogja hamarosan tárgyalni.

A másik ágon a tavalyi döntő nyertese, egyben a váci 
torna 2.helyezettje a gyöngyösi Ludányi Zoltán és a nyír-
egyházi Szabó Zoltán veretlenül lett csoport győztes. Itt 
a második hely a László Csaba (Agárd)-Galambos Gábor 
(Székesfehérvár) párosé lett. Az elődöntőben a gyöngyösiek 
szinte házi rangadóját az esélyesebb Ludányi-Szabó kettős 
nyerte, míg a másik oldalon szoros versenyben a László 
Cs.-Galambos G. győzedelmeskedett, akik a döntőben visz-
szavágtak Ludányiéktól elszenvedett korábbi vereségért, és 
megszerezték a torna győzelmet. Az ötödik helyet a kecs-
keméti Csávás István-Tóth Balázs duó nyerte el.

Az Amatőröknél három csoportra is szükség volt. Úgy 
állt össze a legjobb négy mezőnye, hogy az egyes csoport-
győztesekhez a legjobb csoportbeli második is csatlako-
zott. Az elődöntőben kisebb meglepetésre a móri vegyes 
páros Szilágyi Géza és Adél megverte a rutinos Amberger 
Árpád (Bp)-Virág Vendel (Veszprém) párost, míg a száz-
halombattai Dr. Szalai András-Dávid Roland kettős, a 
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Eredményesen zártuk 
a tavaszi fordulót
Remekül helytállt csapatunk a megyei csapatmérkőzése-
ken. A tavaszi négy mérkőzésből mindössze egyet veszí-
tettünk el, azt is 3 tie break hosszabbításban. A győztes 
fordulókban meggyőző fölényben játszottunk, de az 
egyetlen elvesztett mérkőzés végig izgalmas gémeket 
hozott és apró koncentrációs hibák miatt veszítettünk. 

Eredmények: 
Tordas - Fehérvár KISKÚT TC 6 - 1 
Tordas - Bregyó TC Fehérvár 3 - 4
Alba Bianca Fehérvár - Tordas 1 - 6
Szabadegyháza – Tordas 2 - 5

A felnőtt megyei meccseken két utánpótláskorú játéko-
sunk is bemutatkozott. Tóth Kata és Csepeli Tibor nagy-
szerűen megállták helyüket a rutinos játékosok oldalán 
és egyéniben is.

Parfüm Line ügyvezetője és a felső oktatásban dolgozó 
Urbán László a fővárosi párt győzték le, majd – ugyani-
lyen arányban – a döntőben Szilágyiékat is. 

Az ünnepélyes díjkiosztás során a győztesek a szoká-
sos kupákon és érmeken kívül a sóskúti Kőnig Étterem 
és a sukorói Boglya Csárda két-két személyes vacsora 
meghívását valamint a Roham nevű, egykori dunai 
gőzhajóra szóló, étkezéssel egybekötött, belépőjegyet 
nyertek. További díjak voltak a Béres Rt termékei, a 
Preciosa cseh kristálycég ékszerei, a Chivas whisky, a 
Palonyai pálinka, a Panda Security Kft szoftverje, a Piac 
& Profit ajándék csomagja valamint a Pauker Nyomda 
által készített művészi oklevelek. Az előző versenyhez 
hasonlóan itt is nagy sikert aratott a szervezők azon 
új elképzelése, hogy a szponzori ajándékok egy részét 
sorsolás útján lehetett elnyerni. A díjakat és az ajándé-
kokat Pintér Balázs, a Menedzser Alapítvány vezetője, 
Balázs Dávid, Hámori Tamás és Tóth Gábor adták át.

A versenyigazgató megköszönte Tóth Gábor és csa-
ládja szervező munkáját, Galgóczy Lajos tevékenységét, 
Fehér Sándor versenybírói munkáját. Köszönetet mon-
dott a még nem említett további támogatóknak, így 
a KPMG -nek, a Parfüm Line Kft-nek, a Dessewfy & 
Dávid és Társai Ügyvédi Irodának, az Óramű Kft-nek, 
a Viszlo Transz Kft-nek továbbá a Danubius Hotels Zrt-
nek. A viadal alkalmából az IT Business, a Behaviour 
valamint a Piac & Profit üzleti magazinok aktuális pél-
dányai is keresettek voltak. 

Az indulók közül többen jelezték már részvételi szán-
dékukat a Manager Open következő, a felújított Grand 
Slam Parkban június 16-án megrendezendő, budapesti 
régiós menedzser tornára. A tordasi viadal fotói a www.
manageropen.hu honlapon, és a tordasteniszklub face-
book oldalán egyaránt megtekinthetők.

 � Hámori Tamás

Tóth Kata és Dávid Zsolt a BREGYÓ TC elleni izgalmas páros 
meccs után

Ősszel három mérkőzés vár csapatunkra. Először a MÓR 
vendégei leszünk szeptember 8-án, ezt követi az Agárd 
elleni hazai mérkőzés, végül Martonvásárra látogat 
csapatunk.
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A VIZEK VESZÉLYEI
Alapszabály: Gyermek nem maradhat felügyelet nélkül 
a vízben/ víz közelében!
A vízen tartózkodásra, víziközlekedésre vonatkozó 
fontosabb szabályok
A szabad vizekben való fürdés
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet alapján:
A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, 
holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes 
tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében 
(a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a 
helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés 
alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek 
minősülnek. Fürdésnek minősül az úszóeszközök (játék-
csónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök stb.) 
vízen történő használata is.
Tilos fürdeni:
a) hajóútban;
b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, 
úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszómű-
vek 100 méteres körzetében;

c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivé-
teli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhe-
lyek 100 méteres körzetében;
d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, 
hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülő-
terek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méte-
res körzetében;
e) egészségre ártalmas vizekben;
f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a 
városok belterületén lévő szabad vizekben;
g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez 
tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és 
Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél 
nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a part-
tól 500 méternél nagyobb távolságra;
h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve 
ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz 
határáig;
i) ahol azt tiltó tábla jelzi.

Fontos szabály, hogy 6 éven aluli, továbbá úszni nem 
tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen fel-
ügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjé-
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Elérhetőségeink:
teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek:
Galgóczy Lajos +36 30 414 4975
pályafoglalás, rendezvény info:
Tóth Gábor +36 30 939 5017

Tenisztábor kicsiknek és 
nagyobbaknak 

2018.06.18-22.

Martonvásár-Tordas nyári 
kupa, Marton Open keretében 

2018.07.21.

Martonvásár-Tordas Bajnoka, 
verseny a vándorserlegért 

2018.09.15.

XXI. Tordas Kupa szezonzáró 2018.09.29.

AKTUÁLIS VERSENYNAPTÁR

Képen a Bregyó elleni csapatunk az ellenféllel készült közös 
fotón. Csapatunk: balról jobbra negyedik Hernádi Sándor, 
Vígh Mikló, Benkó Ádám, Kelemen Zénó és Dávid Roland (a 
képről lemaradt Tóth Kata)

Utánpótlás 
Tóth Kata Martina a százhalombattai SZVUK SE szí-
neiben több versenyen is sikeresen szerepelt a májusi 
MTSZ által szervezett versenyeken. A budai Park 
Teniszklub által rendezett régiós versenyen harmadik 
helyezést ért el, míg a BATTA KUPÁN második lett 
L14 éves korosztályban.

 � Tóth Gábor, szakosztályvezető

Tóth Kata a BATTA Kupán
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Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi naptárához fotópályázatot hir-
det tordasi állatos fotók készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő, vadon 
élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval nem. A pályázat beadási határ-
ideje 2018. október 30. A képeket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a  
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni. Az email tárgya: Állatos képek pályá-
zat, aláírás pedig a jelige. A levélhez csatoltan egy word dokumentumban kérjük leírni 
a kép készítőjének nevét és telefonos elérhetőségét. A dokumentum címe a jelige legyen. 

FOTÓ- 
PÁLYÁZAT

nek a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó 
és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és 
mentő őrséget kell állítania.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször fel-
villanó sárga fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél 
nagyobb távolságra tilos fürödni, míg a II. fokú viharjel-
zés - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés 
- esetén fürödni tilos. A viharjelzés egyébként okostelefo-
non is nyomon követhető a TAVIHAR elnevezésű mobil 
alkalmazással.

Fürdőeszközök használata
A kereskedelmi forgalomban számos olyan eszköz kap-
ható, amely megkönnyítheti a vízben tartózkodást, ilyen 
pl. az úszógumi, a karúszó, a gumimatrac, az úszódeszka, 
vagy az úszást segítő mellény. Azonban ezek csupán FÜR-
DŐESZKÖZÖK, a vízen történő használatuk fürdésnek 
minősül. A vízibicikli is fürdőeszköz és nem vízijármű. 
Tehát ahol a fürdés tilos, ott ezeknek az eszközöknek a 
használata is az, továbbá viharjelzésnél is ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint fürdésnél.

Vízbe ugrás veszélyei:
Felhevült test
Vízmélység nem elegendő
Víz alatti akadályok
Növényzet, iszap
Eltérő hőmérsékletű vízrétegek
„ISMERETLEN HELYEN NE UGORJ!”
„MINDIG ELLENŐRIZD A FELTÉTELEKET!”
„ÉTKEZÉS UTÁN KÖZVETLENÜL NE UGORJ VÍZBE!”

Közlekedés csónakkal, vízi sporteszközzel
A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT (1. melléklet az 57/2011. (XI. 
22.) NFM rendelethez) rendelkezései alapján:
Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi 
sporteszközt alapesetben az vezethet, aki:
a) a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. élet-
évét – betöltötte,
b) úszni tud,
c) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, valamint 
az igénybe vett vízterület sajátosságait.

Ha több személy tartózkodik a csónakban indulás előtt 
16. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét 

– betöltött, valamint az fenti b)-d) pontokban foglaltak-
nak megfelelő vezetőt kell kijelölni. Indulás előtt – és ha 
szükséges, menet közben is – a csónak belsejéből a vizet 
el kell távolítani. A csónak vezetője a beszállás előtt köte-
les tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek 
tudnak-e úszni és azok nyilatkozata, továbbá a Hajó-
zási Szabályzat rendelkezései alapján a mentőfelszerelés 
elhelyezéséről, továbbá alkalmazásra való készenlétéről 
köteles gondoskodni. A menetben levő csónakban tartóz-
kodóknak tilos állni.
Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tar-
tózkodó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb 
személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden 
személy köteles mentőmellényt viselni.
A HSZ értelmében a csónak az alábbi alapfelszere-
léssel közlekedhet:
1) mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévet 
be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek 
együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
2) evező - a csónakban tartózkodó személyek számának 
és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
3) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének 
legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a 
mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más 
számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal 
helyettesíthető),
4) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő álla-
potú kötél vagy lánc - legalább 10 fm,
5) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db,
6) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tar-
talék elemmel - 1 db,
7) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telep-
helyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített 
- tábla,
8) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot 
szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesít-
ményű tűzoltó készülék - 1 db.
A Velencei-tavon:
- Csónak alapesetben a parttól számított legfeljebb 1500 
m széles vízterületen (a Velencei-tó teljes területén) 
közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – I. fokú vihar-
jelzésnél csak a parttól számított 500 m távolságon belül 
közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – II. fokú viharjel-
zésnél nem közlekedhet.
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Új rejtvénysorozatot indí-
tunk havi egy képpel, 
mely Tordason készült. 
A megfejtéseket Kisbíró 
Kép, „hónap” hivatkozás-
sal, névvel, email címmel a 
kisbiro@tordas.hu email 
címre kérjük beküldeni. Év 
végén a legtöbb jó megol-
dást beküldők között 1 db 
10.000 Ft-os vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki. Bekül-
dési határidő: a megjelenés 
hónapjának 20 napja, 24:00.
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Keressük a tordasi háztartások 
legkedveltebb 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 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 IKEA 
ajándékkártyát. 

Az is részt vesz a sorsoláson, 
akinek év végéig nem jelenik 
meg a receptje. A részvétel fel-
tétele az ételről készített saját, 
lehetőleg jó minőségű fotó.
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TALÁLD KI,  
HOL VAN!

RECEPT FÓRUM

Előző havi megfejtés: 

az iskola alsó udvarán lévő kopjafa 
teteje

Habos epertorta 
26 cm-es tortaformához 
Kakaós piskóta: 

A tojások sárgáját habosra keverjük. 
A fehérjét a cukorral habbá verjük. 
Utána felvert sárgáját hozzáadjuk a 
fehérjéhez. Majd hozzászitáljuk a 
lisztet és óvatosan összeforgatjuk. 160 
fokon 40 perc alatt készre sütjük.
Eperkrém: 

Áztassuk be a zselatint hideg vízbe, az 

előírások szerint. 50 dkg epret turmixol-
junk le és hozzáadunk 8 dkg cukrot és 
2 ek citromlevet. A zselatint melegítsük 
fel, amíg folyékony lesz. Nem forraljuk. 
Keverjük az eperhez. A mascarponét 
átkeverjük és az eperhez adjuk. Ver-
jük a tejszínhabot a maradék cukorral 
kemény habbá, és forgassuk az eperhez.

A kihűlt piskótára tegyünk torta-
gyűrűt és felezett epret támasszuk a 
tortagyűrű széléhez. Majd halmoz-
zuk rá az eperkrémet. Egy éjszakára 
tegyük hűtőbe, hogy kidermedjen. 
Másnap vegyük le a tortagyűrűt.
Csokimáz:

Langyos tejszínben olvasszuk fel a 
csokoládét és öntsük az eperkrémre. 
Díszítsük gyümölccsel.

• 3 tojás
• 60 g cukor

• 50 g liszt
• 20 g kakaópor

• 50 dkg eper
• 10 dkg porcukor
• 2 ek citromlé
• 4 dl tejszín
• 25 dkg mascarpone

• 3 cs őrölt étkezési 
zselatin (30g)

• + eper a  
díszítéshez

• 100 ml tejszín • 100 g étcsokoládé



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

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (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   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs  14-16

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  
nyitvatartása

(Tordas)

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

Július 23-tól 
27-ig zárva

Gyógyszertár  
nyitvatartása
(Martonvásár)

H-P  8-17:30

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Júli. 10. K

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

SZELEKTÍV

Júli. 16. H

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai

Falunap Szent István ünnepén
A U G U S Z T U S  2 0 .  -  T O R D A S I  S P O R T C E N T R U M

Székely mesepódium
The Bits zenekar

Tűzijáték
Delta zenekar

SOK S ZE R E TE T TE L  VÁ RU N K M I N DE N KI T !


