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KEDVES TORDASIAK!
Bár a nyári hónapok a pihenés, a kikapcsolódás, a nyara-
lás ideje, mégsem tétlenkedtünk az előző hónapokban. Az 
egészségház és a hivatal felújítására megnyert pályázatok-
hoz elkészültek az építész, a szakági, és az akadálymentesí-
tésre vonatkozó kiviteli tervek. Folyik a végleges költségvetés 
kiírás összeállítása, hogy minél hamarabb kérhessük meg az 
ajánlatokat, és kezdődjön a kivitelezés. Kiválasztásra került 
a Sport- és Kultúrcsarnok tervező cég, akiknek leadtuk a ter-
vezési programot. Rövidesen láthatjuk is az első vázlatokat. 
Ugyanígy tervezés alatt van a jelenlegi sportöltöző bővítése, 
mely a jelenlegi wc csoport köré épülne. Tulajdonjogilag 
kialakítottuk a Jókai utca mögötti új utcát és a település 
felé eső telkeket. Elkészültek az út-, a víz-csatorna tervek, 
melyek engedélyeztetés alatt vannak. Ugyanígy megrendel-
tük az EON-tól a villanyhálózat kiépítését, azonban itt a 
kivitelezésen felül a tervezést-engedélyeztetést is ők végzik. 
Amint megkapjuk az engedélyeket, már el is kezdődhetnek 
az adásvételi szerződéskötések, amikben már konkrét idő-
pontot tudunk vállalni a közművek végleges elkészítésére.

Továbbra is várjuk a már beadott pályázataink (útkar-
bantartó eszközök beszerzése, egész életen át tartó tanulás, 
konyhafejlesztés) eredményeit. Közben a szokásos nyári 
fűnyírások és az intézmények karbantartásai mellett elké-
szítettük a center pálya köré a szabvány szerinti korlátot. A 
teniszpályák oldalán pedig ezt kiegészítettük egy zsalukő 
támfallal, így a rövidesen telepítendő padokról már maga-
sabban lehet majd a meccseket nézni. Az elkészült műfü-
ves pálya hivatalos átadása a Hangya napon történt meg. 

A Hangya Művelődési Háznál kicseréltük a padok erősen 
elhasználódott fa ülőkéit és befejeztük a boltig tartó kerítés 
új kialakítását. Több tervünk van még őszre, melyek meg-
valósítását már az időjárás is jobban meg fogja határozni.

Október az emlékezés hónapja. Köszönjük szüleink, 
nagyszüleink, elődeink életét és munkáját. Köszönjük 
48-as és 56-os hőseink nem hiábavaló küzdelmeit és áldo-
zatait. Éljünk mi is úgy, hogy utódaink egykor büszkék 
lehessenek ránk, a mi világunkra.

Köszönjük mindazoknak, akikkel együtt dolgozunk 
településünk fejlesztésén és rendben tartásán, és köszön-
jük azoknak is, akikkel együtt tudunk ünnepelni, örülni 
a rendezvényeinken! A kapott támogatásokon felül 
továbbra is tegyük hozzá a magunk munkáját, hogy 
sokkal többet tudjunk megvalósítani, hogy még szebbé 
tehessük Tordasunkat!

 � Juhász Csaba polgármester

Elkezdődött a  
ráckeresztúri  
szennyvíztisz-
tító felújítása

Budapest  
Balaton  
kerékpárút

Az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesz-
tés 1. (ÉKDU1)” című projekt keretében fog megvalósulni többek között 
Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és Gyúró települések közös szennyvíz-
tisztítójának a felújítása. Ennek során a 2006-ban megépített (nem meg-
felelő) technológia megváltoztatásra kerül. Új műtárgyak épülnek, és új 
gépek kerülnek beszerelésre úgy, hogy működőképes, valóban kommunális 
szennyvíz befogadására alkalmas legyen a tisztító. Az előkészítés műszaki 
átadása augusztus végén megtörtént. Jelenleg a tervek ellenőrzése és az 
engedélyek beszerzése folyik. Optimális esetben már az idén elkezdődhet 
a kivitelezés, és ha az időjárás kedvező lesz, akár jövő nyár elején megindul-
hat a próbaüzem. Ennek sikeres lezárása után lesz lehetőség - meghatáro-
zott feltételekkel - csatlakozni a szennyvízhálózathoz.

Elkezdődött a Budapest-Balaton kerékpárút Budapest-Velencei tó közötti 
szakaszának engedélyeztetése. Ennek során szeptember elején egyezteté-
sek voltak a végleges kialakításról Tordason, Gyúrón és Etyeken. A tervek 
szerint az útvonal a Tordas-Gyúró kerékpárúton érkezne Tordasra, a főútra 
és a Köztársaság utcán keresztül menne Kajászó felé. A két település között 
munkagépek közlekedésére alkalmas út épülne. A településen a legproblé-
másabb csomópont a Köztársaság u. - Petőfi u. kereszteződése. Itt a bizton-
ságos közlekedés megoldására még keressük a legjobb megoldást.
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Tisztelt Lakosság!

2017. október 3-án, kedden 14 órától 15 óráig Peter-
csák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart 
a hivatalban.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

DÍJAZOTTAK
Önkormányzatunk 1995-ben díjakat alapított azok 
számára, akik munkájukkal, életükkel különösen sokat 
tettek a településünkért.

Ezek közül az egyik a „Sajnovics-gyűrű” Díj, mely ado-
mányozható annak a közoktatásban, közművelődésben, 
egészségügyben, községért működő civil szervezetben 
és sportban dolgozónak, aki példamutató, eredményes 
és sikeres tevékenységével, illetve egész életművével 
elismerést vívott ki.

Az ide évben a Képviselő Testület úgy döntött, hogy 
két személynek ítéli oda a Sajnovics Gyűrű díjat. Az 
egyikük Pók Endréné, a Sajnovics János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.

Pók Endréné 25 éve az intézmény dolgozója, aki becsü-
letes, példamutató és lelkiismeretes munkavégzésével, a 
rábízott gyermekek felelősségteljes nevelésével méltán 
érdemes a kitüntetés elnyerésére.

Számos országos versenyben való részvételt biztosít 
diákjaink számára, koordinálja évek óta ezek menetét. 
Tanítványai, a szülők szeretik és tisztelik, a kollégák 
körében is elismert pontos és precíz munkavégzése.

A másik díjazott Cselikovics Herta, szintén a Saj-
novics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusa.

Herta a Tordason önállóan működő művészeti iskola 

dolgozója az alapítás óta. Ő volt mindenkor a művészeti 
iskola vezetőjének a jobb keze. Fáradhatatlanul végezte 
a sok-sok fellépéssel járó szervezést, felkészülést, amely-
lyel a művészeti iskola diákjai messze vitték települé-
sünk jó hírét. Lelkiismeretesen a diákok mellett állt a 
nehéz körülmények között is, nem adta fel akkor sem, 
amikor a rossz anyagi helyzetben fulladozó önkormány-
zat kényszerűségből megnyirbálta az iskolai támogató 
munkát végző dolgozók munkaidő-keretét.

Hertára bármikor számíthattak a gyerekek: mindig 
volt nála egy plusz harisnya, szalag, fésű, hogy a fellépők 
ki tudjanak menni a színpadra akkor is, ha elfelejtettek 
valamit. Előkerítette a nebulókat, ha kiment a fejükből 
a hegedűóra. Kimosta-vasalta a ruhákat, hogy ne legye-
nek foltosak. Minden évben hulla fáradtan takarított a 
táborozók után. Soha nem láttuk türelmetlennek, min-
dig mindenre megoldást talált egy szempillantás alatt.

Herta nem munkahelynek, hanem igazi hivatásnak 
tekintette mindig a művészeti iskolát, ennek szellemé-
ben végzi dolgát immár sok-sok éve. Tapasztalatunk 
szerint minden nem kötelező önkormányzati feladat 
addig tud jól működni, amíg vannak olyan emberek, 
akik nem a munkabérért dolgoznak, hanem szeretik azt, 
amit csinálnak. A művészeti iskola is ilyen, és Herta az 
egyik fő mozgató rugója. 

Tordas Község képviselő-testülete 2017. szeptem-
ber 5-én tartott testületi ülésén a következő dön-
téseket hozta:

 � módosította a 2017. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletét

 � elfogadta a 2017. évi költségvetés I. félévi beszámolóját
 � döntött a Martonvásár és agglomerációja szennyví-
zelvezető és tisztító rendszer 2018-2032. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervről

 � döntött a Tordas-Gyúró-Kajászó közösségi víziközmű 
rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

 � döntött a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezése-
ként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékéről

 � döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/974-
1/2017. számú javaslatáról

 � döntött a Tordasi Mesevár Óvodával iskola-egészség-
ügyi feladatok ellátására kötendő feladat-ellátási szer-
ződésről

 � döntött a Tordasi Mesevár Óvoda intézményvezető és 
intézményvezető-helyettesi pótlékáról

 � döntött a lakáskérelmekről

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan 
elől történő elszállítása) időpontja: október 27.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt 
haszonnövények maradványai): október 17.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
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(adatok ezer Ft-ban)

2016. évben kapott támogatások

1 IKSZT költségek támogatása 2 203

Összesen: 2 203

2016. évi felhasználás

1 Bérköltség 2 203

Összesen: 2 203

A Tordas Községért Közalapítvány 2016-ban 2203 eFt-ot 
kapott az önkormányzattól az IKSZT működtetési 
költségeinek fedezésére, 1 főállású IKSZT munkatárs 
bérének fedezésére
A közalapítvány 2016-ban az önkormányzati támogatás-
ból fedezte az IKSZT működtetését.
Tordas, 2017.04.30.

 � Sármay Bence elnök

(adatok ezer Ft-ban)

2016. évben kapott támogatások

1 Dologi kiadások támogatása 11 238

Összesen: 11 238

2016. évi felhasználás

1 Dologi kiadások 11 238

Összesen: 11 238

A Tordas Sportegyesület 2016-ban 11 238 eFt-ot kapott 
az önkormányzattól működésének támogatására.

A sportegyesület 2016-ban az önkormányzati támogatás-
ból a sportegyesület dologi kiadásait fedezte.

Tordas, 2017.04.30.
 � Farkas Örs elnök

AUGUSZTUS 20.  
FALUNAP
Az eddigi évekhez hasonlóan változatos színpadi 
műsorral készültünk a tordasi Falunapra érkező 
vendégeinknek. A programot az ÁkomBákom 
BÁBcsoport tagjai kezdték a Csizmás kandúr 
című bábelőadással, majd a nézők jóízű neve-
téséről és szórakozásáról Felméri Péter humo-
rista gondoskodott. A sokak által már várva 
várt Copy Con koncerten pedig hatalmasat 
bulizhattak a fiatalok és idősebbek egyaránt. A 
2017-es évben sem maradhatott el a csodálatos 
tűzijáték, amit a MADARAK Hzbzk. fellé-
pése koronázott meg, ugyanis egy fergeteges 
utcabáli hangulatot varázsoltak a Sportpályára. 

TORDAS KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
BESZÁMOLÓJA A 2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI 

TÁMOGATÁSRÓL

TORDAS SPORTEGYESÜLET BESZÁMOLÓJA  
A 2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI  

TÁMOGATÁSRÓL
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EGY ÁLOM VÁLT VALÓRA:  
átvette az Egyházmegye a 
martonvásári „Kis” ovit

1997 tavaszán alakult a tordasi Óvoda Gyermekein-
kért alapítvány, melynek célja egy katolikus kistérségi 
óvoda létrehozása volt. Egy nagylelkű adományozó 
jóvoltából vásárolhattuk meg az ingatlant a martonvá-
sári önkormányzattól. 1999-ben nyitottuk meg az első 
és következő évben a második csoportunkat. Az óvoda 
neve Szent László Regionális Óvoda volt. Az alapítás 

óta szerettünk volna a Katolikus egyház fenntartásába 
kerülni, de ez csak mostanra sikerült.  2007-ig a fenntartó 
az alapítvány volt, de a finanszírozás nélküli pedagógus 
béremelés miatt szeptembertől a Kistérség vállalta át a 
fenntartást egészen mostanáig. Ehhez az óvodához csat-
lakoztak időközben a többi településről is (Baracska, Tor-
das, Gyúró, Ráckeresztúr). Ráckeresztúr már korábban, 
a többiek idén tavasszal döntöttek úgy hogy kiveszik az 
óvodáikat. Nagy örömünkre a Fehérvári Egyházmegye 
is úgy döntött, hogy a továbbiakban vállalja a „Kis” ovi 
fenntartását.
Köszönjük a döntésüket és a jövőben is Isten áldása 
kísérje az óvodában folyó munkát!

 � Juhász Csaba az alapítvány elnöke
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Állandó programjaink
10. 02./ 09./ 16./ 30. (Hétfő) 8:30-9:30 – Gerinc-
torna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisterem-
ben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges!
10. 02./ 09./ 16./ 30.  (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints 
nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsat-
lakozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a  
+36 20 245 67 34-es telefonszámon.
10. 05./ 12./ 19./ 26. (Csütörtök) 18:00-19:00 – 
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges!
10. 04. / 18. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász 
Ügyfélfogadás a kisteremben.
10. 05./ 12./ 19./ 26.  (Csütörtök) 15:00-16:00 – Kéz-
műves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében. 
10. 06./ 20./ 27.  (Péntek) 19:00-tól – HANGYA 
Mozi Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerel-
meseit. Belépő: 500 ft/fő/év. További részletek a filmek-
kel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.

Októberi programajánló
10.07. (7:00-11:00) – Tordasi GARÁZSVÁSÁR 
Asztalfoglalás a +36 20  245 67 34-es telefonszámon 
vagy a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz olda-
lon lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.
10.09.  (18:00-20:00) – Pécsi Rita előadás
Belépő: 500 ft/fő.
10.13. (22:00-tól) – DISCO és karaoke buli 
Sok szeretettel várunk mindenkit októberben egy fer-
geteg bulival a HANGYA Művelődési Házba! Belépő: 
500 ft/fő.

HANGYA NAP
Az idei HANGYA Nap kicsit más tematika szerint zajlott 
le, mint az eddigiek, hiszen ezen a rendezvényen került 
sor az új műfüves focipálya ünnepélyes átadására, 
így a programok szervezésében nagy szerepet játszott a 
sport és a futball. A rendezvény kezdetén azonban hűek 
maradtunk a hagyományhoz, és ünnepélyes keretek 
között sor került Almási Balogh Elemér szobrának 
koszorúzására a HANGYA Művelődési Ház előtt. A 
színpadi programot a Palinta Társulat gyermekeknek 
szóló zenés műsora kezdte az Evangélikus Egyház szer-
vezésében. A továbbiakban a rendkívül tehetséges Zoltán 
Erika Tánciskola növendékei nyűgözték le táncukkal 
a közönséget és varázsoltak fergeteges buli hangulatot a 
rendezvényre. 
Természetesen az idén is készültünk szórakozási lehető-
séggel a gyermekek számára, hiszen a rendezvény ideje 
alatt folyamatosan használhatták a cirkusz csúszdás 
ugráló várat, a légfocit és kipróbálhatták, hogy milyen 
is lehet tekebábunak lenni az élőteke játékban.
Aki maradt a délután hátralevő részében, az részese lehe-
tett egy nagyon látványos freestyle focis bemutatónak, 
amit egy nagyon rockos Nemcsak Berry koncert köve-
tett. Végül a rendezvény zárásaként egy nyárbúcsúztató 
szabadtéri mozizással leptük meg kedves vendégeinket.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy ilyen sokan részt 
vettek a szabadtéri rendezvényeinken és szívből reméljük, 
hogy mindenki jól érezte magát! Várunk sok szeretettel 
mindenkit a 2018-as évben is!

 � Fekete Zsófia Fruzsina, művelődésszervező

A Művelődési Ház bérleti díjai

Esküvőre, családi- és magánrendezvényekre, áru-
sításra, egészségügyi vizsgálatokra, bemutatókra, 
céges rendezvényekre a HANGYA Művelődési Ház 
helyiségei igény szerint bérelhetőek!

Asztalokat, székeket, technikai eszközöket igény és 
megegyezés szerint biztosítani tudunk!

Várjuk Önöket sok szeretettel!

Bérleti díjak:

Kisterem: 1900 Ft/óra
Kisterem (8 óra): 12.500,-Ft
Nagyterem: 3800 Ft/óra 
Nagyterem: 8:00 - 20:00 + minden megkezdett óra 
38.000 Ft
Nagyterem: 18:00 – 06:00 + minden megkezdett óra 
50.000 Ft
Teakonyha (csak a nagyteremmel együtt): 6.300,- Ft
Sörpad garnitúra (1 asztal + 2 pad) 2 000,- Ft + ÁFA
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ISKOLAI HÍREK
Megszólalt ismét az iskola csengője, s ezzel kezdetét vette 
a 2017/2018-as tanév. Szeptember 1-jén ünnepélyesen is 
iskolánk közösségébe fogadtuk a kicsi első osztályosokat. 
Köszöntötték őket az 5. évfolyamosok, akik a felső tago-
zat soraiba léptek. Örömmel fogadták őket a 8. osztályo-
sok, akik az utolsó tanévet töltik iskolánkban. Kívánom, 
hogy mindannyian érezzék jól magukat nálunk, teljenek 
szép élményekkel az iskolás évek.

Szeptember 9-én részt vettünk a „Hangya napi” ren-
dezvény koszorúzási ünnepségén, majd az azt követő  
műfüves pálya ünnepélyes átadásán.

Szeptember 18. és 19-én tartjuk az első szülői értekez-
leteteket, ahol az iskolai programokról, szokásokról az 
iskola életéről, s persze az osztályok belső életéről lesz szó.

Mint minden évben most is megemlékezünk a Nép-
mese napjáról, a Zene Világnapjáról.

Október 6-án ünnepélyesen emlékezünk az Aradi vér-
tanúkra, majd az Október 23-i eseményekre, mely egy-
ben a település rendezvénye is lesz.

Az Idősek Világnapja tiszteletére ünnepi műsorral 
készülünk.

Rendhagyó irodalomórát szervezünk az 1 – 2. és az 5 – 6. 
osztályosoknak előadóművész meghívásával.

Novemberben a Magyar nyelv napjára emlékezünk, 
közben zajlanak a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
területi fordulói.

Ebben a tanévben is részt vesznek diákjaink az orszá-
gos levelezős versenyekben, ahol mindig is nagyon szép 
eredményekkel szerepeltek.

Továbbra is tervezzük, hogy a környező iskolák meg-
hirdetett versenyein részt vegyünk, ott legyünk a területi, 
megyei versenyeken, hogy tovább vigyük iskolánk hírnevét.

Jelenleg 288 tanulója van iskolánknak. Örvendetes, 
hogy így megnőtt a tanulói létszám, ugyanakkor problé-
mákat is felvet, melyeket igyekezünk a lehető legjobban, 
legelfogadhatóbban megoldani.

Szerencsére az Önkormányzat támogató segítségére 
számíthatunk, így hamarosan megújul a felső udvar felőli 
kerítés, homok kerül a homokozóba, kijavításra kerül az 
alsó mosdók meghibásodása.

Iskolánk honlapjának karbantartása folyamatban van, 
kérünk mindenkit ,hogy figyeljék, mert itt tájékozódhat-
nak az aktualitásokról.

Végezetül minden diákunknak szorgalmas, kitartó 
munkát kívánunk, sok sikert, sok szép élményt ebben az 
új tanévben.

A Kedves Szülőknek is kívánunk türelmet, kitartást, 
s már most köszönetet mondunk minden segítségért, 
melyet kaptunk a tanév végén a tantermek festése és 
rendbetétele során. Valamint előre megköszönjük a szü-
lői segítséget, mert tudjuk, hogy mindig számíthatunk az 
Önök segítségére. 

 � Somfai Sándorné, ig.h.

TORDASI GYERMEKE-
KÉRT ALAPÍTVÁNY
A Székesfehérvári Törvényszék Schachay Károly 
Zoltánné által létesített alapítványt 2016. július 
27-én nyilvántartásba vette az alábbi feltételekkel:

Az alapítvány neve: TORDASI GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 2463 Tordas, Köztársaság út 1 sz.
Célja: Az iskolai nevelő- oktató és alkotó munka, sza-
badidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek 
javítása, korszerűsítése.
Szakmai tanulmányutak, kulturális tanulmányi és 
sportversenyek szervezése, feltételeinek biztosítása és 
finanszírozása.

Az iskola hagyományaihoz hű nevelés, a pedagógiai prog-
ram és a helyi tantervek oktatói munkájának támogatása.
A tanulók egészségének megőrzése, képességeinek megfe-
lelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális 
fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a hátrányos hely-
zetű gyerekek segítése.
Célja szerinti besorolása: Oktatási tevékenység
Az alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
A kuratórium elnöke: Somfai Sándorné
Kuratóriumi titkár: Laboranovits Petra
Kuratóriumi  tag: Dr. Sassi Lilla
Az alapítvány tevékenysége: 

 � együttműködik a civil szervezetekkel és egyéb szerve-
ződésekkel, amelyek az alapítvány céljaihoz hasonló 
célokat és elveket vallanak,

 � találkozókat, rendezvényeket, konferenciákat, táboro-
kat és tanfolyamokat szervez,

 � pályázatokat hirdet és ösztöndíjakat ítél oda,

IS
K
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LA
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Szeptember 25. 
Művészetis Szülői 18 óra, 
néptáncterem

Szeptember 30. Idősek napja 15 óra

Szeptember 28. Magyar Népmese Napja

Október 2. Zene Világnapja 8 óra

Október 2-6. Kodály-hét, a Kodály-év jegyében

Október 6. megemlékezés 8 óra, iskola

Október 7. Szüreti felvonulás - Gyúró 14 óra

Október 12. Szüreti sokadalom - Szociális Otthon

Október 24. Okt-23-i megemlékezés

Október 30 - 
november 3. 

Őszi szünet

November 11. Országos szólótáncverseny - Tata

November 17. 
II. Gyúrói Libator (bárki jöhet!) 
Gyúró, Faluház

November 18. Alapítványi Bál

December 4. 
Első iskolai, adventi gyertyagyújtás 
8 óra

December 10. Adventi műsor – Gyúró, Faluház

December 11. 
Második iskolai, adventi gyertyagyúj-
tás 8 óra

December 15. 
MŰVÉSZETIS KARÁCSONY 
Hangya Művelődési Ház

December 17. 
Harmadik advent- Tordas, Hangya 
Művelődési Ház

December 18. 
Harmadik iskolai, adventi gyertyagyúj-
tás - Citerások 8 óra

December 19. 
IX. Hatvani Országos Zeneiskolai 
Barokk Fesztivál

December 20. 
Iskolai karácsony – negyedik iskolai, 
adventi gyertyagyújtás

December 21 -
Január 2. 

Téli szünet

Január 11-12. Szolfézs vizsgák

Január 15-16. Hangszeres vizsgák

Január 17. Néptánc vizsga

Január 26. I. félév vége

Február 2. Bizonyítványosztás

Február 8. 
FIGURÁS bérlet – 1 órás ismeret-
terjesztő műsor a Hagyományok 
Házában

A műsorainkra, fellépéseinkre, vizsgákra minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

 � Fazekasné Domak Anikó

 � céljai segítése érdekében ismeretterjesző anyagok és 
egyéb alkotások előállítását és terjesztését végzi,

 � céljai keretén belül – azok előmozdítására – nyomta-
tott és elektronikus kiadványokat ad ki és azok terjesz-
tését végzi

Ennek megfelelően Alapítványunk az elmúlt tanévben 
is támogatást nyújtott tanulmányi kirándulások utazási 
költségéhez, nyári táborokban részt vevő gyermekeinket 
támogatta, hozzájárulva az utazási költség, vagy étkezés 

megkönnyítéséhez.
Tanulmányi versenyek nevezési díját szintén az alapít-
vány fizette, valamint a jutalomkönyvekről is részben az 
iskolai alapítvány gondoskodik.
A továbbiakban is törekszünk az oktató munka maxi-
mális támogatására, a tehetséges diákok továbbhaladását 
egyengetve.

 � Somfai Sándorné

Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 
Házban (Szabadság út 55.)minden páratlan héten 
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a  
06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

A martonvásári festékszaküzlet felvételt hirdet 
boltvezetői, eladói munkakörben. Jelentkezni 
a martoncolor@gmail.com email címen vagy a 
+3620 9780406 telefonszámon lehet.

ÁLLÁS

MŰVÉSZETI ISKOLA

A MŰVÉSZETI ISKOLA 2017/2018-AS TANÉV,  
I. FÉLÉVÉNEK PROGRAMJAI
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MESEVÁR HÍREI

Osváth Erzsébet
JÖTT ŐSZ-ANYÓ

Jött ősz-anyó
Hideg széllel,
Aranysárga
Vízfestékkel.
Sárgák lettek

A levelek, 
Fújtak, fújtak őszi szelek.

Fújtak, fújtak
Őszi szelek,
Lehullottak
A levelek.

Ott vannak
A fák alatt,

Látod a sok aranyat?

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 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 tör-
ténik, az árak tartalmazzák az áfát.

Ó
V

O
D

A

A nyári vakáció után szeptember elsején kitárta kapuit 
a Mesevár Óvoda. Újra vidám gyermekzsivaj tölti be a 
termeket.

Ebben a nevelési évben két csoportban is nagycsoportos 
korú gyerekek vannak, ők a Csibe és a Nyuszi csoportba 
járnak. A középsős ovisoké a Süni csoport és a legkisebb 
gyerekek a Katica csoportba kerültek. A befogadási idő-
szak elején a kiscsoportosok a szüleikkel együtt ismer-
kedtek az óvodai élettel. A kezdeti sírdogálásokat felvál-
totta az örömteli játék.

Új munkatársak is érkeztek az óvodába, Puskás Dóra a 
Süni csoport óvónénije és Németh Nikolett a Katica cso-
port pedagógiai asszisztense. Ezúton is sikeres tanévet 
kívánunk nekik!

Az ősz sok izgalmas programot tartogat az óvodása-
inknak. Készülünk a népmese hetére, az állatok hetére, 
az egészségnapra. Hagyományainkhoz híven októberben 
megrendezzük a szüreti mulatságunkat.

Szeptemberben papírgyűjtést szerveztünk, amelynek 
bevétele az óvodai programokat színesíti.

Kovács Attilának köszönjük a finom barackokat!
Óvodánk működtetésében változás történt. Átszerve-

zés miatt az óvoda visszakerült az Önkormányzathoz. 
Új nevünk Tordasi Mesevár Óvoda lett.

 � Bányai Rita
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SZÍNJÁTSZÓ  
TÁRSULAT TORDASON
2012 tavaszán született a gondolat, hogy a színjátszásban 
tehetséges embereket össze kellene fogni, alakítani egy 
TÁRSULATOT, melynek a célja, hogy előadásaival szóra-
koztassa az érdeklődő közönséget.
Ugyanakkor adjon lehetőséget a tehetségek kibontakozá-
sára, annak megmutatására.
Így jött létre a TÁRSULAT, mely igazi jó hangulatban 
együttműködő kis közösség lett, s mondhatni, hogy több 
sikert is magáénak tudhat. 
A készülődés, a szereptanulás időszaka, majd a részletek 
kidolgozása, az együtt,egymásért izgulás, a fellépések 
izgalmai, mind-mind a közösség formálását , egymáshoz 
igazodását szolgálta.
Méltó dicséret illeti a Társulat valamennyi tagját mind-
ezek vállalásáért, az önszorgalomból végzett komoly 
munkáért.

A TÁRSULAT tag jai:

Fiatalok és felnőttek többen is tartoztak hozzánk, akik 
sajnos már nem tagjai a Társulatnak, vagy továbbtanulás, 
vagy egyéb elfoglaltság miatt.

Jelenetek, képek Az alkohol öl című darabból

Eddig előadott színdarabjaink:

Ludas Matyi zenés népi játék
A császár új ruhája mesejáték
Csalóka Péter zenés népi játék
Palacsintás király mesejáték
Melyiket a kilenc közül?  karácsonyi műsor
Az alkohol öl vidám bohózat
Március 15. ünnepi műsor a forradalom és  
 szabadságharc tiszteletére
Köszönjük, hogy mindig szeretettel fogadtak minket, 
értékelték munkánkat, előadásainkat.
Vendégszereplésen is jártunk, az a megtiszteltetés ért 
minket, hogy meghívást kaptunk Ráckeresztúrra, Baracs-
kára és Budaörsre.

Szeretettel várunk tagjaink sorába minden jelentkezőt, 
aki szeretné tehetségét megmutatni, aki egy jó hangulatú, 
összetartó kedves közösség tagja szeretne lenni, s vállalni 
tudja a próbákon való pontos megjelenést, az előadások 
izgalmát. 

Jelentkezni lehet:
-A Társulat vezetőjénél: Somfai Sándorné Edit
-A Hangya Művelődési Házban

 � Somfai Sándorné, a Társulat vezetője

Téglás Margó
Gurabi Tiborné
Pintér Sándorné
Kunné Szalai Gyöngyi
Bucsi Istvánné
Németh Hanna
Téglás Lajos
Gurabi Tibor
Pintér Sándor
Derecskei János

Szabó Imre
Domak András
Vass Árpád
Tóth István
Király Imre
Kenyér Mónika
Kenyér István
Kolozsvári Panna
Mihályfi Barnabás
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Keresztelőkút, ke-
hely és … SULITÁS-
KÁK???
Igen, újra Veni 
Sancte!

A Szentmisén áldást 
kértünk és kaptunk 
magunkra és tanárainkra 
erre a tanévre is! Már 

„csak” nekünk kell oda 
tennünk magunkat, mert 
Isten Szent Lelke megse-
gíti minden igyekezetün-

ket. Isten nem varázsló, hogy olyat is tudjunk dolgoza-
tíráskor, feleléskor, amit meg sem tanultunk, de hogy a 
becsületes tanulást segíteni fogja, ha kérjük, abban biz-
tosak lehetünk.

VISSZATEKINTŐ  
SZEPTEMBERRE
ZARÁNDOKLAT a Ráckeresztúri Egyház-
község meghívására:

Első állomásunk a 
somogytúri Kunffy 
Lajos múzeum és emlék-
ház volt. A 18. századi 
nemesi kúriában lakott a 
kiváló festőművész–föld-
birtokos, aki 1894–1914-

ig, húsz éven át Párizsban élt. Legsikeresebb képeit a bir-
tokán élő paraszti életről és a vándorló életű cigányokról 
festette. A 93 évet élt Kunffyt a történelem sorscsapásai 
sújtották. Művészete mégis optimista és derűs. Az első 
világháború megfosztotta párizsi barátaitól és művészi 
hírnevétől. A második világháborúban több száz fest-
ményét rabolták el, származása miatt üldözték, végül 
lefoglalták a virágzó földbirtokát. A múzeumban 120 
festmény, a művészotthon eredeti bútorai és relikviái 

láthatók.
Következő megállónk az 
andocsi kegyhely volt.
Az andocsi templomhoz 
számos csoda kötődik. 
A kolostor parkjában 
Szent tó és Szent kút 

is van. 1944-ben egy négyéves kislányt hoztak ide, aki 
agyhártyagyulladásban szenvedett, s már járni sem 
tudott. Mivel az orvosai semmi jót nem ígértek, nővérei 
megfürösztötték a kolostor szent tavában. Amikor a kis-
lányt otthon leemelték a szekérről, saját lábán elindult az 
anyja felé. A gyógyulásáról a korabeli lapok is cikkeztek, 
s csodának nyilvánították a jelenséget. A kislány felnőtt 
korában atletizált és vegyésztechnikusként dolgozott, 

életében mindig is mélyen 
keresztény vallású maradt.
Még két látnivalóval aján-
dékozott meg bennünket 
ez a nap:
Somogyvár Szent László 
Nemzeti Emlékhely: A 
hagyomány szerint a szl-
avóniai hadjáratából haza-
térő Szent László király a 
Várhegy alatt elvonulva 
fogadalmat tett, hogy itt 
bencés rendi apátságot 
alapít. 

ELŐRE TEKINTŐ  
OKTÓBERRE 

Rózsafüzér hónapja

A vasárnapi szentmisék kez-
dete előtt fél órával rózsafüzért 
imádkozunk. 
 „Mi is a rózsafüzér? Az evangélium 
esszenciája. Újra és újra Krisztus 
életének legfontosabb eseményeihez 
vezet minket. Azt mondhatnánk: a 
rózsafüzéren keresztül belélegezzük 
Krisztus misztériumát. A rózsafüzér 

a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. 
Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriá-
nál?” Részlet Szent II. János Pál pápa beszédéből
Gyertek Ti is Krisztus életének titkait szemlélni!

E
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Áldással hazafelé

Gyugy: Árpád-kori templom
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TORDASI ANGOL 
NYELVI TÁBOR
Az Út a Reményhez Alapítvány és a Tordasi Baptista Gyü-
lekezet szervezésében ebben az évben is sikerült megtar-
tanunk a tordasi angol nyelvi tábort. 28 helyi gyermekkel 
és 5 Angliából érkezett tanárral. A tanárok közül hárman 
már tavaly is tanítottak a tordasi táborban.

Minden reggel vidám reggeli tornával kezdtük a napot, 
majd két angolóra után egy bibliai történetet tanulmá-
nyoztunk. Természetesen ez is angol nyelven történt.

Könnyű séta után együtt fogyasztottuk el az ebédet az 
Óvoda éttermében. 

Délután sorversenyek, hétpróba és különböző csapatfor-
máló játékokkal folytatódott a nap.

Az időjárás kicsit változékony volt, de ennek elle-
nére sikerült minden programot, betervezett játékot 
megtartanunk.

A kézműves foglalkozáson mindenki örömmel készí-
tette kis művét és közben jókat lehetett beszélgetni. 

Jókedv, öröm jellemezte a hetet. A békességért és a sze-
retetért küzdeni kellett, de végül a megtört tekintetek is 
felragyogtak.

A péntek délutáni záró alkalmunkon a szülők is része-
sülhettek a tábor hangulatából, és a tanultakból is kap-
hattak egy kis ízelítőt. 

Minden támogatásért hálásak vagyunk, és köszönet 
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a 
tábor sikeres lebonyolításához.

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom 
nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen” 
János ev. 14:27

 � Szilágyi Ruth Katalin 
Út a Reményhez Alapítvány

Okt. 6. P Első péntek

Okt. 8. V Magyarok Nagyasszonya ünnepe 10 óra

Okt. 3., 
17., 31. 

K Bibliaórát tart Jácint atya az Érdi Tanoda 
épületében 19.30-tól (Ófalu Felső u. 123.)

Nov. 1. Sze Mindenszentek ünnepe Szentmise 19 óra 
(Gyúró 17 óra)

OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR

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

 � Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)

 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18:30, előtte 
17:45-től gyóntatás

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6:30

 � Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás este 
20:30

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő 19:30 Sport ifi a tornateremben

Szerda 18:00 hónap 2. és 4. szerda: 
Házi közösség családoknál

Csütörtök 18:00 Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom  
minden hónap utolsó szombatján

Vasárnap

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

10:00 Istentisztelet
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CSALÁDOS TÁBOR, 
NAGYVELEG
A Nagyvelegi Grünfeld Evangélikus Vendégház adott ott-
hont az idén családos táborunknak, ahol 20 felnőtt és 33 
gyermek töltött el 4 napsütéses vidám napot. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy voltak olyan családok, akik először 
nyaraltak velünk: vagy azért, mert gyermekeik most léptek 
abba a korba, hogy már öröm lehet nekik is ez a közösség-
ben eltöltött pár nap, vagy azért, mert csak a közelmúltban 
költöztek településünkre, csatlakoztak gyülekezetünkhöz, 
így a négy nap alatt velük is jobban megismerkedhettünk.

A tábor központi témái a Miatyánk kérései köré épül-
tek, a reggeli és az esti áhítatok is erről szóltak. 

A lelki táplálék mellett igazi nyári elfoglaltságok biz-
tosították az élményeket: szalonnasütés a tábortűznél, 
diafilm vetítés alvás előtt a kicsiknek, számháború, kéz-
műves foglalkozások, foci, röplabda és méta a falu pályá-
ján, gyülekezeti csapatépítés és vetélkedő, Quiz vetélkedő 
a szülőknek, esti beszélgetés Szarka István esperessel 

„Mindennapi hitgyakorlatunk” címmel, lovaskocsizás a 
faluban, kirándulás a tési szélmalmokhoz, és a vadregé-
nyes bakonyi „római fürdőhöz, Albert Balázs és Süller 
Zsolt közös előadása „Biblia és bor” címmel, és sok-sok 
játék,  éneklés, gyöngyfűzés, pingpong és Bang! parti…

CSALÁDI NAP 
A reformáció 500 éves évfordulóját gyülekezetünkben 
családi nappal ünnepeltük. A legkisebbek a Palinta Tár-
sulattal, Veres Andi vezetésével Luther életének legfonto-
sabb fejezeteivel ismerkedhettek meg vidám hangulatú 
interaktív gyermekkoncerten. Este a templomban adott 
koncertet Huzella Péter, Rátóti Zoltán és Tóth István 
alkotta Neil Young Sétány együttes. A művészek a ’60-
as években népszerűvé vált amerikai énekes, Neil Young 
dalait éneklik magyarul, Sülyi Péternek, az Omega szö-
vegírójának köszönhetően, aki irodalmi igényű versekké 
írta át az amerikai dalszövegeket. A koncert után szere-
tetvendégségen beszélgethettünk a művészekkel.

FELVIDÉKI UTAKON
A Reformáció 500. évfordulójának évében augusztus 
végén a Felvidéken jártunk gyülekezeti kiránduláson. 
Egykor a hazai reformáció jelentős eseményei zajlottak a 
felvidéki városokban, amelyek közül néhányat felkeres-
tünk utunk során. Igazi közösségépítő, családi program-
ként szerettük volna megélni az ott eltöltött négy napot, 
így a történelmi jelentőségű városok: Kassa, Eperjes, 
Lőcse, Késmárk, Rozsnyó nyújtotta látnivalókon túl 
eljutottunk a Dobsinai-jégbarlangba, túráztunk a Tarpa-
taki-vízesésnél, megmásztuk a szepesi várat és sétáltunk 
a Csorba-tó partján. 

Öröm volt átélni batizfalvi szállásadó lelkészünk részé-
ről a kedves fogadtatást, Rozsnyón a közvetlen hangulatú 
idegenvezetést és együtt ünnepelni a vasárnapi istentisz-
teleten a hosszúszói gyülekezet tagjaival. Ugyanakkor 
eszméltető volt belelátni és kicsit saját bőrünkön is meg-
tapasztalni, hogy napról-napra milyen „ellenszélben” kell 
a felvidéki magyarságnak őriznie és megélnie identitását. 
Pál apostol egykor Timóteushoz írt szavai kísérnek a 
reformációi hitbeli és nemzeti örökségre tekintve is: „A 
rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó 
Szentlélek által.”

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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Juhász Csaba  
polgármester beszéde a  

MŰFÜVES PÁLYA ÁTADÁSÁN

„Két év után ismét itt vagyunk, és ismét együtt örülhetünk 
egy újabb tordasi sportlétesítmény, a 40x20 m-es műfüves 
pálya átadásán. Sok szeretettel köszöntöm a megjelen-
teket! Külön köszöntöm Schneider Bélát, a Fejér Megyei 
Labdarúgó Szövetség elnökét, Patay Vilmost, a Hangya 
elnökét, volt országgyűlési képviselőt, Farkas Örsöt, a Tor-
dasi Sportegyesület elnökét, valamint megjelent képviselő-
társaimat. Tessely Zoltán képviselő úr külföldi útja miatt 
személyesen nem lehet itt, de lélekben velünk örül.

Egy újabb álmunk vált valóra. Kis településünk méltán 
lehet büszke labdarúgó szakosztályára is, ahol több mint 
100 gyermek és 70 felnőtt futballozik aktívan. A Megye 
I. és Megye III. osztályban szereplő csapataink mellett 
minden korosztályban képviseltetjük magunkat, még 
öreg fiaink is bajnokságban küzdenek. Így hosszú ideje 
probléma volt, hogy a tavaszi-őszi csapadékosabb időjá-
rás miatt nem tudtak hol edzeni csapataink. 

Ez a gond most megoldódott. Az egyesületben futbal-
lozókon kívül - meghatározott időkben - iskolánk diákjai 
és mások is igénybe tudják venni a pályát. A 20x40 m-es 
játszófelület mellett 1-1 m védőtávolság van a palánkok 
és a 6 m magas labdafogó háló előtt. A pálya 4 pontján 
az esti mérkőzéseket is lehetővé tévő lámpák kerültek 
elhelyezésre. Terveink között szerepel még a szabadtéri 
színpadtól a teniszpályák mellett egy járdát kiépíteni a jó 
megközelítés érdekében.

A létesítményre az önkormányzat pályázott TAO-s 
támogatás keretében, ahol a költségek 70%-ára a Magyar 

Labdarúgó Szövetség biztosította a támogatást. A fenn-
maradó önrészt a Kormány adta. Ezúton is köszönjük 
Tessely Zoltán képviselőnknek a segítségét, aki nélkül ezt 
nem kaptuk volna meg.

A kivitelezés összköltsége 26 823 954 Ft volt, a munkát 
a Tom-Sec Bau Kft. végezte.

Példaszerű együttműködés alakult ki az MLSZ-t kép-
viselő műszaki ellenőr, a kivitelező, az önkormányzat és 
a sportegyesület között. Ennek köszönhetően sikerült 
minden felmerülő problémát megoldani ahhoz, hogy 
kiváló minőségben épüljön meg a pálya. Sajnos voltak, 
vannak néhányan, akik nemtetszésüket fejezték, fejezik 
ki a település sportéletének fejlesztéseivel szemben.

A műfüves pályán kívül - a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség támogatásával - még egy teqball asztal létesítésére 
is sikeresen pályázott a Sportegyesület. Ezt a távolugró 
gödör mellett próbálhatják ki a technikában jártasabbak.

Ahogy láttuk, állami támogatással, helyi összefogással, 
közös munkával készült ez a létesítmény is, hasonlóan a 
körülöttünk lévőkhöz. Így ismét sikerült egy jó cél érde-
kében, együtt megvalósítani valamit, amitől növekedtek 
értékeink, és ami sokak hasznára válik. 

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek és részt vettek 
ebben, hiszen az ő munkájuk nélkül ma nem állhatnánk 
itt. Kívánom, hogy ez a pálya sokáig szolgálja a tordasi 
utánpótlás és felnőtt labdarúgást, valamint azokat, akik 
szeretnek futballozni!”

MARTON-TORDAS  
BAJNOKA 2017.
Szűcs Bence nyerte a Marton-Tordas Bajnoka Verseny-
sorozat őszi versenyét! Második lett Mészáros Medárd, 
a harmadik helyen pedig Dávid Roland és Rittler Gábor 
végzett. Gratulálunk! A szokatlanul meleg időjárásban 
hősiesen küzdöttek a résztvevők. A kieséses szakaszba 
már nagyon elcsigázott versenyzők jutottak, és itt már 
az állóképesség döntött! Szűcs Bence szokásos energikus, 
egyre javuló játékkal robogott a döntőbe, ahol Mészáros 
Medárd már nem tudta vállalni a mérkőzést. Minden 
résztvevőnek gratulálunk! Találkozunk jövőre is!

SP
O

R
T

FUTBALL

TENISZ

Martontenisz SE
1. Dávid Roland 21 pont
2. Jáger Zoltán 15 pont
3-3. Orosz József, Zoboki 
Zoltán 8 pont

Tordas TC 
1. Nánási Dávid 11 pont
2. Kelemen Zénó 10 pont
3. Pántya Bertalan 5 pont

A pontverseny végeredménye:



14 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 7 .  o k t ó b e r

REMEK HELYTÁLLÁS 
A MEGYEI  
BAJNOKSÁGBAN
Több éves kihagyást követően ismét indult csapatunk 
Fejér megye bajnokságában.  Küzdelmes mérkőzéseken 
vagyunk túl és nagyon közel álltunk, hogy meglepetést 
okozzunk a bajnok agárdi csapat otthonában. Az őszi for-
dulókban esélyesként indulunk és remélhetően a közép-
mezőnyben végezhetünk.

Legutóbb a nagyszerűen küzdő és rutinos játékosokból 
álló Szabadegyháza TC ellen győzött csapatunk impo-
náló arányban. A győztes csapat tagjai: Kelemen Zénó, 
Dohányos Zoltán, Berzy Lajos, Dávid Roland és Somlói 
József. 
A képen Kelemen Zénó, csapatunk első játékosa

A tavaszi játékrész eredményei a követ-
kezők voltak:
1. forduló: 2017. május 6. (szombat 9.00)
Alba Bianka TC - Teniszlabda.hu 2/5
Szabadegyháza TC – Fehérvár Kiskút TK (elmaradt)
Martontenisz SE - Mór SE 5/2
Agárdi TC - Tordas SE 4/3

2. forduló: 2017. május 13. (szombat 9.00)
 Fehérvár Kiskút TK – Mór SE 5/2
Szabadegyháza TC - Alba Bianka TC 5/2
Teniszlabda.hu - Agárdi TC 5/2
Tordas SE - Martontenisz SE 2/5

3. forduló: 2017. május 20. (szombat 9.00)
Agárdi TC - Szabadegyháza TC 5/2
Alba Bianka TC - Mór SE 4/3
Fehérvár Kiskút TK – Martontenisz SE 5/2
Teniszlabda.hu – Tordas SE 4/3

 4. forduló: 2017. május 27. (szombat 9.00)
Martontenisz SE – Alba Bianka TC 6/1
Mór SE – Agárdi TC 6/1
Szabadegyháza TC – Teniszlabda.hu  7/0
Tordas SE – Fehérvár Kiskút TK 6/1
Az őszi fordulók:

5. forduló: 2017. szeptember 9.
Agárdi TC – Martontenisz SE
Alba Bianka TC – Fehérvár Kiskút TK
Teniszlabda.hu – Mór SE (helyszín: Agárd Parkerdő szep-
tember 10. vasárnap 9 óra)
Tordas SE – Szabadegyháza TC 6/1

6. forduló: 2017.szeptember 16.
Fehérvár Kiskút TK – Agárd TC
Martontenisz SE – Teniszlabda.hu
Mór SE – Szabadegyháza TC (helyszín: Agárd Parkerdő)
Tordas SE – Alba Bianka TC

7. forduló: 2017. szeptember 23.
Agárdi TC – Alba Bianka TC
Szabadegyháza TC – Martontenisz SE
Fehérvár Kiskút TK- Teniszlabda.hu 
Mór SE – Tordas SE (helyszín: Agárd Parkerdő szeptem-
ber 24. vasárnap 9 óra)

Hajrá Tordas !
 � Tóth Gábor

 
 

SPORTEGYESÜLET                                 
     TORDAS   

                                                           

        MEGHIVÓ  
               A tordasi tenisz szakosztály  
XX. TORDAS KUPA   teniszbajnokságát rendezi  

2017. szeptember 30-án, szombaton 8.30  órától 
női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett , 

         valamint párosban , 14-től 99 éves korig.  
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, 

akik kedvelik   és művelik valamilyen szinten a 
teniszt. 

      Nevezés a helyszínen    8 óra 20 percig 
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz” !!! 

Nevezési díj ebéddel és frissítővel 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 
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NYÁRI TÁBOROK 
A nyár folyamán szakosztályunk sportolói két táborban 
vettek részt, majd szeptember 3-án a Budapesten megren-
dezett Judo Világbajnokság csapatversenyeit néztük meg.
Július első felében zajlott az övvizsgára felkészítő tábor. A 
tábort házi versennyel és övvizsgával zártuk. A vizsgára 
jelentkezett 17 gyerek sikeresen vizsgázott, így mindany-
nyian felkészülési szintjüknek megfelelő színes övet és 
a Magyar Judo Szövetség által kiadott övvizsga szintet 
igazoló diplomát kaptak.
Augusztus első felében a Tisza-tónál, Tiszafüreden 
edzőtáboroztunk. 
Erőnléti edzésként nagyon sokat eveztünk és úsztunk, 
miközben ismerkedtünk a Tisza-tó élővilágával.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző 

JUDO – TOBORZÓ !!!
Kedves Szülők, Érdeklődők!
Szeptembertől újra elkezdődtek 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 gyerekek erkölcsi, fizikai 
és értelmi fejlesztése. A későbbiek során lehetőség nyílik 
versenyzésre a szakosztályunk igazolt versenyzőjeként.

A foglalkozások időpontjai:

Kezdők: 5 – 7 évesek
szerda, péntek 17.00 - 17.45-ig.

A 7 év fölöttiek, 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

Sütik Tordasról
Rovatunkba várjuk sütemények, 
édes tészták receptjeit, melyet 
tordasiak készítettek. Akik sze-
retnek sütni, az elkészült remek-
művet fényképen meg is örökítik, 
és mindezt szívesen megosztják 
a Kisbíró olvasóival névvel, vagy 
név nélkül, küldjék el a fényképe-
ket – recepteket a kisbiro@tordas.
hu email címre, vagy a Polgármes-
teri Hivatalba. Süssünk együtt!

SZILVÁS SÜTEMÉNY
Hozzávalók 

• 20 dkg liszt
• 10 dkg vaj
• 4 evőkanál víz
• csipet só
• 70 dkg szilva

• 2 evőkanál darált dió 
vagy zsemlemorzsa

• 1 natúr joghurt
• 1 tojás
• 2 kávéskanál liszt
• cukor

Elkészítés
A tésztához a lisztet, vajat, sót és vizet 
összegyúrjuk, legalább egy fél óráig hűtőben 
pihentetjük. Vékonyra kinyújtjuk, meghint-
jük a zsemlemorzsával és telerakjuk a szilvá-
val. A tetejére a joghurtból, tojásból, lisztből 
és ízlés szerinti cukorból öntetet készítünk, 
amit a gyümölcsre öntünk. Előmelegített 
sütőben megsütjük.

JUDO - CSELGÁNCS
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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

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

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

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

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


