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POLGÁRMESTER  
BESZÉDE A FALUNAPON

„Az elmúlt korszakok kétségtelenül előkelő helyet jelöltek 
ki a magyar nép számára egész Európa, s főleg az Egy-
ház és a keresztény vallás történelmében. Ennek mostani 
bizonysága és bizonyos értelemben a jele Szent István, 
Magyarország patrónusa, akit joggal tiszteltek egyszerre 
hazátok védőszentjének és az apostoli hit megalapozójá-
nak Magyarországon.”

II. János Pál pápa 1978 decemberében elhangzott szava-
ival sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a faluna-
pon, Puconci küldöttségét, Ludvik Novak polgármester 
(zupan) urat, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

1083. augusztus 20-án avatták szentté Szent István kirá-
lyunkat, aki elsőként megteremtette a magyar nép szá-
mára az európai országot. Magáévá tette és elterjesztette 
a keresztény hitet, összekapcsolta az új királyságot az 
egyetemes egyházzal. Erőt kért és kapott az Úrtól ezek 
elvégzésére, melyek nem mindig voltak könnyűek és 
áldozattól mentesek. Az ország egészét kellett néznie, így 
kényszerűen összetűzésbe került másokkal, akik más-
képp gondolták és gátolták az új királyság fejlődését. Az 
ország megmaradása és jövője érdekében leverte Koppány, 
Gyula és Ajtony hadait. Törvényeket alkotott, létrehozta 
az egyházi- és állami igazgatás intézményeit, kényszerű 
háborúkat viselt a környező országokkal.

Szent István és vele a fiatal keresztény királyság számára 
a legsúlyosabb próbatétel Szent Imre 1031-ben bekövet-
kezett halála volt. Ezt követően a szent király utolsó 
éveit a befelé fordulás, az imádság, az ország és az egyház 
dolgaival való törődés jellemezte. „Minden cselekedetét 
teljesen Istennek szentelte, fogadalom és felajánlás útján 
szüntelen imáiban magát és királyságát a mindenkoron 
Szűz Istenanya, Mária gyámsága alá helyezte” jegyezte 
fel róla a nagylegenda.

A királyi egyházak mellett gondja volt a kicsiny falusi 
egyházakra, templomokra. A felebaráti szeretet hősies 

gyakorlásában szintén első volt. „Az irgalomnak és 
kegyességnek szélesre tárt karjával ölelte át Krisztus 
szegényeit, sőt bennük Krisztust, hogy egyetlen vendég 
vagy zarándok sem távozott tőle szomorúan, jósága vagy 
valamilyen vigasz nélkül. A szűkölködők felsegítésére 
mindennapos állandó költséget határozott meg, az éjsza-
kát virrasztásban, tevékenyen és vidáman volt szokása 
tölteni.”
A szent király kivételesen hosszú 41 évi uralkodás után 
1038-ban érkezett az örökkévalóság küszöbére.

Ez az ünnep minden évben lehetőség ad, hogy újra 
átgondoljuk, milyen magyarnak, milyen Tordasinak 
lenni. Mert ha valahová odaköltözünk és ott élünk, mi 
is részévé válunk az országnak, a falunak. Ez nemcsak 
azt jelenti, hogy jól érezzük magunkat ott, hanem kötele-
zettségeink is lesznek a közösség felé. Ha valaki egy tele-
pülésre költözik, illő lenne, hogy megismerje a múltját, az 
ott élt elődök munkáit, áldozatait, sikereit, eredményeit. 
Fontos, hogy együtt tudjon élni a településsel, a részévé 
tudjon válni. Az a terület, ház, ahol lakik, nem külön él, 
hanem a falu testének egy része, egy sejtje. Így nem lehet 
önmagában, hanem együtt kell élnie a faluval.
Régen a település nevével jellemezték az embereket, így 
volt aki tordasi, gyúrói, martoni, kajászói volt. Ez azt 
jelentette, hogy ahogy a település kinézett, amilyen az 
adott településen jellemző volt az emberek viselkedése, 
olyan jelzőt kapott az illető. Így a településen élők a 
munkájukkal, a viselkedésükkel, a környezetük rendben 
tartásával határozták meg az egész települést. 
Tordas a Hangya Szövetkezet fejlesztései miatt mindig 
is rendezett település volt, jó természeti adottságokkal, 
jó infrastruktúrával, megfelelő intézményhálózattal, 
rendezett közterületekkel. Ezeket az utóbbi időben sike-
rült még szebbé kialakítani, tovább fejleszteni, így mára 
egy sokoldalú, nagyon jól élhető településsé válhattunk. 
Mindezeket az eredményeket közös munkával együtt 
értük el. Így, ha valakit most tordasinak neveznek, az 
méltán lehet büszke településére, és arra, hogy Ő is ennek 
része. A munka: a település, az ország építése még nem 
ért véget. Sok tennivalónk van még ahhoz, hogy gyerme-
keink, unokáink is büszkén, jó szívvel, kényelmesen és 
boldogan élhessenek Tordason, Magyarországon. Ehhez 
viszont továbbra is tennünk kell azt, ami ránk jut, hogy 
együtt valósíthassuk meg, amiket célul tűzünk. Nem 
egymás ellen, hanem egymásért!”

Önkormányzatunk 2014-ben adta ki 
a település múltját és jelenét bemu-
tató könyvet, melyet minden tordasi 
háztartásnak ajándékként biztosít. 
Akik még nem kapták meg a könyvet, 

vagy azóta költöztek Tordasra, kérjük 
jelentkezzenek a Polgármesteri Hiva-
talban, ahol ezt átvehetik. Lehetőség 
van többletpéldányok vásárlására is 
2000 Ft/db áron.

TORDAS 
KÖNYV
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KÖZTERÜLETI  
HULLADÉKGYŰJTŐK
Tordas közterületein több helyen vannak fából készült 
hulladékgyűjtők, mely az arra sétálók kisebb hulladéka-
inak a gyűjtésére szolgál. Ezeket hetente péntekenként 
ürítjük, és az így képződött szemetet térítés ellenében 
viszi el a hulladékszállító. Sajnos egyre elszaporodtak 
azok, akik ezt egy-egy zsák otthon képződött kommu-
nális hulladék elhelyezésére használják. Mivel a szemét-
díjat minden ingatlannal rendelkezőnek fizetnie kell, 
méltánytalan, hogy egyesek szemetét a faluközösség 
finanszírozza. Ezenkívül az elhelyezett szemét jelenlétét 
több napon keresztül vagyunk kénytelenek elviselni. 
Ezért kérjük a lakosság segítségét, és az elhelyezőről lévő 
információ jelzését a hivatal felé, hogy együtt akadályoz-
zuk meg településünk képének az elcsúfítását. 
Köszönjük!

EBÖSSZEÍRÁS
Tordas Község Önkormányzata – az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a 
alapján – ebösszeírást végez a településen. A tartás helye 
szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Kérjük az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy a beje-
lentő lapot ebenként kitölteni szíveskedjenek, s legkésőbb 
2017. szeptember 31-ig juttassák el levélben az Önkor-
mányzathoz (2463 Tordas, Szabadság út 87.), vagy sze-
mélyesen adják le a Községházán. 
Ebösszeíró adatlapok a Községházán beszerezhetőek.
Az összeírásban való részvétel kötelező, a kötelezettség 
elmulasztója 30.000 Ft-os állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Együttműködésüket köszönjük.

 � Tordas Község Önkormányzata

FELHÍVÁS ADÓFIZE-
TÉSI KÖTELEZETTSÉG 
TELJESÍTÉSÉRE
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a helyi adók 
és a gépjárműadó II. félévben esedékes pótlékmentes befi-
zetésének határideje 2017. szeptember 15.

A befizetéshez szükséges postai feladóvevények az év ele-
jén megküldött adóértesítőkkel együtt postázásra kerül-
tek. Amennyiben nem áll a rendelkezésükre átutalási pos-
tautalvány, az a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási 
időben beszerezhető, illetve az adófizetési kötelezettség 
banki átutalással is teljesíthető.

Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy befizetéseiket hatá-
ridőre teljesítsék!

 � Polgármesteri Hivatal, Tordas

Tordasi Tanulmányi 
DIÁKÖSZTÖNDÍJ
Tordas Község Önkormányzata ezennel kiírja a 
2017/2018-as tanévre a Tordasi Tanulmányi Diákösz-
töndíj pályázatot, szakgimnáziumok, szakközépis-
kolák és szakiskolák tanulói részére.
A pályázat benyújtható 2017. szeptember 1-től - 
2017. szeptember 31-ig.

A pályázat kötelező mellékletei:

 � Az oktatási intézmény által kiállított eredeti ta-
nulói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanévről, a 
pályázónak és a vele egy háztartásban élő nappali 
tagozaton tanuló(k)nak.

 � Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők (pályázati beadás előtti hónap) nettó jö-
vedelméről.

 � Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők szá-
máról (lakcímnyilvántartás alapján).

A beérkezett pályázatokat Tordas Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete bírálja el 2017.10.31-ig.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalál-
ható Tordas Község hivatalos honlapján és a hivatali 
helységében.

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan 
elől történő elszállítása) időpontja: Szeptember 22.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt 
haszonnövények maradványai): Szeptember 19.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS



4 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 7 .  s z e p t e m b e r

M
Ű

V
E

LŐ
D

É
SI

 
H

Á
Z

TANÉVNYITÓ
ÜNNEPSÉGÜNKET 
2017. szeptember 1-jén 

9 órai kezdettel 

tartjuk meg 
az iskola felső udvarán, 

majd ezt követően a tantermekben 
valamennyi évfolyam számára ki-

osztjuk a tankönyveket.

Szeptemberben a  
TORDAS SZÍNJÁTSZÓ 

TÁRSULAT  
ismét megkezdi munkáját
Szeretném, ha csatlakoznátok hozzánk minél többen. 
Mindamellett, hogy jó hangulatú, összetartó, kedves 
társaság tevékenykedik együtt, a visszajelzések alapján 
(amit nagyon köszönök elsősorban Bánki Zsolt tanár 
úrnak) a munkánk is tartalmas és talán figyelemre méltó.
Várom szeretettel fiatalok jelentkezését is, örülünk min-
denkinek, aki kicsit is kedvet érez a színjátszáshoz, az 
együtt munkálkodáshoz. Köszönöm, a Társulat nevében, 
ha megtiszteltek minket azzal, hogy közénk álltok, a 
Társulat tagjai lesztek.

KÉPEK A BABA-MAMA NAPRÓL

IS
K

O
LA

HANGYA NAP
Sok szeretettel várunk mindenkit

SZEPTEMBER 9-ÉN
a HANGYA napi rendezvényünkön, 
melyet 14 órakor Almási Balogh 
Elemér szobrának koszorúzásával 
nyitunk meg a HANGYA Művelődési 
Ház előtt. 

A további programok helyszíne a 
Sportpályán lesz, ahol 14:30-kor az 
új műfüves focipálya átadására 
kerül sor. A rendezvény további ré-
szében játékokkal, gyermekprog-
ramokkal, táncbemutatóval és egy 
nagyon látványos freestyle focis 
bemutatóval kedveskedünk vendé-
geinknek! 

További részleteket a naponta fris-
sülő közösségi oldalunkon tekint-
hetik meg: www.facebook.com/
hangyamuvelodesihaz
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Visszatekintő  
VÉRTES TÁBOR 2017
Hittanos és családi tábor Július 31-Augusztus 5
A hagyománynak megfelelően, ami azt jelenti, ahogy 
évek óta már megszoktuk, a vasárnapi mise után indul-
tunk a templom előtti parkolóból, csomagokkal, edé-
nyekkel, mindenféle finomsággal és leginkább saját 
magunkkal, sok-sok gyermekkel és lelkes szülővel, segí-
tőkkel megrakottan a Pusztavámhoz közeli erdei táborba. 
Vártak az emeletes ágyak, a rét, ahova a sátrakat vertük, 
az árnyas focipálya, az erdő fái, a tűzrakó, a szabadtéri 
konyha, a tágas ebédlő, a pillangós kert, talán a tavalyi 
róka az erdőben, aki majd felbukkan, ahogy leszáll az 
éj, hogy elcsenje a szennyeszsákunkat és leginkább Józsi 
bácsi, a rend őre és a ház gondnoka, aki mellett egészen 
biztonságban érezhettük tavaly is magunkat, és aki egy 
nagy meglepetést tartogatott számunkra. Na, de előbb 
bevackoltuk magunkat, megettük az úti elemózsiát és 
innentől kezdődött mindaz, amit otthon a felnőttek 
megálmodtak nekünk, hogy úgy növekedjünk hitben, 
Isten és egymás szeretetében, erőnlétben, ügyességben, 
hogy közben nagyon-nagyon jól érezhessük magunkat. 
Komoly témája volt Jácint atya előadásainak a testben 
való létünk és még közelebbről a szívünk szerepe az 
életünkben, persze lelki szempontból. A biológiai műkö-
dését Ildikó doktornéni szemléltette. Próbáltuk meg-
érteni, hogy noha beszélünk külön testről és lélekről, e 
kettő mégis szétválaszthatatlan egységet alkot bennünk. 
Ahogy az egész emberségünket érinti az élet, a halál is, és 
ezt az egészet az ítélet és a feltámadás is. A szív a Szentí-
rásban nem csak az érzelem, hanem az értelem központja 
is, a szívével gondolkodik az ember, áll az Ószövetség-
ben. A Szentírás beszél Isten anyai szívéről, de ne feled-
jük, Istennek nincs neme. A test tiszteletéhez tartozik a 
holttest tisztelete, a temetés. Isten a megtestesüléskor, 
amikor emberré lett, megtisztelte az emberi testet, ezért 
megszentelt földbe, megszentelt helyre temetkezünk, és 
nem szanaszét, akárhova. A fontos gondolatok mellett 
napjainkat ottlétünk során sok játék, erdei akadálypálya, 
kézműveskedés, íjazás, egy csodálatos túra Józsi bácsival 
fosszíliák után kutatva, tábortűzi játékok, bibliai étkek 
– datolya, gránátalma, füge - csemegézése, métázás, csúz-
lipálya, számháború, új énekek, csoportos játékok, egy 
bolygókról szóló előadás, akadályverseny, ovis hittan 
a teremtésről, Jézus-ima és csotki kötés, kora reggeli 
zsolozsma és kávé a felnőtteknek, reggeli torna a gyere-
keknek, szobaszemle, nagyon finom ebédek és a napok 
koronájaként szabadtéri Szentmisék tették felejthetetle-
nül gazdaggá. 
Meséljenek a képek:

E
G

Y
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Z
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K

Gyertek el jövőre TI is!

Ének a … tűznél

Hórukk!

A kincskereső túrán

Bibliai finomságok Timi nénivel

Szív küldi szívesen a Vértesből
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NYÁRI TALÁLKOZÁSOK
A református gyülekezet közösségében az idei nyár a 
találkozások idejévé lett. 

Június utolsó hétvégéjén láttuk vendégül erdélyi test-
vérgyülekezetünk tagjait, akik Marosdécséről érkeztek 
közénk. Szombaton a környék nevezetességeit látogattuk 
meg, vasárnap pedig közös úrvacsorás istentisztelettel erő-
sítettük az elmúlt esztendőben létrehívott kapcsolatunkat.

A nyár csúcspontja idén is a hittanos gyermekhét volt, 
melynek a gyúrói iskola épülete adott otthont. Különös 
élmény az, amikor ezt a helyszínt a nyár közepén mosoly-
gós gyermekekkel és Istent dicsérő énekhanggal tölthetjük 
meg. A hét főszereplői, a bibliai Dániel és barátai a hűség-
ről, tisztességről és kitartásról tanítottak bennünket.
A felsősökkel és az ifjakkal immár második éve a Mát-
rában találtunk néhány napos pihenést. A fizikai kikap-
csolódás pedig együtt járt az Isten dolgaiba való bekap-
csolódással: Őt kerestük a természet, a történelem és a 
lelkiismeret nyomain keresztül.
Egyházmegyei közösségben több mint hatvan fiatal 

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Szept. 1. P Elsőpénteki Szentmise 18.30 
(előtte 17.45-től gyóntatás)

Szept. 8. P Kisasszony napja; Szentmise 19 óra

Szept. 9. Szo Ráckeresztúri Egyházközség zarándoklata  
Somogyvárra és Andocsra

Szept. 10. V Veni Sancte Szentmise és utána agapé, családi nap 
a közösségi házban

Szept. 16. Szo Előesti Szentmise 19 óra (Gyúró 18 óra)

Szept. 17. V

Biciklis zarándoklat. Ráckeresztúr Szentkereszt 
felmagasztalása búcsúi Szentmise 11.30; utána ag-
apé 
(NINCS TORDASON SZENTMISE)

SZEPTEMBERI LITURGIKUS 
NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kez-
dődnek (Gyúró szombati előesti szentmi-
se 18 óra)

 � 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 Szentség- 
imádás este 20:30
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Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Gyülekezeti alkalmaink Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2. hét), 
Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Hétfő

19:30 Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

hónap 1. és 3. szerda:  
Házi közösség  
családoknál 
hónap 4. szerda: Férfikör

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

RENDSZERES ALKALMAINK

találkozott augusztus első napjaiban a Balaton partján. 
Kapcsolataink kialakításának és fenntartásának kihí-
vásairól szólt ez a hét, melyen gyülekezetünkből Pap 
Anna Sára (Tordas), Erdélyi Ferenc (Tordas) és Flikinger 
Johanna (Gyúró) vett részt.

A találkozások sorozatát augusztus 27-én, újkenyér 
ünnepén folytatjuk. Már több mint egy évtizede minden 
jubiláló konfirmandus évfolyamot igyekszünk össze-
gyűjteni a gyülekezet közösségében, hogy ilyenkor újra 
felelevenedjenek a régi közös emlékek és megerősíthessük 

az egykor kimondott szavakat: Istenhez és az ő szent 
egyházához tartozunk. 

Újabb találkozásra hívunk: hittanévnyitó istentiszte-
letet tartunk szeptember 10-én, vasárnap 10 órakor, 
a református templomban, melyen a kezdődő tanév 
rendjéről is tájékoztatást adunk. Szeretettel várjuk a 
gyermekeket, családtagokat, pedagógusokat az évnyitó 
istentiszteletre!

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor
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GYEREKTÁBOR
Napközis gyerektáborunkban ezen a nyáron a refor-

máció emlékévét ünnepelve Luther Márton életével, a 
korral amelyben élt, és azokkal az eseményekkel ismer-
kedtünk meg, melyek révén 500 esztendővel  ezelőtt 
megalkotta tételeit, létrehozva ezzel evangélikus 
hitünk alapját.

Közös templomi alkalmak, csoportos beszélgetések, 
énektanulás, kézműves foglakozások, kirándulás a 
TordasZoo-ba, lángos sütés, és sok-sok játék szerepelt 
a programok között. 

Nagyon köszönjük a TordasZoo vendéglátását, és 
mindazok támogatását, akik bármilyen formában hoz-
zájárultak ahhoz, hogy asztalainkon mindig bőségesen 
volt gyümölcs, zöldség, sütemény, és üdítő.

MEGHÍVÓ 

 

 

 

A Tordasi Evangélikus Egyházközség szeretettel vár 
mindenkit egy vidám, együtt töltött napra! 

 

„REFORMÁCIÓ ITT ÉS MOST” 

CSALÁDI NAP 
2017. SZEPTEMBER 9. SZOMBAT 

 

Program:  

Délben közös bográcsozás és ebéd 

15.00 órakor a PALINTA TÁRSULAT és VERES ANDI 
koncertje gyerekeknek 

18.00 órakor NEIL YOUNG SÉTÁNY együttes (Huzella 
Péter, Rátóti Zoltán, Tóth István) koncertje  

 

 

 

 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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TEQBALL  
JÁTÉKSZABÁLYOK
A JÁTÉK MENETE
A játék célja, hogy átjuttasd a labdát az ellenfél térfelére 
úgy, hogy onnan ő már ne tudja azt visszaadni és ezzel 
pontot szerezz.

A labdát maximum három érintéssel kell átpasszolnod a 
másik térfélre, ügyelve arra, hogy egymás után kétszer 
ugyanazzal a testrészeddel ne érintsd a labdát, különben 
az ellenfél szerez pontot.

Páros játék esetén mindenképpen passzolni kell a csa-
pattársadnak mielőtt átadásra kerül a labda, de összesen, 
maximum három érintés engedélyezett a két játékosnak 
együttesen.

A játék során sem az asztalt, sem az ellenfelet nem szabad 
megérinteni, továbbá a labdát csak a saját térfeledről pasz-
szolhatod át ellenfelednek.

SZERVA
A TeqBoardtól 1 m-re lévő alapvonal mögött állva a labda 
felfelé irányuló mozgásával át kell juttatni a labdát az 
ellenfél térfelének szerva vonala mögé. Ha a labda érinti 

a szervavonalat vagy a hálót, az rontott adogatásnak 
minősül. Két alkalommal próbálkozhatsz, ha nem sike-
rül, az ellenfél szerez pontot. A szervához a kezeden 
kívül bármelyik testrészedet használhatod.

Minden negyedik pontszerzés után a fogadó játékos vagy 
páros, adogató játékos vagy páros lesz, és így tovább 
felváltva a játszma végéig. A döntő játszmában az ado-
gatás 12-12-es állástól felváltva történik amíg az egyik 
játékos vagy páros két pont előny birtokában megnyeri 
a mérkőzést.

PONTOZÁS
Egy játszma 12 megnyert pontig tart, egy mérkőzés 
pedig kettő, három vagy négy nyert játszmáig. A döntő 
játszmában a mérkőzést minimum két pont különbség-
gel lehet csak megnyerni, azaz 11-11-es állás után a 12. 
megnyert pont még nem jelenti a mérkőzés végét.

Ha a labda a játékasztal élét érintve irányt vált (csusza), 
úgy a labda földet érését követően a játékmenetet meg 
kell ismételni, kivéve abban az esetben, ha a földet érés 
előtt a játékos beleér a labdába, mert akkor a játékmenet 
folytatódik.

A játszmán belül a játék folyamatos, két játszma között 
maximum 3 perc szünet tartható.

SP
O

R
TELKÉSZÜLT 

A TEQBALL 
ASZTAL 

További sportolási lehe-
tőséggel bővült a Tordas 
SE létesítménye. A most 
elkészült (egyébként 
magyar találmány) teq-
ball asztal sokat segít a 
labdarúgók labdás koor-
dinációs képességeinek 
fejlesztésében is. A teq-
ball asztal a sportöltöző 
mögött, a futópálya mel-
lett található, így bárki 
használhatja.
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SÜTIK  
TORDASRÓL
Rovatunkba várjuk sütemények, édes tészták recept-
jeit, melyet tordasiak készítettek. Akik szeretnek 
sütni, az elkészült remekművet fényképen meg is 
örökítik, és mindezt szívesen megosztják a Kisbíró 
olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el a fény-
képeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, 
vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

VASUTAS TÉSZTA

Hozzávalók

• 12 dkg vaj

• 6 tojás

• 36 dkg porcukor

• 24 dkg liszt

• 3-4 ek tej

• cukrozott vágott 
dió a tetejére

Elkészítés

A vajat a tojássárgákkal és a por-
cukorral jól kikeverjük. Hozzáad-
juk a lisztet és a tejet, végül bele-
forgatjuk a habbá vert fehérjéket. 
Kizsírozott, kilisztezett tepsibe 
öntjük és megszórjuk cukrozott, 
vágott dióval. Előmelegített sütő-
ben lassan sütjük. Kihűlés után 
pogácsaszaggatóval félholdakat 
szúrunk ki belőle.

SIKERESEN  
MEGALAKULT AZ 
ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY!
A Tordas SE Íjász szakosztálya 2017. májusában kezdte 
meg hivatalos tevékenységeit. Minden héten pénteken 6 
órától tartott edzéseinken szép számban jelennek meg 
azóta már stabil tagjaink.
Július 9-én a budakalászi íjász versenyen vettünk részt. 
Bár a szakosztály csak pár hónapja alakult és kezdte meg 
edzéseit, az egész napos programon helytállt csapatunk. 
20 célra kellett lőni, célonként 3 vesszővel. Gyerek lány 
kategóriában Varga Lili 1. helyen végzett, gyerek fiú kate-
góriában Szilassy Levente 1. helyezett lett, felnőtt női 
kategóriában Vargáné Gabi 3. helyet ért el. Edzőjük és 
felkészítőjük Sebestyén Ákos.
Július 29-én újabb örömíjász versenyre mentünk Kajá-
szóra, a taktikai élményparkba. Ismét 20 célra lőttünk, 
célonként 3 vesszővel. Szép eredmények születtek. Mini 
korcsoportban lányoknál Szilassy Dorottya 3. hely, Varga 
Lotti 2. hely, mini fiúknál Varga Lőrinc 1. helyen végzett. 
Gyerek kategóriában lányoknál Varga Lili 1. hely, fiúknál 
Szilassy Levente 1. helyezést érdemelt ki. Felnőtt női 

kategóriában Vargáné Gabi 3. helyezett lett. Gratulálunk 
mindenkinek!
Péntekenként 18 órától a Tordas SE lőterén, a Dózsa 
György utcában tartjuk edzéseinket, melyre mindenkit 
szeretettel várunk. Gyertek, csatlakozzatok hozzánk!

 � Szakosztály vezetőség

R
E

C
E

P
T
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Minőségi alapanyagokból, helyben 
készült pizza, frissen sültek, 

gyros tál, házi rétes, tiramisu 
és limonádé, sörök, kávé és 
kávékülönlegességek, gépi 

csavaros fagyi.

Születésnapok, kisebb 
rendezvények szervezése.

NYITVATARTÁS: 
Hétköznap: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 20

Cím: Tordas, Szabadság út 55.
Tel: 06-22-872 141

SZEPTEMBER 16. ÉS17. ISMÉT A 
MAGYAR NÉPDAL ÜNNEPE LESZ
MARTONVÁSÁRON

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

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

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 terje-
delmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % ked-
vezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos 
terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % ked-
vezményt adunk.Fizetés a megjelenés után történik, az 
árak tartalmazzák az áfát.

POLGÁRŐR  
FELHÍVÁS

 � részt vettél a polgárőrség munkájában, de 
mostanában nem kerestek?

 � szeretnél polgárőr lenni,de nem tudod ki-
hez forduljál?

 � tájékozódni szeretnél a polgárőrség mun-
kájáról?

Keresd a szervezőket:

Andorfy Ottó  tel: 06 30 9347 816
Cifka János  tel: 06 30 9329 556
Gucsek László  tel: 06 70 3717 067
Lászlóné Szabó Julianna  tel: 06 30 4321 750

 � Vezetőség



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

 

 

 

NEIL YOUNG SÉTÁNY 
koncert 

 HUZELLA PÉTER 
RÁTÓTI ZOLTÁN 

                             TÓTH ISTVÁN     

 

 

2017. 
szeptember 09. 

szombat  
18.00 óra 

TORDASI  
EVANGÉLIKUS 

TEMPLOM 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

A rendezvény INGYENES, adományokat köszönettel elfogadunk. 


