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„A hagyomány nem valamiféle művészeti tárgy, amelyet ünnepkor meglátogatunk, tisztelettel és nemesen 
unatkozva nézegetjük. Nem: a hagyomány arra való, hogy használjuk.” (Esterházy Péter)

Tordasi piac
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KULTURÁLIS  
KÖZFOGLALKOZTATÁSI  
ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
Tordas Község Önkormányzata kulturális közfoglal-
koztatás keretében alkalmazott közösségi munkás 
munkatársat keres.

Munkakörbe tartozó feladatok:

 � rendezvények előkészítése, művelődési ház mun-
kájának segítése

 � települési értékek összegyűjtése, dokumentálása
 � marketing, reklám anyagok készítése

teljes munkaidő

Pályázati feltételek:

 � Legalább középfokú iskolai végzettség
 � Munkaügyi központban álláskeresőként történő 

regisztráció
 � betöltött 25. életév

Munkabér:

 � közfoglalkoztatási garantált bér a 170/2011. (VIII. 
24.) Korm. rendelet szerint

Érdeklődni személyesen (Tordas, Szabadság út 87.), 
vagy telefonon Juhász Csaba polgármesternél lehet a 
20/823-3346 telefonszámon.

AUGUSZTUS 20-AI  
ÜNNEPI BESZÉD

1038. augusztus 15-én halt meg és 1083. augusztus 20-
án avatták szentté országunk első koronás uralkodóját, 
Géza fia Szent István királyt, és ezen a napon ünnepeljük 
művét, a magyar nemzet létrejöttét.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a falunapon, 
Puconci küldöttségét, Ludvik Novak polgármester (zu-
pan) urat, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

Első koronás királyunknak nem volt könnyű a dolga, egy 
új országgá kellett formálnia a meglévőt, amely felvette 
a versenyt a körülöttünk lévőkkel. Új hitet kellett adnia 
az embereknek, mely attól kezdve meghatározója orszá-
gunknak, Európának. Azóta sem lett könnyebb a hely-
zet, a történelem során folyamatosan küzdöttünk függet-
lenségünkért, a megmaradásunkért. Az első világháború 
után mielőtt újra meghatározó hatalommá válhattunk 
volna, szétszabdaltak minket és lettünk kis ország, de 
megmaradtunk magyar nemzet.

A mai időkben sem egyszerű a dolgunk, Európa része-
ként, kis államként, kifosztva, várhatjuk, mit döntenek 
rólunk a nagyhatalmak. Kapunk-e alamizsnát, enged-
nek-e fejlődni, kapunk-e kötelező feladatot. Szent István 
korában meghatározóak voltunk Európában, most átnéz-
nek rajtunk, semmibe vesznek.

Mégis nekünk ebben a korban, ilyen körülmények között 
kell megélnünk, hogy magyarok vagyunk, országunk 
lakói, nemzetünk része. Könnyebb a helyzetünk, mint 
azoknak, akik a háborúkban, a forradalmakban éltek. 
Jobbak a körülményeink, de sokkal több minden van, 
ami elvonja a figyelmet a valós értékekről, befolyásolja az 
életünket. Minket alakít a világ egyformává, fogyasztói-
vá, kényelmessé, közömbössé.

Nem szabad ezt hagynunk! Újra közösséggé, nemzetté 
kell lennünk, aki ismeri és büszke a múltjára. Nem egy-
más mellett, hanem egymással kell élnünk, hiszen csak 
együtt, összefogva juthatunk előbbre. Legyenek emberi, 
közösségi kapcsolataink, legyünk többet a természetben, 
lépjünk túl a nehézségeinken, érezzük jól magunkat a 
környezetünkben, és örüljünk újra a teremtett világnak.

Két évvel ezelőtt emlékeztünk azokra, akik 300 évvel 
ezelőtt újra ideköltöztek, újra élővé tették Tordast. Az 
ő döntéseik miatt vált újra lakottá településünk. Nekik 
és az őket követőknek köszönhetjük, hogy ma ebben a 
faluban élhetünk. Emlékszünk szüleinkre, nagyszüle-
inkre, esetleg dédszüleinkre. Olvastunk, hallottunk az 
Ő szüleikről, nagyszüleikről, akik itt éltek és ide haltak. 
Ma már nehezen tudjuk elképzelni milyen lehetett itt az 

élet. Nem volt villany, aszfaltos út, járda, vezetékes víz. 
Maguk formálták a települést, együtt dolgoztak meg a 
javakért, együtt tették mindig élhetőbbé Tordast. Adjunk 
hálát a munkájukért, a hitükért, az életükért.

Tordasra az utóbbi időkben sokan költöztek. Tetszik ne-
kik a település, szívesen vettek házat, telket, ide rendez-
ték be az életüket. Jó ez és öröm, de ugyanolyan fontos, 
hogy ők is gondoljanak azokra, akik előttük itt éltek. Fon-
tos hogy ők is megismerjék a falu múltját, lássák meg az 
előttük élők küzdelmeit, örömeit, és leljenek otthonra a 
településen.

Ennek segítésére a következő hetekben táblákat fogunk 
a település néhány pontján kihelyezni, amelyeken régi 
fényképek és leírások segítik felidézni a múltat, és em-
lékezhetünk elődeinkre. A feladat ma a mienk. Nekünk 
kell a mai kornak megfelelően, a múlt figyelembe vételé-
vel, együtt, úgy formálnunk a települést és az országot, 
hogy utódaink is büszkék lehessenek ránk! Ehhez adjon 
az Isten még sok erőt!

 � Juhász Csaba polgármester
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TISZTELT LAKOSSÁG!

Tordas településen a meghibásodott közvilágí-
tási lámpatesteket az ENERIN javítja.
A hiba bejelenthető a Községházán, vagy köz-
vetlenül a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő 
portálon, melynek elérhetősége: 
https://kozvilhiba.hu

TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!

2016. szeptember 6-án, 
kedden 14 órától 15 óráig 

Petercsák György, körzeti megbízott 
ügyfélfogadást tart a hivatalban.

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

SZEPTEMBER 23.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

Tordas Község képviselő-testülete 2016. július 26-án 
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � döntött a helyi kistermelők piacra jutásának támoga-
tása pályázatról

 � döntött a településfejlesztési koncepció tervezetének 
elfogadásáról

 � döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program pályázat benyújtásáról

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a tavalyi évtől kezdődő-
en egyszeri alkalommal - február hónapban - kerültek 
kipostázásra az adóértesítők és a befizetésekhez 
szükséges postautalványok.

A kézbesített adóértesítőn feltüntetésre került a 
2016. I. félévi adó összege, illetve 

a 2016. II. félévi adó 
összege is, melynek 
fizetési határideje 

2016. szeptember 15.

A befizetéshez szükséges postautalványokat adónemen-
ként külön-külön, mindkét félévre előre mellékeltük.
Az esetlegesen elrontott vagy elveszített csekk pótlásá-
ra a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idő-
ben van lehetőségük.

A csekkek kitöltésekor kérem, körültekintően jár-
janak el, mert sok esetben az adó összege nem a megfe-
lelő adófolyószámlára kerül befizetésre, ezáltal hátralék 
keletkezik valamely adószámlán, mely után automati-

kusan késedelmi pótlék képződik. Ugyancsak számos 
alkalommal előfordult, hogy a befizetett csekken a feladó 
neve nem szerepelt, ezért annak beazonosítása nem volt 
lehetséges.

Banki átutalással történő adófizetés esetén ügyelje-
nek arra, hogy az utalás adónemenként külön-kü-
lön bankszámlaszámra történjen, beleértve a kése-
delmi pótlékot is. A közlemény rovatban pedig minden 
alkalommal tüntessék fel az adóalany egyértelmű beazo-
nosításához szükséges adatokat (Pl.: név, cím stb.)

Ha adójukat már befizették, kérem, jelen tájékoztatást 
tekintsék tárgytalannak.

Amennyiben azonban adófizetési kötelezettségüknek 
nem tesznek eleget, úgy tartozásaik beszedése érdeké-
ben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 150. §-a 
alapján kezdeményezem a végrehajtási eljárást a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnál, melynek költségei a hátralékoso-
kat terhelik.

Köszönjük, hogy idén is a fizetési határidőt figyelembe 
véve fizetik be adóikat!

 � Dr. Matota Kornél, jegyző

!
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SZEPTEMBERI  
PROGRAMAJÁNLÓ
Szept. 03. Nyárbúcsúztató TINI DISCO
18 órakor gyertek el Ti is és táncoljatok együtt barátai-
tokkal a legmenőbb mai slágerekre! 

Szept. 06. Nyugdíjas Klub

Szept. 10. Őszkezdő tordasi garázsvásár 
7 órakor ismét érdemes lesz ellátogatni a Hangya Mű-
velődési Házhoz, akár az őszi ruhatárunkat szeretnénk 
kibővíteni, akár új bögréket, csészéket szeretnénk venni 
a hűvös őszi estékre.

Szept. 10. ARATÓ Retro Disco 
Újra végig partizhatja mindenki az éjszakát a Művelődési 
Házban. Az első 20 vendég welcome drinket kap.

Szept. 17. HANGYA nap 
Az idén ismét érdemes lesz ellátogatni erre a napra, hiszen 
a látogatók kipróbálhatják, hogy milyen megülni egy ro-
deo bikát, felfedezhetik, hogy milyen is lehet a szumó-
sok élete, vagy azt, hogy milyen egy buborékban fociz-
ni. Ebben ez évben Tordas legösszetartóbb házaspárját 
keressük! A jelentkezők különböző ügyességi feladatokon 
keresztül bizonyíthatják, hogy mennyire profi csapatot 
alkotnak, természetesen értékes nyereményekért. 
A gyermekeket az Apnoé zenekar szórakoztatja majd 
egy kiváló interaktív, zenés műsorral. A program előtt és 
után ugrálóvárral, arcfestéssel, csillám tetoválással és 
még rengeteg más meglepetéssel készülünk.
A rendezvény zárásaként pedig az Alcohol zenekar pör-
geti fel a hangulatot.

Szept. 18. Kistata zenés vígjáték 
a MASZK Színjátszó Társulat előadásában

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Önkéntes Pont 
Minden csütörtökön 15 órától

Falugazdász ügyfélfogadás 
Minden páros héten szerdán 13 órától

Kattints Nagyi 
Ősszel újra velünk tanulhatnak a vállalkozó kedvű 
nyugdíjasok. Jelentkezni lehet egész szeptemberben a 06 
20 245 67 34-es telefonszámon vagy személyesen a Mű-
velődési Házban. Októberben kezdünk!

Hangya  
n a p 
09. 17.
s z o m b a t

tordas
i s ko l a 
a l a t t i 
r é t

keressük 
tordas  
legössze-
tartóbb  
házaspárját

szumó

ugrálóvár

alcohol 
együttes

csillám-
tetoválás
arcfestés

buborék foci

Apnoé 
zenekar:  
Binde bácsi 
kecskéi

rodeó bika
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ANYATEJ VILÁGNAPI 
RENDEZVÉNY  
TORDASON

2006-ban, tíz éve indítottuk útjára Anyatej Napi ren-
dezvénysorozatunkat a környező települések (Marton-
vásár, Kajászó, Baracska, Tordas és Gyúró) védőnőivel 
közösen, hogy évről évre mindig augusztus elseje kör-
nyékén megünnepeljük a körzetünkben lévő jól szoptató 
édesanyákat.  Ezen a napon színes programokkal örven-
deztetjük meg a babákat, mamákat egyaránt, és egy kis 
szendviccsel, pogácsával, üdítőkkel, gyümölccsel vendé-
geljük meg őket.

Minden évben alaptéma az ANYATEJ, az anyatejes 
táplálás, melyről előadásokat hallgathatnak az anyukák, 
majd szoptatási tanácsadótól, védőnőktől kérdezhetnek a 
témában.  Idén a női szerepekről is beszélgethettek szak-

ember vezetésével a résztvevők, mert bizony sokszor em-
bert próbáló feladat elé állítja a családot a baba születése, 
megváltoznak a szerepeink: dolgozó nőből anya lesz, férj-
ből és feleségből hirtelen szülőpár válik!

Hordozó klubos lányok segítettek megmutatni a baba-
hordozás újra felkapott módját, a kendőzést. Rengeteg 
babahordozó eszközt lehetett kipróbálni, ezzel segítve a 
jó döntés meghozatalát vásárlás előtt, és akik már rendel-
keztek valamilyen hordozóeszközzel, azoknak lehetősé-
gük nyílt megfelelő kötési módok elsajátítására.

A végén a ráckeresztúri Darázsderék táncegyüttes vará-
zsolt mosolyt a gyerekek arcára fergeteges Pingvintáncukkal.

A kisebb gyerekeket Ringató foglalkozás, a nagyobba-
kat ugrálóvár, lufi hajtogatás, csillámtetkó és kézműves 
foglalkozás szórakoztatta.

Minden résztvevő ajándékot kapott, és az igazán jól 
szoptató anyukákat emléklappal köszöntöttem.

Ezúton szeretném megköszönni a támogatásokat, felaján-
lásokat, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez!

 � Nagyné Schubert Réka, védőnő

Szervező védőnénik
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Az első tanítási nap, 
2016. szeptember 1. csü-
törtökre esik. 
A 2016/2017-es tanév 182 
napos lesz, az utolsó  
tanítási nap 2017. június 
15., ez is csütörtökre esik. 
Az első félév 2017. január 
20-ig tart és a diákok a fél-
évi bizonyítványt január 
27-én kapják kézhez.

KEDVES OLVASÓK!
A nyári szünet után, augusztus 29-étől ismét nyitva a 

könyvtár, várja a kicsiket és a nagyokat, a régi és új olvasókat.
Nagy öröm, hogy a nyáron vásárlással, olvasói felaján-

lással és a Nemzeti Könyvtár ajándékköteteivel több 
mint hetven könyvvel gazdagodott az állomány.

Azt gondolom, ezek között mindenki talál kedvére va-
lót, íme ízelítőül néhány cím:

Berg Judit Rumini kapitányával megérkezett a nyol-
cadik Rumini-kötet, amelyben a Kartács-tengerre tartó le-
génységet váratlan és sorsfordító események sodorják meg-
állíthatatlanul az utolsó nagy megmérettetés felé. Bár a 
helyzet gyakran válik reménytelenné, hőseink mégis min-
dig megtalálják a kiutat, néhol a szerencse, máskor jó szán-
dékú barátok segítségével. És hogy hogyan lesz Ruminiből 
kapitány? Természetesen a történet végén ez is kiderül.

Szeptember és iskola – Matyi és Sári azonban a har-
madik bé osztályból a kőkorszakba kerül egy csodálatos 
telefonkagylónak köszönhetően, amit egy átlagos napon 
ajándékba kapnak. Innentől kezdve a legkevésbé sem 
átlagos kalandokba bonyolódnak. Aki szereti a Kisva-
kond-könyveket vagy éppen Rumcájszot, annak remél-
hetőleg Milos Macourek Matyi és Sári az iskolában 
című könyve is tetszeni fog.

A következő kötetet már a felnőtt olvasóknak ajánlom: 
A rózsa és a tiszafa Agatha Christie könyve, aki olykor 
új vizekre evezett, és Mary Westmacott álnéven finom 
rajzolatú, lélektani regényeket is papírra vetett.  A krimi 
koronázatlan királynője most is sorsfordító konfliktus elé 
állítja története szereplőit – csak nem a tőle megszokott 
módon. Főhőse harmincnyolc évesen, életének legboldo-
gabb napján autóbalesetet szenved. Örök életére tolókocsi-
ba kényszerül. Ettől kezdve különös szerepet kap a sors- 
tól. Miután sokkal élesebben és érzelem-mentesebben 
tudja megítélni embertársai cselekedeteit, egyre többen 
avatják be őt titkolt terveikbe, tárják fel előtte őszintén 
érzelmeiket és szándékaikat. Lassan rá kell ébrednie, 
nem passzív részese csak az eseményeknek, hanem aktív 

formálója - másokon keresztül. És természetesen semmi 
nem az, aminek látszik…
Néhány további cím:
Huszárkönyv
Villányi Péter: Mácsai huncutságok
Paola Jacobbi: Akarom azt cipőt!
Lesley Pearse: A múlt nyomában
Stephen King: Aki kapja, marja

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban! 
 � Varga Szabolcsné  
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A 2016/2017-ES TANÉV FONTOS IDŐPONTJAI
ISKOLAI SZÜNETEK 2016/2017-BEN:

 � Őszi szünet: 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2016. október 28. / péntek /, első tanítási nap november 7. /hétfő/. Az 
őszi szünet így 1 hetet jelent.

 � Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. Utolsó szünet előtti taní-
tási nap 2016. december 21., szerda. Az első tanítási nap a szünetet követően 2017. 
január 3., kedd.

 � Tavaszi szünet: 2017. április 13-18. között lesz. Utolsó tanítási nap 2017. április 12., 
szerda. A szünetet követő első tanítási nap 2017. április 19., szerda.
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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
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TORDAS JELENLEG  
ISMERT RÉGÉSZETI 
LELŐHELYEI
1. Arany János utca (volt Münnich F. u.) 38.: kelta sír 
1976-ban ifj. Kovács Imre telkén pince ásásakor kelta sírt 
találtak. A csontváz mellett ezüstberakásos vasfibulát, vas-
töredéket, agyagkorsót és egy kerámia tálat csirkecsontok-
kal tártak fel. A sír DK-ÉNy tájolású volt. Fülöp Gyula ré-
gész végzett leletmentést. (Leletek: Székesfehérvári Szent 
István Király Múzeum) Először egy vörös korsóra bukkan-
tak az építkezők, később egy szürke edény és egy kopo-
nya került elő. Ezeket kidobták, de a sír többi részét nem 
bolygatták, így azt sikerült megmenteni, és rekonstruálni.
2. Fajtaminősítő Intézet (volt Hangya telep) és attól nyu-
gatra elterülő domboldal: őskori, római 
- 1943 márciusában 3, feltehetően őskori, melléklet nél-
küli sírt találtak zsugorított helyzetű csontvázakkal. 
(Radnóti Aladár feljegyzése a Magyar Nemzeti Múzeum 
Adattárában) 
- 1963-ban a területen vízvezeték ásása közben IV. századi 
római sírokra bukkantak. 4 sír került feltárásra, egyikben 
a múzsákat ábrázoló domborított bronz ládikaveretek. 
1966-ban a területről tógás férfialak relieftöredéke került 
elő. Újabb 6 azonos korú sír került feltárásra. A területtől 
DNy-ra római épületek maradványait figyelték meg. (Le-
letek: Székesfehérvári Szent István Király Múzeum)
1964-ben és 1966-ban Bánki Zsuzsa régész folytatott lelet-
mentő ásatást a Fajtakísérleti Állomás területén, a Marton-
vásár-Tordasi út és a Szent László patak közötti lankás dom-

boldalon. Az ásatás előzménye, hogy 1963-ban vízvezeték 
építés közben csontvázak kerültek elő a földből. A felszínre 
került csontok nagy része tönkrement, egy csontvázat mel-
lékleteivel (bronz csat, bronz karperecek, kerámia edény) 
együtt Nagy Innocent vegyészmérnök és Csupor Zoltán plé-
bános megmentett, melyet Csupor Zoltán átmenetileg saját 
gyűjteményében helyezett el. 1964-ben újabb 3 sírt tártak 
fel, ekkor a leletek a Szent István Király Múzeumba (Székes-
fehérvár) kerültek. 1966-ban folytatódtak az ásatások, újabb 
6 sírt találtak az előbbiek mellett. A sírokból kerámia- és 
bronztárgyak is előkerültek: bronz csat, karperec, füles bög-
re, zöld mázas korsó, faládikát díszítő, múzsákat ábrázoló 
bronzlemezek, csontfaragvány, bronz fibulák, vaskés, bronz 
fülbevaló, korsók, kancsó, bögre, bronzérmék. Ezek az előző 
évek leleteivel együtt Székesfehérvárra kerültek.
3. Tordas, közelebbről nem ismert lelőhely: római. Sír-
tábla házaspár ülő alakjával a Magyar Nemzeti Múzeum 
lapidáriumában. 
4. Tordas, közelebbről nem ismert lelőhely: neolit. 1962-
ben 37 db pattintott kőeszköz és két darab kőbalta ke-
rült a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. (L.sz.: 
1962.3.27-33.) 
5. Tordas, közelebbről nem ismert lelőhely: Feltehetően 
római. József főherceg 1870-ben sérült szürke cserépkor-
sót ajándékoz Tordasról a Magyar Nemzeti Múzeumnak. 
(L.sz.: 250/1870) 
6. Szárító üzemtől D-re: római. A Köztársaság úti szá-
rítóüzem D-i kerítésétől délre 200 méterre, közvetlenül 
Ny-ra, a Czifra-hídtól ÉNy-ra 120x120 méteres területen, 
egy markánsan kiemelkedő dombon és annak keleti elő-
terében a felszínt sűrűn borító római kerámiatöredékek 
jelzik a római település helyét. (Miklós Gergely P. hely-
színi megfigyelése, 1995.) 
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Régészeti kutatások Tordason

7. 2010. Martonvásár-Bicske 400 kV-os távvezeték építé-
se során a Réti dűlőben, a falutól északra a Szent László 
víz nyugati, jobb partján és a Tordas-Gyúró országút 
közötti területen kb. 2 tucat kerámiatöredék került elő, 
nagy része újkori, 6db őskori, rézkori vagy bronzkori.
8. 2007-ben az Erdőmajori dűlőben egykor mészkőből 
álló, mára teljesen szétszántott római kori útfelületet 
azonosítottak. 
9. Egy kisebb kiemelkedés felszínén római és középkori 
kerámiát találtak.
10. Az Öreghegyi szőlők mellett kisebb felületen közép-
kori kerámia került elő. 
11. Egy D-Ny-i fekvésű domboldalon hozzávetőleg 8 
db, valószínűleg római kori villatelep házhelye azono-
sítható, itt nagy mészkődarabok és római kori kerámi-
ák találhatók.
Mivel Tordason a teljes közigazgatási területet vizsgáló 
régészeti topográfiai munkálatok nem történtek, a jövő-
ben a község bel- és külterületén a jelenleg ismert régésze-
ti lelőhelyek többszörösére lehet számítani. A régészeti 

lelőhelyek pontosan nem körvonalazhatóak a felszíni 
nyomok alapján. Térképre vitelük az esetleges szakható-
sági vélemények kiadásánál félreértésekre, esetleg peres 
eljáráshoz vezetne. A törvény alapján a beruházásokat, 
már a tervezés első fázisában a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal Regionális Irodájával (Székesfehérvár) egyez-
tetni kell. A véletlenül előkerülő régészeti leleteket, jelen-
ségeket a törvény szerint az illetékes jegyzőnél és/vagy a 
területileg illetékes múzeumnál kell bejelenteni.

 � Források:

Bánki Zsuzsa: Későrómai sírok Tordason. Alba Regia. 

A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 1968.

Tordas Község Településszerkezeti Terve, 2004

Szent István Király Múzeum adatszolgáltatása

A hagyományos Emléktúra szakaszolása, indulási, 
találkozási, csatlakozási, elköszönési pontok:

7.00 Tamás és Éva első öröklakásától, a 106-os busz 
Kadosa utcai megállójából indulunk (Dr. Sztrányay 
Miklós, az Emléktúra szervezője várja a túra résztve-
vőit, annak bármely szakaszára. Kérjük, hogy az Em-
léktúra budapesti szakaszaira 6 menetjeggyel rendel-
kezzenek!) 
8.00 Bakáts tér Tamás születésének, utolsó koncertfel-
lépésének helyétől 
9.00 Cseh Tamás három éve felavatott Gellért-téri szob-
rától Kelenföldre  (a Bartók Béla + a Villányi út érintésével)
10.00 Kelenföld: munkásszállás + indulás vonattal 
Martonvásárra (Kérjük, a vonatra a menettérti jegye-
iket elővételben vásárolják meg!)
11.00 Martonvásárról az erdőn, a gesztenyesoron át 
Tordasra (50 p. séta a Szent László víz, az úgy nevezett 
„Ló-folyó” mentén) 
12.00 Hangya-telep, ahol a Cseh-család lakott.(Tamás 
első vadonja)
Ebéd: hozott vagy helyben vásárolt.
14.00 Tamás első iskolái, színpadai
15.00 A hagyományos megemlékezés után indulás a 
vasútállomásra.
16.00 Martonvásár vasútállomás 
17.00 Déli pályaudvar 59-es villamos MH
17.00 Tamás sírhelyének felkeresése, Farkas-rét 
18.00 Iskola utca 35., ahol az első Cseh T. – Bereményi 
G. - dalok születtek
19.00 Csillaghegy, ahol Tamás és Éva megismerkedtek. 
Búcsú a HÉV-megállóban.

7. CSEH TAMÁS  
EMLÉKTÚRA 
2016. szeptember 3-án, szombaton
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„IMÁDKOZZUNK  
MINDEN NAP!”

Az idei hittan- és családos táborban a gyerekek által 
írt - az utolsó tábortűznél előadott - csapatnóták majd 
mindegyikében elhangzott ez a felszólítás. A versikék 
úgy ragyogtatták fel keresztény életünk alapföltételét - 
még ha játékos formában is, mint jelszót vagy iránymuta-
tást egymás és mindannyiunk buzdítására -, ahogy a tűz 
szikráinak fényei villantak fel egy-egy újabb rádobott fa-
ágtól. Az a tűz ellobbant, de tudjuk, hogy ezek az együtt 
átélt hittapasztalatok egyrészt a bennünk élő hit tüzének 
is táplálói, másrészt bármely nehéz, akár Istentől eltávo-
lodott helyzetben emlékeztetőül, kapaszkodóul szolgál-
hatnak a Vele való személyes kapcsolat újjáteremtéséhez, 
mely kapcsolatban-lét emberi életünk lényegéhez tarto-
zik. Ennek az imádságos létnek mélyebb megismerése lett 
célja a júliusban a gyúrói római katolikus közösségi házba 
„Zarándoklat az imádság forrásaihoz” címmel szervezett 
női lelkigyakorlatnak is.

„Ugye lángolt a szívünk ... mikor útközben beszélt hozzánk 
...” Lk 24,32

Nagyon nehéz lenne pár mondatban leírni, mit is tanul-
tunk ez alatt a két nap alatt, milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodtunk, ezért is választottam az élményeink megosz-
tásakor mondottak tartalmának érzékeltetésére a fentebb 
idézett szentírási részt, az emmauszi tanítványok által a 
Feltámadt Krisztussal megtett úton átéltekről szóló luká-
csi sort. Dr. Versegi Beáta Mária és Schuschnigg Theresia 
a Nyolc Boldogság Közösség szerzetes nővérei voltak taní-
tóink, lelki kísérőink a tanulás útján, akiket egyik társunk 
úgy jellemzett, hogy „olyan, mint ha két angyal jött volna 
közénk.” Őszinte nyitottságuk, kedvességük, békés derű-
jük és nem kevésbé a tanításokban megmutatkozó, saját 
imatapasztalataikkal átszőtt magas szintű  teológiai tudá-
suk miatt nagyon hamar megszerettük őket. Legnagyobb 
segítséget talán az imában való jelen-lét megteremtéséhez, 

az abban jelen lenni tudáshoz és az Eucharisztikus életre, 
az Eucharisztiában Kenyérré vált, abban jelenlévő Krisztus 
imádására való buzdítást kaptunk tőlük. Krisztus a Vele 
való találkozásban ugyanarra az egyszerűségre hív, ami-
lyen egyszerűségben Ő maga jelen van számunkra. Az 
Eucharisztiában Isten kicsinnyé vált, ezért én magam is le-
hetek előtte aki vagyok, a szépítetlen valóságommal, dísz-
telenül, álarcok nélkül, gyengeségeimmel, sötétségeimmel, 
érzéseimmel, vágyaimmal együtt. Így fogad el engem és 
így szeretne találkozni velem.

Az imában való testi-lelki jelenlét gyakorlásához a nő-
vérek ajánlására és velük együtt Molnár Renáta trénertől 
vidám hangulatú cardio-nordic walking alapoktatásban 
vettünk részt.

Kedves nőtestvérek, köszönjük bátorságotok és bizal-
matok, amivel vállaltátok a részvételt! Kedves férjek, 
köszönjük nélkülözhetetlen segítségetek, a rátok háruló 
plusz feladatok felvállalását! Jácint atya, köszönjük a mi-
seszolgálatot!

„VÉRTESBEN FÚJ  
A SZÉL...” AVAGY  
TÁBOROZNI JÓ!
A tordasi katolikus egyházközség nyári gyerek- és családos 
tábora idén új helyszínen, a Vértesben zajlott, és   a hely 
annyira elnyerte a csapat tetszését, hogy elhatároztuk: 
jövőre visszatérünk! A Vértes-tábor valóban az erdőben, 
települések  zajától, fényeitől távol, a gyönyörű csilla-

gos ég alatt várja a táborozókat, és a felújított szálláshely, 
a kerti konyha, a nagy terasz, sportpályákkal és sátoro-
zó hellyel körülvéve ideálisnak bizonyult számunkra is. 
2016. augusztus 9-12-ig voltunk a tábor lakói: az első 3 nap a 
kisebb-nagyobb iskolás gyerekeké, szülők nélkül, a családok 
szerdától csatlakozhattak, hogy együtt töltsünk pár napot 
Isten ege alatt. A tábor első felében 34 gyermek és 13 fel-
nőtt volt együtt, a tábor második felében pedig 55 körüli 
létszámmal bírtunk. Visszatérő vendégünk volt egy róka 
is, aki a gyerekek kedvence lett: esténként a tábortűznél 
egészen közelről figyelhettük, reggelente pedig még köze-
lebbről csodálkozhattunk rá az eltűnt, majd némi keresés 
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SZEPTEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

A Szentmisék vasárnap 10 órakor kezdődnek 
(Gyúró szombat előesti Szentmise 18 óra)
Zsolozsma, Reggeli Dicséret péntek reggel 6:30 óra
Szentségimádás hirdetés szerint

Szept. 2. 
Elsőpéntek Gyóntatás 17:45-től, 
Szentmise 18:30

Szept. 11. Vasárnap Veni Sancte 10 óra

Szept. 17. Szombat előesti Szentmise 19 óra

Szept. 18. 
Vasárnap Szentkereszt Felmagasztalása  
Búcsúi Szentmise Ráckeresztúr 11:30
NÁLUNK NINCS SZENTMISE!

Szept. 25. Szentírás vasárnapja

után az erdőből előkerült lábbelikre, szétrágott telefontöltő-
re, az udvaron kiterített színes hímzőfonalakra stb. A lelkes 
keresgélők az előző csapat dolgait is fellelték. :)
Tavalyi táborunk a kánikula, az idei a hirtelen erős le-
hűlés jegyében zajlott, a sátorozóknak bizony nem 
volt melegük. Ezen kívül egy igazán esős napunk is 
volt, de a túrázó gyerekek és az őket kísérő felnőttek 
hősiesen viselték az ezzel járó kellemetlenségeket, és 
hazaérve zokszó nélkül öntötték ki gumicsizmájuk-
ból a vizet (már a szerencsésebbek, akiknek az volt…) 
A felnőttek számára reggelente Jácint atya vezetésé-
vel zsolozsmával indult a nap, majd az ébresztő, reg-
geli torna és reggeli után az elmaradhatatlan szoba- és 
sátorszemle következett. Évről évre elmondhatjuk, 
hogy a versengés a „Legtisztább szoba” címért nagyon 
inspiráló, és idén először egy FIÚszoba lett a győztes, 
akik a tisztaság és rend mellett a zsűrit viccekkel szó-
rakoztatták, és napi megújuló dekorációval várták. 
A gyerekek délelőttönként Jácint atya tanítását hallgatták, 
aki a Szentírásban előforduló, de mára kevésbé használa-
tos, bizonytalan értelmű, de gazdag jelentésű kifejezéseket 
boncolgatta, érdekes történetekkel fűszerezve. Sok homá-
lyos dolog nyert értelmet a kis fejekben. Volt még napi közös 
játék, kézműves foglalkozás, ének, sport, és szabadság, mert 
ettől jó egy tábor, hogy otthon érezzük benne magunkat. 
Naponta tábori misén vettünk részt, esténként pedig tá-
bortűznél énekeltünk, melegedtünk, és vártuk  róka-ko-
mát :). Az étkezést és minden egyebet nagyon komoly erő-
ket megmozgatva A STÁB biztosította, ezúton köszönjük 
szépen a táborozók nevében Hertának és Lacinak a szer-
vezést-lebonyolítást, a sok segítséget Timi és Éva néninek, 
Attila bácsinak Csilla néninek és Gábinak az esti Rózsa-
fűzér-sétákat, a két Saci néni kitartását, Emőke, Eszti, Zita, 

Balázs, Jankó és Márk segítő munkáját, a jókedvű adakozók-
nak pedig az étkezéshez felajánlott anyagi segítséget illetve 
finomságokat. Isten fizesse meg sokszorosan! Táborunkat az 
Önkormányzat és Spányi Antal püspök atya is támogatta. 
A tábort hagyományosan egy csapatverseny zárta, ami a tava-
lyihoz hasonlóan idén is nagy sikert aratott: vicces és komoly 
feladatok várják a csapatokat, melyek során kiderül, tudnak-e 
együtt gondolkodni, nevetni, figyelni egymásra a gyerekek. 
Az utolsó tábori misén és a tábortűznél vendégünk volt 
Kovács Zoltán atya is, az újonnan kinevezett martonvá-
sári plébános. Isten hozta közénk, és kívánjuk, hogy le-
gyen gyümölcsöző a rábízott munka, amit végezni fog! 
Az utolsó napon, már mintegy hagyományként, hazafe-
lé menet meglátogattunk egy közeli nevezetességet. Idén 
a majki kamalduli remeteséget néztük meg, amely ma 
múzeumként funkcionál. Nagyon kedves hölgy fogadott 
minket, a gyerekek is csüngtek a szavain, élvezettel hall-
gatta mindenki a tárlatvezetést, és a CSENDÖSVÉNYRE 
lépve még a legcserfesebbek is képesek voltak elhallgatni, 
ahogy ezt a néma barátok évszázadokkal ezelőtt tették... 
A tábor gyerekek által szerzett „indulójának” egyik sora sze-
rint „Jácint atya azt mondta, imádkozzál naponta, Vértes-
ben fúj a szél...”. Hát, igen. A legszemfülesebb gyerekek már 
most „megrendelték”, egyszóval JÖVŐRE IS LESZ VÉRTES 
TÁBOR!

Ui: Kedves Marcsi néni és Emese néni! Ez a tábor a ti szíve-
tek nagy szeretete miatt olyan nagyon jó!
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

CSALÁDOS TÁBOR
Családos táborunkban Fehérvárcsurgón idén 7 család: 
13 felnőtt és 23 gyermek töltött el négy aktív, örömteli 
napot. A kedvezőtlen időjárás miatt a tábor elején benti 
programokkal kellett lekötnünk a gyerekek figyelmét és 
energiáit: interaktív hittan órát szerveztünk a Terem-
tésről, napellenzőt készítettünk (bízva a jó időben), és 
két apuka is készült előadással a Holdról, és az űrutazás 
kezdeteiről.  Később kisütött a nap, így nem maradtak 
el a szabadtéri programok sem: kirándulások, tábortűz, 
akadályverseny, tollas- és foci maratonok tették moz-
galmassá az együtt töltött időt. Gyülekezetünk ifjú 
tagjai megismerkedtek a méta nevű ütős labdajátékkal, 
amit nagy lelkesedéssel űztek. Reggeli és esti áhítatok, 
vasárnapi istentisztelet, közös éneklések gyermek és fel-
nőtt lelki épülését egyaránt szolgálták. 

 

 

Gyúrói Evangélikus Gyülekezetünk idén ősszel 
3 alkalomból álló reformációs programsorozatot szervez, 
melynek első rendezvénye egy keresztény könnyűzenei 

koncert lesz: 

Pintér Béla  
a magyar keresztyén könnyűzene legismertebb 

előadója látogat el hozzánk  

2016. október 1-én. 
(Pontos helyszín és kezdési időpont még szervezés alatt.) 

 

 

A koncertre mindenkit szeretettel várunk! 

 

SÜTIK  
TORDASRÓL
Egyik kedves Olvasónk nagyon finom, 
mégis egyszerűen elkészíthető kóku-
szos tekerccsel örvendeztetett meg 
minket. A nyár véget ért, kezdődik az 
iskola – és a sütiszezon!

Új rovatunkba továbbra is várjuk sü-
temények, édes tészták receptjeit, me-
lyet tordasiak készítettek. Akik sze-
retnek sütni, az elkészült remekművet 
fényképen meg is örökítik, és mindezt 
szívesen megosztják a Kisbíró olvasói-
val névvel, vagy név nélkül, küldjék el 
a fényképeket – recepteket a kisbiro@
tordas.hu email címre, vagy a Polgár-
mesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

HABOS TEKERCS
2 dkg élesztőt kevés tejben felfuttatunk, majd 40 dkg liszttel, 2 
evőkanál cukorral, késhegynyi sóval, 25 dkg margarinnal, 4 
tojássárgájával és 1 evőkanál tejföllel jól összegyúrjuk. A tész-
tát 4 egyenlő részre osztjuk, és vékonyra kisodorjuk.
A töltelékhez 4 tojásfehérjét gőz felett keményre felverünk 30 
dkg cukorral. Majd 2 csomag kókuszreszeléket teszünk bele. 
A tölteléket a vékonyra kinyújtott tésztára kenjük és összetekerjük. 
Ujjnyi széles csíkokra vágjuk, és előmelegített sütőben világosra 
sütjük. Kókuszreszelék helyett darált dióval is tölthetjük.

RE
C

EP
T

Vasárnap
09:00 

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

 10:00 Istentisztelet

Szerda 18:00

hónap 1. szerda: Imaközösség családoknál
hónap 2. szerda: Női kör 
hónap 3. szerda: Imaközösség családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör   

Péntek 17:00
Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom minden hónap utolsó 
szombatján

RENDSZERES ALKALMAINK:

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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SP
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FUTBALL

MEGVAN AZ ŐSZI 
SZEZON SORSOLÁSA  
– kemény ellenfelek az elején 
a megye I.-ben

Nem lesz egyszerű dolga a Megyei I. osztályban szerep-
lő csapatunknak, az első 5 fordulóban 4 olyan csapattal 
találkozik, amelyet a dobogóra várnak. A bajnokság az 
augusztus 13-ai hétvégén indul.

Bicske, Gárdony, Mór és Iváncsa ellen is az első 5 fordu-
ló során lépünk pályára, úgyhogy Korolovszky együttese 
egészen biztosan kemény rajtra számíthat, ugyanakkor 
egyáltalán nincs okunk az izgalomra, 1. számú csapa-
tunk mozgalmas felkészülésen van túl, és a játékosok a 
fáradtság ellenére kifejezetten jól teljesítenek. Fontos az 
összeszedettség, ugyanis Ercsi otthonában mérkőzünk a 
Magyar Kupa 1. fordulójában. A szezont pedig a szom-
szédvárak csatája zárja, az utolsó fordulóban Martonvá-
sár lesz az ellenfél. 

Az idei évben továbbra is eltérő napokon szerepel a Me-
gyei I. osztályú felnőtt és az U19-es csapat, és mivel már 
nem egyezik meg teljesen a felnőtt és az ifi bajnokság csa-
patállománya, így elképzelhető, hogy egyes hétvégéken 
más ellen lép majd pályára Korolovszky két csapata. 

Idén első alkalommal a Tordas Sportegyesület két fel-
nőtt csapatot is nevezett a Fejér megyében megrendezen-
dő bajnokságokba. A Tordas II. néven szereplő együttes 
a Megyei III. osztályban próbál majd szerencsét, így ez 
alkalommal az úgynevezett AQVITAL-PUBLO Felnőtt 
bajnokság eredményeit is érdemes lesz majd figyelemmel 
kísérni. Második csapatunk szintén együtt kezd a me-
gyei élvonalban küzdő együttesekkel, azonban, mivel eb-
ben a lebonyolításban csak 13 együttes szerepel, itt ősszel 
csupán 12 fordulóra kerül majd sor, bár itt is lesznek bő-
ven rangadók, gondoljunk csak a Gyúró elleni találkozó-
ra. Második csapatunkat Marozsán József irányítja majd.

Bár U16-os csapatunk felkérést kapott a megyei ki-
emelt bajnokságban való indulásra, Fazekas Attila edző 
egyetértve az egyesület vezetésével az alapbajnokság-
ban való szereplés mellett döntött. A döntés érthető, 
hiszen ebben a korosztályban még mindig rengeteg 14 
éves játékosunk játszik, így jogos a szerénység. Serdülő 
csapatunk tehát az U16 északi sorozatában versenyez 
majd másik 11 csapattal.

És legvégül, de nem utolsó sorban ejtsünk néhány szót 
az öregfiúkról, akik idén is az 1. számú Plastobo bajnok-
ságban lépnek majd pályára, ez alkalommal viszont már 
csak 9 ellenfélre kell számítani, ugyanis a tavalyi keretből 
ketten sem vállalták az indulást, a Felcsút együttese pe-
dig a nevezés után lépett vissza. 

Megyei I. osztályú sorsolás – FELNŐTT
1. forduló 8/14/2016 17:00 Tordas – Gárdony

2. forduló 8/21/2016 17:00 Iváncsa – Tordas

3. forduló 8/28/2016 17:00 Tordas – Polgárdi

4. forduló 9/4/2016 16:30 Bicske – Tordas

5. forduló 9/11/2016 16:30 Tordas – Mór

6. forduló 9/18/2016 16:00 Lajoskomárom – Tordas

7. forduló 9/25/2016 16:00 Tordas – Velence

8. forduló 10/2/2016 15:00 Tordas – Sárbogárd

9. forduló 10/9/2016 15:00 Aba-Sárvíz – Tordas

10. forduló 10/16/2016 14:30 Tordas – Pátka

11. forduló 10/22/2016 14:30 Baracs – Tordas

12. forduló 10/30/2016 13:30 Tordas – Sárosd

13. forduló 11/6/2016 13:30 Mezőfalva – Tordas

14. forduló 11/13/2016 13:30 Tordas – Ercsi

15. forduló 11/20/2016 13:00 Martonvásár – Tordas

Megyei I. osztályú sorsolás – U19
1. forduló 8/13/2016 10:00 Tordas – Pusztavám

2. forduló 8/21/2016 10:00 Iváncsa – Tordas

3. forduló 8/27/2016 10:00 Tordas – Polgárdi

4. forduló 9/3/2016 10:00 Bicske – Tordas

5. forduló 9/10/2016 10:00 Tordas – Mór

6. forduló 9/17/2016 10:00 Lajoskomárom – Tordas

7. forduló 9/24/2016 10:00 Tordas – Velence

8. forduló 10/1/2016 10:00 Tordas – Sárbogárd

9. forduló 10/8/2016 10:00 Felcsút – Tordas

10. forduló 10/15/2016 10:00 Tordas – Nádasladány B

11. forduló 10/22/2016 12:00 Szár – Tordas

12. forduló 10/29/2016 10:00 Tordas – Pusztaszabolcs

13. forduló 11/5/2016 10:00 Mezőfalva – Tordas

14. forduló 11/12/2016 10:00 Tordas – Ercsi

15. forduló 11/19/2016 10:00 Kápolnásnyék – Tordas

Megyei III. osztályú sorsolás – FELNŐTT
1. forduló 8/13/2016 17:00 Tordas II. – Újbarok

2. forduló 8/21/2016 17:00 Csókakő – Tordas II.

3. forduló 8/27/2016 17:00 Tordas II. – Vereb-Pátka II.

4. forduló 9/4/2016 16:30 Csabdi – Tordas II.

5. forduló 9/10/2016 16:30 Tordas II. – Gyúró

6. forduló 9/25/2016 16:00 Etyek – Tordas II.

7. forduló 10/1/2016 15:00 Tordas II. – Lovasberény

8. forduló 10/9/2016 15:00 Söréd – Tordas II.

9. forduló 10/15/2016 14:30 Tordas II. – Vértesboglár

10. forduló 10/22/2016 14:30 Csákberény – Tordas II.

11. forduló 10/29/2016 14:30 Tordas II. – Vértesacsa

12. forduló 11/6/2016 13:30 Alcsútdoboz – Tordas II.
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FOCITÁBOR 
Az első héten maximális létszámmal, 30 fővel indult a 
Tordas Sportegyesület által szervezett focitábor. Színes 
programok mellett a Ferencváros Bajnokok Ligája selejte-
ző mérkőzését nézhették meg élőben a gyerekek a Grou-
pama Arénában. 
A második héten Velencére látogattak csapatépítő vízitú-
rára, majd egy Európa Liga meccsre a Pancho Arénába, 
ez alkalommal a Videoton mérkőzését tekinthették meg 
élőben a srácok.

Megyei U16  sorsolás – ÉSZAKI csoport
1. forduló 9/4/2016 10:00 Mány – Tordas

2. forduló 9/11/2016 10:00 Tordas – Iváncsa

3. forduló 9/18/2016 10:00 Felcsút – Tordas

4. forduló 9/25/2016 10:00 Tordas – Ercsi

5. forduló 10/2/2016 10:00 Velence – Tordas

6. forduló 10/9/2016 10:00 Tordas – Iváncsa II.

7. forduló 10/16/2016 10:00 MIE – Tordas

8. forduló 10/30/2016 10:00 Szár – Tordas

9. forduló 11/2/2016 10:00 Tordas – Bicske

10. forduló 11/6/2016 10:00 Pusztaszabolcs – Tordas

11. forduló 11/13/2016 10:00 Tordas – Martonvásár

Megyei Öregfiúk sorsolás – PLASZTBO 1. csoport
1. forduló 8/27/2016 17:00 Brigetio Komárom – Tordas

2. forduló 9/3/2016 16:30 Tordas – Viadukt

3. forduló 9/17/2016 16:00 Perbál – Tordas

4. forduló 9/24/2016 16:00 Tordas – Páty

5. forduló 10/1/2016 15:00 Gyúró – Tordas

6. forduló 10/8/2016 15:00 Tordas – Tárnok

7. forduló 10/15/2016 14:30 Felcsút – Tordas

8. forduló 10/22/2016 14:30 Tordas – Zsámbék

9. forduló 10/29/2016 14:30 Dunafüred – Tordas

10. forduló 11/5/2016 13:30 Tordas – Sóskút

11. forduló 11/12/2016 13:30 Budajenő – Tordas

12. forduló 11/19/2016 13:00 Tordas – Vál

MARTON – TORDAS 
VERSENYSOROZAT 
NYÁRI VERSENY 
2016. július 23.

Az áprilisban lezajlott tavaszi fordulót követően az 
esős időjárás miatt, a tervezetthez képest egy héttel ké-
sőbb nagy érdeklődés mellett rendeztük a martonvásári 
tenisz szakosztállyal közös versenyünket.

Szűcs Bence nyert nyílt amatőr kategóriában a Mar-
ton-Tordas Versenysorozat Nyári Versenyén! Gratulálunk!!! 

A „B” kategóriát Hernádi Sándor nyerte! Gratulálunk!!!
A nyílt kategóriában hét rendkívül felkészült versenyző 

feszült egymásnak. Az első csoportban, már az Ifj. Dolinka 
Bertalan Emlékversenyt is megnyerő, így most is esélyes-
ként induló Szűcs Bence először nagy küzdelemben verte 
szakosztályvezetőnket, Zoboki Zoltánt, majd kicsit köny-
nyedebben Csobaji Gáspár fiatal versenyzőnket. Gáspár 
nagy reménységünk, és ha visszajön a meccsrutinja (2 éve 
nem játszott mérkőzést) és labdabiztonsága, nagy erőssége 
lehet majd Fejér megyei csapatunknak is. A csoport máso-
dik helyét szerezte meg, és így elődöntőbe jutott Zoboki 
Zoltán, miután sikerült legyőznie Gáspárt. A másik négyes 
csoportban nem történt meglepetés, hiszen az előzetesen 
is esélyes dunaújvárosi Végh Gyuri meggyőzően nyerte a 

TENISZ
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csoportot. Második lett Kelemen Zénó, a Beac versenyző-
je. Harmadik helyen senior bajnokunk, Vas István végzett, 
akinek, ha nem fájdul meg a bokája, akár még az elődöntőre 
is esélyes lehetett volna. Egyetlen női indulónk Tóth Pet-
ronella (Tordas) keményen küzdött, de azok a fránya pa-
sik nem hagyták érvényesülni szép technikás játékát.) Az 
elődöntőkben előbb Végh Gyuri verte a már sokat hibázó 
Zoboki Zoltánt, majd Szűcs Bence óriásit küzdve győzte le 
a verseny során egyre jobban játszó Kelemen Zénót. A 
döntő rendkívül magas színvonalú játékot hozott. Bence 
rengeteg vonalat ütött, mellyel már-már az őrületbe kerget-
te Gyurit, és két szoros szettben megnyerte a versenyt.

A „B” kategóriában, a feltörekvő játékosok versenyén 
nyolc mindenre elszánt férfiember ugrott egymásnak. Az 
első csoportot martonvásári versenyzőnk, Magyar Sanyi 
nyerte meggyőző magabiztossággal és jutott a döntőbe. A 
csoport második helyén Dolinka Zsolt végzett, aki küz-
deni tudásból is jelesre vizsgázott, hiszen két mérkőzést 
is a mindent eldöntő match tie breakben nyert meg. Ezzel 

kivívta a jogot, hogy a harmadik helyért játsszon. A másik 
csoportban a tordasiak remek versenyzője, Hernádi Sa-
nyi esélyeshez méltóan végzett az első helyen. Mögötte 
Hoffmann Marci, martonvásári klubtagunk remek játék-
kal végzett a második helyen. Ezután következett a harma-
dik helyért vívandó összecsapás, amelyet Dolinka Zsolt re-
mek játékkal nyert meg, pedig Marci is nagyon jól játszott. 
A döntőben a két Sanyi csatája nagy küzdelmet hozott. 
Hernádi Sándor végül döntő szettben gyűrte le Magyar 
Sanyit és nyerte meg a feltörekvők versenyét.

Minden résztvevőnek gratulálunk, hogy egy ilyen jó 
hangulatú és színvonalas versenyt hoztak össze!

A versenysorozat befejező párharcaira szeptember 4-én 
kerül sor, ahol eldől, kié lesz 2016-ban a Marton-Tordas 
Bajnoka Vándorserleg. Várunk mindenkit a martonvásári 
és tordasi teniszpályákon! 

A verseny korábbi eredményei és fényképei megte-
kinthetőek a „martontenisz” és „tordasteniszklub” fa-
cebook oldalain. 

TENISZTÁBOR  
KICSIKNEK ÉS  
NAGYOBBAKNAK 
2016. június 20-24.

Idén sem maradt el a sportok királyát népsze-
rűsítő programunk keretében szervezett te-
nisztábor.
Kiváló szakemberek irányításával kezdődött 
a hét Galgóczy Lajos teniszedző vezetésével. 
A 18 lelkes nebuló számára nem volt idegen 
közeg a vörös salak, hiszen közülük többen is 
korábban heti rendszerességgel játszottak pá-
lyáinkon. A korosztályok és játéktudás alapján 
kialakult csoportokkal még két teniszedző, 
Tóth Petronella és Galgóczy Ákos foglalkozott, 
de nem maradtak el a kezdetben nem nagy 
örömmel fogadott erőnléti és dinamikus moz-
gást koordináló feladatsorok Prukner László 
tréner irányításával. A nagy hőség ellenére de-
rekasan helytálltak tanítványaink, csak egy 
főnek kellett egy nap kényszerpihenőt venni 
napszúrás miatt. A déli harangszót mindenki 

SPORTEGYESÜLET - TORDAS

MEGHÍVÓ
A TORDASI TENISZ SZAKOSZTÁLY

XIX. TORDAS KUPA
TENISZBAJNOKSÁGÁT RENDEZI
2016. OKTÓBER 1-ÉN 9 ÓRÁTÓL
női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett,
valamint párosban, 14-től 99 éves korig.
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik 
és művelik valamilyen szinten a teniszt.
Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz”!!!
Nevezési díj ebéddel és frissítővel 3 000,- Ft/fő
Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán!

A verseny támogatói:

BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA – Tordas
BOKROS VENDÉGHÁZ – Tordas, www.tordasivendeghaz.hu
VIKI ABC – Tordas 
MEDITAX-TORDAS KFT – (www.meditax.hu)
CARÉRA BOSCH AUTÓSZERVIZ – Érd M7 lehajtó (www.carera.hu)
KÖNIG ÉTTEREM – Sóskút

Versenyigazgató: Tóth Gábor – 30-93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor

Kelemen Zénó és Zoboki Zoltán A „feltörekvők” tordasi megnyitója, jobbról második a győztes, Hernádi Sándor
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JUDO - CSELGÁNCS

JUDO
TOBORZÓ
Kedves Szülők, Érdeklődők!
Szeptembertől újra elkezdődnek a rendszeres judo edzé-
sek, ahová nagy szeretettel várom minden korosztály 
képviselőit, akiket érdekel napjaink egyik legnépszerűbb 
küzdősportja. Az edzések játékos jellegűek, célom a judo 
alapjainak megismertetése a gyermek erkölcsi, fizikai és 
értelmi fejlesztése. A későbbiek során lehetőség nyílik 
versenyzésre a szakosztályunk igazolt versenyzőjeként.

A foglalkozások időpontjai:
Kezdők: 5 - 6 évesek
szerda, péntek 17:00 - 17:45-ig. 

A haladók, leendő versenyzők edzés időpontjai:
hétfő 
szerda             18 - 19:30
péntek

A felnőtt judo csoporthoz idén is lehet csatlakozni. A 
foglalkozások japán gimnasztikát, esés technikát, küzdő 
gyakorlatokat, speciális köredzést, kardió edzést, kondi-
termi edzést foglalnak magukba. 
Edzés időpontja: kedd 19:30 - 20:30-ig.

Jelentkezési határidő: folyamatos
Foglalkozások helyszíne: 
Tordas, Általános Iskola tornaterme

 � Kalamár Domokos,
testnevelő tanár, judo edző I. Dan 

Tel: 30 5610851

TATAI EDZŐTÁBOR
Július utolsó hetében Tatán a Fényes Fürdő és Kemping-
ben edzőtáboroztunk. A tábor jó hangulatban telt, judoz-
tunk, úsztunk, strandfociztunk, strandröplabdáztunk és 
pecáztunk. Egyik délután megnéztük az Öreg-tó partján 
álló Tatai várat és sétahajóztunk. A tábor végén, hazafele 
jövet tettünk egy kitérőt a tatabányai Turul-emlékműhöz. 
Kellemesen elfáradva, de sok jó élménnyel értünk haza, és 
várjuk az ősszel kezdődő újabb megmérettetéseket.

nagy izgalommal, korgó gyomorral várta és a finom ebé-
deket követően árnyékos zugokban pihentek, társasoztak 
14 óráig, amikor aztán ismét pattogtak a sárga labdák az 
ütők húrjain egészen uzsonnáig.
A hét második felében sem csillapodott a hőség, ám gyer-
mekeink jól bírták a terhelést és jó hangulatban egyéni 
és páros mérkőzéseket játszottak gyakran a nap végén is.
Rengeteg ásványvíz és gyümölcs fogyott az öt nap alatt.
A pénteki táborzáráskor mindenki személyre szóló okle-
velet vehetett át lelkes és kitartó részvételéért.



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 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

EON (GÁZ)

06 80/424-242

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

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

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Puskás Géza temetésén részt 
vettek és osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család 

Megköszönjük háziorvosunknak, 
Dr. Harbula Ildikónak

Puskás Géza gondozásában végzett 
áldozatos munkáját.

Puskás család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki  
mindazoknak, akik édesanyám,  

Halmi Zoltánné, Ibolya néni 
temetésén részt vettek és osztoztak 

fájdalmunkban.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HIRDETÉS

 Cím: 2463, Tordas Sport u. 8. 
Telefonszám: 06 20/953 8130

SZERETETTEL VÁR  
MINDENKIT  
AZ AMIGO  

KUTYAKOZMETIKA  
TORDASON

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, azo-
nos 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.


