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Goldsprint házibajnok
ság
A nemzetközileg is nagy nép-
szerűségnek örvendő versengés
Tordasra is ellátogat. A Royal Fixi
Clubnak hála, mi is megmérethet-
jük magunkat, és azon túl, hogy
egymással, az évek óta bővülő
országos adatbázissal is verseng-
hetünk. A „játék” egyszerű. Két
örökhajtós kerékpár van rögzítve
görgőpadokra, melyek egy szá-
mítógéphez csatlakoznak. Így egy
helyben kell letekerni 500 métert,
miközben velünk szemben is valaki
épp a másodpercekkel harcol.

(Folytatás: 5.  oldalon)

Hosszan zúgott a vastaps
S a hosszan tartó óriási ünneplés a
közönség részéről teljesen meg-
érdemelt volt. Nagyszerű élmény-
nyel ajándékoztak meg ismét
bennünket, nézőket. Sokszor hang-
zott fel a vidám nevetés, s ez jelezte
részünkről, hogy élvezzük a
játékot. Már az eddigi előadásokon
is tapasztaltam, hogy a társulat
élvezi azt a darabot, amit előad, s a
szereplők szinte szurkolnak
egymásnak, örülnek társuk si-
kerének is. A csapatszellem kiváló,
s ez garancia a további sikerekre is.

(Folytatás: 8. oldalon)

Kitűnő mérkőzések
nagy hőségben a tor
dasi menedzser tenisz
versenyen
Az egy játszmára menő össze-
csapások során először csoportok-
ban és körmérkőzés formájában
mérkőztek meg az egyes párok
majd a legjobb 8 kettős már
kieséses formában folytatta a
küzdelmet , a kiesettek pedig a vi-
gasz táblán játszhattak tovább.
A mérkőzések mellett az éppen
pihenők a Viki ABC friss pogácsáit
fogyasztották

(Folytatás: 17. oldalon)

Prog ramok

július 4  Termelői Piac
július 11 TOuRDAS Bringaünnep
augusztus 8 Termelői Piac
augusztus 20 Falunap
augusztus 31 Tanévnyitó 17.00kor
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Kedves Tordasiak!
Az elmúlt időszakra visszatekintve láthatjuk, hogy
érdemes volt merészeket álmodni, összefogni és sokat
dolgozni, ismét nagy értékekkel gyarapodott kis
településünk. 
Alighogy elkészült a kerékpárút aszfaltozása, szinte
azonnal birtokba vették. Babakocsis anyukák, gyerekek,
szülők, fiatalok, munkába járók és egyszerűen sportolni
vágyók használják nap, mint nap a Tordas-Gyúrói
kerékpárutat. Persze az újdonságnak is megvannak a
maga szabályai, tudnunk kell, meg kell tanulnunk köz-
lekednünk rajta. Mivel gyalogos és kerékpáros forga-
lomra lett tervezve, nem használhatják autósok,
motorosok, kutyát is csak pórázon lehet futtatni rajta,
hogy ne okozzon gondot másoknak. Idővel el fog
készülni egy kerítés is, mely a lovakat fogja védeni, az
óvatlan emberektől. Vannak viszont vadkacsáink,
madaraink, mókusaink, melyek remélhetően előbb
utóbb megszokják a társaságunkat. Az elkészült útvonal
végleges átadását július 11-re tervezzük. 
Nemrég volt a közelben lévő labdarúgó edzőpályák
átadása is, mely több évi munka, több pályázat és sokak-
nak egy közös cél érdekében végzett munkájának
gyümölcse. Nem sok kis település mondhatja el magáról,
hogy ilyen ütemben végzi a labdarúgó utánpótlás fej-
lesztését, ennyi gyereket mozgat meg és erre ilyen kiváló
lehetőségeket épít ki. Köszönjük mindazoknak, akik
ebben részt vettek!
Az önkormányzat kibővült brigádjával tovább alakítjuk,
szépítjük kis falunkat. Lassan elkészül az iskola és az
evangélikus egyház közötti kerítés, mely az egyház
részéről az iskolabővítés céljára felajánlott (elcserélt)
terület határait rögzíti. A patakba vezető csatorna épült
az iskola alatti terület és a település központjából érkező
víz elvezetésére. A nyár folyamán az iskola alsó bejárata
alatt, az árok lefedésével egy szerviz utat építünk az
autósok részére, ahol biztonságosabban tehetik ki gye-
rekeiket az iskolába jövet. Döntöttek a képviselők az
iskolai vizesblokk felújításával kapcsolatos ajánlatokról,
így reméljük a nyár során ezek a munkálatok is
befejeződnek.

Mindezek mellett pályázatot adtunk be az egészségház
felújítására közel 35 millió Ft értékben, melynek önrésze
kicsit több, mint 5 millió Ft. Ennek során új védőnői
helyiséget, fogorvos rendelőt alakítanánk ki és a jog-
szabályok szerinti új váróval, öltözővel és mellékhelyi-
ségekkel bővítenénk az orvosi rendelőt. Támogatta a
testület a közművelődés fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtását is, melynek során fény és hangtechnikai esz-
közökkel egészülne ki a művelődési ház jelenlegi fel-
szerelése. Így ennek elnyerése esetén bármilyen ren-
dezvényt le tudnánk bonyolítani külső segítség nélkül.
Reméljük, pályázataink sikeresek lesznek, így tovább
folytatódhat településünk fejlődése.
Június hónap nem csak a szünidő kezdetét jelenti,
hanem ekkor emlékezünk meg pedagógusaink
munkájáról. Köszönjük, hogy időt, fáradságot, energiát,
türelmet nem kímélve okosítják, nevelik a jövő
nemzedékét! Július 1-én pedig köszöntjük a hivatalban
dolgozóinkat, akik a közösség érdekében intézik ügyein-
ket!

Juhász Csaba polgármester

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A vonatkozó jogszabályok értelmében az ingatlan előtti
járdaszakasz, valamint az úttestig terjedő zöldsáv
tisztán tartása, gyommentesítése az ingatlan tulaj
donosának feladata. Ebbe beletartozik az árokban
meglévő, továbbá az árok és az úttest széle közötti
fű nyírása is!
Ugyancsak a tulajdonos kötelessége a járdára és az
úttest fölé hajló ágak és bokrok nyesése, továbbá a
sövények gondozása, melyeknek magassága maximum
1 méter, szélessége maximum 0,60 méter lehet.
Kérem, hogy kötelezettségeiknek ezek figyelembe
vételével tegyenek eleget.

dr. Matota Kornél jegyző 

A csendzavarásról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete értelmében
a közösségi együttélés szabályainak elmulasztását
követi el az, aki 21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap
11 és 15 óra között motoros kerti- és barkácsgéppel,
közlekedési eszközzel vagy más módon a csendet vagy
köznyugalmat megzavarja.
Kérjük, hogy a fenti időszakokban a hangoskodást –
különösen a gépi fűnyírást – mellőzni szíveskedjenek.

dr. Matota Kornél jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



Pihenő átadó
INagy szeretettel köszöntök mindenkit a KDOP-
2.1.1/B/12-2012-0074 azonosítószámú „Bp.-Balaton és
Eurovelo6 kerékpáros útvonal transzverzális kapcsolat:
Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárút fej-
lesztése” című pályázat, rövidebb nevén az Etyek-Ercsi

bringatúra útvonal tordasi pihenőhelyének átadásán.
Külön köszöntöm Tessely Zoltán országgyűlési
képviselőnket, megjelent képviselőtársaimat.

2012 decemberében adtuk be a pályázatunkat, egy
Etyeket és Ercsit összekötő kerékpáros turisztikai
útvonal létrehozására, melynek egyik eleme volt, hogy
néhány településen kerékpáros pihenőhelyeket is
létesítünk. Így Gyúrón a focipályánál és a halastónál,
Ercsiben a Duna parton, Ráckeresztúr Ercsi felőli végén,
Tordason a Gesztenyésen és itt a patakparton épült egy-
egy lábakon álló tető asztallal, padokkal, szemetessel. Ez
nálunk még kiegészült egy 20 férőhelyes fedett
kerékpártárolóval, 2 ping-pong asztallal, valamint az

5+2 fitnesz eszközzel. Sajnos ez utóbbiakat a gyártó
csúszása miatt kb. egy hét múlva vehetjük majd bir-
tokba. A pihenők összköltsége nettó17,5 millió Ft,
melyre 100 %-os támogatást kaptunk.

Ezzel a beruházással tovább bővültek településünkön a
sportolási és turisztikai lehetőségek. Itt a Tordasi Sport-
centrumban az eddig meglévő futball-, kézilabda-,
kosár-, tenisz-, 100 m-es futó-, és távolugró és a strand-
röplabda pályák mellett lehetőségünk lesz asztali-
teniszezni, különböző gépekkel megmozgatni
izmainkat, valamint a kerékpárút átadásával biciklizni,
görkorizni, rollerezni, gördeszkázni, futni, babakocsit
tolni, kutyát sétáltatni, vagy egyszerűen egy gyönyörű
környezetben sétálni. Így ha ezeket használjuk,
egészségesebben tudunk majd élni. Több elképzelésünk
is van ennek a Sportcentrumnak a továbbfejlesztésére,
amit részben magánerőből részben kormányzati segít-
séggel tervezünk megvalósítani. Szeretnénk még
további sporteszközöket telepíteni, egy tavat létrehozni,
az egész területet parkosítani, fákat, bokrokat ültetni,
utakat kialakítani, és az iskola, az óvoda és a sport-
egyesület részére egy sportcsarnokot építeni. Ez a jövő,
melynek megvalósítását a következő hetekben, hó-
napokban tovább folytatjuk. 

Köszönjük a kormányzat és Tesssely képviselő úr eddigi
hathatós támogatását és segítségét. Mi a következő
időszakban is azon dolgozunk, hogy továbbra is méltók
legyünk a bizalomra és a lehető legtöbbet adjuk az itt
élőknek és az ide látogatóknak. 

Ehhez a munkához kérjük a további támogatást, építsük
itt Tordason továbbra is együtt a jövőt!
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselőtestülete 2015. május 26
án tartott testületi ülésén a következő döntéseket
hozta:

• elfogadta, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat gyer-
mekvédelmi és szociális szakmai munkájáról szóló
2014. évi beszámolót 
• elfogadta, a 2014. évről szóló közbiztonsági beszá-
molót
• elfogadta, a támogatott szervezetek tavalyi évi beszá-
molóját
• elfogadta a 2014. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi tevékenységről szóló értékelést
• módosította az égetést szabályozó rendeletet
• döntött a 2015. évi költségvetés módosításáról
• módosította a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását

• döntött egy turisztikai kiadványban való szerepléssel
kapcsolatos ajánlatról
• döntött az Egészségház felújításáról szóló pályázat
benyújtásáról 
• döntött egy ingatlan kereskedelmi-szolgáltató
övezetbe sorolásról

Változtak az égetés szabályai
A képviselő-testület módosította az égetésre vonatkozó
rendeletét aszerint, hogy a megengedett időszakban 18
óra helyett 19 óráig lehet égetni, legfeljebb gyenge sze-
les időben. (Ez az ún. Beaufort-skála szerint 12-19 km/h
órás szélsebességet jelent.)
Felhívom a figyelmet, hogy a nyári időszakban, azaz
június 1-től augusztus 31-ig az égetés nem engedé-
lyezett! 

dr. Matota Kornél jegyző
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Vége a tanévnek, a nyári esték is sokkal hosszabbak, mint az év
többi szakában, így mi is szünetet tartunk a Hangya Szabad-
egyetemen. Szeptembertől újabb érdekes, gondolkodásra, cse-
lekvésre serkentő előadásokkal várunk majd mindenkit.  Addig
azonban mozduljunk ki, élvezzük a jó időt!

TOuRDAS Bringaünnep
Július 11-én átadásra kerül az Etyek-Ercsi
Bringatúra útvonal Tordast Gyúróval összekötő
szakasza. Eköré a jeles nap köré szervezzük az
első TOuRDAS Bringaünnepet. A hiedelmekkel
ellentétben ez a program mindössze annyiban
hasonlít szomszédunk kerékpáros rendez-
vényéhez (melyet innen is üdvözlünk), hogy
nevében szerepel a bringa kifejezés. 
Az egész napos eseményen sor kerül majd sok
olyan versenyre, programra melyeket a
kerékpárral össze lehet kötni.  A teljesség
igénye nélkül:
BudapestTordas Alleycat futam
Az alleycat általában biciklisfutárok által szer-
vezett, illegálisnak mondható verseny. A szó
talán elrettentően hangzik, ám semmi olyan
törvénytelen dolgot nem takar, melyet mi ma-
gunk ne tennénk meg néhanapján. A törvényen
kívüliség mindössze annyiban merül ki, hogy
maga a rendezvény, vagy annak útvonala nincs
bejelentve. 
Éppen emiatt külön kihangsúlyoznám, hogy az
indulás csak saját felelősségre lehetséges!
Mindezeket félretéve, egy végtelenül szórakoz-
tató dolog, különböző „checkpointok” felku-
tatásával, feladatok végrehajtásával jutnak el
versenyzőink a célba.
A Budapest –Tordas Alleycat futam immáron
másodszor kerül megrendezésre.
Akinek felkeltette érdeklődését, keressen min-
ket, vagy figyelje  facebook oldalunkat.
Indulás: 07.11-én, 14.00-kor az Infoparktól

Gumibelső cserélő verseny
A párosával induló versenyen, ki-ki

összemérheti majd tudását, és nem utolsó sorban
elleshet újabb technikákat egymástól.

Akadálypálya gyerekeknek, és gyereklelkűeknek
A majálison már kipróbálhatták a gyerekek, mostanra
tovább nő majd az akadályok száma.

Ki teker lassabban?
Ki teljesíti a két végpont közti távot lassabban, úgy hogy
a lábai nem érinthetik a földet, és visszafordulni sem ér.   

Biciklis bolhapiac és vásár
Jönnek majd kerékpárboltok is, biciklikkel, ruhákkal,
kiegészítőkkel, de várunk mindenki mást is, aki szeretne
túladni régi bringás dolgain, cserélni másokkal újabbra,
nagyobbra.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
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Goldsprint házibajnokság
A nemzetközileg is nagy népszerűségnek örvendő
versengés Tordasra is ellátogat. A Royal Fixi Clubnak
hála, mi is megmérethetjük magunkat, és azon túl, hogy
egymással, az évek óta bővülő országos adatbázissal is
versenghetünk. A „játék” egyszerű. Két örökhajtós
kerékpár van rögzítve görgőpadokra, melyek egy
számítógéphez csatlakoznak. Így egy helyben kell lete-
kerni 500 métert, miközben velünk szemben is valaki
épp a másodpercekkel harcol. 
Napközben lehetőség lesz kipróbálni mindenkinek, a
bátrabbak pedig este el is indulhatnak majd a
versenyen.

Kerékpáros felvonulás, és bicikliút avatás
Ahogy az egész rendezvénynek, ennek is az az alapvető
célja, hogy magát a sportot népszerűsítsük, felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a településen belül fölösleges ko-
csiba ülni, elég nyeregbe pattanni. Szeretnénk minél
többen, együtt keresztültekerni a falun, egészen
Gyúróig, majd az új úton vissza, így aki még nem járt
arra, az is kipróbálhatja, megismeri, mivel bővült ismét
Tordas.

A programok még bővülnek, reméljük igazán tartalmas
időt töltünk majd együtt. A nap zárásaként hatalmas buli
veszi kezdetét a strandröplabda pálya környékén.
Büszkén mondhatjuk, hogy Vida Tóni barátunk közben-
járásával (melyet ezúton is nagyon köszönünk) világhírű
DJ-k fognak fellépni az est folyamán! 
Támogatóink száma folyamatosan bővül, reményeink
szerint minden versenyre értékes nyereményeket
tudunk majd átadni. Addig azonban várunk még további
felajánlásokat a muvelodesihaz.tordas@gmail.com e-
mail címre, vagy személyesen a művházba!
Várunk mindenkit sok szeretettel! 
Addig is hátszelet!

Augusztus 20 – Falunap
Idén is szeretettel várunk mindenkit falunapunkra. Igaz,
még csak július jön, ám a szervezés folyamatosan zajlik.
Pontos időpontokkal még nem tudunk szolgálni, ám egy
kis ízelítőt adunk a programokból.
Tintaló Cirkusz - Mini cirkusz gyerekeknek. Senki nem
marad le róla, az előadást négyszer-ötször megismétlik
a nap folyamán.
Egri József – Operett slágerek mindenkinek aki szereti
The Scarlet – Fiatal pesti srácok lendületes „ír-kocs-
marock” koncertje
Tűzijáték – Mint minden évben, egyedül nálunk a
térségben 
Deák Bill Blues Band – Azt hiszem őket fölösleges be-
mutatnunk

Ennyit csalogatónak, hamarosan jövünk a részletes
prog-rammal!

Média szakkör
A nyáron is tovább zakatoló médiaszakkör egyre sikere-
sebbnek mondható. Az inkább hangtechnika, stúdió-
munka iránt érdeklődő srácok már saját maguk is
hangosítanak például az iskola rendezvényein, míg a
vizuális ábrázolás felé húzó fiúk lányok hamarosan kiál-
lítást is rendezhetnek munkáikból. Igazán büszkék
lehetünk tehetségükre és kitartásukra!

A házszámozásról
A hiányzó házszámok pótlására a vonatkozó rendelet
értelmében 2015. március 31-ig kellett sort keríteni.
Azokon az ingatlanokon, ahol ez nem történt meg,
kérem a tulajdonosokat a házszámtáblák soron kívüli el-
helyezésére.

dr. Matota Kornél jegyző
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2012 júliusa óta minden hónapban egyszer környékbeli
kistermelők és kézművesek portékáit vásárolhatják meg azok,
akik ellátogatnak a piacunkra. Fontos kérdéssé vált a tudatos
vásárlás ügye, hiszen egyre többen keresik azokat a termékeket,
melyek származása ismert és minősége megbízható. Szinte
minden hónapban hallunk ilyen-olyan élelmiszer hamisítási
botrányról vagy a fogyasztók szándékos megtévesztéséről. Nyil-
vánvaló, hogy a vásárlók szívesebben visznek haza az asztalukra
olyan élelmiszert, melyet személyesen is ismert kistermelők
készítenek. Abban biztosak lehetünk, hogy az itt árusító
termelők hagyományos kézműves termékeket állítanak elő,
melyek mentesek mindenféle adalékanyagtól, ami egészségünk
hosszú távú megőrzése miatt nagyon fontos szempont.Vegyük
példaként a Szabó Hengermalom Kft lisztjeit. Ők, teljes mérték-
ben szigorú feltételek mellett kizárólag hazai termesztésű
gabonákból őrölnek számos lisztfajtát. Ha egy háziasszony csak
egyszer is kipróbálja ezeket a termékeket, biztosan
meggyőződik a kiváló minőségről és ezek után csak ezeket a
liszteket használja majd. Hiszen a finom sütemények és házi
sütésű kenyerek záloga a tökéletes liszt. De így van ez a többi
portékával is. A piacunkon kapható sajtok, lekvárok, szörpök,
saláták, mézek, borok, tojás és húskészítmények is egytől egyig
finomak és megbízhatóak.A kézműves termékekről sem sze-
retnék megfeledkezni, hiszen sok alkalommal vásárolhattunk
már kiváló szappanokat, tusfürdőket, ékszereket, faárukat és
foltvarrós technikával készült termékeket is.Nem utolsó sorban
a piac egy közösségi színtér is, ahol vásárlás közben beszélget-
hetünk ritkán látott ismerőseinkkel egy kicsit, híreket hall-

hatunk falunk és a környék háza tájáról is. Az a tapasztalatunk,
hogy a rohanó hétköznapok káoszában szinte felér egy kis
terápiás pihenéssel is a piacon töltött idő. Képes lassítani minket
a nyugodt hangulatával, ahol kedvünkre nézelődhetünk, kós-
tolgathatunk. A frissen sült kürtőskalács illata, a szépen beren-
dezett pavilonok és asztalok melletti séta kellemes szombat
délelőtti program sok család számára. Bízom benne, hogy egyre
több vásárló látogat ki a Sajnovics térre hónapról- hónapra,
hogy ezt a kellemes hangulatot együtt továbbvihessük.
A legközelebbi piaci nap július 4-én, szombaton lesz, amikor 7-
11 óra között várja az érdeklődőket a piac várhatóan sok-sok
idényzöldséggel és gyümölccsel a megszokott termékekkel
együtt. Várhatóan lesznek mézek, borok, savanyúságok, gomba,
szappanok, lekvárok, húsok és húskészítmények, tojás, kecske-
sajtok, tehéntejből készült termékek, kürtőskalács, lisztek és
faáruk és a tordasi szociális otthon lakói által készített kézműves
termékek, melyek színes kavalkádja mindig üde színfolt a pia-
con. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
segít nekem a piac körüli teendőkben. Gondolok itt a szórólapok
kihordására, a pavilonok összeszerelésére és lebontására, a
helyszín biztosítására és a különféle felmerülő problémák
megoldására.

Felhívás magbörzére
Szeretnék a következő tavasszal a február és márciusi pia
con magbörzét hirdetni. Ez valójában azt jelentené, hogy
olyan kiskertekben még fellelhető zöldségek és virágok
magjait lehetne csereberélni, melyek kereskedelmi forga
lomban nem kaphatóak és valami miatt különlegesek. Ha
van olyan zöldségféléje és virágja a kertjében, melyek mag
jait évrőlévre begyűjti, kérem, fogjon annyival több magot,
hogy jövőre a magbörzén tudjon belőle adni másoknak
is.Ha ezt a kezdeményezést jó ötletnek tartja, akkor kérem,
keressen meg a piacon vagy fáradjon el a Kertbarátok
klubja következő ülésére, mely mindig az adott hónap első
csütörtökén van  a Teremtőkertben (Tordas, Petőfi utca 6.)
este hét órától.
Köszönöm megtisztelő érdeklődését!

Takács Edina

PIACI HÍREK



7

a tordasi önkormányzat lapja 2015. július - Augusztus                                      tordasi kisbíró

Kedves Olvasó! 

A MOL egyedülálló környezetvédelmi programot hirde-
tett meg 2006-ban, melynek alapvető célja, hogy  támo-
gatás segítségével településeink még több és szebb
zöldfelülettel gazdagodhassanak. A program azonban
nemcsak környezetünk megóvását tűzte ki nemes
céljául, hanem a közösségek összefogását, a környezet-
tudatosság erősítését is.  
Egyesületünk a Teremtőkert környezetének rehabilitá-
cióját és fásítását tűzte ki céljául, és vette sikeresen a két
fordulós pályázat megmérettetéseit. 

A felújított zöldfelület korábbi állapotában közösségi
használatra alkalmatlan volt, sőt nem is veszélytelen. A
néhány gondozatlan, és elöregedett fa mellett építési
törmelék, földkupac, régi kidőlt-bedőlt kerítés, valamint
a falu szennyvíz csatornázásának idejéből ittmaradt
beton elemek szomorították a terület látványát. 

Célunk egy olyan sokoldalúan használható, mindenki
számára mindig nyitott, közösségi használatra kialakí-
tott zöldfelület létrehozása volt, mely egyesíti magában
mindazokat a célokat és funkciókat, melyeket a
közösségi tervezés során a különböző célcsoportok és
érintettek megfogalmaztak: 

1.) Legyen olyan terület, ahol a hagyományos
kertművelés, gyümölcsös, szőlő, gyógy-, és
fűszernövénytermesztést lehet gyakorlati ismeretekkel
bemutatni, átadni az iskolásoknak, és sok esetben a
városból kiköltözötteknek!

2.) Legyen olyan játszóhely, ahol a kisgyermekeikkel
érkező anyukák tudnak biztonságos körülmények
között játszani, beszélgetni! 

3.) Legyen olyan szabadtéri közösségi hely, ahol a ka-
maszok, fiatalok és idősek is találkozni tudnak, és alkal-

mas arra, hogy saját kreatív ötleteik alapján szabadtéri
programot, játékot, sütögetést, szervezzenek maguknak!
Legyen találkozóhely, aktív szabadidős és pihenőhely
egyszerre! 
Mindezek természetesen szerves egységben és díszítő
értékkel is, úgy, hogy a különböző érdeklődésű és
életkorú emberek is örömüket leljék az itt tartózkodás-
ban. 

Közvetett célunk, és törekvésünk a tervezés, a meg-
valósítás és a fenntarás során is, hogy a résztvevők
megérezzék az együttépítés örömét, a közösen létreho-
zott érték megbecsülésének, folyamatos ápolásának
fontosságát és értelmét, ezáltal növekedjen a helyi iden-
titásérzés és megtartó erő is. 

Tevékenységünk során a terület 44 db gyümölcsfával,
gyümölcsbokorral és szőlővel, 180 db díszfával és cser-
jével, valamint 250 db fűszernövénnyel, levendulával,
évelőkkel és egynyáriakkal gyarapodott. Számos
hasznos és mutatós köztéri elemet is telepítettünk:
hirdetőtáblát, hulladéktárolót, kerti padot, bicikli-
tárolókat, madáretetőket és kerti csapot az öntözéshez.
Gyerekjátszónak egy homokozót, hintát és egy kis dom-
bot alakítottunk ki csúszdával, és megtartottuk a régi
mászókát is. A kertben egy felajánlásból érkezett ping-
pong asztal várja a játszani szerető fiatalokat,
tűzrakóhely a bográcsozni, sütögetni vágyókat. 

A szükséges önrész előteremtésére jótékonysági bol-
hapiacot szerveztünk. A megvalósításban kivették a
részüket az alkotóházban tevékenykedő kisközösségek,
a Kertbarátok Klubja, a Futó Klub, a Baba-Mama Klub,  a
Nyugdíjas Klub, a jógások, a kézművesek, és a szak-
körökre járó gyerekek is. 
Rengeteg segítséget kaptunk helyi vállalkozóktól és
szakemberektől, valamint magánszemélyektől egyaránt,
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.  

Teremtőkertesek

A HÍREI
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Hosszan zúgott a vastaps

Hogy mennyire népszerű ez a téma a kabarészerzők körében, arra ékes bizonyíték, hogy többen is feldolgozták
ugyanezt az ötletet, és még címük is megegyező.

Somfainé Editkét, a kör vezetőjét dicséri, hogy a legszín-
vonalasabb feldolgozást választotta ki, s tanította be a
lelkes kis csapatnak. A Fejér István által írt, s Kéri Ferenc
által átdolgozott változatot láthattuk. Fejér István
sokoldalú műveltségű íróember volt, aki főleg az iro-
dalom és színházi világ berkeiben volt nagyon ismert,
íróember. Vígjátéki és bohózati darabjai főleg a 60-as,
70-es években tették országszerte ismertté, népszerűvé.
Színidirektorként igazgatta a Vidám Színpadot és a Kis
Színpadot, vidám darabjait lelkesen ünnepelte a
teltházas publikum. Erre a műfajra mindig igen nagy
volt az akkori emberek igénye, s abban az időben,
amikor ő ezt az igényt nagy tehetséggel kielégítette,
nem- igen éltünk olyan éveket, hogy felhőtlen derűt
sugározzunk.
Kéri Ferenc Fejér István darabját dolgozta át, s a prózai
jelenetet sok odaillő, abban az időben nagyon népszerű
slágerszámmal tette még színesebbé, hangulatosabbá.
Jó döntés volt Editke részéről, hogy ezek a zeneszámok
nem teljes terjedelműkkel voltak jelen az előadásban,
ahogyan azt Kéri Ferenc beleírta, mert akkor minimum
másfél órás lett volna az előadás. Ahogyan a mi társu-
latunk a zenei részt megoldotta, teljes egészében
megfelelő volt, időt biztosított a színpadkép átren-
dezésére, de előfordult, hogy a színen lévők táncra is
perdültek. A dallamos zene feldobta a hangulatot!
Egyébként Kéri Ferenc egy valóságos, ma is élő, alkotó
polihisztor, hiszen volt műszerész, programozó-mate-
matikus, szobrász, képviselő, színköri tag, szívesen moz-
gott irodalmi körökben is, még az Irodalmi Rádió is
foglalkoztatta, versei is jelentek meg. Művei, főleg az
amatőr színjátszók körében ma is változatlanul
népszerűek.
Nagy várakozással ültem be az előadásra, kíváncsi
voltam, tartják-e színjátszóink azt a nívós színvonalat
mely az eddigi bemutatkozásukat jellemezte. Nagy
örömömre nemcsak, hogy hozták a megszokott formát,
de azt, - nem is kicsit - még emelték is.
S a hosszan tartó óriási ünneplés a közönség részéről
teljesen megérdemelt volt. Nagyszerű élménnyel
ajándékoztak meg ismét bennünket, nézőket. Sokszor
hangzott fel a vidám nevetés, s ez jelezte részünkről,
hogy élvezzük a játékot. Már az eddigi előadásokon is
tapasztaltam, hogy a társulat élvezi azt a darabot, amit
előad, s a szereplők szinte szurkolnak egymásnak, örül-

nek társuk sikerének is. A csapatszellem kiváló, s ez
garancia a további sikerekre is. S hogy ez mennyire így
van, azt bizonyítja az előadás utáni beszélgetésem a kör
egyik legkiválóbb tagjával, Téglás Lajossal. Neki most
nem volt jelenése, de ragyogó arccal, elragadtatással
beszélt a társak teljesítményéről, velük együtt volt
boldog.
Egyébként a darabban minden szerep hálás.
Király Imre az alkoholista férj szerepében hozta
megszokott színvonalas formáját. Ragyogóan alakította
az iszákos férjet. S józan fejjel eljátszani egy hullarészeg
szerepet úgy, hogy az ne tűnjön ripacskodásnak, nem
semmi! Minden elismerésem szerepjátszását illetően, s
kiemelem szép, hangos, érthető szövegmondását. S ilyen
rutinosan, élethűen hasra vágódni kétszer is, hát nem
kis teljesítmény. S bizony egy ilyen elvágódás normál e-
setben részvétet illet, itt a darabban jót derültünk, lelke-
sen tapsoltunk szegény Imre hasraesésén.
Kunné Szalai Gyöngyi, mint feleség játékában leginkább
az ragadott meg, hogy elsősorban nem a féktelen
haragot éreztem a férj iránt, sokkal inkább a szeretet,
aggódást. Mellőzte a dühkitöréseket, pedig erre a
részeges férj igencsak rászolgált. Intelligens, kedves
alakítást nyújtott Gyöngyike.
Téglás Margó, mint mama és anyós elegánsan uralta a
családot. Ha felháborodott, azt is elegánsan, úriasszony
módjára tette. S amikor a darab vége felé jól lehordta
részeges vejét, akkor aztán igazi anyós tigris módjára
jött ki belőle mindaz, ami általában az anyósokat jelle-
mez. (Kivételek persze vannak!) Intelligens, szívós
anyóst, mamát, játszott el Margó.
Azt hittem, Derecskei János engem már nem tud
meglepni. Most sikerült! A hatalmas termetű, szinte
félelmetes megjelenésű, óriási hangerővel megáldott
ember, olyan finom eleganciával játszotta el az orvos
szerepét, mint egy született angol gentleman. Udvarlási
jelenete a feleséggel (színlelt!) elegáns, táncos mozdu-
latai teljesen lenyűgöztek.
A két fiatal játéka bombameglepetésként hatott mind-
annyiunkra! A finom, elegáns polgári milliőbe szinte be-
robbantak, mint a cunami partot érve. Fergeteges
játékot produkáltak! Annyira megleptek, annyira ter-
mészetesen kedvesek, temperamentumosak voltak,
hogy szinte tátva maradt a szám. Mindannyian nagy
élvezettel szórakoztunk kedves, színvonalas játékukon.
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Új lehetőség babáknak és mamáknak Tordason

Kedves színfoltjai voltak a vidám jelenetnek. S a többi
színpadi szereplő is együtt szórakozott, mozgott, táncolt
az önfeledten, fergeteges jókedvvel szórakozó fiata-
lokkal.
Gratulálunk Német Hannának s Nemes-Andrik Dávid-
nak, köszönet a vidám percekért!
Dávidnak külön gratulálok azért, hogy az egykori kedves
kis Ludas Matyi minden szempontból felnőtt a többi
színjátszóhoz.
Editkének igaza volt, hogy annak idején bevette a csa-
patba az akkor még iskolás korú tanítványát.
Somfainé Editkének természetesen jár a nagy elismerés,
gratuláció. Kiválóan mozgatta lelkes kis csapatát, még a

kéz- és arcjátékra is figyelhetett, mert ezt külön is di-
cséretesnek tartom. S a szereplők játék közbeni
mozgását is hibátlannak tartottam s ez is elsősorban a
rendezőn múlik.
A díszlet nagyon ízlésesen, hűen tükrözte egy polgári
otthon nappalijának külső megjelenését. A betett zenei
részek tökéletesen illettek a darabhoz. Gondolom min-
den néző véleményét tolmácsolom, amikor nagy
köszönetet mondok a kiváló teljesítményért, köszönjük,
hogy vidám perceket szereztek nekünk, Tordas
Községének.
További jó munkát kívánunk, s várjuk a folytatást!

Bánki Zsolt

Kisbabánkat várni és vele foglakozni csodálatos élmény.
Ezzel együtt egy új és más életformát, napirendet kíván
meg. Az eddigi munkás hétköznapokat felváltja egy
otthonhoz jobban kötött életmód.
Az első hetekben szinte alig mozdulnak ki az anyukák,

de 2 hónapos kortól már bátrabban lehet programokat
szervezni a kicsi babákkal.
Erre ad most lehetőséget a Teremtőkertben már hó-

napok óta működő Baba-mama klub.
Péntekenként 11.00-12.00 tartó kötetlen beszélgetések
alkalmával van lehetőség megbeszélni az aktuális prob-
lémákat, ami éppen foglakoztatja az anyukákat.
Előkerülnek étkezési, szoptatási, nevelési gondok, hova
menjünk nyaralni babával, oltassunk vagy ne oltassunk,
mit kenjünk a bőrére nyáron és még sok más téma.
A foglalkozásokat közös mondókázás, éneklés nyitja
meg.
A klub két háziasszonya Nagyné Schubert Réka védőnő
és Seiler Tünde dúla igyekszik  szakmai oldalról segíteni
az édesanyákat, hogy könnyebben boldoguljanak a
hétköznapokban a babákkal és gyerekekkel.
Igazodnak az anyukák kérdéseihez, kéréseihez, így ha
szükséges szakértőket is meghívnak. 
Járt már a klubban natúr, egészséges élelmiszerekkel és

vegyszermentes háztartással foglalkozó vendég.
Nem csak beszélgetések zajlanak, készítettek natúr
fürdő golyót, egészséges gumicukrot és betekintést
nyerhettek, hogyan tudják kiiktatni, lecserélni a ház-
tartásban használt vegyi anyagokat, bio, bababarát
élelmiszerekre, kozmetikumokra, mosószerekre.
A babákat, gyerekeket rengeteg játék várja, míg az
anyukák beszélgetnek, ezekkel tudják elfoglalni
magukat.
A klub egyre népszerűbb, jó a babáknak, mert hozzá-
szoknak más babákhoz, gyerekekhez, jó és hasznos az
anyukáknak, mert hasonló élethelyzetben lévőkkel
könnyebben tudják meg beszélni a gondjaikat. Jó kimoz-
dulni és kicsit lerakni a gondokat, bajokat, ne-
hézségeket, ami olykor előfordul a gyerekek nevelése
közben.
A szervezők szeretnének még hordozási, homeopátiás,
pszichológiával foglalkozó tanácsadókat, szakértőket is
meghívni.
Minden környékben lakó érdeklődőt szeretettel vár a
két szervező, Réka és Tündi.



tordasi kisbíró 2015. július - Augusztus                            a tordasi önkormányzat lapja

10

Minden kedves szülőnek szeretettel mondunk
köszönetet a tanév folyamán nyújtott önzetlen segít-
ségéért. Legyen ez fizikai, anyagi támogatás, mindig
érezzük a kedves szülők törődését, melyet közös erővel
gyermekeink érdekében teszünk.
Ugyancsak köszönetet szeretnénk mondani az Önkor-
mányzatnak az odafigyelésért, a törődésért és az
együttműködésért.
A művelődési háznak a rendezvények közös lebonyo-
lításáért, azokban való közreműködésért.
Köszönjük a Polgárőrség tagjainak, hogy kitartóan
irányították az iskola előtti közlekedést, a forgalmat, a
tanév végéig ebben tevékenyen részt vettek.
Szeretném megköszönni az Értékmegőrző Egyesület-
nek, hogy fogadtak minket a Tájházban, diákjaink egy
kis betekintést nyerhettek a múlt, a régi berendezések,
használati eszközök világába. 
Programokban bővelkedtünk a tanév vége tájékán, de
minden rendezvényt élményként éltek meg a gyerekek.
Egészségnap, Kedvencek napja, Madarak, Fák Napja,
iskolánk névadója, sportnap az utolsó hetek főbb ese-
ményei voltak. Osztálykirándulások, év végi hajszák, 8.
osztályosok kedves búcsúzása, s lám ismét egy hosszú,
küzdelmes tanévet tudhatunk magunk mögött. 
Szeretettel várjuk az új 1. osztályosokat, a tag-
intézményből érkező új diákokat.
A nyárra kívánunk nagyon jó pihenést, szép és kellemes
élményeket, feltöltődést. Az iskola nevében szeretettel:

Somfai Sándorné igazgató helyettes

Művészetoktatás Hírei

A 2014/15. évi beszámolóm részletével szeretnék bú-
csúzni a tordasi művészeti iskola vezetőjeként: 
„Pedagógiai munkám mindenkori célja, a magyar nép-
tánc anyanyelvi szintű oktatása. Meggyőződésem, hogy
a tánc, a zene, a mozgás közösségteremtő erő, élményt
ad, olyan képességeket fejleszt, ami segíti az egyént min-
dennapjaiban. 
Életem derekán pályaváltásom nagy feladat volt szá-
momra (táncos előadó művészből pedagógus lettem).
Tisztában voltam vele, hogy nem minden „művész”
képes tanítani. Úgy érzem, táncművészként szerzett
tapasztalataimat, tudásomat maximálisan be tudtam
építeni a pedagógiai munkámba. Önálló módszert kellett
kiépítenem, ami az autentikus, ún. anyanyelvi szintű
tánctudásra alapoz, nem teljesítmény centrikus, nem a
versenyszellem az elsődleges! 
Az általam vezetett művészeti iskola mindenkori célja,
hogy hagyományainkat, kultúránkat a legkisebb
településen is egyforma eséllyel kaphassák meg a gye-
rekek. Ismerjék meg a néptáncon, népzenén, nép-
dalokon keresztül a magyar ember több évszázadon át
csiszolódó történelmét, kultúráját, néphagyományait.
Elsődleges feladat minden művészeti iskolában
kiemelten a tehetséggondozás (felismerés, regisztrálás,
nyomon követés, egyéni fejlesztés, pályára orientálás
segítése).
2007. óta iskolánk „Kiválóan minősült” alapfokú
művészetoktatási intézmény.
2009-ben az iskola elnyerte az „Örökség-serleget”,
melyet a Falvak Kultúráért Alapítvány ad ki évente a
magyar kulturális örökség példamutató ápolásáért. 
Fontos szempont, feladat a szakok közti együttműködés,
átjárhatóság elő-
segítése, biztosí-
tása pl. nép-
zenészeink szá-
mos alkalommal
kísérik tánco-
sainkat, ezáltal
fontossá válik a
növendékek szá-
mára az a terület,
amivel foglalkoz-
nak, és a tisztelet
egymás művé-
szeti területe
iránt. 

ISKOLAI HÍREK
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Párom Szabó Szilárd, kivel együtt oktatjuk a gyer-
mekeket Tordason 18 éve, megpróbáltunk iskolán
keresztül hagyományt visszaültetni, teremteni a táncon,
zenén keresztül. Sikerült meggyőzni a szülőket, a min-
denkori helyi önkormányzatot, a tordasiakat, hogy
munkánk nem öncélú, hanem élő hagyomány virágzik
ki belőle. Pályám végén, lassan hatvan évesen, negyven
év munkaviszony után, elgondolkozik az ember, mér-
legre teszi mit, hogyan tett, mi az, amiben még fejlődni
tudna, ezek:
1. új technikák, módszerek megismerése, összevetés,
összehasonlító elemzése a saját kialakult módszereim-
mel, tudatosság fejlesztése, hatékonyság növelése
2. az „anyanyelvi” szintű, improvizatív néptánc oktatás
módszereinek kidolgozása, közreadása
3. külső, belső kommunikáció javítása 
4. utánpótlás biztosítása
(nyugdíj után), meg-
felelő pedagógusok
folya-matos beépítése, a
zökkenőmentes átmenet
megtervezése.

Köszönöm a mindenkori
fenntartónak, iskolave-
zetésnek, szülőknek a
több éves, hatékony
együttműködést! 

Tisztelettel: ”

Kiemelt egész évben elért eredményeink (térségi,
megyei, országos szinten), melyért igazgatói dicséret jár:
Zenében
I.Pázmándi Gyermek és Ifjúsági Kulturális Fesztivál
Népzene kategória Pázmánd (2014.09.25.) térségi. Első
helyezettek: Schachay Viktória (n.ének szóló), Szikra
Együttes, Szilágyi Szabolcs (n.hegedű szóló), Kormos
duó (n.ének),
Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó Bonyhád
(2014.10.05.) Emléklap – „Tóthék” zenekar, Gatya-
madzag Zenekar, Bagdi Réka szóló n.furulya, Násztor
Eszter szóló n.énekKiemelt Arany – Pápai Áron szóló cit-
era Pesovár Ferenc Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési

és Népzenei Verseny 2014/15. Soponya (2015.02.27.)
megyei. Kiemelt- Arany Szabó Gábor (szóló
n.furulya)Arany- Feld-Tóth zenekar, Kormos duó
(n.ének) Gatyamadzag zenekar, Halász-Velner Hanga
(n.ének szóló), Bagdi Réka (n.furulya szóló), Ezüst
Dénes Koppány, Diósi Csenge, Láng Eszter (n.ének trió)
Fejér-, Tolna-, és Veszprém megyei Zeneiskolások IV. Fu-
rulyaversenye Székesfehérvár (2015.02.07.). Dicséret –
Feldhoffer Anna, Boldizsár Kolos,Bronz minősítés Szabó
Réka
A „Felszállott a páva” TV gyermek tehetségkutató
verseny elődöntőjén a max. 70 pontból 68 pontot szer-
zett a Gatyamadzag zenekar, várhatóan bejutnak a
szeptemberi első TV-s elődöntőbe! 
Néptáncban
„Húzd keresztül” Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyütte-
sek III. Fesztiválja Székesfehérvár (2015.05.09.) Arany
minősítés Pillikék 2. csoport (26 fő), kísért a Tüzifa
együttes (6 fő)

Dr. Halmos Béla emlékére XIX. MÉTA Fesztivál, kore-
ográfiai verseny Balatonboglár (2015.05.23-25.)
I.díj Pillikék 3. csoport (33 fő)

Az iskola által alapított díjak:
„AZ ÉV MŰVÉSZDIÁKJA”
SZILÁGYI SZABOLCS – több éves kimagasló népzenei és
néptánc teljesítményéért. Zenei pályára nyert felvételt,
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti és Hang-
szerészképző Gyakorló Szakközépiskola/Bartók Béla
zeneművészeti szakközépiskola és gimnáziumba

„AZ ÉV KISMŰVÉSZDIÁKJA” PAP JUDIT – népi hegedű
és néptánc tárgyakból elért, magas színvonalú össztel-
jesítményéért.
„EMLÉKTÁNYÉR” díj
HORVÁTH KATA – kitartó szorgalma elismeréséül, citera
szakon nyújtott több éves kiemelkedő teljesítményéért.
SZABÓ RÉKA – furulya szakon elért kiemelkedő teljesít-
ményéért és néptánc szakon végzett több éves
munkájáért
Köszönet a gyermekek és az oktatók kitartó, színvonalas
munkájáért! Szép, tartalmas pihenést kívánunk a
nyárra: a művészeti iskola dolgozói nevében.
Emlékeztetőül: a 13. Szűcs Béla tábor ideje augusztus
2529! Minden növendéket térítésmentesen sze
retettel várunk, étkezés igénylés esetén feltétlenül
kérünk egy visszajelzést (pillikek@gmail.com).

Németh Ildikó
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Van mire visszagondolni és
bőségesen van miért hálát adni
Pünkösd után. A gyülekezet egy kis
csoportjával Pusztavámon vettünk
részt egyházmegyei missziói napon.
Egész évi lelkes és örömteli gyakor-
lás után Pünkösdhétfőn ismét
kórus- és kamaramuzsika töltötte
be templomunkat. A tanév során
vasárnapi gyermek-bibliaköri alkal-
makon és óvodai hittanórákon
szülők beszélgettek a gyermekekkel

hitről hitelesen. Úgy tűnik, mintha
Pünkösd után csendesebb időszak
köszöntene a gyülekezetre, hiszen
nyárra rendszeres alkalmainkból
csak a vasárnap délelőtt 11 órai is-
tentiszteleteink maradnak. Pünkösd
után mégsem a „láblógatás” és „mal-
mozás” ideje köszönt rá az egyház
népére, hanem munkánkban vagy

pihenésünk során, családunkban
vagy otthonunktól távol mindenkor
az élő Krisztus tanúi vagyunk. Erre
a hiteles tanúságtételre indít, bátorít
a Lélek. Megtapasztalhatjuk és
tovább adhatjuk Jézus szavainak
valóságát: „Veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.”

Mit is jelent a GAS vasárnap?

GAS egy rövidítés, amelynek pontos
jelentése: Gusztáv Adolf Segély. Min-
den esztendőben egy vasárnapon
egyházunk megemlékezik a nagy
svéd királyról és a róla elnevezett
evangélikus nemzetközi segély-
szervezetről.
II. Gusztáv Adolf svéd király a
harmincéves háború idején csapa-
taival Németországba érkezett, hogy
az evangélikusok hitvédő harcában
segítsen. 1632-ben a lützeni
csatában a király hősi halált halt
hitéért.

1832-ben az evangélikusok a király
halálának 200 éves évfordulójára
emlékeztek, és életre hívtak egy
alapítványt, amit Gusztáv Adolfról
neveztek el. Eredetileg az alapítvány
célja az volt, hogy szerte Német-
országban gyűjtést szervezzen egy
nagy emlékmű megépítéséhez a
lützeni csata helyszínén. A szer-
vezkedés közben azonban a terv
megváltozott, és úgy határoztak,
hogy egy sokkal életszerűbb és jobb
célt adnak az alapítványnak: Adjunk
rendszeres segítséget a kisebbség-
ben élő és küszködő evangélikus
egyházaknak és gyülekezeteknek,

hogy templomaik, parókiáik és más
egyházi épületeik állhassanak és
megújulhassanak! Így egy gyorsan
növekvő és egyre szélesebb ré-
tegeket elérő mozgalommá nőtte ki
magát a segélyszervezet, amelybe a
magyarországi evangélikusok is
bekapcsolódtak. A mozgalom elter-
jesztését és az egyházunkban szük-
séges szolidaritás és testvéri
szeretet munkálását szolgálja a GAS
vasárnapi adománygyűjtés, amely
régi hagyomány szerint az egyház-
megye lelkészeinek szószékcse-
réjével kapcsolódik össze.

Süller Zsolt

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Pünkösd után

GAS vasárnap  Augusztus 9én, Farkas Etelka oroszlányi
lelkésznő szolgálatával
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A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Alkalmaink:
Júliusi liturgikus naptár:  B év, évközi idő, vasárnapi Szentmisék 10
órakor kezdődnek
Július 2. csütörtök: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldog-
aszony  ünnepe Szentmise 18 óra GYÚRÓ
Július 3. péntek: Elsőpéntek 18 óra gyóntatás, Szentmise 18 30 óra
Július 4. szombat: Elsőszombati engesztelő imaóra reggel 9 óra
Július 25. szombat: előesti Szentmise/igeliturgia 19 óra
Július 26. vasárnap: Szent Anna napi búcsúi Szentmise Martonvásáron,
jó idő esetén az MTA park szigetén 9 órakor
Zarándoklat 7 ó 15-kor indul a templom elől.
Nálunk NINCS SZERTARTÁS

„hogy mindnyájan egy legyenek”
(Jn 17,21)

Közösségben lenni Krisztusban -
felekezetre való tekintet nélkül -
sokunknak természetes, mindenna-
pos lehet. Vannak, akik az öku-
menikus alkalmakkor próbálják
megélni ezt a közösséget, imádkoz-
nak az egységért, és vannak, akik
számára szinte lehetetlen, hogy
ugyanannak az egyháznak tag-
jaiként tekintsenek a más
felekezetben lévőkre. Kis falunkban
- akárcsak máshol - léteznek ellen-
tétek, de vannak kezdeményezések,
melyek az egység felé vihetnek.
Ilyenek a zenés áhítatok Ádventben
és Pünkösdkor, az imahét és
különböző családi alkalmak.
Akiknek pedig családja vagy
szűkebb közössége több fele-
kezetből áll össze, mindennaposnak
élheti meg az egységet anélkül, hogy
lemondana saját identitásáról. 

Ferenc pápa többször szólított ben-
nünket találkozásokra, közösségre,
januárban az ökumenikus imahét
mottójához, az „Adj innom!” jézusi
kéréséhez fűzte gondolatait: „…az
egység útközben születik meg, a
találkozás, a befogadás és meghall-
gatás révén, a Lélek által, aki

kiengeszteli a különbözőségeket”.
Jézus türelmes, tiszteli a személyt,
aki előtte áll, és fokozatosan nyílik
meg előtte. Példája arra bátorít,
hogy nyugodt, békés szem-
besülésekre törekedjünk. Ahhoz,
hogy megértsük egymást, és a sze-
retetben növekedjünk, meg kell
állni, be kell fogadni és meg kell hall-
gatni. Ezen a módon már elkezdődik
az egység megtapasztalása. Az
egységet útközben teremtjük, az
soha nem mozdulatlan. Az egység
útközben születik. A keresztények
egysége, erről meg vagyunk
győződve,  nem kifinomult elméleti
viták gyümölcse lesz, amelyekben
mindenki megpróbálja meggyőzni a
másikat saját véleménye megalapo-
zottságáról. Eljön majd az Emberfia,
és még a viták közepén talál ben-
nünket! El kell ismernünk: ahhoz,
hogy Isten titkainak a mélységébe
jussunk, szükségünk van egymásra,
hogy találkozzunk egymással és
szembesüljünk egymással a Szent-
lélek vezetése alatt, aki harmo-
nizálja a különbözőségeket, túllép a
konfliktusokon, és kiengeszteli a
különbözőségeket.

A szamariai asszony fokozatosan
megérti, hogy aki inni kért tőle,

képes az ő szomját oltani. Jézus úgy
mutatkozik meg neki, mint a forrás,
melyből élő víz fakad, és mindenféle
szomjat csillapít. Az emberi létezés
végtelen vágyakat hordoz: az
igazság keresését, a szeretet, az
igazság és a szabadság szomjazását.
Ezek a vágyak csak részben elégül-
nek ki, mert az ember a lénye
legmélyéről valami „több”, egy ab-
szolútum felé irányul, aki képes
kielégíteni az ő szomjúságát vég-
leges módon. A válasz ezekre a vá-
gyakozásokra az Istentől jön Jézus
Krisztusban, húsvéti titka által.
Jézus átszúrt oldalából vér és víz
fakad (Jn 19,34). Ő a forrás, amiből
a Szentlélek vize fakad, vagyis a
„szeretet, amit Isten a szívünkbe
árasztott” (Róm 5,5) a keresztség-
ben. A Szentlélek műve által egy
teremtménnyé lettünk Krisztussal,
fiúk a Fiúban, az Atya igaz imádói.
A szeretetnek ez a titka az egység
legmélyebb értelme, mely össze-
kapcsolja a keresztényeket, ami
pedig sokkal nagyobb azoknál a
megosztottságoknál, melyek a
történelem során kialakultak.
Ennélfogva amilyen mértékben alá-
zattal közeledünk az Úrhoz, olyan
mértékben közelebb kerülünk
egymáshoz.
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Manapság rengeteg fáradt és szom-
jas férfi és nő van, akik tőlünk kérik,
hogy adjunk nekik inni. Olyan kérés
ez, ami alól nem vonhatjuk ki ma-
gunkat. Az evangelizálásra szóló hi-
vatásban az összes egyház és
egyházi közösség lényegi teret talál

a legszorosabb együttműködésre.
Ennek hatékony működtetéséhez el
kell kerülni a részrehajlást és a
kizárólagosságot. „Az evangélium
hirdetésének közös elkötelezettsége
lehetővé teszi, hogy túllépjünk min-
denfajta térítői buzgalmon és

versengésen. Mindannyian az egy és
ugyanazon evangélium szol-
gálatában állunk” 

Magyar Kurír

Kubinyi Emese

Helyszíni tanácsadás és kisfilmek a TÁMOP3.1.611/420110008 pályázat
keretében

Tordas község területén 2015. évben kedvezően alakult
a regisztrált bűncselekmények száma, a tavalyi évhez
képest. A statisztikának természetesen nem képezheti
részét a látens (rejtve maradt) bűncselekmények száma.
A látens bűncselekményekben nem tettek feljelentést a
sértettek, ezek a jogsértések nem jutottak a hatóságunk
tudomására, ezért az ügyekből eljárások sem indultak.

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben bűncselekmény
áldozatává válnak, vagy bűncselekmény elkövetését és-
zlelik bizalommal forduljanak hatóságunk felé, a 112-es
ingyenesen hívható telefonszámon, vagy személyesen a
lakóhelyükhöz legközelebb eső Rendőrkaptányságon,
vagy Rendőrőrsön.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tag-
intézménye, valamint partnere a Pápay Ágoston Ál-
talános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium a TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0008 pályázat
keretében szolgáltatásaiknak bővítését, fejlesztését
valósítja meg. Ennek keretében az interneten http://fe-
jermepsz.hu/eszkozkolcsonzo/moodle/ címen is
elérhető eszközkölcsönző jött létre, melyet pedagógu-
sok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, egyéb
szakemberek vehetnek igénybe. Olyan fejlesztőeszközök

és játékok kölcsönözhetők, amelyek a gyermekek ered-
ményesebb fejlesztését szolgálják. Az érdeklődők köny-
nyen tájékozódhatnak a felületen, mert a játékok,
esz-közök fejlesztési területek szerint csoportosításban
találhatók. Egyes eszközök használatát oktatófilmeken
is bemutatjuk, ezzel is támogatva az eszközök fel-
használóit.
A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy helyszíni
tanácsadással, egyéni portfóliók kidolgozásával sze-
mélyre szabott segítséget nyújtsunk a speciális eszközök
használatához a sérült gyermekeket nevelő családok
számára.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Kölcsönözhető fejlesztőeszközökkel, oktatófilmekkel is segítjük a gyermekeket, szülőket és pedagógu
sokat.
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Kitűnő mérkőzések nagy hőségben a
tordasi menedzser tenisz versenyen

Tenisz SE hírei

A 10 regionális állomásból és budapesti döntőből álló
XI. Manager Open, a 2015.évi Országos Menedzser
Teniszbajnokság negyedik regionális versenyének Tor-
das volt a helyszíne. A helyi sportközpontban, ahol a lab-
darúgó és kosárlabda pálya, mellett egy Makovecz
stílusú klubház és étterem valamint játszótér is talál-
ható, négy ragyogóan előkészített pálya várta a
vendégeket. Bár a nagy meleg néhány előzetesen várt
indulót visszatartott ennek ellenére Tordason kívül
Agárd, Érd, Budaörs, Martonvásár, Gyúró,  Székesfe-
hérvár,  Kecskemét és természetesen a főváros is
képviseltette magát teniszt kedvelő, újabb megméret-
tetésre vágyó menedzserekkel.

Az ünnepélyes megnyitón Hámori Tamás versenyigaz-
gató bemutatta a verseny szervezőit és díszvendégeit.
Először Tóth Gábor klubigazgató kívánt jó versenyzést

az indulóknak kiemelve hogy az indulók között több, a
klub által felnevelt játékos is található. Juhász Csaba pol-
gármester üdvözlő beszédében arról szólt büszkék arra
, hogy a Menedzserek Országos Szövetsége / MOSZ /
választása ezúttal már harmadik alkalommal esik rájuk
mint az egyik regionális verseny házigazdáira.
Ezt követően Pintér Balázs, a Menedzser Alapítvány

vezetője hívta fel a figyelmet az országos pontverseny
jelentőségére és az ott nyerhető extra díjakra. Nyulász
András , a MOSZ főtitkára, a szervezet nyitottságáról és
gazdag programjairól szólt majd a versenyigazgató is-
mertette a sorsolás eredményét és a játékrendet.   

Az egy játszmára menő összecsapások során először
csoportokban és körmérkőzés formájában mérkőztek
meg az egyes párok majd a legjobb 8 kettős már kieséses
formában folytatta a küzdelmet, a kiesettek pedig a vi-
gasz táblán játszhattak tovább. A mérkőzések mellett az
éppen pihenők a Viki ABC friss pogácsáit fogyasztották.
Az indulók között volt, többek között, a budapesti Par-
fumline és a Gaslandcatering cégek ügyvezetői, a Medi-
land Kft. tulajdonosa, a helyi Fix-Pack valamint a
Bonusteher Kft. ügyvezető igazgatói, az Ing Biztosító
székesfehérvári irodájának vezetője és az ottani Bregyó
Sportközpont műszaki igazgatója.

A legjobb nyolc közé jutásért csupán egy mérkőzés ho-
zott nagy izgalmakat. A verseny legidősebb játékosa a
neves szenior versenyző, de már 68 éves Dr. Zoltán
György párjával az ugyancsak pesti Dr. Orosz Györggyel
csak rövidítésben nyertek a jóval fiatalabb  budaörsi Po-
vazsán Károly - Fekete Zsolt kettős ellen.  

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
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A legjobb 8 páros közé végül három - három kecskeméti
és fővárosi valamint egy-egy székesfehérvári és helyi
kettős jutott. Az elődöntőben a tavalyi címvédő székesfe-
hérvári Stokinger Tamás és Balázs szoros mérkőzésen
nyert a kecskeméti Csávás István - Tóth Péter kettős
ellen, akik legutóbb a szegedi menedzser versenyen is
harmadik helyet szereztek, míg a másik oldalon az
ugyancsak kecskeméti és összeszokott Tánczos Zoltán -
Borbély János nem bírt a szentendrei győztes budapesti
Horváth Sándor- Úr Viktor páros ellenében, akik ha,
szoros küzdelemben, de a székesfehérvári testvérpár
ellen is nyerni tudtak.
A fentiek figyelembe vételével az országos pontverseny-
ben az immár két versenyen első Horváth - Ur pár 16

ponttal vezet, második helyre jött fel a kecskeméti
Csávás- Tóth páros 10 ponttal, míg őket követi a győri
Birtha-Szabados és a szegedi Lajos - Török kettős egy-
aránt 8-8 ponttal.        
A vigaszversenyben a győzelmet a Hernádi Sándor
/Gyúró/ - Tóth Petronella / Tordas / duó szerezte meg
tierbrake-ben/rövidítésben a Kozári Vilmos / Budapest
/ - Tóth Gábor / Tordas / kettős ellen.  Az összecsapás
érdekessége volt, hogy míg a lány a győztes, az édesapa
a vesztett pár tagja volt.  A helyi étterem ízes ebédet
szolgált fel a nap folyamán versenyző versenyzőknek.
Különdíjat kapott a 11 éves Csepeli Tibor, aki édesapjá-
val indulva nyert tapasztalatokat a további tenisz pálya-
futására nézve.

A mérkőzésekre kilátogatott Tessely Zoltán a térség
országgyűlési képviselője és Farkas Örs, a hat szakosztá-
lyos Tordas SE elnöke, aki nemrég a Ferencvárosi Lab-
darúgó Zrt. elnökével a két klub között az utánpótlás
korú labdarúgók terén történő együttműködésről írt alá
együttműködési egyezményt.

Az ünnepélyes díjkiosztón Hámori Tamás, Tóth Gábor,
Farkas Örs valamint Hámori Bence a Vasas SE korábbi
válogatott teniszezője adta át a győztes párosnak a

Boros Betty mandala művész csodaszép kerámia díjat,
az összes helyezettnek járó, a Kalocsai Porcelánfestő Kft
által készített egyedi érmeket, valamint a további cégek
/ Béres Rt., a Corinthia hotel, a Piac&Profit, a sukorói
Boglya csárda, a sóskúti König Étterem / ajándékait. Há-
mori Tamás külön köszönetet mondott Tóth Gábornak

és családjának a szervezői munkában és a viadal lebo-
nyolításában végzett lelkes munkájáért valamint Csáky
Krisztinának és csapatának a verseny során végzett
egészségügyi méréseiért és  személyre szóló táp-
lálkozási tanácsadásaiért. Végül kifejezte köszönetét a
Manager Open verseny sorozat még nem említett
további szponzorainak, mint a Globomax Zrt.-nek és
Önkormányzati TV-nek, a Dávid&Dessewffy és Társai
Ügyvédi Irodána, a KPMG-nek, az Autó-Licit Kft-nek
valamint a Figyelőnek, a Manager Magazinnak és az
Üzleti Világnak, mint a Bajnokság média partnereinek.    

A beszámoló valamint a versenyről készített fotók a
www.manager.org.hu  web oldalon és a szövetség Face-
book oldalán valamint a Tordas SE honlapján és Face-
book  oldalán tekinthetők meg.

Hámori Tamás
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A 2014-15 évi bajnokság végére értünk. Teljes létszám-
mal indultunk neki a szezonnak. Menet közben jött egy
új kapus is, Pacsuta Csaba személyében.
A legbravúrosabb meccs a Komárom elleni volt, amire
11 játékos utazott, de így is helytállt a csapat. Az első
gólt Tordas szerezte. A kezdeti lendület a meccs végére
elfogyott, ahogy a szezon végére a játékosok is! Az utolsó
meccsünk a bajnokság első helyezetével, Perbállal volt,
ami elég szorosnak bizonyult, egy kis szerencsével meg
is nyerhettük volna! A tordasi 4 gólból 3-at Kunsági
László lőtte, a 4. gólt pedig Domán József. Gratulálunk!
Bő 2 hónap pihenő után, augusztus végén újult erővel
nekikezdünk az őszi szezonnak. 
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

ifj. Halenár Jenő

csodálatos lehetőséget teremtenek egy gyerekek
számára szervezett labdarúgó esemény számára. A
meghívásos tornára összesen 16 csapat érkezett: Fe-
rencvárosi TC, Főnix Gold SC, Videoton (2 csapat),
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Asterix SC (2
csapat), Gárdony, Iváncsa KSE, Budafok, II. Kerületi USC,
Érdi Sasfiókák, Puconci (Szlovénia), Szár KSE, Kápolnás-
nyék és a hazai Hangyák Focitanoda.
A tornát megelőzően Juhász Csaba (Tordas pol-
gármestere), Tessely Zoltán (a térség országgyűlési
képviselője), Schneider Béla (FMLSZ elnöke), Keller
József (Ferencváros utánpótlás-nevelés vezetője) és
Farkas Örs (Tordas SE elnöke) átadták az új labdarúgó
pályát és a szalagvágással együtt megnyitották az I. Tor-
das Kupát. Az átadóról szóló cikkünk itt olvasható: Új
labdarúgó pálya a Tordas Sportegyesület használatában.
A kupa lebonyolítása során fontos szempont volt, hogy
minden gyerek ugyanannyi mérkőzést játsszon, ezért a
csoportmeccseket követően alsó- és felsőházra oszlott

a társaság és úgy zajlottak tovább a küzdelmek. Már az
első mérkőzések során látszott, hogy a baráti hangulat
ellenére szó sincs baráti tornáról, így színvonalas
összecsapásokat láthattunk, ahol a gyerekek sokszor
parádés megoldásokkal rukkoltak elő. A legjobb nyolc
közé a Ferencváros, a Videoton mindkét csapata, a Főnix
Gold, a Puskás Akadémia, az Asterix I. csapata, a II.
Kerület UFC és a hazaiak jutottak. 

Magas színvonalú játékot és komoly összecsapásokat láthattak a szurkolók az I. Tordas Kupán, amelyen
összesen 16 U9s csapat mérte össze tudását. Az impozáns környezet, a szép idő és a kiváló hangulatú torna
méltó nyitányt jelentett a frissen átadott pályán.

03.21.  Páty-TORDAS                          1-1
03.28.  TORDAS-Vál                            1-3
04.04.  TORDAS-Herceghalom            3-0
04.11.  Gyúró-TORDAS                        1-4
04.18.  TORDAS-Dunafüred                 1-5
04.25.  Zsámbék-TORDAS                   8-0
05.02.  TORDAS-Csabdi                       5-2

05.09.  Brigetio Komárom-TORDAS      5-1
05.16.  TORDAS-Tárnok                       1-5
05.23.   Viadukt-TORDAS                      3-1
05.30.   TORDAS-Felcsút                      1-4
06.06.   Sóskút-TORDAS                     10-1
06.13.   TORDAS-Perbál                       4-4

Tordasi Öregfiúk

A Ferencváros nyerte az I. Tordas Kupát



tordasi kisbíró 2015. július - Augusztus                            a tordasi önkormányzat lapja

20

A délutánra ugyan már a nagy hőség és a sok mérkőzés
miatt kezdtek fáradni a gyerekek, de a színvonal tovább-
ra sem csökkent. A Főnix – Videoton I. és a Hangyák –
Ferencváros elődöntő párosokból végül mind két eset-
ben az előbbi jutott a döntőbe, ahol a Ferencváros 4:1
arányban bizonyult jobbnak székesfehérvári ellen-
felénél, míg a bronz meccsen a Videoton 1 gólos

mérkőzésen húzta be a bronzérmet a hazaiakkal szem-
ben. Végül tehát a Tordas Sportegyesülettel együtt-
működéses viszonyban álló Ferencváros vihette haza az
aranyérmet, és a gólkirályi címet is a zöld-fehér mezben
játszó Bakó Sámuel szerezte meg. A torna legjobb
játékosa a Főnix Gold SC-ben futballozó Balla Kevin, míg
legjobb kapusa a hazai Tóth Krisztián lett.
A szervezők nagy figyelmet fordítottak a családi
környezetre és a gyerekek kényelmére, így az ese-
ményen résztvevők a teljesen új létesítmény adta

élményeken túl igazi ünnepi hangulatban tölthették el
szombatjukat. A torna jelentőségét növeli, hogy arról a
Sport TV beszámolt.
Végül pedig szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik segítettek megszervezni és lebonyolítani ezt a
nagyszabású alkalmat, jövőre reméljük, hogy a
büszkeségünk mellett itthon tudjuk tartani az
aranyérmet is.

Már hetek óta zajlottak az előkészületek a szombati
átadó és az azt követő I. Tordas Kupa miatt. Június 6-án
reggel, 9 órakor több mint 150 gyermek állt a pályán és
rengetegen gyűltek össze, akik az egyébként különleges
környezetben kialakított edzőpálya átadójára és az
egész napi forgatagra voltak kíváncsiak. Nagy öröm volt
számunkra, hogy neves vendégeink mellett a Sport
Televízió stábja is beszámolt az eseményről. 
A megnyitó során az egyesületnél folyó munkát és az
edzőpálya megvalósítása során tapasztalt összefogásról

és áldozatos munkáról, valamint a Tordas Sport-
egyesület, utánpótlásának a megyében is meghatározó
szerepéről esett szó. Külön öröm, hogy az átadó ünnep-
ségen a szalagot Juhász Csaba, polgármester és Farkas
Örs, elnök mellett Schneider Béla, a Fejér Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöke, Tessely Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője és Keller József, egykori
válogatott labdarúgó, a Ferencváros után-
pótlásképzésének vezetője vágta át. 

Több, mint egy éve kezdődött a munka az új labdarúgó pályánk kialakításának érdekében. Az alapvetően
TAO támogatásból megvalósuló létesítmény létrehozásában a rengeteg önkéntes munkának köszönhetően
a tervekhez képest is jóval nagyobb értéket hoztunk létre.

Új labdarúgó pálya a Tordas Sportegyesület használatában
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Amikor 2014 nyarán az egyesület úgy döntött, hogy vál-
lalja a megyei 1. osztályban való szereplést, akkor nagy
terhet vállalt magára, ugyanis jóval több csapat kötelező
szerepeltetése lett kötelező, illetve sokkal komolyabb
elvárásoknak kellett megfelelni. Joggal merült fel a
kérdés, hogy vajon szükséges-e, hogy érdemes-e a
megyei városokkal versenyezni, amikor teljesen nyilván-
való különbségek várhatóak a költségvetések között. Két
nagyon fontos oka azonban volt annak, hogy a Tordas
SE feljebb lépjen a labdarúgás szamárlétráján: az egyik,

hogy nem tagadhatja el senki a a kiharcolt jogot azoktól
a játékosoktól, akik végig küzdve a 2013/14-es szezont
megszerezték a lehetőséget a feljutásra, a másik pedig,
hogy kizárólag így van lehetőségünk a színvonalas után-
pótlás nevelés kialakítására, és a gyerekek megfelelő
versenyeztetésére. Ennek tükrében kellett meg-
határozni a 2014/15-ös célt az első számú keretünk
számára, amely egész egyszerűen a bennmaradás volt,
utólag kiderült, hogy ez sok csapatnak nem is volt ala-
csony mérce. 

Az új edzőpálya mellett közel 4 000 négyzetméternyi
edzőterület is elkészült, ráadásul az új gyepfelületek
egésze automata öntözőrendszerrel vannak ellátva, ami-
hez a vizet saját kút biztosítja. Az edzőpálya egyébként
alkalmas lesz arra, hogy akár már ősztől – a megyei I.
osztályú felnőtt mérkőzéseket kivéve – bajnoki
mérkőzéseket rendezzünk rajta. A kialakítás fedezetül
7,7 millió forintnyi társasági adó támogatást kaptunk
(ebből 2 080 000 forintot a tereprendezésre kellett
fordítanunk), amely a rengeteg önkéntes munkájával és
szabadidejével még nagyobb értékké vált.
Köszönet ezért mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy a tordasi labdarúgás továbbfejlődjön, és a
kiemelkedő infrastruktúra révén előre lépjen az után-
pótlásképzés területén (a teljesség igénye nélkül): Az egész megvalósítás koordinálásért: Farkas Zsolt

nak, egyesületünk technikai vezetőjének

Ugyan nem voltak komoly elvárások az I. számú kerettel szemben, de azokat becsülettel teljesítette a csapat
azzal, hogy messze elkerülte a kiesési helyeket az első szezonjában a megyei élvonalban.

A 10. helyen zárta a Tordas SE a bajnokságot

Halenár Jenőnek
Szokó Atillának

Tomai Istvánnak
Farkas Jenőnek

Varga Károlynak

Somlói Somának
Rácz Józsefnek
Szőke Antinak

Keresztesi Raulnak
Turú Gábornak

Popelka Jenőnek
Keresztesi Olivérnek

Cifka Jánosnak
Popelka Csabának

Balogh Józsefnek
Juhász Csabának
Turda Sándornak

Csillag Szilveszternek
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Az idei szezon végén összesen 3 csapat (Bicske,
Dunafém-Maroshegy és a Kisláng) búcsúzik, elsősorban
az utánpótlás képzésben tátongó lyukak miatt.

A Tordas SE egy várakozásokat meghaladó őszi szezon
után, kicsit könnyedebben véve a tavaszt végül a 10.
helyet szerezte meg. Ez bőven elegendő ahhoz, hogy
jövőre ismételten biztosított legyen az utánpótlás
számára a szükséges versenyzési lehetőség, valamint jó
kiindulási alap a következő szezont tekintve.
A jelenlegi felnőtt keret ereje idén a jó közösségben rej-
lett. Célunk, hogy jövőre nem megbontva ezt az egységet
olyan játékosokkal bővüljünk, akik az egyébként sem
rossz állományt tovább tudják javítani. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy a Tordas SE tartózkodik a megyében
egyébként elterjedt hozzáállástól, amelynek alapja, hogy
az utánpótlás nevelés kárára az egyesületek a felnőtt
játékosok anyagi juttatásait helyezik előtérbe, az első
csapat eredményének javítása érdekében. Büszkék
lehetünk arra, hogy  felnőtt keret játékosai a kellő alázat-
tal fogadják el ezt a szemléletet és járulnak ezáltal hozzá
az utánpótlásunk fejlődéséhez.
Az idei szezon lehetőséget adott arra, hogy tapasztala-
tokat szerezzünk a megyei labdarúgás elitje között és
ezek alapján szervezzük az előttünk álló időszakot.
Jövőre tehát lerúgva magunkról az újonc bélyeget az
ideinél komolyabb célokat is megfogalmazhatunk, nem
elfelejtve, hogy elsődleges feladatunk továbbra is a gy-
erekek nevelése és előbb-utóbb beépítése a felnőtt
keretbe.
Végül pedig szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik egész évben biztatták a csapatot, valamint
azoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz,

hogy nem csak a pályán, de pályán kívül is tisztességgel
álltuk a sarat a megnövekedett elvárások ellenére.
A teljes igazolt névsor az idei szezonban:

Vezetőedző: Csillag Szilveszter
Barabás Miklós (11 bajnoki) 
Barbai Gábor (13 bajnoki) 
Fagyal Bertalan (12 bajnoki) 
Farkas Zsolt (28 bajnoki) 
Endrefalvi Erik (5 bajnoki) 
Endrefalvi Tamás (29 bajnoki) 
Habos Gergely (4 bajnoki) 
Hadnagy Csaba (26 bajnoki) 
Heim Attila (31 bajnoki) 
Kerényi Tamás (3 bajnoki) 
Kires Attila (12 bajnoki) 
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2015. szeptember 5-én, szombaton a Cseh Tamás-
szobor felavatásának 2. évfordulóján
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 résztvevőit, annak bármely szakaszára
(Kérjük, hogy az Emléktúra budapesti szakaszaira
legfeljebb 6 menetjeggyel rendelkezzenek! )
8.00. Bakáts tér Tamás születésének és utolsó kon-
certfellépésének helyénél a templom lépcsőjénél 
9.00. Cseh Tamás, Gellért-téri szobrától Kelenföld-
re (a Bartók Béla + a Villányi út érintésével)
10.00. Kelenföld: a munkásszállás, indulás vonat-
tal Martonvásárra(Kérjük, a vonatra a menettérti
jegyeiket elővételben vásárolják meg!)
-11.00. Martonvásárról az erdőn, a gesztenyesoron
át Tordasra (50 p. séta a "Ló-folyó" mentén)
12.00.Hangya-telep, ahol a Cseh-család

lakott.(Tamás első
vadonja) Ebéd: ho-
zott vagy helyben
vásárolt.
-14.00. Tamás első
iskolái, színpadai
-15.00. Emlékműsor.
Utána, indulás a
vasútállomásra.
-16.00. Martonvásár
vasútállomás 
-17.00. Déli pályaud-
var 59-es villamos

MH
-17.00. Tamás sírhelyének felkeresése, Farkasrét 
-18.00. Iskola utca 35, ahol az első Cseh T. –
Bereményi G. - dalok születtek
-19.00. Csillaghegy ahol Tamás és Éva megis-
merkedtek. Búcsú a Kadosa utcai megállóban.

5.   Cseh Tamás emléktúra

1./ Tordason a Gyúrói úton  már csak 4
lakás eladó!A lakáshoz garázs és kert tar

tozik. Ára 10 M Ft! Befektetésnek is
kíváló!Érd: 204776116

2./ Tordason a Gyúrói úton összközműves
építési telkek jóval áron alul eladók.

Érd: 204776116

Kőszegi András (13 bajnoki) 
Kulin Attila (16 bajnoki) 
Lábas László (9 bajnoki) 
Lizák Bálint (14 bajnoki) 
Losó László (12 bajnoki) 
Lutter Tibor (3 bajnoki) 
Márkus Roland (29 bajnoki) 
Mezei Ádám (28 bajnoki) 
Nagy Zoltán (5 bajnoki) 
Németh József (29 bajnoki) 

Popelka Csaba (16 bajnoki) 
Suha Zoltán (26 bajnoki) 
Szabadi Péter (19 bajnoki) 
Szabó Tamás (21 bajnoki) 
Szmok Gergely (15 bajnoki) 
Szép Alex (20 bajnoki) 
Takács György (21 bajnoki) 
Váradi Patrik (4 bajnoki) 
Vörös Ferenc (12 bajnoki) 
Závodszky Ádám (16 bajnoki) 



a tordasi önkormányzat lapja 2015. július - Augusztus                                          tordasi kisbíró

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu
e-mail címre vagy a Községházára juttathatja el
minden hó 10-ig.
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