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A viselkedés szempontjából a gye-
rekeké nagyon fontos volt. Nem
mondta senki sem, hogy mit
csináljunk, hanem eltanultuk a
felnőttektől. Azt hogy hogyan
köszönjünk valakinek, ki az, akivel
tiszteletteljesen kell bánni. Ha vala-
hova elmentünk, már mondták,
hogy hogy köszönjünk, hova
üljünk, és mit nem szabad csinálni.

(Folytatás a 9. oldalon)

A legnagyobb elismerésem annak,
akitől kipattant a ragyogó ötlet,
mely szerint meg kell szólaltatni
azokat az idős régi tordasi em-
bereket, akik szerencsére még
köztünk élnek, (éljenek is még
sokáig erőben, egészségben, sze-
retetben) akik Tordas elmúlt év-
tizedeinek a leghitelesebb tanúi.
S elismerés, köszönet a két „végre
hajtó” fiatal hölgynek, - Bokros 

Lídia és Báhidszki Petra - akik nagy
hozzáértéssel, magas színvonalon
tolmácsolták a település pol-
gárainak ezeket a csodálatos em-
lékeket, visszaemlékezéseket.

(Folytatás a  11. oldalon)

A tábor eredeti létrehozásának
célja: a tordasi művészet-oktatás-
ban résztvevő gyermekeknek a
tanévkezdést közvetlenül meg-
előzve, egy tartalmas, hívogató,
közösségépítő „edzőtáboron” ke-
resztül, az iskolai tanévkezdés
beindításának megkönnyítése. El-
sősorban a népi kultúra iránti mo-
tiváció, élményadás vezérelt ben-
nünket a tábor megszervezésével,
figyelemfelkeltés saját kulturális
értékeink iránt.

(Folytatás a 12. oldalon)

Úgyhogy most meg is sütöm, és
felmegyek a Mamihoz. Leülünk a
sparhelt mellé, és langyosan, csak
úgy tépve és tunkolva megesszük,
mint annak idején.

(Folytatás a 21. oldalon)

Gyerekkor, iskolai évek

Szűcs Béla tánctábor

Ide süss!

Köszönet és elismerés

„Kezet csak megfogni szabad
Elveszíteni vétek.

Ellökni átok.
Az egymásba simuló kezek

tartják össze az eget és a világot”
/Camus/

október 4.Termelői Piac
október 6. ünnepi műsor a 
Művelődési Házban
október 18. papírgyűjtés 
az iskolásoknak
október 22. ünnepi műsor 

Prog ramok
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Tordas Község Képviselőtestületének
2010 2014. évi

GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A képviselő-testület a választási ciklusra szóló gazdasági
programját a 64/2011. (III.29.) számú határozatával fo-
gadta el. 
A település korábbi fejlesztéseire alapozva, figyelemmel
a település helyzetére, sajátosságaira, a meghatározott
célkitűzések négy évre is jelentős mennyiségű
megoldandó feladatot határozott meg.
A végrehajtás értékelését illetően a program szer-
kezetével összhangban kívánok számot adni.

I. Infrastruktúra
Kommunális ellátás, község rendje, tisztasága

1./ Ivóvíz ellátás

A vezetékes vízhálózat működésének biztonságosabbá
tétele érdekében engedélyeztetés alatt van a Kölcsey u.-
Hangya sor elkerülő vízvezeték építése, mely megvaló-
sulása esetén már két helyen lesznek összekötve a Szent
László Víz által kettévágott településrészek. Ennek meg-
valósítására a viziközmű vagyon átvételével egy időben
egyeztünk meg a Fejérvíz Zrt.-vel.

2./ Csatornázás

Az előző ciklusban megépített csatornahálózat többé-
kevésbé működik. A szennyvíztisztító működőképessé
tétele és a kapacitás növelése érdekében Martonvásár,
Gyúró és Ráckeresztúr településekkel együtt pályáztunk
ennek tervezésére és megvalósítására. A ráckeresztúri
telep fejlesztésére elkészültek a tervek, melynek pá-
lyázati elszámolása is már megtörtént. Jelenleg várjuk a
megvalósításról szóló kedvező döntést, melyre előzetes
ígéretünk van. A hálózatot egy ideig a saját cégünk, majd
a törvényi változások miatt jelenleg a Fejérvíz Zrt.
üzemelteti.

3./ Energia, közvilágítás
A falu elektromos energiahálózata kellő mértékben

kiépített, a Sajnovics téri közpark közvilágításának fej-
lesztésén kívül néhány lámpatest került cserére.

4./ Gázhálózat 

Ebben a ciklusban is csak kisebb lakossági bekötések
történtek.

5./ Telefonhálózat, internet, kábel tv

A különböző műholdas szolgáltatók belépésével
versenyhelyzet alakult ki a lakosság javára.

6./ Csapadékvíz elvezetése, belvízvédelem

A belterületi árkok karbantartása és az átereszek
tisztítása folyamatosan történik. Az iskola alatti részen
a csapadékvíz elvezetésének új nyomvonalát kezdtük
kiépíteni a híd előtt, melynek véglegesítése a kerékpárút
elkészítésével egy időben fog megtörténni.

7./ Út-, híd-, járdaépítés, parkolók építése, felújítások

Legnagyobb beruházásként megvalósult az országos
közút Tordas elejétől Gyúróig történő felújítása. Ezzel
egyidejűleg szélesítettük és új aszfaltburkolatot kapott
a Hangya sor felső szakasza. A terveknek megfelelően
kátyúztuk a murvás útjainkat és a község egész
területén az útszegélyeket.
Egy kisebb parkolót  alakítottunk ki az önkormányzat
udvarán és egy több, mint 20 férőhelyeset az iskola-
óvoda alatti téren.

8./ Közterületek, parkok fenntartása

E cél érdekében közcélú, közhasznú munkásokkal és ál-
landó létszámmal egy olyan parkfenntartó brigád
alakult ki, akik évek óta képesek a belterületi parkok,
utak, közterületek fenntartására és fejlesztésére.
A folyamatos és magas színvonalon végzett munkák
érdekében folyamatos a brigád gépesítése. Újabb
fűkaszákat és kisebb gépeket, eszközöket vásároltunk.
A gyors és megbízható szállítás érdekében új traktor
került beszerzésre hótoló felszereléssel. A labdarúgást
támogató TAO-s pályázatból önkormányzati támogatás-
sal új fűnyíró traktort vásárolt a Sportegyesület. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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közparkok, terek, egyéb közterületek parkosítása tovább
folytatódott, a régit bevonva új parkrészt alakítottunk ki
a Sajnovics téren. Tovább rendeztük és gondozzuk a
patakpartot, sportpályák kialakítása érdekében ki-
takarítottuk a futballpálya felé eső oldalt, új fasort
telepítettünk a pálya szélére. További virágágyások
kialakításával és virágtartók kihelyezésével szépítettük
közterületeinket, a tisztaság érdekében újabb szemete-
seket készítettünk. 2014-ben új játszóteret építettünk a
sportpályához.

9./ Köztisztaság, környezetvédelem

A közterület rendjének, rendezettségének meg-
határozója a település köztisztasága, környezetvédelme.
A szemétszállítást a törvényi változások miatt a Közép-
Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás által megbízott Velencei cég végzi, követve a
jogszabály módosításokat. Így jelenleg a heti
hulladékgyűjtés kiegészült havi szelektív gyűjtéssel is.
Ezen kívül folyamatos az üveg-, használt elem – és olaj
gyűjtése is. A papírt az intézményeink gyűjtötték évi két
alkalommal. Az öreghegyről továbbra is az önkor-
mányzat karbantartó brigádja gyűjti a szemetet.
A környezetünk védelme és tisztántartása érdekében
minden évben tavasszal a lakosság bevonásával falu-
takarítást tartunk.
Ebben a ciklusban is több száz növény, cserje, fa került
elültetésre a közterületeinkre, az útjaink mellé.

II. Településfejlesztés, településrendezés

Közparkjaink megújításának első ütemeként került fej-
lesztésre a Sajnovics park. Új sportcentrum kialakítását
kezdtünk el az iskola-óvoda alatti részen. Szabadidős és
sportfejlesztést kezdtünk a Gesztenye soron. Pályázatot
nyertünk az Etyek-Ercsi turisztikai kerékpárút meg-
valósítására, melynek legfontosabb szakasza a Tordas
Gyúrói kerékpárút, mely Budapestről a Velencei tóhoz,
és a Balatonhoz vezető kerékpárút része lett.
Az evangélikus egyházközség pályázati pénzből megújí-
totta a templomát.

III. Gazdálkodás

A ciklus elején az új testület a korábbi munkájának ered-
ményeként egy kiegyensúlyozott gazdálkodással indult.
Kormányzati segítséggel, minimális teherrel sikerült el-
rendeznünk a csatorna beruházáshoz kapcsolódó ko-
rábbi ÁFA kölcsönből fakadó több, 78 millió Ft-os (és
még kb ugyanennyi kamat) adósságunkat. Szintén a
csatornaberuházásból fakadóan a Viziközmű Társulat
működése után fennmaradt 96 millió Ft kölcsöntar-
tozást sikerült az UniCredit Bank felé 61millióra
lealkudni, melyet a következő években ki is fizettünk.
A ciklus négy évében pedig több, mint 780 millió forint
pályázati pénz érkezett a településre, melyből jelentős
fejlesztések valósulhattak meg, és kezdődtek el.
Az önkormányzat állami támogatásainak átalakítása
után az új, feladatfinanszírozást a helyi bevételekkel
kiegészülve elég fedezetet nyújt a hosszú távú, stabil
működéshez.

IV. Szolgáltatások 

1./ Vállalkozások
A helyi szolgáltatások száma néha növekszik, néha
csökken a mozgó árusokkal kiegészülve.
A piaci ruházati, és egyéb árusítók, vagy a parkolóban,
vagy a művelődési házban árusítanak.
A faluban továbbra is jelentős az egyéni és társas vál-
lalkozások száma.

2./ Idegenforgalom
Az idegenforgalom növekedése volt tapasztalható az
elmúlt négy évben is az önkormányzati és egyéb ren-
dezvények, valamint az idegenforgalmi vállalkozások
miatt.

3./ Postai szolgáltatás
A korábbi évekhez képest nem változott.

4./ Helyi termékek piaca
A Sajnovics tér új kialakításával helyet biztosít a havi
rendszerességgel működő termelői piacnak.
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V. Intézményhálózat

1./ Orvosi rendelő, tanácsadó

Az orvosi rendelő jelenlegi állapotában az egészségügyi
ellátás megoldott, bár a rendelő már felújításra szorul.
Érvényes építési engedélyünk van az átalakítására,
felújítására, melyet a védőnői rész kialakításánál már el
is kezdtünk. Ennek megvalósítása a következő évek
kistérségi projektjei között kiemelt helyen szerepel.

2./ Óvoda

A kistérségi óvoda tagintézményeként jól látja el a fela-
datát és biztosítja az óvodáskorúak ellátását. Az állami

normatíva kedvező változása miatt jelentős fej-
lesztéseket valósíthattunk meg az óvodánál. 2011-ben
10 millió forint támogatással 24 napkollektort telepítet-

tünk az óvoda tetejére, mely segíti a fűtés és melegvíz
készítést. Elkészült a lábazat, új játszóeszközök (hinták,
csúszdák, játszóvár) kerültek az udvarra.

3./ Általános iskola

A ciklus első felében iskolai társulásban láttuk el az
iskolánk és a művészetoktatás fenntartását. 2013-tól ezt
a feladatot az állam vette át. Ennek ellenére továbbra is
sajátunknak tekintjük az intézményt és mindent megtet-
tünk a fejlesztése érdekében.
2011-ben az informatikai infrastruktúra fejlesztésére
beadott pályázatunknak köszönhetően, 7,5 millió forint
értékben szerezhetünk be informatikai eszközöket.
A régi iskola épülete a művészetoktatás épülete maradt,
mely az iskola keretén belül működik. 2012-2014 között
megtörtént a tornaterem külső-belső felújítása is. 2014-
ben befejeződött az iskola energetikai korszerűsítése,
az épület 10 cm-es külső kőzetgyapot hőszigetelést
kapott, új hőszigetelt nyílászárók kerültek a régiek
helyére, a fűtésrendszer felújítása során egy kondenzá-
ciós kazán és új radiátorszelepek lettek beépítve,
lehetővé téve a gazdaságosabb és környezetkímélőbb
működést.
2014-ben elkezdődik az iskolaépület 3 tanteremmel
történő bővítése.
2013-ban 100 méteres futó- és távolugrópályát alakítot-
tunk ki a sportpályán. 2014-ben strandröplabda pályát
építettünk az iskola udvar alá.
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4./ Művelődési ház

2013.03.01-jén átadtuk a felújított Művelődési Házat,
amely 05.01-től kezdve Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Térként funkcionál. A felújítás és átalakítás során
több új, multifunkcionális teret alakítottunk ki a régiek
helyett: kisterem, olvasóterem, internetszoba, hang-
stúdió, konyha, iroda szolgálja a használókat. Megújult
a nagyterem, a színpad, a mellékhelyiségek. Felújítottuk

az elektromos és informatikai hálózatot, a belső burko-
latokat, a fűtésrendszert, mely apríték kazánnal
működik; az épület külső hőszigetelést és hőszigetelt
nyílászárókat kapott, megújult a vízelvezetés, csa-
tornázás, babakocsi tároló, valamint mozgássérült be-
járó és parkoló lett kialakítva. Korszerű bútorokkal és
eszközökkel szereltük fel a megújult épületet: polcok,
asztalok, szekrények, teljes informatikai és multimédiás
rendszer, korszerű konyhafelszerelés lett beépítve. A
művelődési ház mellett új járdát építettünk, rendeztük
az udvarban való közlekedést. 2014-ben tovább
bővítettük a ház hangtechnikai felszereltségét, így a
település összes rendezvényét tudjuk már saját esz-
közökkel hangosítani.

5./ Könyvtár

A könyvtár jelenleg a régi iskolából kialakított, korábban
felújított helyen működik továbbra is az iskola keretein
belül.

6./ Lakásgazdálkodás

A Sport utcai lakásunkat határozatlan ideig használatra
átadtuk a Katolikus Egyházközségnek, a Petőfi utcai
lakásunkat pedig pályázatuk fenntartásáig a
Teremtőkert Egyesületnek.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségeink:
- sportöltöző nem változott
- ravatalozó nem változott

7./ Temető

A temető fenntartási rendeletben szabályozta az önkor-
mányzat azokat a szabályokat, amelyek a temetés rend-
jére vonatkoznak. Mindezek mellett az önkormányzat

karbantartó brigádja folyamatosan gondozza a területet,
és fokozatosan bontja ki a védett öreg temetőt a bokrok
sűrűjéből. Ennek során rendbe tettük a kerítés melletti
területeket és urnafalakat és  a növényi hulladék részére
zárt  tárolókat építettünk. Elkészítettük az elektronikus
nyilvántartást.

8./ Polgármesteri Hivatal-Községháza

2013. január 1-jén megalakult a Tordasi Közös Önkor-
mányzati Hivatal. A közös hivatal székhelye Tordas,
telephelye Gyúró lett. A székhely vezetője a jegyző, a
telephely vezetője az újonnan kinevezett aljegyző lett. 
Új települési honlapot hoztunk létre, mely naprakészen
tartalmazza a településsel kapcsolatos híreket, informá-
ciókat.
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VI. Szociálpolitika

1./ Segélyezés

A képviselő-testület szociális rendeletének megfelelően
végzi Szociális Bizottsága a segélyezés feladatait. Évente
a költségvetésben biztosított keretnek megfelelő összeg
kerül felhasználásra.
Az elmúlt négy év folyamán minden évben kb. 40-50 fő
részére juttattunk élelmiszercsomagot a Segítő Szolgálat
segítségével. A rászorulóknak lakásfenntartási támo-
gatással segítettük a rezsiköltségeik csökkentését. A
nehéz helyzetbe kerülőknek átmeneti segélyt juttattunk.

2./ Szociális gondoskodás

A szociális gondoskodás településünkön szükséges for-
máját társulási formában, a kistérségi szinten a Szent
László Völgye Segítő Szolgálattal oldjuk meg. A családok
és idősek segítése mellett javasolják a szükséges segé-
lyezést és segítenek minden olyan feladat
megoldásában, amire a rászorulónak éppen szüksége
van.

3./ Munkanélküliség kezelése

Településünkön a munkanélküliek létszáma az ország
gazdasági helyzete miatt nem emelkedett. Minden
évben bekapcsolódtunk az országos közfoglalkoz-
tatásba, melynek keretében mindig maximálisan ki-
használtuk a település részére megkapott
lehetőségeinket. Az 5-15 munkavállaló folyamatosan
segített a településen lévő fejlesztésekben,
közterületeink ápolásában, fenntartásában.

VII. Önszerveződő közösségek támogatása
Település egyéb közösségei támogatás,

kapcsolattartás

A képviselő-testület pártérdektől mentesen, kizárólag a
község érdekeit szem előtt tartva végezte a munkáját.
Ehhez minden egyes képviselő felhasználja a község
különböző csoportjainak, közösségeinek segítőkész-
ségét, szellemi, anyagi erejét, elsődlegesen a község fej-
lesztése érdekében.

1./ Közrend, közbiztonság

A martonvásári rendőrség hol több, hol kevesebb lét-
számmal látja el a feladatát. Mindezek ellenére,
együttműködve a helyi polgárőrséggel viszonylag jó
közbiztonságot teremt a településen.
A polgárőrség az önkormányzat hathatós anyagi támo-

gatásával mind a nappali, mind az éjszakai szolgálatokat
folyamatossá tudja tenni. A Tordasi Polgárőrség 2014-
ben új polgárőr autót kapott uniós támogatásból.
Az önkormányzat a 10 kamerás térfigyelő rendszer
kiépítésére kapott lehetőséget egy pályázat segítségével,
melynek megvalósítása a következő ciklus feladata lesz.
A település stratégiai pontjain kerülnek kihelyezésre a
kamerák, amelynek felvételeit egy – a hivatalban elhe-
lyezett – központi szerver rögzíti majd.

2./ Sportegyesület

A község sporthagyományainak megfelelően biztosítja
a sportolási lehetőségek mind a verseny, mind a
tömegsportban. Szakosztályainak száma nem változott
az elmúlt években.
A szakosztályok működéséhez szükséges anyagi
feltételeket az önkormányzat, a tagok és a támogatók
biztosítják.
A létesítmény helyzete a labdarúgás kivételével nem vál-
tozott. A pályák a sportegyesület, a környezet és az
épület karbantartása továbbra is az önkormányzat fela-
data. Az utóbbi években a labdarúgás szakosztály
látványos fejlődésnek indult, a kormány TAO pályázatá-
nak segítségével. 2012-ben felújítottuk a lab-
darúgópálya felületét, labdafogó háló, edzőpálya
világítás épült, új sporteszközöket és felszereléseket
szereztünk be elsősorban az újraindult után-
pótlásképzés részére. Az öltözőbe fatüzelésű ener-
giatakarékos vízmelegítőt vettünk, és főállásban
kezdtünk alkalmazni egy utánpótlás edzőt. 2013-ban és
2014-ben továbbra is alkalmaztuk az edzőt a gyerekek
mellett, 2014-ben pedig a hátsó edzőpálya terepren-
dezésével folytatódott a munka. Emellett újabb sportfel-
szereléseket szereztünk be és támogattuk a gyerekek
versenyeztetését. Jelenleg mintegy 120 gyermek futbal-
lozik a Tordas SE keretein belül. Megalakult a Hangyák
Foci Tanoda, bekapcsolódtunk a Bozsik és az Intézményi
Bozsik Programba. 2014 őszétől már 4 főállású edző
segíti a futball szakosztály munkáját. Felnőtt csapatunk
2014-ben feljutott a Megye I. osztályú bajnokságba.



Tordas Község képviselő-testülete 2014. augusztus 29-
én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő dön-
tést hozta:

• megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait

Tordas Község képviselő-testülete 2014. szeptember 9-
én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő dön-
téseket hozta:

• elfogadta a 2010-2014 évek közötti gazdasági prog-
ramjának az értékelését
• módosította és elfogadta a „Tordas Községért” Köza-
lapítvány alapító okiratát
• megalkotta a közterületek elnevezésének, az elne-
vezések megváltoztatásának és a házszámozás sza-
bályairól szóló rendeletet
• döntött a Váli Önkormányzati Tűzoltóság kérelméről
• elbírálta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítására vonatkozó ajánlatokat

•  kiegészítette a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató kiválasz-
tásáról szóló határozatát 
• elfogadta az UniCredit Banknak és az Önkormányzat-
nak az OTP Bankhoz írt levelét
• elfogadta a Labdarúgó szakosztály támogatás-
növeléséről szóló kérelmét
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3./ Alapítványok, egyesületek

A megalakult, vagy alakuló civil szervezetek működését
minden esetben segítettük. A Tordasért Községért Köza-
lapítvánnyal szorosan együttműködve segítettük céljaik
megvalósítását, jelentősen nőtt a közcélok meg-
valósítása érdekében gyűjtött pénzösszeg.

4./ Egyházak

A már kiépített jó kapcsolatok ápolásáról gondoskod-
tunk. Erőnkhöz mérten mind anyagilag, mind más for-
mában segítettünk az egyházaknak, anyagilag is
támogattuk Őket.

VIII. Önkormányzati munka

Az önkormányzat munkájának segítésében, az általa
meghatározott feladatok megvalósításában, részt vevő
hivatal technikai és személyi ellátottsága jó, alkalmas fe-
ladatai, és a testület támasztotta követelmények el-
látására.

A köztisztviselők szakmai képzettsége tovább nőtt. Az
évenként megszervezett szakmai továbbképzéseken
mindenki részt vett, egy dolgozónk vizsgázik mér-
legképes könyvelői végzettség megszerzésére. A pá-
lyázatok nagy száma miatt, önálló pályázatíró státuszt
hoztunk létre.
Az önkormányzati és az igazgatási feladatok végrehaj-
tásában erősödött a kistérségi egymásrautaltság. Járá-

sok alakultak ki, melynek központja Martonvásár lett.
Megalakult a Járási Kormányhivatal, mely több, kisebb
feladatot vett át az önkormányzatoktól. A kistérség
települései között fontos az együttműködés, hiszen van-
nak közös intézményeink (Óvoda, Segítő Szolgálat),
közösen ellátott feladataink, és közösen kell
meghatároznunk a jövőbeni fejlesztési források fel-
használását.

A településen működő nagyobb gazdasági egységekkel
való kapcsolat jónak mondható.
Továbbra is nagyon jó az együttműködés a kis- és közép
vállalkozásokkal, akik megértik helyzetünket,
segítőkészek, és önállóan is képesek a falu érdekében
tevékenykedni.

Programunk értékelése kapcsán elmondható, hogy a
testület mögött az elmúlt évtizedek legsikeresebb és leg-
eredményesebb négy éve volt. Az elvégzett munkához
nyújtott képviselői segítséget ezúton is mindenkinek
köszönöm!

Tordas, 2014. szeptember 5.

Juhász Csaba polgármester

A 2011-14 közötti gazdasági program értékelését a
képviselő testület a 77/2014. (IX. 9.) számú határozatá-
val elfogadta.

Testületi Összefoglaló

Az októberi Szív Klub
az ünnep miatt elmarad.

Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás
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2014. augusztus 20.
Reggel hét. Az eső pedig egyre csak esik. Hogy lesz ebből
ma koncert, játszótér átadás, tűzijáték? Pedig éjszakába
nyúlóan építettük a színpadot is. Ki kell találnunk egy
alternatív megoldást. Mi lenne ha…? De minden tech-
nikánk itt van már a pályán, mire visszapakolunk a
művházba, már mindegy lesz. Akkor itt maradunk.
Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok jártak a fejünkben,
mikor el kezdtünk készülődni reggel. 
Egyetlen lehetőségként el kezdtük kihúzni a kábeleket,
beüzemelni a hangosítást, földíszíteni a színpadot, és
várni a csodát. Legrosszabb esetben ott van a sátor, de
hátha nem lesz rá szükség.
Így is lett. A kenyérszentelést ugyan még be kellett vinni
a templomba, nem lehetett a Sajnovics parkban tartani,
ám a játszótér átadása közben teljesen elállt az addigra
már csak szitáló eső. Az addig hunyorogva az eget és
felhőket kémlelő szemek kezdtek megnyugodni, a gye-
rekek birtokba vették a várat és az első előadók is

megérkeztek. 
Először a Maya Trió szórakoztatta, az akkor még csak
gyülekező közönséget operett és táncdalfesztiválos
örökzöldekkel.
A Kolompos koncertjére már a nap is kisütött.  Sokan
énekeltek és táncoltak együtt velük, én úgy láttam a gye-
rekek igazán élvezték.
Maksa Zoltán sok-sok év után látogatott el újra hozzánk.
Produkciójával a humor ismét megjelent a faluren-
dezvények programjában.  
A nap zenés blokkjának nyitásaként a Kelemen Kabát-
ban zenekar adott kimondottan jó kedélyű koncertet.
Egészen a tűzijáték kezdetéig táncoltatták az akkorra
már nagy létszámúvá duzzadt közönséget. 
Szerencsére idén az időjárás is nekünk kedvezett. Sem
szél, sem eső nem akadályozott meg bennünket a
rakéták fellövésében. 
Az est zárásaként hosszú idő után újra „itthon” csendült
fel a Tordas! Copy Con és zenekara nagy várakozásnak
örvendett. A már-már hazalátogató zenekar a
megbeszélt idő helyett két és fél órát játszott, és
láthatóan nem is akartak hazamenni. Történelmi pil-
lanatot jegyeztünk, Copyék eljátszották a világ leghossz-
abb Tordas számát, tizenhárom és fél percesre sikerült.
Mindent összegezve sikeresnek gondoljuk a ren-
dezvényt, külön örömmel töltött el, hogy az elmúlt alkal-
makhoz képest sokkal többen érdeklődtek a programok
iránt. Aki pedig nem tudott, vagy nem akart eljönni,
annak csak ajánlani tudjuk, hogy legközelebb csatlakoz-
zon, szép élményekkel térhetnek haza.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
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 Az én nagyszüleimnek nem sok állata volt, egy szem
lovuk volt, három tehenük, és azon kívül még birkák
voltak, és a többi háziállatok. Mikor mi itthon voltunk
gyerekek, két unokatestvérem, fiú, lány, meg én, és a többi,
akik Tordason laktak, mindig besegítettünk ezeknek az
állatoknak hol a simogatásába, hol a gondozásában.
A simogatás főleg a kis bociknál nyilvánult meg, azokat
nagyon szerettük. A birkák sokszor felzavartak bennünket
a kazal tetejére, és onnan nem tudtunk lejönni, csak
amikor este hazajöttek, és létrát tettek nekünk oda. Szóval
ilyen dolgok fordultak elő, amikor együtt volt a család.
Egyébként az itatás és etetés a mi dolgunk is volt, gye
rekeké, mert azon a részen, ahol ők laktak, felfelé, ahogy
megy a busz, ott volt a nagymamáéknak házuk, ott
nagyon mélyen volt a víz. Úgy emlékszem, hogy harmincat
lehetett a keréken csavarni, amíg egy vödör vizet felhoz
tunk. Mindig azt szoktuk mi unokák, hogy egyik este
Lackó volt a vízfelelős, a másik este mi, a kút mellett volt
egy hosszú betonvályú, azt tele kellett mindig friss vízzel
húzni meg kimosni, hogyha kiengedte a nagymama vagy
a nagypapa az állatokat, egyenesen tudtak odamenni, és
friss vizet inni. A lovak ittak először, mert azok nagyon
kényesek, nem isznak más vödréből. Utána meg a tehenek.
A vízhúzás nagy teher volt a mi vállunkon, de visszatek
intve azért mégis jó volt, mert annyira finom friss vizet
húztak ebből a kútból, hogy sokszor jó volt beleiszogatni
a vödörbe. A ház körüli munkákban is részt kellett venni,
mert a nagymama és a nagypapa nagyon sokat dolgoz
tak, nem is kértek, hanem egyszerűen megmondták, hogy
ma ezt fogjuk csinálni. Ma befogom a lovat; ma megyünk
kukoricát fattyazni. Az azt jelentette, hogy ha egy
kukoricatőnek mellékágai nőttek, le kellett vágni, és ki
dobni a sornak a szélére. És nekünk gyerekeknek kellett
azokat összeszedni halomba, és kivinni az útra, ahol állt
a kocsi, és a kocsira felrakni. És azért csináltuk szívesen,
mert amikor este lett, felmehettünk a kocsi tetejére, és
ezen a gyönyörű zöld kukoricán olyan finom volt feküdni,
és zötyögtünk hazáig. Az volt a jutalom, hogy kocsival
jöhettünk haza a fattyazásból. Úgyhogy minden ilyen
munkában, amiben kellett, részt vettünk, és amikor a
családnak a városban lévő tagjai hazajöttek aratáskor
segíteni a nagyszülőknek – akkor mi is itthon voltunk –,
és nekünk, gyerekeknek az volt a feladatunk, hogy kötelet
teregessünk. Azt jelentette, hogy a felnőttek már hajnal
ban kimentek a földre, lekaszáltak egy csomó gabonát, és

abból hosszú köteleket fontak. Ez arra kellett, hogy
amikor vágták a rendet a férfiak kaszával, akkor az asz
szonyok azt szedték marokba sarlóval. Egyegy jó öl mikor
volt, kihozták a szélére, a tarlóra, és nekünk a kötelet szét
kellett szedni, és arra a kötélre ráfektették azt a kévét,
amit learattak. A legidősebb nagymama és általában az
idősebbek tudták azt összefogni, és megcsomózni, abból
lett egy kéve, így nevezték. Tehát nekünk a kötélteregetést
kellett a vállunkon vinni, nem volt valami kellemes dolog,
de meg kellett csinálni, ha megkértek, hogy segítsünk.
Még a házkörüli munkákhoz tartozik az, ami nagyon em
lékezetes, mikor este álltunk tátott szájjal az istállóban,
hogy a nagymama hogy feji a tehenet, utána a konyhában
ott álltunk tátott szájjal, hogy ad nekünk egy kis habos
tejet. Ahol ma a Coop bolt van, ott volt a tejcsarnok, és ott
gyűjtötték össze azt a tejet, amit a háziak összeszedtek.
És akkor ott mindig beleöntötték egy hűtőbe, és kannákba
tették bele, majd felírták, hogy ki mennyi tejet vitt. Mi gye
rekek vittük, és vigyázni kellett, hogyha tele volt a kanna,
és kilötyögtettük, mert meglátta a nagymama, hogy folyik
a tej a kannának a szélén. Ilyen munkákba vontak be min
ket. 
A faluban a házak bizony mind egyformák voltak,
hosszúak voltak, kis ablakkal, és fazsindellyel. Úgyhogy
elődfordult az, hogy a nagymamáék este lefeküdtek, mert
nem tudtak azzal törődni, hogy mi hol szaladgálunk,
jövünke már, meg vacsorázni kéne, mosakodni meg
lefeküdni, hanem ránk bízták, hogy azt csinálunk, amit
akarunk, úgy el voltak fáradva. Néhány alkalommal kinyi
tottuk a fazsindelyes ablakot, és bemásztunk, majd
mosakodás nélkül feküdtünk le. Szóval ez volt a nyári
foglalkozásunk, hogy gondtalanul éltünk, azt csináltunk,
amit akartunk, és minden jó volt, minden szép volt. És
főleg az, hogy lemerészkedtünk a pincébe, és megnyalo
gattuk kicsikét a köcsögökbe rakott aludttejet, egy kis
tejfölt eszegettünk. Minden kis huncutságban benne
voltunk, de rosszat nem csináltunk. 
A viselkedés szempontjából a gyerekeké nagyon fontos
volt. Nem mondta senki sem, hogy mit csináljunk, hanem
eltanultuk a felnőttektől. Azt hogy hogyan köszönjünk
valakinek, ki az, akivel tiszteletteljesen kell bánni. Ha
valahova elmentünk, már mondták, hogy hogy köszön
jünk, hova üljünk, és mit nem szabad csinálni. Nem szok
tunk rendetlenkedni, ha elvittek minket valahova. 

Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszky Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.

Gyerekkor, iskolai évek
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A felnőttektől tanultuk meg. Ha azok illendően
viselkedtek, akkor mi is úgy viselkedtünk. De aztán amikor
kéthárom hetet már itt voltam, nagyon meguntam, aztán
volt valaki, aki innen járt be Budapestre dolgozni, és el
mentem hozzá, mondtam, hogy holnap megyek vele.
Mindig fogtam addigra egy kismacskát, és a macskával
együtt elmentem Budapestre. Aztán hamarosan elugrott
tőlem, mert babakocsiban tologattam ahol laktunk,
Városmajorban, és megunta szegény a babakocsiban.
Aztán volt, amelyik megmaradt. 

Gyerekkori játékok

- Nem volt akkor sport, játszottunk bújócskákat, spárgá-
val befogtuk, lovagolás volt, futottunk, kergettük
egymást, labdáztunk, egyszerűbb játékok voltak, nem
voltak játékaink. Nem is ismertük, hogy voltak olyanok,
aki nem volt a ligetben (Pesten), a vidéki gyerek nem lá-
tott ilyeneket.  Akkor nem volt szórakozási lehetőség,
saját magunk csináltuk az utcán. Nagy szórakozás nem
volt, nem volt abban az időben, mozi sem, Tordason volt,
Gyúrón nem volt. Újság, rádió sem volt, a háború alatt
lett több; az én gyerekkoromban nem volt.

 Kifutózni szoktunk, hottentottát játszottunk. A hotten
tottát úgy játszottuk, hogy letettük a földre a labdát, min
denki választott egy országnevet, volt egy ember, aki
kiállt, és kiáltott egy országnevet, és akinek az országát
mondta az felkapta a labdát, a többiek akkor szétszalad
tak, és valakit el kellett találnia. Volt egy játék, amit bi
linckézésnek hívtunk: egy fadarabnak kifaragtuk a két
végét, és ha az egyik végére ráütött az ember, az felpat
tant, és azt aztán elütöttük. De általában kifutót játszot
tunk. Volt ez a kockajáték (ugróiskola) amit most is
játszanak a gyerekek. Az úttestre festettük fel a négy
zeteket, és ott ugráltunk. Meg volt még a kötélugrálás.
Ilyeneket játszottunk. Játékunk nem volt, csak amit mi
saját magunk csináltunk. A gesztenyefasoron szedtünk
gesztenyét, abból csináltunk fejet, lábat… Mert akkor nem
vettek, nem is volt arra semmi pénz, hogy a gyereknek
játék legyen. Énekelni jártunk mindig, az ünnepekkor
húsvétkor sibálni jártunk, fontuk a sibát, a lányok tettek
rá szalagot, ha mentünk. Ez volt, most már itt nem divat.
Karácsonykor jártunk énekelni. Meghallgatják az Isten
igéjét? – kérdeztük. És énekeltünk. Minden házhoz men
tünk, és diót vagy két fillért kaptunk. Így múlt a gyerekkor. 

- Kimentünk az utcára, karikáztunk. Meg labdáztunk,
fogócskáztunk, bújócskáztunk, nem voltak ilyen játékok
meg ilyen mű dolgok, amik máma vannak. Mert hát

szegények voltak a szüleim, nem volt nagy pénz. Az em-
beriség akkor sokkal szegényebb volt, mint máma.
A munkával el voltunk foglalva, mert dolgozni kellett.
A szüleink kijártak a határba, nekünk kellett otthon el-
látni az állatállományt. Voltak disznók, tyúkok, szarvas-
marhák, miegymások. Azokat el kellett látni. 

 Ha nem volt munka, akkor nagyon klassz játékokat ját
szottunk. Ha csak lehetett, kint voltunk mezítláb, és
egyszerű ruhákban. Általában ilyen kis parasztos
szoknyák voltak, emlékszem, mamám varrt mindig kis hú
zott szoknyát. A legjobb játékunk volt esténként, amikor
már alkonyodott, az árok cica. Az itt lefelé, ahogy jön az
út, ki volt rakva nagy kövekkel az árok, ahol most a kis
utca sarka van, azon a részen, ott volt egy szatócsbolt is,
az az Icáéké volt, a Pintér Jenő apukájáé. Oda mentünk
le, és az volt a játék lényege, hogy a cica az árokban volt,
a többi gyerekkel pedig az árkot nekifutásból próbáltuk
átugorni. A cicának az volt a feladata, hogy aki ugrik, azt
elkapja vagy megcsapja. Ezt egész este is eljátszottuk,
mire mindenkire rákerült a sor, hogy macska lehetett.
Nagyon szívesen játszottunk még egy labdajátékot. Jó
távol állt egymástól a két csapat, és olyasmi volt, mintha
egy keverőkanál lett volna hosszú nyéllel. A labdát a
másik csapatnak kellett ütni. Mikor a labda a másik csa
pathoz ért, akkor annak, aki a labdát ütötte, oda kellett
érnie, mire a labdát visszaütik. Kifutó volt a neve ennek a
játéknak. Nagyon szerettünk menni pecázni, a fürdés
pedig mindennapos volt,mert biztosan tudjátok, volt egy
nagy tó az iskola helyén, úgy nevezték, hogy Ló folyó. Ott
fölfelé a hegyen, ahol most az Arany János utca van, ott
nagyon sok líceum bokor volt, szedtünk róla bogyókat, és
magunkat kipingáltuk, és szedtünk még egy csomót a
bogáncsból, azokat összeraktuk, és csináltunk abból is bú
torokat. Olyan jó játékokat kitaláltunk, hogy az valami
fantasztikus volt! Aztán mikor nagymama rájött, hogy jó
néhány tököt elvettünk a disznóktól lényegtelen dolgokra,
hogy besároztuk, akkor megtiltotta. Szóval a mi gyerekko
runk nagyon jó gyerekkor volt. Nem ültünk sosem a
szobában. Este akkor kellett csak bemenni, amikor nem
tudtunk mást csinálni már, mert olyan álmosak voltunk,
kint a vályúnál megmosakodtunk, nem kérdezték a
nagyszülők, hogy mosakodtál vagy nem mosakodtál, akit
ráneveltek, az úgyis megcsinálta. Úgyhogy mindegyikünk
azért elég jól megtisztálkodott. Ilyen szempontból az
akkori gyerekkor sokkal maradandóbb volt.

Folytatásban: Háború
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A legnagyobb elismerésem annak, akitől kipattant a
ragyogó ötlet, mely szerint meg kell szólaltatni azokat
az idős régi tordasi embereket, akik szerencsére még
köztünk élnek, (éljenek is még sokáig erőben,
egészségben, szeretetben) akik Tordas elmúlt év-
tizedeinek a leghitelesebb tanúi. S elismerés,
köszönet a két „végrehajtó” fiatal hölgynek, - Bokros
Lídia és Báhidszki Petra- akik nagy hozzáértéssel,
magas színvonalon tolmá-csolták a település pol-
gárainak ezeket a csodálatos emlékeket, visszaem-
lékezéseket. Azt hiszem a huszonnegyedik órában
vagyunk ahhoz, hogy összegyűjtsük azt a hatalmas
ismeret és emlékanyagot, melyet idős elődeink még
magukban hordoznak. Ennek a tevékenységnek a
megvalósítása valójában misszió, s ahhoz tudnám ha-
sonlítani, amit annak idejében Kodály Zoltán, Bartók
Béla, Vikár Béla tett a több évszázados magyar nép-
dalkincs megmentése érdekében. Nemzeti közkincs-
tárat hoztak létre, megmentették az utókor számára
a gyönyörűséges magyar dallamkincset. S amit most
Tordas két krónikáshölgye tesz, szintén értékmentés.
Ezek a visszaemlékezések a falu közkincsévé válnak.
S komoly tudásanyagot közvetítenek a ma itt élő em-
bereknek, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Ha
nincs kik lejegyezzék ezeket a régi emlékeket, akkor
ezek örök feledésbe merülnek, s múltunk egyik fontos
kincse elvész.
S, ha önkritikusok akarunk lenni, akkor bizony be kell
vallanunk, hogy sajnos, már sok ilyen falutörténethez
kapcsolódó érték elveszett.
Személy szerint nekem is nagy a lelkiismeret furdalá-
som, amiért nem jegyeztem le, amíg lehetett volna,
Bradák Pali bácsi gyönyörű meséit a falu múltjáról, s
azt a hatalmas ismeretanyagot mely ott rejtőzködött
Pali bácsi elméjében. Olyan élvezetesen plasztikusan
nem tudott mesélni senki mint ő a falu régi lakodalmi
szokásairól, az ott elhangzott vőfényi rigmusokról, al-
kalmi dalokról.
S milyen szépen énekelt! Maga volt a gyönyörűség,
magnószalagra kellett volna vennem, de mégsem tet-
tem meg. Valaki a faluból bejelentkezett nála ri-
portkészítésre, de az illető sajnos megfeledkezett
ígéretéről. Persze én is hibáztam. S ez a hatalmas
kincs, mely Pali bácsi emlékezetében rejtőzködött,
vele együtt a sírba szállt.
Legyen örök tanulság, hogy értékeinket, melyek akár
bennünk vannak, vagy körülvesz bennünket, soha ne
hagyjuk elveszni. A halogatás, a „majd”, az „ej ráérünk
arra még...” nem helyén való, ha értéket kell menteni.
Ezért is olvastam kitörő örömmel a hírt, miszerint az

emlékek gyűjtése, közlése nem áll le, hanem foly-
tatódik. S minél többet fog megtudni a ma, és a jövő
nemzedéke Tordas múltjából, annál jobban fog ra-
gaszkodni ehhez a csodálatos településhez, s a  múlt-
ból erőt meríthetünk a település további
gyarapításához, s talán mindenkiben tudatosul, hogy
a múlt értékeit illik ismerni, tisztelni, okulni belőle, s
a jelent úgy alakítani, hogy ha majd 50 év múlva, egy
akkori gyerek megkérdezi az akkorra már nagyszülő
korú mai gyerekeket, hogy: mivel foglalkoztatnak
nagymama, vagy nagypapa a ti gyerekkorotokban? S
erre Isten ment, hogy az legyen a válasz, miszerint -
„ ültünk a számítógép előtt, s nyomkodtuk a
billentyűket.”
Szerencsére ez még nem általános, de terjed! Tegyünk
róla, hogy ne így legyen, hiszen számtalan változatos
gyerekprogram kínálja magát a mai gyermekeknek is,
s ez nagyrészt tőlünk, felnőttektől függ.
Köszönet a szerkesztőnek, köszönet a kedves
krónikás leányoknak, s nem utolsósorban azoknak a
kedves tordasiaknak, akik közkinccsé teszik múltbéli
élményeiket, emlékeiket. 

Bánki Zsolt

Köszönet és elismerés

Juhász Csaba
Vasvári Pál

Képviselőjelöltek:
Albert Baláz
Derecskei János
Cifka János
Somfai Sándorné
Hajbin Tímea
Vass Árpád Elek
Vasvári Pál

Rácz József
Márki Ferenc
Bucsi István
Turda Sándor
Südi Antal
Báhidszki Gábor

"A 2014. október 12-i választáson induló jelöltek,
a szavazólap  szerinti sorrendben:

A sorrendet a Helyi Választási Bizottság sorsolás-
sal állapította meg."

Köszönettel:Matota Kornél 

Polgármesterjelöltek:
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Szeretettel köszöntök az iskola nevében minden kedves
olvasót az új tanév kezdetén. Gyorsan eltelt a nyári
szünet, ismét megkezdődött az iskolai élet. Megérkeztek
a kicsi 1. osztályosok is, szeretettel vártuk és köszöntöt-
tük őket a tanévnyitó ünnepélyen. Reméljük gyorsan
beilleszkednek, s jól érzik majd magukat a falaink
között.
Ismét többen lettünk az iskolában, most már valóban
kinőve a falakat. Megkezdődnek az iskola bővítésének
munkálatai, mindez nagyon jó hír, hiszen 250 diákunkat
kell az iskolában  elhelyezni, gondoskodni az ő oktatá-
sukról. Mindenkinek a türelmét szeretnénk kérni erre
az időszakra, bizonyára nem lesz könnyű, de a végső célt
nem szabad elfelejtenünk.
Lezajlottak a tanévnyitó szülői értekezletek alsó és felső
tagozatban egyaránt, kezdetét vette a napi feladatok tel-

jesítése. Szeptember 20-án részt vettünk a ha-
gyományos „Hangya napi” rendezvényen. A 7-8. osztá-
lyosok a koszorúzáson is, a kisebbek pedig a különböző
programokon szüleik kíséretében látogattak az iskola
udvarára.
• Október 1-jén közös megemlékezést tartunk a Zene
Világnapját, valamint Benedek Elek nevéhez fűződően
a Népmese Napját ünnepelve.
• Október 4-én műsorral kedveskedünk az Idősek Világ-
napja alkalmából a művelődési házban megrendezett
ünnepi megemlékezésen.
• Október 6-án méltó módon emlékezünk az aradi vér-
tanúkra a művelődési házban.

• Október 13-14-én fogadóórán várjuk a kedves
szülőket.
• Október 18-án szombaton (munkanap az iskolában is)
papírgyűjtést is szervezünk, kérjük támogassák az iskola
diákönkormányzatát.
• Október 22-én este szintén ünnepi műsorral em-
lékezünk a forradalom eseményeire.
• November 13-án a Magyar Nyelv napjára emlékezünk
az iskolában.
• November 15-én  iskolai bált szervezünk az Alapítvány
védnöksége alatt.

A legfontosabb eseményeket szerettük volna megem-
líteni, de legfőbb feladatunk mindezek mellett a tanulás,
a feladatok pontos teljesítése. Kívánok mindezekhez
minden diákunknak, az iskola minden dolgozójának sok
sikert, kitartást ebben a tanévben is.
A Tordasi Színjátszó Társulat ismét megkezdi
tevékenységét. Harmadik éve működünk, különböző
népi játékokkal mutatkoztunk be Tordas lakóinak. Sze-
retnénk a megkezdett hagyományt folytatni, vidám
perceket, kikapcsolódást nyújtani játékunkkal a nehéz
időkben. Ha valaki szívesen részt venne ebben a
munkában, szeretettel hívjuk és várjuk.

Somfai Sándorné

ISKOLAI HÍREK

Beszámoló

Egy kiscsoportos gondolatai

Ez a nap is eljött végre
Kaput nyit az óvoda

Fogd a kezem édesanyám
Együtt menjünk be oda.

Csak sejthetem, hogy mi vár ott rám
Sok új élmény, sok gyerek
De kicsi szivem aggódik is

Ha látom könnyes szemedet.

Nem kell félned, megszokom majd
Várnak rám a kalandok.

Ne feledd, mit Apa mondott!
Én mostantól nagy vagyok. 

Bohár Tamás



a tordasi önkormányzat lapja 2014. október                                                tordasi kisbíró

13

2014. nyarának végén, tizenkettedik alkalommal
megszervezett népzenei, néptánc és kézműves tábor
a tervezett programoknak megfelelően, sikeresen
lezajlott. 
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. Idén bővült a
résztvevők köre, hiszen megcéloztunk egy újabb kor-
osztályt, a „senior”-okat. Ez a kezdeményezés az esti
táncházakban való felszabadult együtt mulatást, a kicsik
és felnőttek harmónikus együtt táncolását ered-
ményezte. Megkapó élmény volt iskolánk hangszeren
tanuló diákjainak és tanáraiknak koncertje: furulyások

Diósi Csenge, Dénes Koppány, Szabó Levente, énekesek
Násztor Eszter, Schachay Viktória, Erdélyi Csenge,
valamint a Szikra, Tüzifa és a Gatyamadzag zenekar.
Táncanyagok, táncoktatók voltak:
Mezőkölpényi táncok (senior és a Pillikék nagy cso-
portja) oktatók: Németh Ildikó, Szabó Szilárd
Moldvai játékok és táncok (kisebb gyermek kor-

osztály) oktatók: Dr. Sándor Ildikó a Magyar
Táncművészeti Főiskola adjunktusa, néprajzkutató és
lánya Mályi Bori
Meghívott zenészek, tanárok:
Fazekasné Domak Anikó, Kovács Márton, Hegedűs
István (a tordasi művészeti iskola tanárai)
TŰZ LÁNGJA és a MAGOS zenekar 
Kézműves foglakozások: Kovács Erika kerámiaművész,
Sármássy Zoltánné tanítónő
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 

XII. „SZŰCS BÉLA” gyermek és „senior” néptánc, népzenei és kézműves
tábor TORDAS 2014. augusztus 2630. 
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Az e havi könyvajánlóban egy kortárs író regényére
szeretném a figyelmüket felhívni, ami különleges
módon kapcsolódik Tordashoz, és neves szülöttéhez,
Sajnovics Jánoshoz. Hász Róbert A Vénusz vonulása
című kötetében valós történetet használt fel: a fiatal
jezsuita tudós 1768-ban Hell Miksa udvari csil-
lagásszal indult útnak a Jeges-tengerhez, hogy ott
tanulmányozza a következő évben várható ritka ter-
mészeti jelenség, a Nap és a Vénusz együttállását. 
Az eseményt az egész korabeli tudósvilág nagy

érdeklődéssel várta, az európai uralkodók egymással
vetekedve szereltek fel és indítottak útnak expedí-
ciókat a jelenség megfigyelésére. Hellt és Sajnovi-
csot VII. Keresztély dán király hívta meg, hogy
Európa legészakibb lakott részén, Vardö szigetén
végezzék el méréseiket. 
Az esemény jelentőségét az adta, hogy bolygónk
különböző pontjain végzett egyidejű mérések révén a
csillagászoknak végre lehetőségük nyílt pontosan
meghatározni a Föld és a Nap közötti távolságot. 
A regény alapjául Sajnovics János naplója szolgált, ez
biztosította a keretet – a meséhez. Ugyanis Hász
Róbert hitvallása szerint magát mesemondónak tarja:
„Azért vagyunk mi, mesemondók, igricek, költők és
írók a világon, hogy az igazságokon túl elmondjuk az
embereknek a történeteket is.” A naplót olvasva,
megismerve a kockázatos vállalkozást, amire a két
jezsuita tudós elszánta magát, a korszakot, amelyben
ezt véghezvitték, határozta el, mindenképpen megírja
a történetét. 

Az átalakulóban lévő korabeli Európa színes for-
gataga lenyűgözi az utazót, aki vágyik az újdonságra,
de akinek szüksége van a biztonságra is – ez azonban
már csak a tordasi kastélyban töltött gyermekévek
emlékeiben létezik.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!

A tábor háziasszonya: Cselikovics Herta, a tordasi műv.
isk. titkára
Támogatók: NKA Népművészeti Kollégium, Tordas
Község Önkormányzata, Tordas Községért Köza
lapítvány
Köszönet az iskola pedagógusainak, kik folyamatosan
segítették a tábor zökkenőmentességét. A tanárok,
zenészek és a résztvevő táncosok magas színvonalú,
igényes minőségi munkájával ez évben zártuk a leg-
családiasabb, több korosztályt felölelő tánctábort.  

A tábor „lelke” Szabó Teréz mezőkölpényi adatközlő, a
Népművészet Mestere volt, ki az összes tánctanításon
részt vett, éneket tanított, táncolt, értékes tanácsaival
látta el a gyermekeket, érdeklődőket. Teri néni szál-
lásadója Török Katalin és Mayer Imre, kik több évtizede

ismerik, szeretik, segítik Teri néni egész családját.
Köszönjük önzetlen gondoskodásukat. 

A jövő évre tervezett táncanyagok:
Mérai (kalotaszegi) táncok ifjúsági és senior korosztály
Rábaközi játékok és táncok gyermek (5-10 éves) kor-
osztály

Meghívott zenekar a tábor teljes időtartamára a MAGOS
zenekar és az iskola művésztanárai.

Személyesen köszönöm azoknak az embereknek a
munkáját, akiknek szívügye a magyar kultúra továbbél
tetése, s nem tehernek érzik a tábor szervezéséhez szük
séges időt, energiát, hanem nemes szolgálatnak.

Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője
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Szeptember első napján újra gyer-
mekzsivajtól lett hangos óvodánk
épülete. Megérkeztek a már
óvodába járó gyermekek mellé az új
ovisok, a legkisebbek, kik jelenleg
21-en játszanak önfeledten a Csibe
csoportban. Velük együtt, új óvó
néni is érkezett, ki már dolgozott
óvodánkban és 28 év után visszavá-
gyott szülőfalujába. Most azoknak a
gyermekeire vigyáz, kik hajdanán az
ovisai voltak. Ő Ildi néni, Ujszásziné
Antal Ildikó gyógypedagógus, óvó-
nő, ki  Martonvásáron él családjával
és három unokájával. 

Nyáron történtek: Mesevár nap
Hagyományainkhoz híven, idén is
megtartottuk a Mesevár napot! A
Szülők hozzájárulásával paprikás
krumpli készült, amiből vidáman
falatozott az ovi apraja-nagyja. Az
Édesapákat is felköszöntöttük és
bábszínház előadással is megörven-
deztettük a kisebbeket. Ismét jól si-
került ez a nap, közösen a szülőkkel,
így reméljük a következő
évben is találkozunk!

Szeptemberi program
jainkról röviden:
• Ismételten papírgyűjtést
szer-veztünk, hogy a befolyt
összegből óvodai prog-
ramokat      valósíthassunk
meg 
• Szülői értekezletet tartot-
tunk, minden csoport szülei
számára
• A népmese napján egy
mesejáték előadásával aján-
dékozták meg az óvó nénik a
népes publikumot
Októberi tervezett program
jaink:
• Hagyományainkhoz híven szüreti
mulatságot szervezünk
• Megemlékezünk az Idősek Világ-
napjáról
• Őszcsodáló kirándulásra ké-
szülünk csoportonként
• Fogászati szűrésen vesz részt min-
den    gyermek 
• Az Állatok Világnapját tréfás fe-
ladatokkal, játékokkal tesszük em-
lékezetessé
• Az Egészséghéten fokozott figyel-
met kap az egészséges táplálkozás,
életmód 
• Megemlékezünk Nemzeti Ünnep-
ünkről 

Köszönetet mondunk a Bozsik-
program edzőinek felajánlásukért
melyből udvari játékokat vásárol-
unk, s köszönet  minden támo-
gatónknak, adományozónak, hogy
játékokkal, mesekönyvekkel, árnyé-
kolóval,… gazdagították óvodánkat,
így téve még komfortosabbá, telje-
sebbé itt tartózkodásunkat.  

Kovács Barbara: Levél a szélben

Kinézek az ablakon,
Falevél egy nagy halom!
Már a földet takarja,
A szél összekavarja.

Egy kis huncut szél
gyerekfalevelet kergetett.
Összevissza kavarta,
feldobálta magasra.

Rászórta a fejemre
,leráztam én nevetve;
feldobáltam, fel az égbe,
kapaszkodjon meg a szélbe

MESEVÁR

ÓVODA

HÍRE I
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Ujszásziné Antal Ildikó

A főhős kételyekkel, tépelődésekkel, kísértésekkel
teli lelki-szellemi utazása a gördülékeny stílusban
megírt regényben meglepő és mégis megnyugtató
véget ér.
Olvasóként részt vehetünk a Nagyszombattól Vardö
szigetéig tartó úton, és olyan kérdések boncol-

gatására késztet, amelyek időtlenek.
Éppen ez teszi izgalmassá a könyvet.

Szeretettel ajánlom, és köszönöm annak a kedves
Olvasónak, aki felhívta rá a figyelmet.

Varga Szabolcsné 
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Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit gyülekezetünk őszi alkal-
maira és rendezvényeire az alábbiak
szerint:

Programjaink a Gyúrói Evangé
likus Egyházközség új gyülekezeti
termében (Gyúró, Thököly u. 22.)
Szeptember 27.-én (szombaton)
17.00 órakor előadással egybekötött
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓN képző-
művészetet tanuló fiatalok munkáit
tekinthetik meg az érdeklődők,
valamint Kuna Ágnes festő-restaurá-
tor előadása nyomán bepillantást
nyerhetnek a restaurátori hivatás
rejtelmeibe.
Október 11.-én (szombaton) 16.00
órakor INTERAKTÍV KONCERT a
Martonvásári Fúvószenei Egyesület-
tel, ahol az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a Martonvásáron

működő együttes munkájába, meg-
ismerkedhetnek a fúvós hangsze-
rekkel és a zenekar repertoárjával.
Várjuk a kicsiket és a nagyokat egy-
aránt!
Október 26.-án (vasárnap) 9.30
órakor SZEMEREI JÁNOS a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület püspöke tart igehirdetést
gyülekezetünkben.
November 8.-án (szombaton) 15.00
órakor - "Egy ültő helyében ki-
olvasta a tibetiek könyvtárát"- Az
élet vendége című film vetítése és
beszélgetés Kőrösi Csoma Sándor
útjáról a Himalájába, Vendégünk:
SÁRI LÁSZLÓ tibetológus, író.

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Újabb szolgatárs érkezett gyülekezetünkbe, akit a gyülekezet tagjai már megis-

merhettek az elmúlt hetekben. Az ő bemutatkozó sorait olvashatjuk az alábbi-

akban.

Nagy Gergelynek hívnak, 1987-ben születtem Sátoraljaújhelyen, és az ottani re-

formátus gyülekezetben tettem konfirmációi vizsgát. Ugyanitt érettségiztem a

Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd 2008-ban felvételt nyertem a Sárospataki

Református Teológiai Akadémiára. Tanulmányaim során fél évet töltöttem

ösztöndíjasként a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A teológia tu-

dományai közül leginkább a bibliai nyelvek és a gyakorlati tantárgyak állnak

közel hozzám. 2013 nyarán kötöttem házasságot Sinkó Zsófia Annával, azóta

Budapesten élünk. Tanulmányaim zárásaként gyakornoki segédlelkészi évemet

a 2014/2015-ös tanévben végzem a Gyúrói Református Egyházközségben. 

Ahogyan eddig is, Isten kegyelméből megtapasztalhattam, nem elég az étel, mert

az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív (Zsid. 13,9). Látom, hogy az életem

során csakis ez a kegyelem tarthatott meg és vezetett el erre a helyre, ebbe a

gyülekezetbe, ahol szolgálataimat végezhetem és tanulhatom Isten dolgait. Adja

Isten, hogy mindannyiunk épülésére szolgálhasson az együtt töltött idő.

További hírek gyülekezetünk életéből:
Szeptembertől újra indulnak a már megszokott gyülekezeti alkalmak, így szer-

dánként 18 órára várjuk az érdeklődőket a Bibliakörre, vasárnap 9 órára a gyer-

mekeket, 10 órára pedig az egész gyülekezetet istentiszteletre.

Felnőtt konfirmációs tanfolyamot indítunk gyülekezetünkben. Jelentkezési

határidő: október 5. További tájékoztatást ennek részleteiről a lelkészi hivatal

elérthetőségein adunk.

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

E-mail:

gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

Honlap:

www.parokia.hu/lap/gyuro

Polgárőr beszámoló Augusztus 20 és sportnap
Szervezetünk tagjai idén is tevékenyen hozzájárultak a
falunapi események sikeres és problémamentes lebo
nyolításához. A szokások szerint felkészültünk az ese
ményre, és a várható időjárási körülmények
következtében előálló helyzetekre. Az időjárás végül
kedvezően alakult, így igen sok vendég érkezett. Csak
tájékoztatás képen idén több mint 300 autónak biztosí
tottuk a megfelelő és biztonságos be és kiparkolást, a
rendezvény leglátványosabb szakaszában, a tűzijáték
előtt és után. Ebben benne sincs a környező utcákban és
bejárókon leparkoló autók száma. Közben folyamatosan
fenntartottuk és segítettük az előadók, a pirotechnikus,
a mentő, a rendőrség és az egész település forgalmának
biztonságos és gyors mozgási lehetőségét is. A nézők
biztonságáról, és a tűzijáték megfelelő körülményeiről
mindeközben a csapat másik része gondoskodott.

A rendőri jelenlét is nagyban segítette munkánkat, hogy
probléma és rendkívüli esemény nélkül záródjon a nap.
Véleményem szerint az a jó, ha szinte észrevétlenül
végezzük segítő munkánkat, a rendezők és az egész falu
elvárásainak megfelelően.

POLGÁRŐSÉG HÍREI

Gyülekezeti élet
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Idén már 15. alkalommal rendeztük meg a sportnapot, a
focipályán, szeptember első hétvégéjén. Az idei ren
dezvényre vendégként ellátogatott Cseh István úr, a
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és Juhász Csaba
polgármester úr is.

Kellemes időben 5 csapat játszott a kispályás focitorna
keretében. A nap a kellemes kikapcsolódásról,
egészségről, pihenésről, kötetlen beszélgetésekről szólt.
Főleg rólunk, polgárőrökről, illetve az egész faluról. Az
egészség megőrzését persze nem a Polgárőr nap ha
gyományainak megfelelően fogyasztott sör és a zsíros
kenyér, hanem az aktív sport és egy egészségügyi ta
nácsadás jelentette.

A torna eredményhirdetésekor minden csapat oklevelet
és tárgyjutalmat, a győztes ezen kívül egy vándorkupát
vehetett át. A mozgás, a foci mellett szakmai cél is volt.
Több település polgárőreinek és a rendőrség dolgozói
nak szokásos és kölcsönös megismerése is célja ennek a
napnak. A jó hangulatot az estig folytatódó beszél
getések bizonyítják, amelyen tagjainkon kívül sok odalá
togató néző is részt vett.

Idén a csapatok között nem szerepelt a rendőrség, de a
kapcsolatok kiépítését kiválóan segítette az eseményen
megjelent rendőrautó. Soksok fiatal néztepróbálta a
különböző, a szolgálatos járőrök által megmutatott esz
közöket, például a golyóálló mellényt. Nagyon hasznos
nak tartjuk az ilyen együttműködéseket, mert így
megismerhetjük munkájukat, munkakörülményeiket,

amelyek segítségével igyekeznek biztosítani lakásunkat,
javainkat, egész életünket. Tudjuk, hogy nem minden es
etben élvezzük a közös társaságot (például egyegy
éjszakai igazoltatáskor), de probléma, baj esetén
legtöbb esetben hozzájuk fordulunk segítséget kérve és
remélve.

Ismételten profi egészségügyi stábot biztosított
részünkre a Szoci.

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 a 2013as adók 1%ából mintegy 170 ezer forin
tot ajánlottak fel nekünk, amelyet ezúton köszönjük meg
a felajánlóknak. A tárgyi támogatások a Andorfy Ottó el
nökkel egyeztetve, a pénzügyi támogatásokat 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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Ferdinánd esete a sós karamell szósszal
A HÍRES FERDINÁND TEKERCS:
Hozzávalók:
Tésztához: ( kb. 24 db lesz belőle)
• 80 dkg finom liszt
• 4 dkg élesztő
• 4 dl langyos tej
• 2 ek cukor
• 6 tojás sárgája (A fehérjét tedd el !)
• 8 dkg olvasztott margarin, só
Töltelék:
• 20 dkg lágy margarin
• 30 dkg cukor
• 2 csomag vaníliás cukor
Tepsihez:
• margarin
• cukor
Locsoláshoz:
• 3 dl tejszín
• 1 rúd vanília kikapart belseje + 2 ek cukor 
VAGY 2  csomag vaníliás cukor
• 3 ek cukor       

1. Az élesztőt a cukorral egy villával összetöröm és felön-
töm 1 dl langyos tejjel, majd megvárom amíg felfut.
2.  A liszthez adom a sót, majd az élesztős masszát és a
maradék tejben elkevert tojássárgákat. Az egészet jól
kidagasztom kb. 10 percig. A végén hozzáadom az
olvasztott margarint és ezzel további 2 percig dagasz-
tom.
3.  Majd az egészet egy konyharuhával letakarva meleg
helyen duplájára kelesztem.
4.  Ez idő alatt a töltelékhez a margarint és a kétféle
cukrot habosra keverem.
5. Egy kis lábosba elkezdem melegíteni a tejszínt a
vanília rudat (vagy a vaníliás cukrot) és a cukrot, elég ha
langyos. A vanília rudat félbevágom és kikaparom belőle
a vanília szemeket és beleteszem a tejszínbe. (A meg-
maradt vaníliarudat felhasználom másra: kristálycukor-
ral összedarálva vaníliás porcukrot készítek belőle)
6. A tepsit vastagon kikenem a margarinnal és
megszórom kristálycukorral.
7.  A duplájára megkelt tésztát két felé veszem és külön-
külön téglalap formájúra nyújtom (36*20cm). A töl-
teléket megfelezem és elkenem a tésztán, majd a
téglalap hosszanti oldalán feltekerem és 12 db kb. 3 cm
széles szeleteket vágok és a vágott felével a tepsibe
egymás mellé helyezem. Nem szorosan, mert még kelni
fognak. Ezt megismétlem a másik adag tésztával is.
8.  Letakarva hagyom, hogy még 30 percig keljen.

9.  Most jön a nem szokványos része a sütésnek:
a. 170 fokra előmelegített légkeveréses sütőbe teszem
és 20 percig sütöm.
b.  kiveszem és a tejszín felével mindegyik tekercset me-
glocsolom (gyorsan kell dolgozni) és 10 percig ismét
sütöm.
c. ismét kiveszem és a maradék cukros tejszínnel ismét
meglocsolom és még kb. 8 percig sütöm, amíg szép
arany barnák nem lesznek.
10.   Még melegen borítsuk ki, mert a karamellizálódott
cukor miatt később nehézkes a kiszedése. Eszköz igény:
keverő gép dagasztó karral (tészta) és keverő karral

(töltelék)
• tepsi , magasabb peremű  kb. 40*25 cm
• kisebb lábos a tejszín langyosításához

Elkészítési idő:  180 perc , de megéri

Ez a csodás, omlós kelt tészta az alaprecept. Mikor
először kóstoltam, az a  gyermekkori kakaós csiga jutott
eszembe amit az én drága Nagyimnál jobban senki nem
csinál. Olyan, de mégsem. Ez a süti puha, krémes és il-
latos a vaníliától. Kicsit "laccsos'" (ahogy a Férjem mon-
daná)  a sütés közben rálocsolt tejszíntől, és a
feltekeréskor rákent margarintól.És itt jön a csavar!
Nagyon finom, nem száraz, ám én kívánnék hozzá
valami tunkolót. Gondoltam egyet, és pirítottam 3 ek.
cukrot, felengedtem 0.5 l főző tejszínnel. Megsóztam, de
egy kicsit jobban mint amikor azt a bizonyos "csipet"-et
írja. Enyhén sósnak kell lenni. Kikeverek 2 ek.étkezési
keményítőt,és azzal sűrítem. Úgyhogy most meg is
sütöm, és felmegyek a Mamihoz. Leülünk a sparhelt
mellé, és langyosan, csak úgy tépve és tunkolva
megesszük, mint annak idején. Jó étvágyat!

Erdeiné Farkas Irén

Ide süss!
( avagy varázslatok a konyhámban)
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Október 2. Bonsai fa készítése papírból

Október 9. Ajándék tasak készítése

Október 16. Mesét olvasunk a kicsiknek és nagyoknak!

Október 30. Zöldségfaragás

Délelőttönként 10.00 ‐órától ‐12.00 ‐óráig az alaptvány munkatársainak segítségével megismerkedhetnek
az önkéntes munkával.

Délutánonkánt a kézműves programok és meseolvasás a “Jövőt Nekik is” Alapítvány önkénteseivel.

Elérhetőségünk,
ahol Sinkó Judit munkatársunk

várja az Önök megtisztelő kérdéseit:
E‐mail: onkentespont@jovotnekikis.hu

Telefon: 06‐20‐824‐3284

A fogyatékosok otthona és a település kapcsolata régóta
mintaértékű, a rendezvényeken és a közös ünnepek al-
kalmával jelenlétükkel kölcsönösen megtisztelik
egymást. Jól ismerik már az intézmény Rezeda Integrált
Táncegyüttesét és a Szivárvány zenekart is. Kevesen
tudják azonban, hogy az otthon falai közül „világklasz-
szis” sportolók is nőttek ki. Farsang Erika és Korcsogh
Györgyi most is a Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
Speciális Olimpia, Európa Játékaira utazó delegációjának
tagjai. Ők ketten asztaliteniszben folyamatosan kie-
melkedő teljesítményt nyújtanak. Erika aki az asztali-
tenisz sport szerelmese, több világ versenyen is a
dobogó legfelső fokán állt. Még Kínában is párosban
aranyérmet szerzett, pedig a kínaiak köztudottan a

legjobbak a sportágban. A kiemelkedő sportteljesítmény
nem lett volna, ha nincs mellettük egy jó tanító, egy jó
tréner. Mocsonoki Károlyné Andi, munkatársunk, a falu
lakosa, szívvel-lélekkel végzi az értelmi fogyatékosok él-
sportra történő nevelését , csakúgy mint a tömegsport
oktatását. Keze alatt számtalan sportsiker, számtalan
kiváló eredmény született már. Most először annyi szor-
galmas év után, a Speciális Olimpiai Bizottság végre a
sportolók mellé, az edzőt is utaztatja a versenyekre! Ők
hárman, 2014.szeptember 09-én indulnak Belgiumba és
2014.09.21-én érkeznek haza az Európa Játékokról.
Mire a lap megjelenik, már az Antwerpenben elért ered-
mények is megvannak, amiről a legközelebbi Kisbíró
újságban örömmel tudósítjuk majd Önöket !

Sinkó Judit

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI

Csütörtökön
a Hangya Művelődési Házban
szeretettel várunk mindenkit!

Tordasiak, akikre büszkék vagyunk!

20



a tordasi önkormányzat lapja 2014. október                                                  tordasi kisbíró

Megfoghatatlan ajándék

"Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a
kezünkbe foghatunk.
Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának."

(Gary Chapman)

Kedves Barátaink, leendő Önkénteseink!

Sinkó Judit szociális munkás vagyok a ,,Jövőt Nekik is "Alapítvány önkéntese. A tordasi
otthonban dolgozom, ahol értelmi fogyatékos felnőtt emberek élnek. Nagy szükségünk
lenne,olyan önkéntes segítőkre, akik időnként meglátogatnák azokat az embereket,
akiknek senkijük sincs. Ők azok, akik a születésüktől állami gondozottként éltek. Nem
ismerhették meg a család szeretetét, ezért csecsemő koruktól otthonról-otthonra
kerültek. Tordason révbe értek, jól érzik magukat. Szeretnénk a felnőtt fogyatékos em-
berek mellé olyan önkéntes segítőket találni, akik önzetlenül, szeretettel segítenének.

Amiben segítséget várunk. Havi, vagy kétheti alkalommal, 1-2 óra időtartamban,
beszélgetés, séta, meghallgatás, kerekesszékes személy sétáltatása. 

Tordason a Hangya Művelődési Házban, minden csütörtök délelőtt 10.00-12.00-ig
várom azokat, akik szeretnének több információhoz jutni, illetve mindazok jelent-
kezését, akik szeretnének önkéntes segítők lenni.

Elérhetőségünk:
E-mailben: onkentespont@jovotnekikis.hu

Telefonon: 06-22-467-199/126.m.
Mobil:06-20-824-3284

Speciális Európa Játékok 2. napján az egyik legküzdelmesebb úton aratott győzelem
női asztalitenisz párosunkhoz kötődik. A tordasi Farsang Erika-Korcsogh Györgyi
összeállítású duó a döntőben 0-2-es vesztes állásról hatalmasat csatázva 3-2-re
legyőzve a lengyeleket állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. 

A női asztaliteniszezők legerősebb divíziójában Farsang Erika bizonyult a legjobb-
nak, kimagasló játékot bemutatva, Korcsog Györgyi pedig egy másik divízióban
ezüstérmes lett. A két hölgy felkészülését Dobi Zoltán szakágvezető és Mocsonoki
Károlyné edző segítették.

Hajrá Tordas!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lapzártánk után érkezett a hír!

21





A tordasi tenisz szakosztály
XVII. TORDAS KUPA teniszbajnokságát rendezi

2014. október 4-én 9 órától
női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett,
valamint párosban, 14-től 99 éves korig.

Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan,
akik kedvelik és művelik valamilyen szinten a

teniszt.

Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz” !!!

Nevezési díj ebéddel és frissítővel 3 000,-Ft / fő

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán !

A verseny támogatói:
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró

BIOPATIKA-DROGÉRIA- Tordas
BOKROS VENDÉGHÁZ – Tordas www.tordasivendeghaz.hu
VIKI ABC - Tordas, Meditax-Tordas KFT (www.meditax.hu)

CARÉRA BOSCH AUTÓSZERVIZ-ÉRD M7 LEHAJTÓ ( www.carera.hu)
CIFRA PINCE - TORDAS

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

SPORTEGYESÜLET

TORDAS

MEGHIVÓ



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: 06/30-249-99-99

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

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
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