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Tárgy: A Tordas 148/1 hrsz.-ú ingatlanon nyilvántartott Tordas 
Sportközpont elnevezése 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az elmúlt, több mint 15 évben a tordasi sportpálya és környéke nagy fejlődésen ment 
keresztül. A meglévő létesítmények felújításával, korszerűsítésével, majd újabb pályák 
építésével megnövekedett a sportpályák száma. Ma már nem csak a versenysport, de a 
tömegsport az iskolai, ifjúsági sport is több területet kapott. 
Jelentős pénzügyi lehetőségek felhasználásával szinte teljesen átépült a régi sportöltöző, 
bővítésével pedig évtizedekre kellő férőhelyet és lehetőséget teremtenek a sportra vágyók 
felkészülésére, öltözésére, teremsportjára (kondi terem) és a kulturális tevékenységek 
elvégzésére. Mindezek mellett a kibővített öltöző ellátja a sporttelepre látogatók, a kulturális 
tevékenységet végzők és az őket látogatók kommunális igényeit is. 
A játszótér, a szabadtéri színpad, a felnőtt sporteszközök használati lehetőségei a 
footballpályákkal, a teniszpályákkal és öltözővel, az iskolai sporthoz szükséges kisebb 
pályákkal egy XXI. századi sportközpont kialakulását tette lehetővé. 
Egy ilyen falurész és sportcentrum már megérdemli hogy illő nevet kapjon. 
Természetesen büszkék lehetünk nagyon sok magyar sportolóra, aki hírnevet szerzett 
országunknak és az adott sportágnak, de mégis azon gondolkoztunk, hogy valami közelebbi, 
legalább is a faluban ismert névvel illessük a sportközpontot. 
 

Javaslatunk KISS ZOLTÁN-ra esett. 
 
„Az 1960-as évek végén Martonvásárról egy szőke fiatal srác jelentkezett a tordasiak közzé 
focizni. Akkor még nem tudta, hogy a sport, a foci végleg Tordashoz köti. Aktív labdarúgási 
szakasza nem volt hosszú, mert egyre többet és többet foglalkozott a neveléssel, a csapat 
szereplésével és később tudatosan a csapat edzésével. 
Az igazi falusi körülmények között elkezdett munka mindig a jobb és jobb feltételek 
megteremtésére sarkallta. A konyhakertek és a gaz között megbújó focipálya, az ettől több 
száz méterre lévő öltöző, a lavór, a hidegvíz már nem elégítette ki elképzeléseit. Társakat 
keresett és talált (Baranyai József, Serák István, Toman József, Farkas József és még 
sorolhatnám) a cél érdekében barátkozott akár az ördöggel is, de évről évre egyre magasabb 
szintet ért el az általa menedzselt sportág. 
A tordasi foci 1975-re elérkezett arra a szintre, amikor szinte egyenes út vezetett a 
korszerűbb, jobb körülményekhez. Elkezdődött a sporttelep fejlesztése, amelynek eredményét 
mindenki láthatja és befejeződött a sport, a kor követelményeinek megfelelő foci alapjainak 
lerakása. 
Az utánpótlás nevelés elkezdése, a jó szakmai munka, az iskolai testnevelés szakmai 
szintjének emelése a tordasi focit ekkor emelte fennállásának eddigi legmagasabb pontjára. 
Személye, hozzáállása nélkül szegényebbek lennénk a munkássága alatt szerzett emlékkel, 
élményekkel, és azokkal az emberekkel, akik akkor kerültek ide és ma településünk 
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megbecsült polgárai. Személye hozzájárult a község megyei, sőt esetenként országos 
hírnevéhez, ismeretségéhez.  
Álma valóra vált, keze munkája még hosszú ideig meglátszik a sporttelepen. A sportban 
egyszer fenn, másszor lenn a kerék, mégis bízunk abban, hogy a fiatal nemzedék a 
megkezdett úton haladva tovább növeli településünk hírnevét.” (Farkas János polgármester 
Sajnovics-gyűrű kitüntetési beszédéből) 
Ma sem mondhatnánk szebbet és jobbat. Kiss Zoltán, Zoli, becenevén Libás a tordasi sport 
ikonikus alakja volt. 
Még élő barátai, tisztelői és az általa edzett, ma már éltesebb korú fiúk, szeretettel gondolnak 
rá és tudják megérdemli, hogy a sportközpont a nevét viselje! 
Az ötlet nem csak az előterjesztőé, de a régi sportolókkal való beszélgetés, a sportbarátok és 
tisztelők egyetértenek e javaslattal. 
Legyen tehát a Tordas 148/1 hrsz.-ú ingatlanon nyilvántartott sportingatlan hivatalos neve: 
 

KISS   ZOLTÁN   SPORTKÖZPONT 
 

A névadás időpontjára javasolom: 2022. augusztus 20-i Szent István Napi Vidámságok 
programját. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
 
A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas 2022. június 9. 
 

 Márki Ferenc 
 képviselő 
Határozat-javaslat: 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2022. (VI. 28.) határozata 

a Tordas 148/1 hrsz.-ú ingatlanon nyilvántartott sportingatlan elnevezéséről 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tordas 148/1 hrsz.-ú 
ingatlanon nyilvántartott sportingatlan hivatalos neve 2022. augusztus 20-tól: Kiss Zoltán 
Sportközpont lesz. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. augusztus 20. 


