
TTOORRDDAASSII

Kisbíró
Önkormányzati Lap kisbiro@tordas.hu 2015. Október                       XXVII. évfolyam 9. szám

Kesdves Tordasiak!
2006-ban mertünk nagyot álmodni,
2011-ben megterveztettük, 2012
decemberében a kivitelezésre pá-
lyáztunk és most itt állunk, a Torda-
son áthaladó kerékpárút átadásán.
Nagy szeretettel köszöntök min-
denkit a KDOP-2.1.1/B/12-2012-
0074 azonosítószámú „Bp.-Balaton
és Eurovelo6 kerékpáros útvonal
transzverzális kapcsolat: Etyek-
Gyúró-Tordas-Martonvásár-Rác-
keresztúr-Ercsi kerékpárút fej-
lesztése” című pályázat, rövidebb
nevén az Etyek-Ercsi bringatúra
útvonal átadásán.

(Folytatás: 2.  oldalon)

XIII. „SZŰCS BÉLA” tánc,
zene és kézműves tábor
TORDAS
2015. augusztus 2529. 

A tábor eredeti létrehozásának
célja: a tordasi művészetoktatásban
résztvevő gyermekeknek a tanév-
kezdést közvetlenül megelőzve, egy
tartalmas, hívogató, közösségépítő
„edzőtáboron” keresztül, az iskolai
tanévkezdés beindításának meg-
könnyítése. 

(Folytatás: 6. oldalon)

Mesevár Óvoda Hírei
Elröppent a nyár, vége a vakációnak, pi-
henten, újult erővel láttunk neki az új
nevelési évnek.
Szeptemberben 91 kisgyermekkel kezd-
tük meg a tanévet óvodánkban. Az első
héten a „régi” gyermekekkel felelevení-
tettük a szokásokat, megosztottuk
egymással az érdekesnél érdekesebb
nyári élményeket. Szeptember 7-től
pedig nagy szeretettel vártuk az új
óvodásainkat. Az idén is lehetőséget biz-
tosítottunk a szülőknek, hogy az első
napokban a gyermekeik velük együtt
közösen ismerkedjenek az óvodával, óvó
nénikkel, dajka nénikkel, ki-ki a saját
ütemének megfelelően.

(Folytatás: 10. oldalon)

P r o g r a m o k

október 6. 8 óra Aradi vértanúk napja

október 10. Termelői vásár

október 16. 21 óra Óvodai Bál 

október 22. 18 óra 56os megemlékezés

Az álom ereje

Kétségtelenül boldoggá

Teheti az embert.

De egyedül a valóság ereje

Képes az embert

Maradéktalanul tökéletessé tenni.

Sri Chinmoy
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Kedves Tordasiak!
2006-ban mertünk nagyot álmodni, 2011-ben megter-
veztettük, 2012 decemberében a kivitelezésre pályáz-
tunk és most itt állunk a Tordason áthaladó kerékpárút
átadásán.
Nagy 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-Ráckeresztúr-Ercsi
kerékpárút fejlesztése” című pályázat, rövidebb nevén
az Etyek-Ercsi bringatúra útvonal átadásán. Külön
köszöntöm Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt dr.
Molnár Krisztiánt a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökét, és
megjelent polgármester és képviselőtársaimat.

Hogy mennyire igény volt erre az útvonalra - és főleg a
Martonvásár-Tordas-Gyúró szakaszra - jelzi, hogy bár a
hivatalos átadás most történik, mégis hónapok óta rend-
szeresen használják ezt a szakaszt. A patak melletti föld-
munkák elkezdésekor már találkozhattunk futókkal és
a kőzúzalék terítésekor már megjelentek a bátrabb
kerékpárosok is. Attól kezdve, az út felületének javulásá-
val (először csak a beton, majd az aszfaltrétegek
elkészültével) egyre többen vették birtokba a területet.

2012 decemberében adtuk be a pályázatunkat egy
Etyeket és Ercsit összekötő kerékpáros turisztikai
útvonal létrehozására, melynek a fő eleme a három
szomszédos település Martonvásár-Tordas-Gyúró
kerékpáros összekötése volt. Így ezeken a szakaszokon
aszfaltos utak épültek. A Martonvásár -Tordas szakaszon
a meglévő út, a Gesztenyesor és folytatása a vadászházig
került burkolásra. A Szent László patak mellett a Tor-
das-Gyúró szakaszon pedig egy 3,5 km-es új, kerékpáros
és gyalogút került kialakításra. A Martonvásár-Rác-
keresztúr-Ercsi és a Gyúró-Etyek útvonalon a meglévő
föld és köves utak kerültek javításra, kátyúmentesítésre.
Az egész útvonalon jelző táblák kerültek kihelyezésre,
melyek segítik a tájékozódást. A nyomvonal kivá-
lasztásánál meghatározó volt, hogy a településeket
összekötő utak a nagy forgalom miatt nem voltak
kijelölhetők és a földutak tulajdonosainak egy része

nem járult hozzá a kerékpáros útvonal kialakításához.
Részben a projekt eredményeképpen úgy alakult, hogy
a Budapest-Balaton kerékpárút nyomvonalvezetése
Etyek és Tordas között megegyezik a most átadandó
bringatúra útvonalával. Reméljük, így néhány év múlva
bekerülünk a Velencei tóra és a Balatonra kerékpározók
vérkeringésébe és a helyiek és a környékbeliek is köny-
nyebben eljuthatnak ezekre a helyekre.

A projekt egyik célja az volt, hogy minél többen
válasszák közlekedési eszközként a kerékpárt, így a
kevesebb üzemanyag használattal kíméljük a
környezetünket. A másik cél az volt, hogy az is
kerékpározzon, aki eddig még nem tette meg, így
reméljük, hogy az egészséges életmód erősítésével
csökkentjük a gyógyszerfogyasztást és az orvosi ellátás
szükségességét.
A projekt másik eleme volt, hogy néhány településen
kerékpáros pihenőhelyeket is létesítünk, melyeket
június elején már birtokba is vehettünk. Így Gyúrón a fo-
cipályánál és a halastónál, Ercsiben a Duna parton, Rác-
keresztúr Ercsi felőli végén, Tordason a Gesztenyésen és
itt a patakparton épült egy-egy lábakon álló tető asztal-
lal, padokkal, szemetessel. Ez nálunk még kiegészült egy
20 férőhelyes fedett kerékpártárolóval, 2 ping-pong asz-
tallal, valamint fitnesz eszközökkel.

A pályázat további eleme volt, hogy a tordasi pihenőtől
21 db napelemes kandelábert helyeztünk el, így közel
600 m-en biztosított a megfelelő világítás.
A projekt keretén belül eszközöket és egy kis traktort
vásároltunk az útvonal karbantartásához. Kiadványokat
készítettünk és kerékpáros szervizcsomagokat is elhe-
lyeztünk 3 helyen.

Köszönjük mindazok munkáját, akik ebben a projektben
részt vettek és segítették a megvalósítását!
Azt gondolom öröm és büszkeség töltheti el a szívünket,
ha itt körbenézünk. 8 évvel ezelőtt az elvadult
növényzettől nem láthattuk a patakot, a fasorokat, nem
volt híd gyalogúttal, nem volt edzőpályánk, futópályánk,
röpipályánk, játszóvárunk, nem voltak játszóeszközeink,
parkolónk, rétünk. Kukoricával volt beültetve ez a
terület, ahol állunk.

Bízom benne, hogy ez a rész, melyet Tordasi Sportcent-
rumnak neveztünk el, még tovább fejlődhet, amihez
továbbra is szükség van mindannyiunk munkájára.
Ezúton is köszönjük a kormányzat és Tesssely képviselő
úr eddigi támogatását és segítségét.  Mi a jövőben is arra
törekszünk, hogy a lehető legtöbbet tegyük a falunkért,
az országunkért. Vállaljuk a további kihívásokat, a fárad-
ságos munkát! De megéri, mert a gyümölcseit együtt
élvezzük. Mert a jóért a szépért meg kell dolgozni!

Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



„ Keress olyan mestert, akinek a szelleme világos, a
tudása nagy és a szíve jó”- e gondolatok jegyében a
Képviselőtestület ebben az évben Tordas Község
Díszpolgára címet VARGA KÁROLYNÉ Címzetes Igazgató
Asszonynak adományozza.
Varga Károlyné Erzsike néni településünk köztisztelet-
ben álló személyisége. Több évtizedes áldozatos
munkájával  először mint tanító, a későbbiekben mint
iskolaigazgató irányította az oktató-nevelő munkát a
község általános iskolájában.  Az Ő aktív és lelkes
közreműködésének is köszönhető, hogy ma a jelenlegi
iskolaépületben zajlik a diákok oktatása.
Kiváló szakmai felkészültsége, lelkiismeretes és kima-
gasló munkabírása, töretlen lelkesedése segítette abban,
hogy évtizedeken át maradéktalanul végezze el fela-
datát. Tette mindezt őszinte szeretettel, mindezért mély
megbecsülés övezte őt a diákok, a szülők, a település
lakói részéről.
Kiemelkedő pedagógiai munkásságát, a község
közéletében kifejtett magas színvonalú szolgálatát
nyugdíjba vonulásáig példamutatóan végezte.
Köszönjük áldozatos munkáját, kívánunk jó egészség-

ben, szeretetben, békességben, nyugalomban eltelő
hosszú boldog éveket.

Az idei évben a Képviselőtestület odaítélte a „Sajnovics
gyűrű” Díjat is, melyet KALAMÁR MÁRTA, a Sajnovics
János Általános Iskola  Iskolatitkára kap.

Kitüntetettünk 1991 óta dolgozik az iskolában, először
mint gondnok, majd mint iskolatitkár szolgálja az
iskolán keresztül a faluközösséget. Munkáját lelkiis-
merettel, pontosan és odaadóan végzi. Szeretettel veszi
körül az intézmény diákjait, gondoskodó anyaként szol-
gálja a szülők, nagyszülők, a gyermekek, az egész isko-
laközösség és a Bábel alapítvány ügyeit.
Minden iskolai rendezvény, illetve az iskola falain kívüli
rendezvények esetében is a háttérben tölt be fontos és
megbecsülendő szervezői feladatot, melyet reméljük,
hogy jó egészségben, ugyanilyen vidáman és aktivitással
végez még hosszú éveken keresztül. Ehhez kívánunk sok
sikert, jó egészséget és köszönjük becsületes, kitartó
munkáját. 
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Kitüntetések

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KRESZ szabályai min-
denkire vonatkoznak és a nap 24 órájában hatályosak.
Kérjük az iskola-óvoda környékén történő közlekedés-
nél is tartsák szem előtt az alábbiakat:

A parkolásnál figyeljenek arra, hogy mások is szeret-
nének közlekedni, ezért úgy parkoljanak gép-
járműveikkel, hogy ezt megtehessék. 
Az iskola alatti füves terület nem parkoló és nem út, kér-
jük ne használják! 
A parkolásra továbbra is ajánljuk az iskola alatti
parkolót, ahol nem veszélyeztetik gyermekük életét és

testi épségét, onnan biztonságosan eljuthat az iskolába.
Az iskola alsó bejáratánál szervizutat alakítunk ki, ahol
a gyerekek kiszállhatnak majd a gépjárműből és védve
juthatnak el az iskolába. Ezt egyszerre 3-4 kocsi teheti
meg. Ezen az úton csak annyi időre lehet megállni, amíg
a gyermek kiszáll, a kocsit otthagyni tilos!

Kérjük, hogy ezek betartásával vigyázzunk gyer-
mekeinkre és egymásra! 

Tordas Község Önkormányzata

Tisztelt Szülők!
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KÉKTERASZ nem pusztán egy nyelvtanilag helytelenül
leírt szó. KÉKTERASZ  ebben a formában egy fan-
tázianév, ami megkülönböztet és beazonosít, velem és a
hellyel, ami valóban egy kék terasz és a találkozások
későbbi helyszíne.
Találkozások 
Találkozások, ezzel a szóval jellemezhetném, mivel is fog
találkozni az oldalt nem csupán átlapozó, de követni
vágyó olvasó. Találkozás velem, találkozás ételekkel,

akár ahogy jómagam találkoztam vele, vagy ahogy
találkoztattam vele másokat. Találkozás, találka, randi
nevezzük akárhogy, remélem, jó sokszor tehetem és
lehetek részese, hogy szórakoztatok barátot, barátnőt,
meglévőt és leendőt.

Olvassák szeretettel!
kekterasz.blogspot.hu

A Kisbíró múlt havi számában sajnos helytelenül jelent meg a Kékterasz nevű
blog címe

'Szeretettel vár Mindenkit az Amigo Kutyakozmetika Tordason.

Cím: 2463, Tordas Sport u. 8.

Telefonszám: 0620/9538130'

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselőtestülete 2015. június 16
án tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:

• döntött a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat-
ról
• döntött az iskolai vizesblokk felújítására beérkezett
ajánlatokról

Tordas Község képviselőtestülete 2015. június 30
án tartott testületi ülésén a következő döntéseket
hozta:

• elfogadta a 2014. évről szóló háziorvosi beszámolót
• elfogadta a 2014. évről szóló védőnői beszámolót
• elfogadta a Sajnovics János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 2014-2015-ös tanévről szóló
beszámolóját
• elfogadta a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda, Me-
sevár Tagóvoda 2014-2015-ös nevelési évről szóló
beszámolóját
• elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány önkor-
mányzati támogatásra vonatkozó 2014. évről szóló
beszámolóját
• elfogadta az Önkormányzat Ifjúsági Koncepcióját
módosította a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
• döntött a Kárpátaljai települések támogatásáról
• módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodását 

• döntött a Sajnovics-gyűrű és a Díszpolgári cím díja-
zottjairól 

Tordas Község képviselőtestülete 2015. augusztus
27én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:

• döntött a közvilágítás korszerűsítéséről
• elfogadta a bérüzemeltetett víziközmű rendszerek
(csatorna) 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervét
• elfogadta a vagyonkezelésbe adott víziközmű rendszer
(víz) 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervét
• döntött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási megállapodásának módosításáról
• döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
• döntött a lakástámogatási kérelmekről
• döntött a KEHOP konstrukcióban támogatási kérelem
benyújtásáról és önerő vállalásáról „A martonvásári agg-
lomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése
a csatornázatlan területek rendszerbe történő be-
csatolása” c. projektről
• döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal gyepmesteri
teendőkre vonatkozó javaslatáról
• döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére vonatkozó javaslatáról
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Újra indul a Hangya Médiaszakkör!

A sikeres és jó hangulatú tavaszi alkalmak után, ősztől
folytatjuk a munkát. Várunk mindenkit, aki eddig is
velünk tartott, de szívesen vesszük új érdeklődők jelent-
kezését!Ha érdekel a fotózás, videózás, esetleg a Hangya
Stúdió munkájába szeretnél bekapcsolódni, jobban
belelátni a hangosítás rejtelmeibe, vagy csak szabad a
hétfő délutánod és szívesen próbálsz ki új dolgokat,
gyere és csatlakozz hozzánk!Részvételi díj nincs!Kor-
osztály: Leginkább 7-8-dik osztályosok jelentkezését
várjuk, de az sem baj, ha idősebb vagy. Időpont: Hétfő
délután, 16.00 óra

Hangya Szabadegyetem

Szeretnénk a nyári szünet után a szabadegyetem
előadásait is újraindítani. Az idei szezonra is vannak
már izgalmas ötleteink, de szívesen veszünk bármi
egyéb elképzelést, kiket látnának, hallgatnának szívesen.
Első alkalmunk még szervezés alatt van, a konkré-
tumokért figyeljék a művelődési ház facebook oldalát, a
honlapot, illetve a falu hirdetőtábláit.

Hamarosan! Kocsmasportok éjszakája

Folytatódik a már hagyományos Kocsmasportok éjsza-
kája sorozatunk. Ugyan a versenyekkel egybekötött este
csak novemberre várható, addig is lehetőség van a
gyakorlásra. 3 darts tábla és egy csocsóasztal a ház
nyitvatartási idejében folyamatosan rendelkezésre áll.
Gyertek és készüljetek! Részletek hamarosan!

Hangya Stúdió

Talán még mindig van, aki nem tudja a faluban, hogy a
házban egy hangstúdió is működik. Valamivel több, mint
két éves fennállása óta öt lemez készült már nálunk,
valamint vannak visszatérő vendégeink is, akik szín-
darabok, tánc előadások, egyéb rendezvények aláfestő
zenéit készítik.

• Bérelhető próbaterem
• Felvételkészítés stúdió körülmények között
• Rendezvények, esküvők, videó felvételek hang-
anyagainak szerkesztése 
• Hangtechnikai eszközök bérlése
Folyamatosan fejlődő technikával, egy vidéki
művelődési házhoz képest kiemelkedő lehetőségekkel
várunk mindenkit!

Cseh - Szombathy Balázs
művelődésszervező

Babásmamás programok

Csiribiri játékos foglalkozás indul a Művelődési Házban
keddenként Halász Katalinnal. 
Újra várja a kisgyermekes anyukákat a Baba-Mama klub

Schubert Rékával a Teremtőkertben pén-
teken 11-től,
és a Kerekítő Mondókás Móka szerdán
10-től.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Hétfő 12.00-20.00
Kedd 12.00-20.00

Szerda 13.00-19.00

Csütörtök 13.00-21.00
Péntek 10.00-16.00
Szombat 8.00-10.00
Vasárnap 8.00-10.00

A Művelődési Ház nyitvatartása:
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XIII. „SZŰCS BÉLA” tánc, zene és
kézműves tábor

TORDAS
2015. augusztus 2529. 

A tábor eredeti létrehozásának célja: a tordasi
művészetoktatásban résztvevő gyermekeknek a
tanévkezdést közvetlenül megelőzve, egy tartalmas,
hívogató, közösségépítő „edzőtáboron” keresztül, az
iskolai tanévkezdés beindításának megkönnyítése.
Elsősorban a népi kultúra iránti motiváció, élményadás
vezérelt bennünket a tábor megszervezésével, figyelem-
felkeltés saját kulturális értékeink iránt. 
Ebben az évben időben befejeződött az iskola felújítása,
bővítése, így fogadni tudtunk külső érdeklődőket is, akik
tantermekben, bérelt lepedővel ellátott sport matra-
cokon, saját hálózsákban lettek elszállásolva. A reggeli
és a vacsora az iskola udvarán bonyolódott, az ebédet a
Fővárosi Fogyatékos Otthon tágas ebédlőjében oldottuk
meg. A táncoktatás, a táncházak a tornateremben és a
művelődési házban zajlottak, a zene és kézműves ok-
tatás a tantermekben és az iskola udvarán. 
A meghívott oktatók kiválasztásánál külön figyelmet
szentelünk annak, hogy a kiválasztott szakanyagok
legjobb tudói, pedagógusai oktassanak és a helyi
tanerők kiemelt szerepkört kapjanak.  

2015 nyarán az iskola által tizenharmadik alkalom
mal megszervezett népzenei, néptánc és kézműves
tábor a tervezett programoknak megfelelően si
keresen lezajlott. 

Táncanyag/táncoktatók:
Madocsai táncok és dunántúli játékok (gyermek
korosztály) oktatók: Németh Ildikó, Szabó Szilárd
Mérai táncok (ifjúsági korosztály) oktatók:
Ifj. Zsuráfszki Zoltán és Szabó Judit

Meghívott zenészek/tanárok:
Fazekasné Domak Anikó, Kovács Márton, Hegedüs
István (a tordasi művészeti iskola tanárai)
TŰZ LÁNGJA zenekar, MAGOS zenekar
Kézműves foglakozások: Kovács Erika kerámiaművész
Vonós zeneoktatás: Kovács Márton
Citera oktatás, ének tanítás: Fazekasné Domak Anikó 
Népi furulya oktatás: Hegedűs István
Filmvetítés: Dénes Zoltán
Táncházban táncoktatók: Németh Ildikó és Szabó
Szilárd 
A tábor háziasszonya: Cselikovics Herta (a tordasi
műv.isk. titkára)

ISKOLAI HÍREK
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Résztvevők köre, száma: Táncot tanulók létszáma: 131
fő 
Települések szerint: Szombathely, Gyúró, Martonvásár, 
Tordas, Budapest, Pásztó, Budakalász, Eger
„Páva” jutalom táborozók fogadása: Dúdoló Nép-
dalkör (7+1 fő)Budapest, Rajeczky Szimpatikusok (4+1
fő) Pásztó, Ilonczai Ábris (hegedű) Eger
Zenét tanulók létszáma: 40 fő
Kézműves foglalkozásokon résztvevők száma: 60 fő
Esti táncházak, koncertek résztvevőinek összlét
száma: 150 fő
Egyéb támogatók: NKA, Tordas Község Önkor

mányzata, Tordas Községért Közalapítvány, Bábel
Alapítvány

Zenészek, oktatók szálláshelye: családoknál
Szervezés, állandó ügyelet: Fazekasné Domak Anikó,
Németh Ildikó, Szabó Szilárd, Cselikovics Herta, Fersch
Andrea, a helyi polgárőrség és az iskola tantestülete 
Feltétlenül megjegyzendő, hogy az egész iskola pedagó-
gusai önzetlenül és folyamatosan segítették a tábor
zökkenőmentességét. 

A záró gálaműsor programja:

1. Magos zenekar (Kovács Márton, Vörös Dániel, Lajti
Ákos) ének: Hegedűs István
ÖRDÖNGÖSFÜZESI MUZSIKA 

2. MADOCSAI TÁNCOK a résztvevő gyermekek
közreműködésével – Németh Ildikó, Szabó Szilárd; kísér:
Magos zenekar

3. A budapesti, XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola –
Dúdoló Népdalköre
2 éve énekelnek együtt. Részt vettek a Fölszállott a
páva… elődöntőjén.
Vezetőjük: Király Györgyi
Tagok: Esztergomi Katinka, Nándori Hanna, Vindisch
Luca, Lambrecht Patrícia, Szabó Johanna. Szabó Eszter
JOBBÁGYTELKI NÉPDALOK
4. A táborban zeneoktatásán résztvevők, Árus Ferenc
gyűjtéséből tanult MÉRAI dallamok Kovács Marci bácsi-
val és a gyerekek.

5. Hegedűs István – MAGYARBECEI DALLAMOK népi
furulyán.

6. ifj. Zsuráfszki Zoltán és Szabó Judit – MÉRAI ver-
bunk, lassú csárdás és szapora

kísér: Magos zenekar

7. Rajeczky Szimpatikusok – Pásztóról érkeztek, ere-
detileg 9 fővel, két éve játszanak ebben a formációban.
Tagok: Farkas Ida, Verebélyi Dominika, Szécsényi Zsófia,
ének: Szécsényi István Balázs. Most itt a táborban
kiegészültek Ilonczai Ábris, egri hegedűs fiúval. Kíséri
őket: Vörös Dániel és Lajti Ákos.
DUNÁNTÚLI DALLAMOK

8. A táborban citerázni tanulók. 4 gyermek most is-
merkedett meg a hangszer rejtelmeivel. Két kis gyer-
mekdalt játszanak (Zsipp-zsupp..és Koszorú, koszorú…
), majd a Tüzifa együttes, melynek tagjai: Pásztor Dóra,
Sárossy Sarolta, Pápai Áron, vezetőjük: Fazekasné
Domak Anikó JÁSZSÁGI DALLAMOKAT játszanak.
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9. Gatyamadzag zenekar -  PALATKAI MUZSIKA 
5 éve alakultak, Fölszállott a páva….,pót zenekara
Vezető: Kovács Márton Bence

10. Ismét a Dúdoló Népdalkör következik, akik GALGA
MENTI népdalokat énekelnek.

11. MÉRAI TÁNCOK - ifj. Zsuráfszki Zoltán és Szabó
Judit; ének: Fazekasné Domak Anikó, közreműködik a
táborban részt vett ifjúsági korosztály táncosai:
hajnali, legényes, lassú csárdás, szapora, kísér: Magos
zenekar

A jövő év, 2015. programjai:
Táncanyagok
Marosmenti táncok ifjúsági korosztály meghívott ok-
tatók: Ifj. Zsuráfszki Zoltán és Szabó Judit
Magyarbődi játékok és táncok gyermek (5-10 éves)
korosztály meghívott oktatók: Linzenbold Maximilián és

Szabó Rubinka.
Meghívott zenekar a tábor teljes időtartamára a MAGOS
zenekar és az iskola művésztanárai.
A zeneoktatást a jővőben is tervezzük saját
tanerőinkkel.
Tisztelettel köszönjük mindenkinek a támogatását!

Reméljük az elkövetkezendő programjainkat is méltó-
nak találják e kis település közösségteremtő, kulturális
tevékenységének segítésére.

Tordas, 2015. szeptember 10. 
Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője               

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola   

2463 Tordas, Köztársaság u. 1 sz.,
OM azon.: 030174, Tel/fax: 22/467-532

2015. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között
kezdetét vette az új tanév.
Megérkeztek a kicsi első osztályosok is, kívánjuk, hogy
érezzék jól magukat iskolánk közösségében. 
Ebben a tanévben 15 osztály kezdte meg munkáját, 274
diák tanul az intézményben, szerencsére kibővített, szép
iskolai környezetben. 4 új tanteremmel bővült iskolánk,
felújításra kerültek a nyár folyamán a mosdók is.  Öröm-
mel vettük mindezt birtokba, köszönjük a lehetőséget.
Szeptember 19-én most már hagyományos módon az
iskola is képviselte magát a község „Hangya napi” ren-
dezvényén.
Október 3-án az Idősek Napi műsoron diákjaink kedves
műsorával járulunk hozzá az idősek köszöntéséhez.
Október 6-án megemlékezünk az Aradi vértanúkról.
Kisteleki Zoltán előadóművész, aki már évek óta Rend-
hagyó irodalomóra keretében szórakoztatja és egyúttal
tanítja meséivel a kicsiket, most a 7-8. osztályosok
számára Arany János Balladáiból és a Toldiból ad elő
részleteket.

Október 22-én 18 órai kezdettel emlékezünk a for-
radalom eseményeire.
Ebben a tanévben is meghirdettünk országos levelezős
versenyeket, kutatjuk azokat a lehetőségeket, ahol
tehetséges gyermekeinket szerepléshez és sikerekhez
tudjuk juttatni.
Továbbra is tervezzük, hogy a hagyományos jól bevált
rendezvényeket megtartjuk, megőrizzük azt a színvo-
nalat, amelyet megszoktunk és méltán elvár tőlünk a
település minden lakója.Megköszönjük a Polgárőrség
további segítségét az iskola előtti forgalomirányításban.
Bizonyára akkor is igényt tartunk még erre, ha már
elkészült a gyalogátkelőhely, hiszen minden
közlekedőnek szoknia kell majd az új helyzetet. Addig is
megköszönjük az autókkal közlekedőknek, ha nagyobb
figyelemmel és óvatossággal közlekednek az iskola
környékén.
Kívánok az új tanévben minden diákunknak sok sikert,
kitartást, szorgalmas munkát.

Somfai Sándorné igazgató helyettes

Iskolai hírek
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Kedves Olvasók!
Hosszabb szünet után, nyár végétől újra nyitva a könyvtár, várja
a kicsiket és a nagyokat, a régi és új olvasókat.
A hosszabb szünet oka az esedékes állományellenőrzés volt,
ami május elejétől kezdve két hónapon át tartott. Ebben nagy
segítségemre volt Kása Bíborka, akinek ezúton is köszönöm ezt,
illetve az Önkormányzat részéről a lehetőséget, hogy segítségét
igénybe vehettem. A leltározás során selejtezésre kerültek a tar-
talmilag elavult könyvek, valamint a rongálódottak, elhasználó-
dottak. Ez utóbbiakat folyamatosan pótoljuk.
Nagy öröm, hogy a nyáron vásárlással és a Könyvtárellátó –
Nemzeti Könyvtár ajándékkönyveivel több mint száz kötettel
gyarapodott az állomány. 

KÖNYVTÁRI HÍREK

Jövőt Nekik is !
Tordas már több mint öt évtizede befogadó közege azok-
nak az embereknek akik a szociális Otthon lakói lettek.
Több évtizedig a kastély volt a fővárosi idős emberek
alkonyának menedéke, majd felnőtt értelmi sérültek
költöztek ide. A település lakói közül sokan dolgoztak és
dolgoznak ma is ebben az intézményben, ami már 15
éve egy barátságos, eurokonform épület komplexumba
költözött, kellemes környezetet biztosítva úgy a gondo-
zottaknak mint az alkalmazottaknak.
1993 novemberében néhány lelkes dolgozó megalapí-
totta a „Jövőt Nekik is „ Alapítványt, annak érdekében,
hogy az Otthon lakóinak az alapellátáson kívül segít-
séget nyújthasson, a civil szféra lehetőségeit kiaknázva,
foglalkoztatási, sport-, kulturális, és szabadidős

tevékenységeikhez. 
Civil szervezetként az
alapítvány teljesítette a
hozzá fűzött reménye-
ket, segítve pályázati
pénzekkel, lehető-
ségekkel az otthon

lakóit. Kiemelkedő példaként  em-
líthetjük a világszintű sportered-
ményeket elérő támogatott
sportolókat, a Szivárvány együttes
európai szintű bemutatkozási al-
kalmait. Fennállása óta élenjáró
az önkéntes mozgalom nép-
szerűsítésében is, ami szintén
szép eredményeket hozott az évek
során. 
A sok szép és kimagasló ered-
mény eléréséhez mindig lehetett számítani az Otthon
dolgozóira, néhány szülőre, külső támogatókra.
Reméljük ezentúl sem lesz ez másként !
Az eltelt több mint 2 évtized, a társadalmi és törvényi
változások az alapítványt is megújulásra, struk-
túraváltásra ösztönözték. Ezek a változások a következő
hónapokban még tartank,  a honlapunk rövidesen  újra
elérhető lesz, trendi külsővel, informatív, folyamatosan
frissülő tartalommal.
Önkéntes, integrált kreatív csoportunk, csütörtök dé-
lutánonként ezentúl is várja az érdeklődőket, Eisen-
bacherné Ibolya vezetésével. Környezetbarát és
társadalomtudatos termékeink mindig elismerést arat-
nak, ezek előállításának titkaiba  beavatjuk az
érdeklődőket. A nemrég Martonvásáron megrendezett
jótékonysági vásáron-amit a gyúrói viharkárok eny-
hítésére szerveztek- az összes ezen a foglakozáson
készült alkotás elkelt !
Sérült védenceinek keressük a lehetőségeket, hogy ki-
bontakoztathassák rejtett értékeik az élet minden
területén.  Segítsünk, hogy felnőtt értelmi fogya-
tékosként találják meg helyüket a társadalomban, ad-
junk közösen egy esélyt, Jövőt – Nekik - Is !

Gali Rita  -operatív vezető-
„ Jövőt Nekik is „ Alapítvány

A “JÖVŐT NEKIK IS”
ALAPÍTVÁNY HÍREI



tordasi kisbíró 2015. Október                                     a tordasi önkormányzat lapja

10

Kányádi Sándor: Jön az ősz
Jön immár az ismerős,
Széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja 
A hosszú napokat.

Elröppent a nyár, vége a vakációnak, pihenten, újult erővel lát-
tunk neki az új nevelési évnek.
Szeptemberben 91 kisgyermekkel kezdtük meg a tanévet
óvodánkban. Az első héten a „régi” gyermekekkel felelevenítet-
tük a szokásokat, megosztottuk egymással az érdekesnél
érdekesebb nyári élményeket. Szeptember 7-től pedig nagy sze-
retettel vártuk az új óvodásainkat. Az idén is lehetőséget biz-
tosítottunk a szülőknek, hogy az első napokban a gyermekeik
velük együtt közösen ismerkedjenek az óvodával, óvó nénikkel,
dajka nénikkel, ki-ki a saját ütemének megfelelően.
Ismét megszerveztük a papírgyűjtést, amelynek a bevétele az
óvodai programokat színesíti. 
Az őszi első közös Mesevár program a családokkal a szüreti mu-

latság, amelyen csoportonként egy rövid szüreti-, őszi játékot
mutatunk be a vendégeknek, ezt egy közös táncház követi, majd
játék, kézműves tevékenységek, „eszem- iszom”.
Köszönjük a szülőknek a felajánlott sok finom süteményt,
gyümölcsöt, a kézműves tevékenységekhez nyújtott segítséget,
táncház vezetést, valamint a népi játékok rendelkezésünkre
bocsátását. Ez a program mindig elősegíti a szülők is-
merkedését is, amellett, hogy alkalmat teremt az élmények
együtt történő átélésére, az összetartozás megtapasztalására.
Az ősz sok-sok gyümölcse, és zöldségféléje szinte kínálja a
lehetőséget az egészséghéten, hogy megismerkedjünk velük,
kóstoljuk, salátát, csalamádét, krémeket készítsünk belőlük,
elősegítve az egészséges táplálkozás szokásának kialakulását.
A közösen elkészített ételt mindig szívesebben kóstolják a gyer-
mekek, még ha új, szokatlanabb ízzel találkoznak is.
A népmese világnapján immár hagyománnyá vált, hogy a gyer-
mekek megnézhetnek egy meseelőadást, amelynek bemu-
tatására az óvó nénik vállalkoznak. Ez mindig nagy élmény, az
előadás után még sokáig beszélgetnek, nevetgélnek, hogy
melyik óvó néni melyik szereplőt jelenítette meg. Az ősz
folyamán tervezünk még egy bábszínházi előadást is. 
Októberben a szépkorúak köszöntésére az óvodások nevében
a Nyuszi csoportosok készülnek nagy szeretettel.
A következő jeles nap az állatok világnapja, a témát csopor-

tonként dolgozzuk fel, tudatosítva a gyermekekben az állatok
gondozásának, a róluk való gondoskodásnak a fontosságát.
Az október 23-ai nemzeti ünnepünkre, – miután a téma az
óvodás gyermekeknek még nehezen felfogható és értelmezhető
– hangulatilag, az ünnepi külsőségekkel, egy-egy verssel, dallal
készülünk, megismertetjük velük a nemzeti jelképeinket, meg-
alapozzuk a magyarságtudatukat.
Az időjárásnak megfelelően igyekszünk kihasználni a
lehetőségeket közös élményszerzésre, kirándulásra,
kerékpártúrára, az ősz kincseit gyűjtögetve, és sokfajta vál-
tozatos tevékenységet kínálva a gyermekeknek.

Farkas Istvánné

M E S E V Á R Ó V O D A H Í R E I

Ezekből szeretnék ajánlani néhányat.
„Sorozatfüggő” gyerekeknek,  A 39 Kulcs kedvelőinek a
könyvtárban már megtalálható a 11. kötet, A Vesperek tá-
madása. Az előzményekről: a tizennégy éves Amy Cahill és
öccse, Dan azt hiszi, visszatérhetnek régi életükhöz, miután
megtalálták a családi hatalmat rejtő 39 Kulcsot. Veszélyes el-
lenségeik, a Vesperek azonban támadnak, és folytatódik az öt-
száz éve tartó titkos háború, a világ pedig végveszélyben van…
A Most én olvasok! – sorozat újabb két kötete remélhetőleg a
kisebb olvasók kedvence lesz. Berg Judit négy tökmag hőse:
Benő, Minka, Rézi és Palkó kalandjai a Tökmagok a piramisban
és a Tökmagok a korallzátonyon című könyv lapjain elevened-
nek meg.
A nagyobbaknak egy „lányos” könyv: A Bexi – sorozat második
kötete, a Hullócsillag Leiner Laurától szintén megtalálható a
könyvtárban.

Minden rajongónak pedig itt a Star Wars szereplők nagykönyve,
a galaxis több mint kétszáz alakjával: hősökkel, idegenekkel,
furcsa teremtményekkel, droidokkal – akik mindannyian kivet-
ték kisebb-nagyobb részüket a Galaktikus Köztársaság utolsó
napjainak történetéből, csatáztak a klónok háborújában, vagy
elszántan küzdöttek a Birodalom ellen.
Néhány további könyvcím:
Allison Pataki: Sissi, az ifjú császárné
Vámos Miklós: Félnóta
Dragomán György: Máglya
Anna Erelle: A dzsihád jegyese
Paula Hawkins: A lány a vonaton
Jodi Picoult: A nővérem húga

Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné
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A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Alkalmaink:
Októberi liturgikus naptár: a vasárnapi Szentmisék 10 órakor
kezdődnek
Októberi Rózsafűzér: vasárnap 9.30-tól
Október 25től, a téli időszámítással a gyúrói szombat előesti Szent-
misék kezdete 17 óra
Október 2. elsőpéntek; Gyóntatás: 17.45; Szentmise 18.30; Engesztelő
imaóra
Október 8. csütörtök Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Ma-
gyarország Főpatrónája főünnep - liturgia hirdetés szerint 
Október 18. vasárnap 17-től 20 óráig ARS SACRA programok a temp-
lomban
November 1. Mindenszentek ünnepe, vasárnapi Szentmise
November 2. Halottak napi Szentmise Gyúró 17 óra, majd a katolikus
temetőben ima az elhunytakért, elhunyt papokért

2015. augusztus 10-15-ig került
megrendezésre a katolikus egy-
házközség V. Nyári tábora, és jelen-
tem, hogy az Isten tenyerén
érezhettük magunkat ezekben a
napokban. A nagybörzsönyi plébá-
nia hangulatos, ódon épülete, a
plébániatemplom melletti ha-
rangláb, a körülölelő hegyek, az
Árpád-kori Szent István templom
közelsége, a hatalmas éjszakai csil-
lagos ég visszacsalogatott minket
tavalyi táborhelyünkre. 
A 2015-ös évet az egyház a szer-
zetességnek szenteli, így mi is ennek
jegyében töltöttük meg lelki,
szellemi tartalommal a tábor min-
dennapjait. A záró beszélgetésen is
megerősítést nyert, hogy sikerült
olyan módon tolmácsolni mondani-
valónkat, hogy a legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenkihez elju-
tott a neki szóló tartalom, élvezetes
formában. 
A felnőttek (és a 2-3 évesek)
zsolozsmával, a többiek zenés
ébresztővel és hegyi levegős reggeli
tornával kezdték a napot. Míg
készült a reggeli, a szorgos konyha-
szolgálat friss erővel segítette az
étkezést biztosító állandó stáb
munkáját, a többiről kérdezzétek a

gyerekeket. Csak reggelinél 4-féle
ízvilágból választhattak, köszönet
érte az adakozóknak! A sátrak,
szobák átható tisztasága a gyerekek
szorgalmát dicsérte (vagy a szigorú
tisztaság-ellenőrök szúrós tekin-
tetét?), mindenki kitett magáért.      A
napi tanításon Jácint atya a legis-
mertebb szerzetesrendeket hozta
hozzánk közelebb, sok érdekes-
séget, helyet, példamutató szentet,
és nem utolsósorban a szerzetesi
erényeket (szegénység, tisztaság,
engedelmesség) ismerhették meg a
gyerekek, melyekre mindnyájunk-
nak törekednünk kell abban a hi-
vatásban, amelyet kaptunk.
Ebéd előtt és után volt sok játék a
hatalmas udvaron, izgalmas túra a
Börzsönyben, kirándulás a pálosok-
hoz Márianosztrára, kisvasút és
felhőszakadás, éjszakai mise az
Árpád-kori templomban, ahol a mai
napig gyertyafény ad világosságot...
Márianosztrán egy nagyon kedves
pálos szerzetes fogadott bennünket,
aki meglepetten vette tudomásul,
hogy a gyerekek mi mindent tudnak
a szerzetességről. De hát, ha láthatta
volna, hogy a 4. napon lezajlott
„szerzetesképző” akadálypályán
hogyan foltozták a ruhát (tű, cérna),

mosták a koszos zoknijukat (lavór,
mosószappan, víz, csipesz, terege-
tés), keresték egymás szolgálatát -
egyebek közt ízes falatokat készítet-
tek és kínáltak Jácint atyának - és
Isten igéjét a Szentírásban, a tanul-
tak alapján nagyon jó érzékkel írtak
maguknak regulát, azaz élet szabá-
lyokat, minthogy "Imádkozzál és
sportoljál!", térképet olvastak,
rózsafüzért csomóztak spárgából, és
tiszta szívvel énekeltek, hogy
megörvendeztessenek bennün-
ket. Vacsora előtt naponta szent-
misén vettünk részt, ahová a
falubeliek is eljöttek, nekik is
ajándék volt ez a pár nap. Az esti
tábortűz és felettünk a végtelen csil-
lagos ég ringatott álomba bennün-
ket, így a forró éjszakákat is
kibírtuk, a sátrakban, szobákban
éjszaka is tombolt a nyár. 

Ha nyár, akkor Nagybörzsöny!
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Nagy-nagy köszönet Hertának
fáradhatatlanságáért és a többiért,
amit fel sem tudok sorolni.
Köszönet a felnőtteknek-fiatalok-
nak, akik eljöttek, és a helyszínen
segédkeztek, és köszönet azoknak a
kedves személyeknek, szeretett
falunk Önkormányzatának, Egy-
házmegyénk Püspökségének, akik
mindannyian tehetségük szerint
akár egy doboz teával, gyümölccsel,
lekvárral, fuvarral, imáikkal, vagy az
anyagi terheket csökkentő össze-
gekkel támogatták együttlétünket,
Isten áldja meg őket.

Borka Mária

Ui.: Mi többiek, hálát adunk Isten-
nek Borka Marcsi, Budavári Böbe és
Kubinyi Emese munkálkodásáért,
hogy tudásukat és lelkesedésüket
összeadva, elképzeléseiket össze-
csiszolva, Jácint atyával és a töb-
biekkel együttműködve-buzdítva
felejthetetlen napokat teremtettek
nekünk. "Temperamentum, ollééé!"

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Vasárnap 9 órakor –
Gyermekistentisztelet

Vasárnap 10 órakor –
Istentisztelet, gyermekmegőrzés

Szerdán 18 órakor – Bibliakör

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.
ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.
parokia.hu/lap/gyuro

Rendszeres alkalmaink

ARS SACRA Tordas,
2015. október 18.

vasárnap 17  20 óra
"Akéda: Ábrahám áldozata, Dr. Han-
kovszky Béla (Jácint atya) vetített

képes előadása;
Posvanecz Éva brácsa-, és Máté

Balázs csellóművész barokk
szerzők műveiből játszanak; 

"Erdő mellett estvéledtem ..."közös
éneklés, agapé, beszélgetés

Várunk szeretettel !
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Evangélikus gyülekezeti alkalmak:

Szeptember 26. szombat 16 óra Gyúró, evangélikus gyülekezeti terem
Kalandos utazás Argentínában  Varga Ferenc Bence előadása Argen-
tínában eltöltött hónapjairól
Október 3. 11.00  Aratási hálaadó istentisztelet
Október 10. (szombat) Országos evangélizáció a Deák téri evangélikus
templomban
Hetedik és nyolcadik osztályos, valamint középiskolás korú diákok
részére konfirmációi oktatás indul, jelentkezni a lelkészi hivatalban
lehet.

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Szeretném felmérni a Termelői Piac-
cal kapcsolatos véleményüket egy
rövid kérdőív kitöltésével, ami
egyrészt arra kíváncsi, hogy meny-
nyire elégedettek a tordasiak a piac-
cal, illetve milyen építő jellegű
kritikát fogalmaznának meg Önök
ezzel kapcsolatban. A kitöltött
kérdőíveket leadhatják a Hangya
Nap alkalmából megrendezett

termelői vásáron, a következő piaci
napon, mely október 10-én kerül
megrendezésre, az önkormányzaton
illetve a Hangya Művelődési Házban
is.
Közreműködő segítségét és
véleményét előre is nagyon
köszönöm!

Takács Edina
PIACI HÍREK
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Szervezetünk tagjai idén is tevékenyen hozzájárultak a
falunapi események sikeres és problémamentes lebo-
nyolításához. Az időjárás estére kedvezően alakult, így
igen sok vendég érkezett. Csak tájékoztatásképpen idén
több mint 250 autónak biztosítottuk a megfelelő és biz-
tonságos be- és kiparkolást, a rendezvény leglátványo-
sabb szakaszában, a tűzijáték előtt és után. Ebben benne
sincs a környező utcákban és bejárókon leparkoló autók
száma. 

HÍREI

A címben megfogalmazott ellentmondás remélem e
sorok elolvasása után eloszlik.
Történt ugyanis 1965. július 29-én hajnali 425-kor, hogy
Tordas-Gyúró községhatártól 20-30 m-re magyar
vadász lövése által elesett egy őzbak, ami olyan agancsot
hordott a fején, amelyet azelőtt még egyetlenegy sem a
világon. 1983-ig nem is találtak nála nagyobbat, azt is
Svédországban.

Nos, ez az őzbak 1967-től (ekkor nyilvánították a Novi-
Sad-i vadászati kiállításon világrekordnak) 1983-ig a
világon egyeduralkodóként trónolt az őzbakagancs a
világranglista legtetején. Ezen őzbak elejtésének 40. év-
fordulójára a helyi vadásztársaság egy emlékkövet ava-
tott az elejtés helyszínének közelében, 2005. július
29-én. Ezen az emlékhely avatáson tudtuk meg dr. Rácz
Antal nyugalmazott minisztériumi főosztályvezetőtől,
hogy a Tordas-Gyúró községhatáron lőtt őzbakot azért
nevezték martonvásárinak, mert a 60-as évek közepén
kezdett nemzetközi hírűvé válni a martonvásári ku-
tatóintézet tevékenysége, és a már köztudatban lévő
helységnév nyert megerősítést ennek az őzbaknak a
terítékre hozása által. Ennek az őzbaknak köszönhető,
hogy Magyarország a külföld szemében már nemcsak
gímszarvas és dámszarvas, hanem őznagyhatalom is

lett.  Nagy szerepe van
abban is, hogy 1971-
ben Ma-gyarország ren-
dezhette a vadászati
világkiállítást.
Ez a kis őzike halálával
oly sok dicsőséget sz-
erzett hazánknak, ismertséget szűkebb pátriánknak.
Legyünk tehát büszkék, hirdessük országnak, világnak,
hogy Gyúró és Tordas települések környezetében olyan
élőhely található, amely alkalmas arra, hogy fel tudjon
nevelni egy olyan élőlényt, amilyen ez a bak is volt.
Ha valaki a Kerek-domb melletti dűlőúton meglátja az
emlékkövet, a fenti gondolatok is jussanak eszébe!

Ezúton szeretném megköszönni minden hivatásos- és
sportvadász társamnak azt az áldozatos munkát, amit
kifejtenek ennek a vadászterületnek a fejlesztése
érdekében, köszönetet szeretnék mondani a
vadászterületen gazdálkodóknak, a gyúrói és tordasi
önkormányzatnak, valamennyi állat- és természet-
szerető embernek, a kölcsönös tiszteleten és
megértésen alapuló együttműködésért. Kívánom, hogy
a vadásztársadalom vezetőinek és közkatonáinak ál-
dozatos munkája legyen eredményes a híres magyar
vadállomány fennmaradásáért.

Varga Ferenc

A TordasGyúrói őzbak, ami martonvásáriként lett világhírű



A nézők biztonságáról, és a tűzijáték megfelelő
körülményeiről mindeközben a csapat másik része gon-
doskodott. A rendőri jelenlét is nagyban segítette
munkánkat, hogy probléma és rendkívüli esemény
nélkül záródjon a nap. 

Idén már 16. alkalommal rendeztük meg a sportnapot a
focipályán, hagyományosan szeptember első hét-
végéjén. A reggeli kiadós eső után kellemes időben 7
csapat játszott a kispályás focitorna keretében. Ez a nap
főleg rólunk, polgárőrökről szólt.

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, és mindazoknak,
akik bármilyen módon segítették a sportnap sikeres
megrendezését.
A már több évtizedes múlttal és tapasztalattal
rendelkező szervezet egy stabil tagsággal és gazdasági
háttérrel rendelkezik. Ennek fenntartása, szélesítése
érdekében kérjük és várjuk a további támogatásokat, il-
letve a szolgálatra, a szervezet munkájának segítésére
jelentkezőket. Eddigi munkánk elismerésének tekintjük,
hogy idén az adók 1%-ából mintegy 260 ezer forintot

ajánlottak fel nekünk, amelyet ezúton köszönünk meg a
felajánlóknak. A tárgyi támogatásokat továbbra is An-
dorfy Ottó elnökkel egyeztetve, a pénzügyi támogatá-
sokat pedig lehetőleg az egyesület bankszámlájára
utalva kérjük lebonyolítani, a félreértések elkerülése és
az átlátható működés elősegítése érdekében.

Tordasi Polgárőrség
Andorfy Ottó
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Az Emléktúra indulási, találkozási, csatlakozási,
elköszönési pontjain, időben- jobbára szakadó esőben –
Cseh Tamás, Bereményi Géza kötetekkel felszerelkezve
álltam az érdeklődők rendelkezésére.
- 7.00. Tamás és Éva első öröklakásától, a 106-os busz
Kadosa utcai megállójából szakadó esőben indultam.
Akik ide ígérték magukat, a magyar-román mérkőzésre,
időjárás-előrejelzésre, borfesztiválra való hivatkozással
lemondták vagy egyszerűen csak nem jöttek el.
-8.00. Bakáts tér Tamás születésének és utolsó koncert-
fellépésének helyétől,- ahol éppen borfesztivált ren-
deztek – egy régi Cseh Tamás-rajongó háza felé vettem
az irányt. Felnéztem az ablakára. A redőny le volt en-
gedve. 
-9.00. Cseh Tamás, Gellért-téri szobránál már hárman
voltunk. Judit Amerikából - Budán át - pontosan
érkezett. Ernyőt tartottunk Tamás fölé. Réz-, pontosab-
ban bronzbőrig ázott.  Szipogtunk, Tamás orrát is töröl-
gettük, majd egy rövid szakaszt együtt tettük meg.
Tamás nem jött haza. Hiába, no, első a kötelesség.
Egyébként, annak idején - egyedül vagy családosan is -
szinte álruhában járt Tordason.
2003-ban is úgy izgult a tordasi fellépéskor, mintha első

fellépése lett volna.
Tordason egy szakaszt Bradák Marikával tettem meg,
akinek apósa gardírozta a kis Cseh Tamást az erdőn át a
Hangya-telepre, esténként és telente.”Bradák bácsi”
Tamáskönyvében többször is szerepel. Kávéztunk, a sza-
badtéri színpadnál boroztunk, mint 2003-ban. A sön-
téspultnál, - amit  a 60 éves Cseh Tamással még együtt
támasztottunk - számba vettük Pató Ferivel azokat, akik
már nem lehetnek velünk. Azután „fociztunk” is egy ki-
csit Centerrel a régi szép időkre emlékezve, majd
elköszöntem Gergőn útján a szeretve tisztelt Botta
családtól is és elindultam onnan, ahol szüleim
nyugszanak, szóval otthonról haza.
-17.00. Déli pályaudvar 59-es villamos MH. Rövid
várakozás után irány Farkasrét,Tamás és szülei sírhe-
lyének felkeresése, a négy szál fehér rózsa elhelyezése. 
-18.00. Iskola utca 35, ahol az első Cseh T. – Bereményi
G. - dalok születtek
-19.00. Búcsú az Emléktúrától a Kadosa utcai megál-
lóban. 

Mindenkit szeretettel vártam:
Sztrányay Miklós

6. Cseh Tamás emléktúra 2015. szeptember 5én, szombaton a
Cseh Tamásszobor felavatásának 2. évfordulóján



Megnyitotta kapuit a Tordasi Porta szálláshely a Szabadság út 140. szám
alatt, amely a Tordasra érkező turistáknak – különös tekintettel a gyer-
mekekkel érkező családoknak – biztosítja a gondtalan pihenéshez szükséges
feltételeket és programszervezéssel is hozzájárul a helyi turisztikai
lehetőségek kiaknázásához. Az 1920-as években épült – helyi építészeti
értékeket  képviselő – ház átalakítása, a hagyományos értékek megtartása
mellett, a 21. század igényeinek megfelelően korszerű technológiák fel-
használásával történt. A házban három kényelmes szobával, felszerelt kony-
hával, fürdőszobával és kerti pihenőrésszel várjuk kedves vendégeinket.
Tudatos utazóknak szeretnénk, jó minőségű, megfizethető szálláshelyet
kínálni, amelyre garanciát jelent, hogy vendégházunk a Falusi és Agroturiz-
mus Országos Szövetségének tagjaként elnyerte a Nemzeti Tanúsító Védje-
gyet a legmagasabb kategóriában, így 4 napraforgós minősített falusi
szálláshely, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium is elismert.
A beruházás a Darányi Ignác Terv keretében az Európai Unió és a Magyar
Kormány támogatásával valósult meg.
Budavári Erzsébet
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Újabb színvonalas szálláshellyel bővült Tordas turisztikai kínálat

A
MAGYAR KÖZÚT NZRT.

Martonvásári Autópálya
Mérnöksége

mezőgazdasági gépszerelő,
vagy autószerelő szakmunkás

munkatársat keres

Munkavégzés helyszíne:
2462 Martonvásár, Zrínyi u. 30.
(telefon: +36/30/297-37-90)

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
OTTHONA, TORDAS

az alábbi munkakörre keres
munkatársat:

személyi gondozó

Képesítési előírás: ápoló, szo-
ciális gondozó és ápoló

Bérezés a Kjt. bértábla szerint
+ munkahelyi és szociális

ágazati pótlék

Érdeklődni a
06304532473es

telefonszámon lehet

SZÍV KLUB

Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indítunk
havi rendszerességgel, ahova kortól
és betegségtől függetlenül  várunk

minden érdeklődőt.

Helyszín : Művelődési Ház, Tordas

Rendszeres alkalmaink: minden
hónap negyedik csütörtökén

Időpont: 2015.10. 22 e 14.00 óra

Dr.Harbula Ildikó
Dr.Kertész Tamás



Kedves Szülők, Érdeklődők!

Szeptembertől újra elkezdődnek a
judo edzések, ahová nagy szeretettel
várom minden korosztály kép-

viselőit, akiket érdekel napjaink egyik legnépszerűbb
küzdősportja. Az edzések játékos jellegűek, célom a judo
alapjainak megismertetése a gyermek erkölcsi, fizikai és
értelmi fej-lesztése. A későbbiek során lehetőség nyílik
ver- senyzésre a szakosztályunk igazolt versenyző-
jeként.
A foglalkozások időpontjai: 4 - 6 évesek
szerda, péntek 17.00 - 17.45-ig

A haladó 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, kon-
ditermi edzést foglalnak magukba. 

Edzés időpontja: kedd 19.30  20.30ig

Jelentkezési határidő: folyamatos

Foglalkozások helyszíne: 
Tordas, Általános Iskola tornaterme

Kalamár Domokos,
testnevelő tanár, judo edző I. Dan 

Tel: 30 5610851

Legfrissebb eredményeink:
Szeptember 13-án Tatabányán a Földi Imre sport-
csarnokban versenyeztünk.
A Faragó Benjamin – emlékversenyen az alábbi ered-
ményeket értük el:

Tóth Boglárka ezüst érem
Tóth Levente bronz érem
Lövei Vilmos bronz érem

Nyári edzőtábor
Július végén az Őrségi Nemzeti Parkban található
Vadása-tónál edzőtáboroztunk, ahol az edzéseken kívüli
szabadidőt biciklitúrákkal, kajakozással, pecázással és
a szőcei tőzegmohás láprét megtekintésével töltöttük.
Képek a táborból:
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI

TOBORZÓ

Judo  Cselgáncs
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A tavalyi U-15-ös keret egysége az edzéseken is megmu-
tatkozott, hiszen Fazekas Attila edző mindig 12-14 lab-
darúgónak vezényelhetett foglalkozást. A szezon első
mérkőzésére szeptember 6-án, Székesfehérváron került
sor. Csapatunk játékosai az első perctől kezdve nyo-
matékosították az ellenfélben, hogy bizony a 3 pont
megszerzéséért tettük meg ezt a hosszú utat. Negyed
óra elteltével már háromgólos volt a tordasi előny,  a
félidőben 4-1-gyel fordultak a srácok, míg végeredmény
sima 6-1 lett. A gólszerzők: Cselikovics János, Márhoffer
Szilveszter (2), Dömsödi Gábor, Benkő Marci, Halenár
Gergő.
Ami még biztatóbb a jövőre nézve, hogy a labdabirtoklás
aránya, a kidolgozott helyzetek száma, mind-mind csa-
patunk fölényét mutatta (3 kapufát is rúgtak a fiúk). Cso-

daszép szezonnyitó, reméljük, hogy a folytatás is ha-
sonló lesz! Minden szurkolót szeretettel várunk! Hajrá
Tordas!

Magabiztos győzelem az U16os szezonnyitón
Kedvező előszéllel és teljes kerettel vágott neki a tordasi serdülő (U16) csapat az Alba Kölyök elleni
mérkőzésnek. A fiúk már július közepe óta teljes erőbedobással készültek a 2015/2016os szezonra, ahol
11 bajnoki forduló vár rájuk.

A Tordas SE a 2015/2016-os támogatási időszakban az
MLSZ által kiírt TAO pályázaton 15 125 872,- Ft támo-
gatást nyert a labdarúgás személyi jellegű ráfordításaira,
tárgyi eszköz fejlesztésére, képzésre és az utánpótlás-
nevelés céljaira. A támogatásból továbbra is 4 edzőt
tudunk foglalkoztatni az utánpótlás csapatok edzésére,
a pálya karbantartását egy pályagondnok végzi majd.
Ebben az évadban két nagyobb beruházást valósítunk
meg: a center pálya öntözőrendszerét és a sporttelepet
teljesen körülvevő kerítést építjük meg.
Ehhez továbbra is szükség van a cégek társasági adójá-
nak felajánlására, amelyet 2015-től a NAV-on keresztül
is lehet utalni. Ez nagyban megkönnyíti a felajánlások
adminisztrációját, mert a felajánlott összeget a NAV
utalja közvetlenül a támogatott szervezetnek a befizetett
társasági adóból (adóelőlegből). Várjuk a felajánlásokat,
melyet akár a havi, negyedéves vagy féléves adóelőleg
terhére is megtehetnek!

TAO pályázati eredmények Felnőtt labdarúgás 2015/2016
őszi sorsolás
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 SPORTEGYESÜLET                                           
         TORDAS 

                                                                                                                                           

        MEGHIVÓ  
               A tordasi tenisz szakosztály  
XVIII. TORDAS KUPA   teniszbajnokságát 
rendezi  
                2015. október 3-án 9  órától   

n�i és férfi egyéniben 45 év alatt és felett , 
         valamint párosban , 14-t�l 99 éves korig.  

Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, 
akik kedvelik   és m�velik valamilyen szinten a 

teniszt. 
      Nevezés a helyszínen    8 óra 50 percig 

Az els� kör veszteseinek lesz „vigasz” !!! 
Nevezési díj ebéddel és frissít�vel 3 000,-Ft / f� 

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom 
Szeretettel várunk minden érdekl�d�t 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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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.

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

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

/460-007;  06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06 80/203-895

EON (áram) műszaki

hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37

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 nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben hívható

telefonszám:
06-22/ 467-324

Apróhirdetések
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.

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél
15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

Keretes hirdetések

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


