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11. oldal 8. oldal

Garázsvásár

Szűcs Béla tábor

Termelői Vásár

Falunap

Tini Disco

Iskolai évnyitó

PROGRAMOK
Aug. 13. 

Szo

Szo

Szo

K-Szo

Szo

Sze

Aug. 13. 

Aug. 20. 

Aug. 23-27. 

Aug. 27. 

Aug. 31. 

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, 

akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túl-

ságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten 

felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken 

túl senkit se büntess vagy kárhoztass. (Szent István király intelmei Imre herceghez)
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T KEDVES TORDASIAK!
Javában tart a nyár és többen próbálunk egy kicsit 

kikapcsolódni, szabadságra menni, hogy kilépjünk 
a megszokott hétköznapokból. Fontos ez, hiszen ek-
kor van időnk többet együtt lenni szeretteinkkel, 
megpróbáljuk elfelejteni a munkahelyi nehézségein-
ket, igyekszünk pihenni, hogy utána megújult erővel 
folytathassuk a munkánkat. Az önkormányzatnál 
ettől függetlenül több helyszínen folyik településünk 
szépítése, megújítása. Befejeződött a Sportpálya kö-
rül az elemes kerítésrendszer kiépítése, melynek nagy 
része korábban is megvolt különböző minőségben. 
Új elem a Szent László patak melletti szakasz, mely 
megakadályozza, hogy a mellette lévő edzőpályáról a 
labdák a vízbe kerüljenek. Egy új kerítés is épült a te-
nisz klubháztól nem messze, melynél egy gyalogutat 
is kialakítottunk. A játszótér elé egy 30 cm-es zsalukő 
magasítással visszakerül a régi fakerítés természetesen 
felújítva. Ugyanitt és a teniszpályák felé összesen 3, a 
településünkön már ismert kandelábert helyezünk el, 
mely esténként hangulatos irányfényt ad az erre köz-
lekedőknek. Az utcabútoraink kiválasztásánál (padok, 
kandeláberek, szemetesek, elválasztó oszlopok) fontos 
szempont, hogy egyforma, már jól bevált elemeket 
használjunk, így egységes, szép képe lesz Tordasnak. 
Ide a meglévő padok mellé két asztalos leülőt is besze-
reztünk, melyeket a következő hetekben telepítünk.

Elkészült az Evangélikus templomtól a régi iskola 
mellett az új járda. Mivel a 2009-ben épített a nagy for-
galom miatt már kicsinek bizonyult, ezért döntöttünk 
a felújításáról és szélesítéséről. Ennek folytatásaként 
kértük, és kaptuk meg az engedélyt az útkeresztező-
désnél egy gyalogátkelőhely építésére. Az iskolai olda-
lon egyszerűbb, volt a helyzet, itt enyhe emelkedéssel 
egyszerűen kiszélesedik az új járda az út széléig. A 
tornaterem oldalán egységessé kellett hozni a 4,5 m-es 
csatlakozást a meglévő sokfajta járdával. Kicseréltük és 
meghosszabbítottuk az árokban lévő átereszeket és a 
burkolat alatt megoldottuk a járda és az épület sarki 
csapadékvíz elvezetését is. Új növényeket ültettünk a 
régi iskola melletti parkba a járdák közé, a meglévő ki-
ülők sarkaihoz és a leendő kovácsoltvas padok mellé.

Beadtuk a pályázatunkat az önkormányzati épületek 
energetikai felújítására 30 millió Ft értékben.  Ennek 
során a hivatal új nyílászárókat, külső hőszigetelést 
kapna, új szigetelés elhelyezésével lecserélésre kerülne 
a tetőfedés. Mozgássérült bejáratot és mosdót is ala-
kítanánk ki, új fűtési rendszer kerülne kiépítésre kon-
denzációs kazánnal és napelemes rendszer segítené az 
áramfogyasztást. Ugyanígy napelemes rendszer épülne 
az óvodához és a leendő egészségházhoz is. A hiány-
pótlás tejesítése után, az egészségház kialakításával 

együtt már csak a kedvező döntésre várunk, hogy el-
kezdhessük ezeket a beruházásokat is.

Időközben pályáztunk a Hangya sori járda teljes fel-
újítására a Sport utcától a Szabadság útig. Ez a legfor-
galmasabb gyűjtőjárdánk, melyet jelenlegi állapotában 
sokan nem használnak (nem tudnak használni), így 
balesetveszélyes helyzetet teremtenek az úttesten. Cé-
lunk, hogy a járdát egyszerre két ember is használhassa 
és kerekesszékkel (babakocsival) is jól járható legyen. 
Reméljük, hogy támogathatónak találják a kérésünket, 
így segítséggel meg tudnánk oldani ezt a problémát is.

Ezeken kívül még több mindennel is foglalkozunk, 
több mindent készítünk elő, hogy még jobban érezzék 
magukat az itt élők és az ide látogatók. De ehhez to-
vábbra is szükséges, hogy mindenki megtegye azt a ki-
csit, ami a kötelessége. Tegyünk továbbra is így együtt 
Tordasért!

 � Juhász Csaba polgármester

2016. augusztus 1-31. között a Tordasi Önkor-
mányzatban lehetőség lesz nyári diákmunkára 
az alábbi feltételekkel:

 � 4 órás munkaidő
 � 16-25 év közötti életkor, nappali tagozatos  

tanulói vagy hallgatói jogviszony
 � bruttó 55 500,- Ft havi juttatás
 � a Munkaügyi Központban közvetítést  

kérőként nyilvántartásba vétel

Jelentkezni a Tordasi Polgármesteri Hivatalban, 
Tordas, Szabadság út 87. alatt személyesen 
vagy telefonon, a 06 22 467 502-es számon lehet.

NYÁRI DIÁKMUNKA 
TORDASON
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TISZTELT  
LAKOSSÁG!

A pénztár nyitvatartási ideje 
megváltozott.

kedd  8 - 12  13 - 16
szerda  13 - 15
péntek  8 - 12

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

KEDVES SZÜLŐK!
Az étkezési díjak utalásakor a 
könnyebb azonosíthatóság érde-
kében a megjegyzés rovatba szí-
veskedjenek a számla sorszámát 
beírni.

Köszönöm:
Pásztorné Takács Zsuzsanna

pénzügyi előadó

Szelektív hulladékgyűjtés 
(műanyag hulladék ingatlan elől 
történő elszállítása) időpontja: 

AUGUSZTUS 26.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSPÉNZTÁRÉTKEZTETÉS

Tordas Község képviselő-testülete 2016. május 10-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � döntött Hollósi Csaba Tamás élelmezésvezető kineve-
zéséről

 � döntött Somogyi Lászlóné élelmezésvezető kinevezé-
séről 

 � döntött Tordas kertes mezőgazdasági területére  
változtatási tilalom elrendeléséről

Tordas Község képviselő-testülete 2016. május 24-én 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a 2015. évi közbiztonsági beszámolót
 � elfogadta a Szent László Völgye Segítő Szolgálat beszá-

molóját
 � elfogadta a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló beszámolót
 � döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/789-

1/2016. számú javaslatáról
 � döntött a közterület rendeltetéstől eltérő használa-

táról, valamint a közterület használatért fizetendő  
díjakról

 � elnapolta az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlá-
tozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról szóló 
rendelet elfogadását 

 � elfogadta a Református Egyházközség beszámolóját
 � elfogadta a Nyugdíjasklub beszámolóját
 � elfogadta a Tordas Színjátszó Társulat beszámolóját
 � döntött a polgármester cafetériájáról
 � döntött Gácsi Dorothea belterületbe vonási kérelméről
 � döntött a lakáskérelmekről
 � döntött a járdaépítési pályázat benyújtásáról
 � döntött vízakna létesítéséről (a 442/8-9 helyrajzi szá-

mú ingatlanok vízellátására)

Tordas Község képviselő-testülete 2016. május 30-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � döntött a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 � döntött az önkormányzati környezetvédelmi alap  
felhasználásáról

 � elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló beszá-
molót

 � döntött az üzletek éjszakai nyitva tartásának korláto-
zásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról

 � döntött a településfejlesztési koncepció fejlesztési  
irányainak kiválasztásáról

 � döntött az önkormányzati épületek energetikai  
korszerűsítése pályázat benyújtásáról

 � döntött pad vásárlásáról
 � támogatja a Kárpátaljai diákokat

Tordas Község képviselő-testülete 2016. június 28-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda, Mese-
vár tagóvoda beszámolóját

 � elfogadta a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola beszámolóját

 � elfogadta a háziorvosi beszámolót
 � elfogadta a védőnői beszámolót
 � elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány beszámo-

lóját
 � módosította az Önkormányzat vagyonáról és a  

vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletet

 � módosította a Tordas Község Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  
rendeletet

 � döntött a bölcsődei ellátás társulási formában történő 
biztosításáról

 � módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről 
szóló önkormányzati rendeletet

 � elfogadta az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
beszámolóját

 � döntött a főépítész társulási formában történő foglal-
koztatásáról

 � döntött Bálintné Milánkovics Olga kérelméről
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KORMÁNYABLAK 
NYITVATARTÁSA
2016. augusztus 1-től

Hétfő 7:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 18:00
Péntek 8:00 – 12:00

Továbbra is várjuk minden kedves ügyfelünket!

A KÖZTERÜLETI  
PARKOLÁSRÓL
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
vonatkozó rendelete értelmében járművet főútvonalon, 
egyéb útvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, járdaszi-
geten, parkolóban, a belterületi utak mellett kialakított 
zöldterületen, parkosított területen nem szabad tárolni.

Egyéb közterületen járművet úgy lehet tárolni, hogy az 
a forgalmat (gépjárműves, kerékpáros, gyalogos) nem za-
varhatja, a közlekedésre használt felületre nem lóghat rá. 
A folyamatos tárolás időtartama nem haladhatja meg a 
8 napot.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedje-
nek járműveikkel parkolni.

 � Tordas Község Önkormányzata

MŰFÜVES PÁLYA 
Az Országos Pályaépítési Program X. ütemében, várható-
an 2017 márciusa és decembere között 40*20-as műfüves 
pálya épül Tordason 32 512 000,- Ft értékben, palánk-
kal és világítással. A forrás 70%-át az MLSZ, míg 30%-
át a Kormány által az Önkormányzatnak sportfejlesztés 
céljára nyújtott összeg biztosítja majd. Mint ismeretes, a 
Kormány december 29-én hozott határozatával 10 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott Tor-
das Község Önkormányzat részére, sporttelep fejleszté-
si célra. Ez az összeg biztosítja a műfüves pálya építési 
költségeinek önrészét. A támogatásért ezúton mondunk 
köszönetet Tessely Zoltánnak, a térség országgyűlési 
képviselőjének is, aki ismét bizonyította: szívén viseli te-
lepülésünk fejlődését.

(adatok ezer Ft-ban)

2015. ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK

1 IKSZT költségek támogatása  992

Összesen: 992

2015. ÉVI FELHASZNÁLÁS

1 Bérköltség 910

2 IKSZT működtetés 82

Összesen: 992

A Tordas Községért Közalapítvány 2015-ben 992 eFt-
ot kapott az önkormányzattól az IKSZT működteté-
si költségeinek fedezésére, a 2 főállású IKSZT mun-
katárs bérének fedezésére
A közalapítvány 2015-ben az önkormányzati támo-
gatásból és az MVH támogatásból fedezte az IKSZT 
működtetését.

Tordas, 2016.06.15.
 � Sármay Bence 

elnök

Fejér Megyei Kormányhivatal
martonvásári járási hivatal

TORDAS KÖZSÉGÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 
beszámolója a 2015. évi  

önkormányzati támogatásról
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JÚNIUSI BESZÁMOLÓ
Június 4-e igazán tartalmasan zajlott a falu életében. 

Délután 3 órától a tordasi szabadtéri színpadon a Kul-
turális nap keretein belül biztosítottunk lehetőséget 
minden tehetséges tordasi művésznek a fellépésre. Külön 
köszönet jár a közreműködésért Fazekasné Domak Ani-
kónak és a Művészeti Iskola munkatársainak, tanulóinak. 
Este 9 órakor megtöltötték a Hangya Művelődési Házat 
a retro zene szerelmesei és együtt buliztak a ’90-es évek 
és napjaink slágereire, ezzel köszöntve az idei nyarat. 

Az egyre növekvő érdeklődésre való tekintettel 11-én 
ismét megszerveztük a tordasi Garázsvásárt és Ba-
ba-mama börzét. Nagyon sok ruhácska, cipő és egyéb 
dísztárgy talált új gazdára, otthonra. A Hangya elé láto-
gató érdeklődőket kávéval és limonádéval fogadtuk, hogy 
egy kicsit felfrissülhessenek a kincsvadászat közben.

Az idei év egyik nagy sikere, hogy a magyar labdarú-
gó-válogatott 1972 óta először kijutott az Európa Baj-
nokságra. Ezt nekünk is meg kellett ünnepelnünk, így 
az összes magyar meccset együtt szurkolhattuk végig 
egy 4x3 méteres mozivásznon. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a lelkes szurkolóknak, hogy örömkiáltásuktól, 
tapsuktól volt hangos a ház és azért is, hogy ezt az él-
ményt együtt élhettük meg. Fantasztikus volt!
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Ű
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JÚLIUSI BESZÁMOLÓ
A nyár közepét tapossuk, állandó programjaink több-

sége is szünetel a szabadságok, utazások miatt. A falu 
és a Művelődési Ház is csendesebb, mint máskor. Ennek 
ellenérre két nagyon vidám kis társaság döntött úgy, 
hogy nálunk töltenek el pár órát sütögetéssel, énekléssel 
és tánccal egybekötve. Nagyon köszönjük a Gördülő 
Tánccsoportnak, hogy minket választottak és még egy-
szer Boldog Születésnapot kívánunk nekik! A tordasi 
Színjátszó Társulat is megtisztelt minket azzal, hogy 
mellettünk döntöttek és itt ünnepelték meg az elmúlt 
sikeres évadot. Minden okuk megvolt az ünneplésre, 
hiszen a kemény munka meghozta gyümölcsét. További 
sikeres felkészülést kívánunk a következő darabhoz!

A hőséget és a homokos röplabda pálya lehetőségét 9-én 
mi is kihasználtuk, így egy igazán izgalmas röplabda 
bajnokságra invitáltuk meg az érdeklődőket. Kellemes 
zene mellet komoly küzdelmek árán szerezhettek egy-
más ellen pontot a konkurens csapatok.
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AUGUSZTUSI  
PROGRAMAJÁNLÓ

A hónap második hétvégéjén várunk szeretettel min-
denkit, aki a termelői vásáron zsákmányolt friss élel-
miszereik, boraik és finomságaik mellé még találnak 
egy kis helyet kosarukban további kincseknek, hiszen 
7 órai kezdettel ismét várjuk a falubelieket a Garázs-
vásárunkra.

Ismét eltelt egy év és elérkeztünk a Falunaphoz, Au-
gusztus 20-ához. A már megszokott, de évről évre 
változó és tömegeket megmozgató tűzijáték mellett 
napközben minden korosztály találhat magának meg-
felelő szórakozást. Az első program az Offerusz a 
nagyerejű című bábelőadás lesz a Bábakalács Báb-
színház előadásában, ahol megismerkedhetnek a gye-
rekek Szent Kristóf mesébe illő legendájával és választ 
kaphatnak arra a kérdésre, hogy „miért is vagyunk a 
világon, mi az a méltó feladat, amely értelmet adhat 
az életünknek”. Az ezt követő előadáson szeretnénk, 
ha a nézők nevetésétől lenne hangos a falu, hiszen 
Benk Dénes humorista, a Dumaszínház egyik oszlo-
pos tagja szórakoztat minket történeteivel. 18 órakor a  
Zorall együttes pörgeti fel a hangulatot régi magyar  

slágerek rockosított feldolgozásaival. A táncos lábú és 
igazán mulatni vágyók se keseredjenek el, hisz az esti 
báli hangulatról a MADARAK házibuli-zenekar gon-
doskodik. A zenekar alapítója olyan neves 90-es évekbeli 
zenekarokban játszott, mint a Neoton, R-GO, Kormo-
rán, Fenyő Miklós és Demjén Ferenc zenekara, így ma-
ximálisan kiszolgálják majd a közönség igényeit.

A Falunap a tordasi fiatalság életében a rohamosan 
közeledő iskolakezdés gondolatát is magában hordoz-
za. A vidám és élménydús nyári emlékeket fejeljük meg 
egy fergeteges Nyárbúcsúztató Tini discoval szep-
tember 3-án 18 órai kezdettel.

Tini Disco

Bábakalács  
Bábszínház:

Orfeusz a 
nagyerejű

Falunap  augusztus 20.

Benk Dénes
humorista

Zorall Madarak
házibuli- 
zenekar

Tüzijáték
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KREATÍV TÁBOR 2016
Idén már sokadik alkalommal került megrendezésre nyá-
ri kreatív táborom.  Ebben az évben összesen 61 résztve-
vővel zajlott. Nagy örömünkre szolgált, hogy testvérte-
lepülésünkről, a szlovéniai Puconciból is érkezett 8 fő a 
táborba, a gyerekeket Oslaj Teodóra tanárnő kísérte.
A kreatív foglalkozások mellett érdekes programokkal 
kedveskedtünk a résztvevőknek.
Jártunk Esztergomban, ahol az Esztergomi Bazilikával 
ismerkedhettünk meg tárlatvezetés és múzeumpedagó-
giai foglalkozás keretein belül. Hazafele meglátogattuk 
Zsámbékon a Lámpa Múzeumot. Minden évben, így idén 
is moziztunk a Cinema City Camponában és fürdőzésen 
vettünk részt Velencén, a Velence Resort&Spaban. Átsé-
táltunk a bicikliúton Gyúróra és megnéztük a tavat.  A 
tábor zárásaként pillecukrot sütöttünk.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, a 
finom ebédeket, az utazást és a programokon való rész-
vételt! Bízom benne, hogy értékes élményekkel gazda-
godtak résztvevőink.

IS
K

O
LA
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RENDHAGYÓ  
ÉNEKÓRA
Domak Anikó, a művészeti iskola ének- és ze-
netanára rendhagyó módon minden évben az 
5-6. osztályosokkal tart egy olyan énekórát, 
amelyre ő és a diákok összeszedik az otthon 
fellelhető hangszereiket, majd csoportosítá-
suk alapján bemutatják a többieknek. Mindet 
megszólaltatják, kipróbálják. 53 féle hang-
szert hallhattak így a gyerekek. Minden év-
ben nagy sikere van a rendhagyó énekórának.

SIÓFOK TÁBOR 2016 
Siófoki táborunkban 26 fő vett részt. Táborunk szállása-
ként a Balaton Hotel szolgált. Visszajáró vendégekként 
nagy szeretettel fogadnak minket minden évben. Teljes 
ellátás révén sosem tértünk vissza az étteremből korgó 
hassal. Finomabbnál finomabb ételek közül választhat-
tak a résztvevők, mindenki megtalálta az ízlésének leg-
inkább megfelelőt.

A szálloda medencéjében pancsoltunk minden nap, me-
leg vizének köszönhetően az időjárás sem húzhatta volna 
keresztül a számításainkat. Hajókiránduláson jártunk. 
Megcsodáltuk a gyönyörű Tihanyt. A Levendula Házban 
foglalkozáson vettek részt a gyerekek, ahol saját maguk 
által készített levendulás szappannal gazdagodtak. A 
meseszép kilátással rendelkező Echo étteremben ebédel-
tünk, ahova nagyon szívesen járunk vissza. Megcsodál-
tuk a Tihanyi Bencés Apátságot, fagylaltoztunk.
Hálás vagyok a kedves szülőknek, nagyszülőknek és 
minden segítőnek, akik a felügyeletben és az utazásban 
segédkeztek!

 � Horváth Györgyi

MŰVÉSZETI ISKOLA
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ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelő-
dési Házban (Szabadság út 55.) előzetes telefonos 
egyeztetés után tart ügyfélfogadást. 
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ

ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN 
ÜNNEPE
Az ünnep történelmünk legrégibb ha-
gyományokra visszatekintő alkalma, 
mivel gyökerei a 11. századra nyúlnak 
vissza. Szent László király augusztus 
20-ra tette át a korábbi augusztus 15-
re eső ünnepnapot, mert 1083-ban 
ekkor emeltette oltárra VII. Gergely 
pápa hozzájárulásával I. István relik-
viáit a székesfehérvári bazilikában, 
ami a szentté avatással volt egyenér-
tékű.

I. Lajos uralkodásától kezdve egyházi 
ünnepként élt tovább. Mária Terézia 
ismét elrendelte a Szent István-nap 
megtartását, 1771-ben Bécsbe, majd 
Budára hozatta a Szent Jobbot. A ki-
egyezést követően augusztus 20-a 
fokozatosan visszanyerte korábbi stá-
tusát, és 1945-ig a nemzeti ünnepek 
közé tartozott.

A kommunista rendszer számára val-
lási és nemzeti tartalma miatt nem 
volt vállalható, ezért az új kenyér ün-
nepének nevezték el, majd az új alkot-
mány napjaiként tartották számon. 
Az új, demokratikusan választott Or-
szággyűlés 1991-ben hivatalos nemze-
ti és állami ünneppé nyilvánította.

A TORDASI KŐTÁR  
2016. AUGUSZTUS 19-21.

között nyitva lesz.
Délelőtt 10-12, délután 14-18 között.

A középkori templom építészeti kőtöredékei 
lesznek a kiállításon láthatók.

Cím: 2463 tordas, köztársaság út 36.
Nagy Miklós várja az érdeklődő látogatókat!

MEGHÍVÓ
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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A KATOLIKUS PAP, AZ 
"ALTER CHRISTUS"
"A papot Isten a saját képére formálja — így lesz belőle 
Krisztus (kép)mása, egy „másik Krisztus”, elsősorban és 
leginkább a szent liturgiában"

Gyula atya 87. születésnapi és Jácint atya ezüstmisével 
ünnepelt huszonöt éves papi szolgálatának köszöntése 
XVI. Benedek emeritus pápa 2010-ben, a Papok évében 
tartott beszédének szavaival

"Ma is vannak olyan víziók, ame-
lyek szerint az Egyház egész máso-
dik évezredbeli története folytonos 
hanyatlás lett volna, sőt egyesek ezt 
a hanyatlást már rögtön az Újszö-
vetség utántól számítják. A való-
ságban azonban Opera Christi non 
deficiunt, sed proficiunt, Krisztus 
művei nem csökkennek, hanem 
gyarapszanak. Mi lett volna az Egy-
házzal a ciszterciek, a ferencesek és 
a domonkosok új lelkisége nélkül, 
vagy Avilai Szent Teréz és Keresztes 
Szent János meg a többiek lelkisé-
ge nélkül? Ez a megállapítás ma is 
érvényes: Opera Christi non defici-
unt, sed proficiunt, előrehaladnak."

Kedves Gyula atya és Jácint 
atya! 

Engedjétek meg, hogy a Rátok bí-
zottakért való szolgálat felsorolha-
tatlan, számba vehetetlen tetteinek 
konkrét méltatása helyett szolgá-
latotok lényegéről essen most szó, 
melyről Ti nemigen beszéltek. Ne-
künk viszont fontos időről-időre fel-
idézni, hogy minden vasárnap tisz-
tán láthassunk Benneteket, mint 
Alter Christus-t, közbenjáróinkat 
Isten előtt.

Ki a katolikus pap? 

"Egy olyan korban, mint a miénk, 
amely ennyire «multicentrikus» és 
hajlamos rá, hogy elmossa az öna-
zonosság minden lehetséges felfo-
gását, amelyet sokan a szabadsággal 

és a demokráciával ellentétesnek tartanak, fontos, hogy 
tisztában legyünk a felszentelt szolgálat teológiai sajá-
tosságával.  A kiterjedt szekularizáció kontextusában, 
amely egyre jobban kizárja Istent a közéletből és — ten-
dencia-szerűen — a társadalmi köztudatból is, a papot 
gyakran a közfelfogástól «idegennek» tartják, mégpedig 
éppen szolgálatának legalapvetőbb szempontjai miatt, 
amelyek értelmében a szent dolgok (sacrum) emberének 
kell lennie, aki ki lett véve a világból, hogy a világ érdeké-
ben járjon közbe, s aki ezt a küldetést Istentől és nem az 
emberektől kapta (vö. Zsid 5, 1)." 

Ezért túl kell lépni az olyan veszélyes 
leegyszerűsítő felfogásokon, amelyek 
az elmúlt évtizedekben a papot mint-
egy «szociális munkásként» írták le.

Szolgálatukkal kapcsolatban alap-
vető, amit «a papi folytonosságnak» 
nevezünk, vagyis amely a Názáre-
ti Jézusból, az Úrból és Krisztusból 
kiindulva végighalad mindannak a 
nagyságnak és szentségnek, mind-
annak a kultúrának és jámborságnak 
a kétezer éves történetén, amelyet a 
papság írt bele a világba, hogy végül 
egészen napjainkig jusson el.

Olyan papokra van szükség, akik Is-
tenről beszélnek a világnak, és akik 
bemutatják Istennek a világot; olyan 
emberekre, akik nincsenek kitéve a 
kultúra eseti divatjainak, hanem ké-
pesek hitelesen megélni azt a szabad-
ságot, amelyet egyedül az Istenhez 
tartozás biztonsága tud megadni.

Manapság legszükségesebb prófé-
tai tulajdonságuk a hűség, amely 
Krisztusnak az emberiséghez való 
hűségéből kiindulva az Egyházon 
és a szolgálati papságon keresztül 
elvezet saját papságuk megéléséhez 
a Krisztushoz és az Egyházhoz való 
teljes ragaszkodásban. A pap ugyan-
is többé már nem önmagáé, hanem 
a megkapott szentségi pecsét által 
Isten «tulajdona». Ezt a «valaki Más 
tulajdonaként való létezését» kell fel-
ismerhetővé tennie mindenki számá-
ra a maga világos tanúságtételével."
A papnak gondolkodásmódjában, 
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AUGUSZTUSI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek  
(Előesti Szentmise Gyúró szombat 17 óra)

 � Zsolozsma minden pénteken 6.30

 � Szentségimádás templomi hirdetés szerint

 � Augusztus 15. hétfő 19 óra  
NAGYBOLDOGASSZONY a Boldogságos Szűz 
Mária Mennybevétele Főünnep Szentmise

 � Augusztus 20. szombat 10 óra  
Szent István király ünnepi Szentmise

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

nyelvezetében, a világ eseményeiről való ítéletalkotásá-
ban, szolgálatában és szeretetében, a más személyekhez 
való viszonyulásában, a maga szentségi hovatartozásá-
ból, legbenső lényegéből kell prófétai erőt merítenie. Ezért 
mindenáron azon kell lennie, hogy kivonja magát az ural-
kodó mentalitás alól, amely a szolgálattevő értékét nem 
a lényegével, hanem a szerepével hajlamos összekötni, 
félreismerve ezáltal Isten művét, amely a legmélyebben 
érinti a pap személyének identitását, amikor véglegesen a 
saját képére formálja őt, Alter Christusszá.

Gyula atyát Szentmisével és agapéval az általa a Szent 
Anna napi búcsúig vezetett martonvásári plébániához 
tartozó négy Egyházközség híveivel együtt június 4-én 
köszöntöttük a Ráckeresztúr-Szentlmiklóspusztai Brauch 
kastélyban. Hankovszky Béla - Jácint atya Ezüstmiséje 
június 10-én volt a tordasi Gyümölcsoltó Boldogasszony 
templomban. Gyula atyát ekkor láthattuk és hallhattuk 
utoljára szolgálni Tordason, de hitünk és reményünk 
szerint látjuk még egymást. Az ezüstmisét követően 
templomunk gesztenyefái alatt sok-sok hívő részvételével 
szintén agapét tartottunk, egészen az est beálltáig.
Isten áldása legyen papi életeteken!

Részlet Máté Balázs Búcsú című költeményéből, amely 
egy azok közül a lelki ajándékok közül, melyek Gyula 
atyának a hívők saját kezük által írt gondolatokkal, visz-
szaemlékezésekkel, köszönettel és hálaadással készült 
emlékkönyvbe kerültek:

„Formáltál életeddel,
Szavaddal bennünket,
Gyónáskor s szentbeszéddel
Mélyítve hitünket.

Így szólítottál minket:
„Drága Aranyaim”,
Visszhangzott a szeretet
A templom falain.

És szívünkben mostantól
Visszhangzik az tovább

Hidd el, mi itt Tordasról
Sokat gondolunk Rád.

Imádkozunk Teérted
És most arra kérünk,
Te is kérleljed Istent
Gyakorta miértünk!

Boldog éveket kíván
Sok tordasi híved,
S hogy egykor feltámadván
Viszontlásson Téged.”

„Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt 
a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. 
Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, 
amerre csak jársz.”Józs.1,7

EVANGÉLIKUS  
NAPKÖZIS TÁBOR 
GYÚRÓN

Idén új helyszín, a gyúrói parókia adott otthont nyári tá-
borunknak. A helyszínen kívül tematikánk is kiegészült 
azzal, hogy hangszeres zene iránt érdeklődő felsőseink a 
délutáni program részeként Huszák Zsolt zenész közre-
működésével kiscsoportos foglalkozásokon mélyíthették 
el az év közbeni gitárórákon megszerzett ismereteiket.

A tábor tematikája idén egy kevésbé ismert ószövetségi 
részre, Józsué könyvére épült. 

Az első nap az elhívásról, nekünk kiszabott feladatokról 

beszélgettünk korcsoportok szerinti csoportbontásban. 
Józsuét Isten arra jelölte ki, hogy Mózes halála után ő áll-
jon a nép élére. Ehhez bátorítást kapott, és azt az ígéretet, 
hogy ő vezetheti el a népet a nekik ígért hazába. Kiscso-
portos beszélgetésekben, korcsoportok szerint dolgoztuk 
fel a saját életünkben ehhez hasonlóan felmerülő kérdése-
ket: Mire hívattam el, mi az én célom, terveim, vágyaim 
felnőttként. milyen ajándékokat kaptam mindehhez? Mi-
lyen tennivalóim vannak a cél elérése érdekében otthon, 
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az iskolában, gyülekezetemben? Képes vagyok-e ellátni 
mindezen feladatokat?

Másnap az adott bibliai rész 3., 4. fejezete alapján be-
szélgetéseink központja az „úton-lét” volt. Ha már tud-
juk a célt, hogy merre menjünk, a következő kérdés, hogy 
kivel induljunk el. Érezted-e már Isten vezetését? Isten 
hogyan vezet a közösségen keresztül? Szüleid hogyan ve-
zetnek téged a családon belül?

A harmadik napon fő témánkat a feladatainkra való fel-
készülés adta. Ekkorra tisztázódott, hogy mi a feladatom, 
az utam, kivel indulok el, kérdés most az, hogyan készü-
lök fel? Ahogyan Jerikó városának hat napig tartó kör-
bejárása is céltalannak tűnhetett a kívülállóknak, a mi 
életünkben is lehetnek dolgok, melyek unalmasak, nem 
túl látványosak. Ez a csendesség azonban általában nö-

vekedést hoz. Beszélgettünk arról is, hogy a mai valóság 
sokszor torz képet vetít elénk arról, mi a fontos, közben 
pedig üres a mögötte lévő tartalom.

A negyedik napon Jerikó falainak leomlása kapcsán a 
győzelem volt a téma. Olyan kérdések merültek fel, mint: 
Ha király vagyok, nekem már mindent szabad? Hogyan 
tovább Istennel a mindennapokban? Saját magunk elhe-
lyezése a körülöttünk lévőkkel, Istennel, önmagunkkal 
kapcsolatban.

A táborzárás napján a gyerekek akadályversenyen adtak 
számot arról, mi az, ami megragadta őket Józsué törté-
netéből, és ügyességüket is összemérhették különböző 
játékos feladatokban. Délután a szülőkkel közös táborzá-
ró alkalom során dramatikus eszközökkel dolgoztuk fel, 
mutattuk meg a hét fő mozzanatait: a kémek menekülé-
sét Ráháb házából, és Jerikó „ostromát”, valamint a falak 
leomlását. 

Reméljük, hogy minden résztvevő, gyermek és felnőtt 

egyaránt azon kívül, hogy jól érezte magát a barátokkal 
és Istennel egy közösségben, lelkileg is épült, feltöltődött. 

Ahhoz, hogy a táborozók jól érezzék magukat, Isten ál-
dásán túl nagyon sok ember munkájára, segítőkészségére 
szükség volt. 

Erdélyi Gábor vállalkozó kétállásos akácfa hintához 
és homokozóhoz adományozott faanyagot a gyüleke-
zetnek. A játékokat Bucsi István, Szabadi Pál, Babai 
Tamás, és Marton Attila szerelték össze. A terep elő-
készítésében, betonozásban, festésben, utómunkála-
tokban Ribi Rudolf, Havasi József, Ganda Lajos, és a 
gyülekezet ifis fiataljai: Áldott Attila, Boroczkí Károly, 
Károly Márk, Áldott Nóra, Áldott Dominika, Horváth 
Fruzsina és Kata és Csapó Patrícia, Udvaros Dóra vet-
tek részt.

A homokozóhoz Porcz Péter építési vállalkozó geotextil 
alátétet biztosított.

Udvari sporteszközöket, társasjátékot és az uzsonnához 
gyümölcsöket kaptunk a Siebig házaspártól: Ervin bácsi-
tól és Hilda nénitől.

Bucsi István és családja szintén az uzsonnához biztosí-
tott finom alapanyagokat a tábor egész idejére.

Milichovszkiné Szalai Ilona és édesanyja több órán ke-
resztül sütött és töltött meg nekünk több mint 100 pala-
csintát, ami persze pillanatok alatt elfogyott.

Áldott Lóránt és családja minden táborozót és segítőt 
kétgombócos fagyival látott vendégül. Nagyon köszönjük!

Mindenkinek hálásan köszönjük tárgyi felajánlását, 
munkáját, imádságát, mellyel hozzájárult a tábor működ-
tetéséhez, programjához.

A táborról részletes fényképes beszámolót olvashatnak a 
gyülekezet honlapján: http://tordas-gyuro.blogspot.hu/



13T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 6 .  a u g u s z t u s

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZERETET  
ÉS SZOLGÁLAT
2016. július 11-15. között tartottuk gyülekezetünkben 
az évtizedes hagyományokra visszanyúló nyári gyer-
mekhetet, mely idén is megmozgatta a gyülekezet ap-
raját-nagyját. A KOEN Alapítvány - Vakációs Bibliahét 
tematikája alapján Péter apostollal jártuk végig az iga-
zi szeretet megismerésének útját: ahogy Jézussal való 
találkozást követően az önmagáért élő emberből szol-
gáló, másokat segítő tanítvány lesz. Jézus példáján ta-
nultuk és gyakoroltuk – gyermekek és felnőttek együtt 
–, hogy milyen az alázatos szeretet, aki nem csak a ba-
rátai, hanem még az ellenségei felé is segítő szándékkal 
fordul. Péter példáján láttuk, hogy a sikertelenség és 
elbukás sem végzetes, ha nyitottak vagyunk Isten sze-
retetére, aki mindent a javunkra fordít, valamint hogy 
a bátor hitvallás rajtunk kívül másokat is Isten szerete-
téhez vezethet. A hét történetei mellett sok vidámság, 
vetélkedő, kézműves foglalkozás és sport gazdagította 
még a hetet, melyet pénteken egy családi délutánnal 
zártunk. Öröm volt együtt lenni e harmincfős tanítvá-
nyi közösségben.

Köszönet mind a húsz – többségében felnőtt – segí-
tőnek, valamint mindazoknak, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak a hét szervezéséhez! Istennek 
legyen hála!

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALOM:

Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, 
                                    gyermekmegőrzés

KIEMELT ÜNNEPI ALKALMUNK:

Augusztus 21. vasárnap 10 óra: 
Újkenyéri Úrvacsorás Istentisztelet  
és Konfirmandus találkozó

LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI:

Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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IFJAKKAL A CSÚCSON
Július első napján 15 fiatal és 4 felnőtt indult el gyülekeze-
tünkből a Mátra meghódítására, hogy Galyatetőn töltsön 
egy csendes hétvégét. A beszélgetések és igetanulmányok 
között jutott idő túrázásra, filmklubra, az olasz-német 
meccs melletti szurkolásra, úrvacsorás istentiszteletre va-
lamint kalandparkban történő erőpróbára is. Folytatása 
következik…

LAKOSSÁGI FÓRUM  
az értelmi fogyatékosok és 
pszichiátriai betegek otthona 
bővülő feladatairól

2016. július 7-én délután a községi művelődési házban 
a község lakói részére ’interaktív’ lakossági fórumot szer-
veztünk, ahol az Otthonban várhatóan kezdődő új be-
ruházásról, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó feladat-
bővítésről tájékoztattuk a megjelenteket, kérve és várva 
észrevételeiket, hozzászólásukat, kérdéseiket.

Talán a szabadságolási időszaknak is betudhatóan nem 
túl magas számban, de annál nagyobb aktivitással vettek 

részt a jelenlévők a fórumon.
Inotay György, az Otthon igazgatója ismertette a terve-

zett funkcióbővülést és a hozzá kapcsolódó beruházást. 
Az Otthonban ezek szerint olyan kettős-szükségletű 
gyermekek (kiskorúak) kapnának elhelyezést egy újon-
nan épített épületben a jelenlegi intézményi területen 
belül, akik akadályozottsággal és pszichiátriai jellegű 
problémákkal, esetenként autizmussal élnek, így a ha-
gyományos gyermekvédelmi keretek között nem látha-
tók el biztonságosan és szükségleteiknek megfelelően.

A község számára – amint elhangzott – tényleges jelen-
létet az itt gondozott gyermekek nem jelentenek, hiszen 
sajátos állapotuk és helyzetük nem teszi lehetővé, hogy 
akárcsak az intézmény területén belül is teljes szabadság-
gal, önállóan mozoghassanak.  
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TORDASI SZIVÁRVÁNY 
EGYÜTTES KONCERTJE 
SZÁSZRÉGENBEN
"Jövőt Nekik is" Alapítvány és 
az Otthonunk támogatásával 
eljuthattunk Erdélybe idén 
is. Az volt a kérésem, hogy 
a vendéglátóink írjanak erről 
a találkozásról és élményről. 
A Diakónia Keresztyén Ala-
pítvány Szászrégeni Fiókja el-
küldte nekünk az írását, amit 
az tordasi olvasóinkkal és 
támogatóinkkal szeretnénk 
megosztani.

Üdvözlettel, Vass Árpád,  
Tordasi Szivárvány zenekar

Határtalan jó kedv, önfeledt 
és családias hangulat, sláge-
rek – ezek jellemezték a Tordasi 
Szivárvány Együttes koncertjét 
Szászrégenben április 28-án, ahol 
a Diakónia Keresztyén Alapít-
vány Szászrégeni Fiókja immá-
ron harmadik alkalommal láthatta vendégül ezt a csoda 
zenekart, amely tagjain keresztül valóban tükrözi a szi-
várvány élénk, vidám és változatos színeit. S akár a szi-
várvány esetében a különböző színek, a zenekar tagjai is 
a különböző természetek, tehetségek, életutak együttese 
révén egy íves és tökéletes egészet alkotnak. 

Az együttes egy jótékonysági koncert kertén belül lépett 

fel az újonnan felavatott kis templomunkban és nappali 
foglalkoztató központunkban. Viszont az együttes amel-
lett, hogy koncert bevétele által hozzájárult a nappali fog-
lalkoztató központ elindításához, még egy hatalmas aján-
dékot hagyott hátra számunkra. Ez az ajándék pedig nem 
egyéb, mint egy szép csokor optimizmusból, életerőből, 

pozitív kisugárzásból, reményből, 
bizalomból és hitből összeállítva. 

A közönség minden tagja, de 
főként a fogyatékkal élő zene-
kedvelők merítettek reményt és 
pozitív megerősítést arra nézve, 
hogy mindenkinek van egy fel-
adata az életben, amihez tehet-
séget is kapott, még akkor is, ha 
sokszor elveszettnek vagy gyen-
gének érezzük magunkat.

A több mint két órás fellépés 
ideje alatt az együttes tagjainak 
arcáról sugárzó vidámság és fel-
szabadultság hamar visszatük-
röződött a közönség arcán is. 
Apróktól kezdve idősekig, min-
denki együtt énekelte a slágereket 
a zenekarral. A változatos reper-
toárban gyerek és felnőtt is meg-
hallgathatta kedvenc dalát, sőt a 
gyerekek a színpadon is részesei 
lehettek a fellépésnek. A vissza 
taps is jól jelezte, hogy a közönség 

akár reggelig is hallgatta volna az együttes vidám dalait.
Összefoglalva csak köszönni tudjuk a kellemes és sok-

oldalú élményt, amelyet a Tordasi Szivárvány Együttes 
nyújtott számunkra, ugyanakkor reméljük azt is, hogy 
lesz még alkalmunk együtt szórakozni és jövőre is ven-
dégül láthatjuk őket a már működő nappali foglalkoztató 
központunkban.

www.jovotnekikis.hu

A község és környék számára leginkább azért kedvező az 
Otthon bővülése, mert újabb munkahelyeket hoz-hozhat 
létre a térség egyébként is legnagyobb munkáltatójánál.

A jelenlévők kérdései és felvetései a fenti gondolatokhoz 
kapcsolódtak elsősorban, de ismételten megerősödött az 
a gondolat, hogy Tordas község, mint közösség és az Ott-
hon együttműködése példa értékű.  

Kiemelni – talán – két hozzászólót és hozzászólást ér-
demes. A Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete 
korábbi elnöke, maga is tordasi lakos 20 éves szakmai pá-
lyafutására is utalva megerősítette, hogy milyen súlyos 
hiányterület a kettős-szükségletű gyermekek ellátása. 
Ugyanakkor felvetette, hogy kérdéses számára, hogy mi-
lyen módon lehet majd kiválóan képzett szakembereket 
idevonzani az új feladathoz, hiszen a köztudottan nem 
túl magas bérek nem teszik lehetővé, hogy lakást, házat 

béreljen, aki itt szeretne dolgozni, szolgálati lakással pe-
dig az Otthon nem rendelkezik.

A polgárőrség részéről jelen lévő tag emlékeztetett, hogy 
mindig is kiváló és segítő kapcsolatot ápoltak az Otthon-
nal, s a jövőben is ez lesz a jellemző.

A fórumon részt vettek az Otthon önjogú lakói is, akik 
itt és egyéb alkalmakon is sokszor kinyilvánították, hogy 
nyitottak az újdonságokra, még ha a változás olykor kel-
lemetlenségekkel is jár.
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KOROLOVSZKY GÁBOR 
A FELNŐTT ÉS AZ 
U19-ES CSAPAT  
ÚJ EDZŐJE 
Az egyesület közös megegyezéssel nem hosszabbított 
szerződést Hámori Györggyel. A felnőtt csapatot és 
U19-es együttesünket júliustól Korolovszky Gábor irá-
nyítja majd.

A szezon végéhez érve már kibontakozni látszott, hogy 
az egyesület vezetése és Hámori György elképzelései 
nem találkoznak teljes mértékben. Ennek megfelelően 
az utolsó fordulót követően közös megegyezéssel nem 
Hámori látja el a jövőben megyei I. osztályú felnőtt csa-
patunk vezetőedzői pozícióját amellett, hogy egyesüle-
tünk továbbra is nagy tisztelettel adózik Hámori mun-
kássága és szakmai tapasztalata iránt.

Az egyesület vezetése nem késlekedhetett sokat, a meg-
változott megyei lebonyolításnak köszönhetően már jú-
lius végén elkezdődnek a kupamérkőzések. A vezetőség 
célja az volt, hogy a csapat mellé továbbra is magas szak-
mai színvonalat képviselő, határozott edző érkezzen. A 
választás végül Korolovszky Gáborra esett, aki a labda-
rúgás terén elért eredményeivel a szakmai elvárásokat 
magasan felülteljesíti. A tervek szerint Korolovszky lát-
ja majd el a felnőtt csapat vezetőedzői feladatait, vala-
mint ő felel majd az eddig nehézségekkel küzdő U19-es 
együttes munkájáért.

Korolovszky Gábor (36 éves) játékosként több hazai csa-
patnál megfordult, a hazai élvonalban 18 évesen mutatko-
zott be, ezt követően közel 7 évig futballozott Cipruson, 

valamint megfordult a Real Madrid B csapatának háza 
táján. Külön büszkeség, hogy mind a korosztályos válo-
gatottakban, mind pedig a nemzeti 11-ben pályára lépett, 
ez utóbbiban összesen 6 alkalommal ölthette magára a 
címeres mezt. Az utóbbi években edzőként is megcsillog-
tatta tudását, mind a nagypályás labdarúgó élet, mind 
pedig a futsal területén. A nagypályás labdarúgás tekin-
tetében több utánpótlás korosztály mellett dolgozott, így 
kitűnő viszonyt ápol a jelenlegi NB1-es klubok, köztük a 
Ferencváros szakmai stábjaival, ami fontos szempont volt 
az utánpótlás miatt. Komoly siker, hogy Korolovszky a 
futsal válogatott mellett végzett munkájával maga is hoz-
zájárult a válogatott utóbbi évben elért eredményeihez.

Farkas Örs, a Tordas SE elnöke leszögezte, hogy Ko-
rolovszky érkezésével szeretnék a felnőtt és az U19-es 
korosztály életében a szigorú beosztás mentén zajló 
munkára helyezni a hangsúlyt, amely mind a játékosok, 
mind pedig a csapat fejlődését szolgálja. “Gáborban egy 
céltudatos, agilis edzőt ismertünk meg, és biztosak va-
gyunk benne, hogy könnyen megtalálja a közös hangot 
a csapattal, amely reményeink szerint ebben a szezon-
ban már a képességeihez mérten teljesít. Ennek érdeké-
ben további játékosok érkeznek mind a felnőtt, mind az 
U19-es korosztályba, és reméljük, hogy a labdarúgóink 
előtt álló munka meghozza a gyümölcsét.”

HIRDETÉS

 Cím: 2463, Tordas Sport u. 8. 
Telefonszám: 0620/953 8130

SZERETETTEL 
VÁR  

MINDENKIT  
AZ AMIGO  

KUTYA- 
KOZMETIKA  
TORDASON
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MINI FOCITORNA
A Barátság 2014. rendezésében Tordason július 4-én ke-
rült megrendezésre egy mini focitorna Ráckeresztúr, 
Beloiannisz, Iváncsa, valamint a Hangyák Foci Tanoda 
csapatainak részvételével. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy labdarúgóinkat sok-
szor már nem is kell vezényelni, tudják mi a dolguk, ha 
felmennek a fűre. A 4 korcsoportból U-7, U-11, U-13-as 
csapataink aranyéremmel zártak, míg a sok nyaraló mi-
att foghíjas U-9-es gárdánk a 3. helyen zárta a tornát! 
Minden focistánk 2 éremmel térhetett haza, (amiből 
az egyik mindenkinek arany színű) és a ráckeresztúri 
szervezők jóvoltából csokoládé is jutott aranylábú játé-
kosainknak. A szülőknek köszönjük a biztatást! Csak 
így tovább Gyerekek!

 � Fazekas Attila edző

Germanisztika szakos tanuló 
német korrepetálást, 

érettségi- és nyelvvizsga felkészítést vállal 
kezdőtől B2-es szintig. 

Érdeklődni az alábbi e-mail címen: 
dareszter@gmail.com, 
vagy telefonszámon: 

06-30-356-6021 lehet.

NÉMET KORREPETÁLÁS
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JUDO HÍREK
Szakosztályunk az utóbbi időszakban 
is szép eredménnyel gazdagodott.

ORSZÁGOS DIÁK OLIMPIA  
2016. május 28. Cegléd
Diák „C” (10 évesek) korcsoportban 
nagyon szépen és határozottan meg-
vívott küzdelmekkel Tóth Boglárka II. 
helyezést ért el.

Június 27 - Július 1. között egy jól 
sikerült táborral zártuk a nyári szünet 
előtti időszakot.

Szakosztályunk nevében gratulálunk és 
további szép eredményeket kívánunk.

 � Kalamár Domokos,  
testnevelő tanár /judo edző

JUDO - CSELGÁNCS
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Üzleti tevékenységre, lakásra alkalmas  
üzleti helyiség bérelhető.

Cím: Tordas Szabadság út 1/M
Érdeklődni lehet a 06-30-922-8724-es telefonszámon, 

Kiss Lászlónál.

KIADÓ INGATLAN

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halot-
tunk, Hevesi Gusztáv temetésén megjelentek, részvétü-

ket bármely formában kifejezték.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édes-
anyám, Halmi Zoltánné, Ibolya néni temetésén részt 

vettek és osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SÜTIK TORDASRÓL

A nyári gyümölcsözön közepette a tejberizs és a piskó-
ta párosításából született süteményt ajánlunk, melybe 
ezúttal őszibarackot raktunk, de bármilyen gyümölcs-
csel ki lehet próbálni.

Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes 
tészták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik 
szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen 
meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják a 
Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el 
a fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email 
címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

RIZSES-BARACKOS 
PISKÓTA
6 tojásból a szokásos módon piskótatekercset sü-
tünk, majd feltekerve hagyjuk kihűlni. Közben 15 
dkg rizsből tejberizst főzünk. 2 evőkanál étke-
zési keményítőt 2,5 dl tejjel, 2 evőkanál cukor-
ral felfőzünk. A langyos tejberizshez keverjük. 2 dl 
tejszínt habbá verünk. 5 db őszibarackot kis koc-
kákra vágunk. 2 evőkanál zselatint feloldunk 1 dl 
vízben, majd rövid ideig főzzük. A langyos zselatint, 
a tejszínhabot és az őszibarackot óvatos mozdula-
tokkal a tejberizses krémhez keverjük. A krémet a 
kihűlt piskóta egyik oldalára halmozzuk, majd fel-
tekerjük. Legalább 1-2 órára hűtőbe tesszük. Tálalás 
előtt a tetejét megszórjuk porcukorral.

RE
C

EP
T

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek: 
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek:  
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 ter-
jedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél 15 % 
kedvezményt adunk. Évi hat számban történő, 
azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fize-
tésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartal-
mazzák az áfát.



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits 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; 

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 TELEFONSZÁMA

06 80/203-895

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

EON (GÁZ)

06 80/424-242

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30 961 4645

Gyermekorvos  
rendelése

Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig

Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: 

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

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

Gyógyszertár  
nyitvatartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06-22/ 467-324

IRIGY
HONALJMIRIGY

júl.

30.

25.

2.

16.

23.

6.
13.

9.

jún.

júl.   

júl.   

júl.   

aug.   aug.   

júl.   

2 0 1 6

40.
É VA D

ÉNEKELJ, TÁNCOLJ ÉS ÉREZD JÓL MAGAD, A CSODÁS VÍZPARTI KÖRNYEZETBEN!

PIRAMISZOLTÁN

PATAKY 
MUVEK

,KERESZTES ILDIKÓ  MDC

• •VIKIDÁL REPUBLIC

VASTAG CSABA

OMEGA NEOTON NEOTON 
KASZA T IB I

BERECZKI 

19.
20.aug.   

aug.   MAGNA CUM LAUDELGT 

KORAL

SKORPIÓ

    
TURBÓK  JÁNOS

INFORMÁCIÓ: 22/57-99-99
        www.agardipopstrand.hu

 turbokj@popstrand.hu

JEGYELŐVÉTEL  400 v. 200 Ft  KEDVEZMÉNNYEL ticketportal • jegy.hu SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK.

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS
ES AGARDI JEGYELOVETEL

DIÁK FELNŐTT GYERMEK

SÁTOR

KŐHÁZ

1000 FT/FŐ/ÉJ 1200 FT/FŐ/ÉJ 800 FT/FŐ/ÉJ

2000 FT/FŐ/ÉJ 2200 FT/FŐ/ÉJ 1800 FT/FŐ/ÉJ

22/370-308

KIRALY VIKTOR RÁCZ GERGŐ 

SZTÁROKKAL, „ZENEVONAT”
SZUPERKONCERT!,

DANCE BEACH PARTY A VÍZPARTON MINDEN KOROSZTÁLYNAK,
A KONCERTEK UTÁN ÉS JÚLIUS 1-TÔL MINDEN PÉNTEKEN!

BELÉPŐDÍJ 
NÉLKÜLI 

PROGRAM!

RAKONCZAI VIKTOR
VENDÉG:

NÉVNAPI / SZÜLETÉSNAPI BULIK, VALAMINT LÁNY ÉS LEGÉNYBÚCSÚK RENDEZÉSE, FOGLALHATÓ ASZTALOKKAL.


