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T Juhász Csaba polgár-

mester beszéde  
az augusztus 20-i  
ünnepségen
Néhány év kihagyás után ismét a korábban hagyomá-
nyos módon gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljünk és 
emlékezzünk az államalapító, országépítő, első koronás 
királyunkról, Szent Istvánról.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a falunapon, 
Puconci küldöttségét, Ludvik Novak zupan (polgármes-
ter) urat, Bánk küldöttségét, Torma Andrea polgármester 
asszonyt, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

A gyerekműsor után fordítsuk komolyabbra a szót, mert 
nem csak ünnepelni jöttünk ma ide, hanem emlékezni is. 
Emlékezni arra, hogy egyáltalán itt lehetünk. Emlékezni 
arra, hogy volt egykor valaki ezer évvel ezelőtt, aki úgy 
gondolta, hogy ne olvadjunk bele semmilyen nemzetbe és 
ne csak egy nagyobb nép része legyünk, hanem legyünk 
önállóak, mi magyarok Európa közepén. Igen, Gézafia 
István királynak kellett kiimádkozva felvállalnia ezt a 
döntést, mely meghatározó lett nemzetünk életében. 
Belső, véres harcok után kellett új országot építenie intéz-
ményekkel, templomokkal, szervezetekkel közigazgatás-
sal, törvényekkel és Szent Koronával. 

Hitet, közös célt kellett adnia az embereknek, hogy 
megértsék mindez jó és őértük van. Igen, nem ment 
áldozatok nélkül, voltak, akik rosszul jártak, voltak, akik 
kevésbé, és sokan voltak, akiknek jobb lett. Olyan dön-
tést sohasem lehet hozni, hogy mindenkinek jó legyen, 
de mindig a közösség, a nemzet érdekét kellett és kell 
nézni. Az idő pedig megmutatta, hogy nem volt hiába-
való a munkája. Jöttek erősebb népek, voltak rabigák, 
háborúk, és mi mégis itt vagyunk, ahol Szent István az 
Országunkat megalapította.

Ma sem könnyű a helyzetünk, amikor népvándorlás, 
szomszédos háború, érdekek által irányított gazdasági 
folyamatok és a természet szélsőséges viselkedése hatá-
rozzák meg az életünket, okoznak problémákat. Nehéz 
az ilyen időkben is jó döntéseket hozni, nehéz ezeket 
elfogadni, de ilyen nehézségek mindig voltak és lesznek. 

Viszont pont ilyenkor kellene jobban összefogni, elfo-
gadóbbnak, toleránsabbnak lenni, és hinni abban, hogy a 
problémákat meg tudjuk oldani. Ahogy elődeink a múlt-
ban, úgy mi is túl tudjuk élni a nehéz időszakokat. Az 
ilyen helyzetekben derül ki, hogy kik azok, akiknek csak 
a hangjuk nagy, akikre valóban lehet számítani és kik 
azok, akik akadályozzák a továbbjutást.

Ezer évvel ezelőtt Szent István a hasonló nehézségek 
miatt és a jövő érdekében felajánlotta országát Szűz 

Máriának, Magyarok Nagyasszonyának. Mert felülről 
jövő segítség nélkül nehéz megtalálni a helyes utat. Mert 
ez ad erőt ahhoz, hogy az emberek javára történjenek a 
dolgok. Nem mindig tökéletesen, de az ő érdekükben. 

Ha körülnézünk láthatjuk, hogy egyre kifordultabb 
világban élünk, melynek közepe sajnos az önző ember, 
akinek lassan mindent lehet. Most is szükség lenne nem-
csak az országunk, Európa, hanem az egész világ felaján-
lására, rábízva magunkat a Teremtőre. Vele együtt kel-
lene dolgoznunk, mert a fáradozást nem úszhatjuk meg, 
a munkát nekünk kell elvégeznünk.

Így éljünk másokért, segítsen bennünket a hit és a 
remény, tegyük a jót egymásért, és szeretettel a szívünk-
ben lendüljünk át a nehézségeken. Építsük tovább együtt 
országunkat, településünket, nemzetünket!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Sajnovics-gyűrű Díj
Az idei évben a Képviselő Testület többsége úgy 
döntött, hogy Derecskei Jánosnak ítéli oda a Saj-
novics-gyűrű Díjat.

Derecskei János 1991-ben került a településre, 
mint a Fajtakísérleti Állomás vezetője, majd ide is 
költözött családjával.

Kezdeményezője, szervezője volt a Hangya 
Napoknak, a terménykiállításoknak. Régóta tagja 
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Köszönet  
az elismerésért!
Nehéz szavakba foglalni milyen csodálatos és 
leírhatatlan érzés volt, s most is az, amikor Márki 
Ferenc barátunk tájékoztatott, hogy a felépült 
új sportlétesítményt a 18 éve elhunyt, szeretett 
Testvéremről, Kiss Zoltánról fogják elnevezni, és 
egy márvány emléktáblát is elhelyeznek emlékére 
augusztus 20-án az épület oldalán. 

Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, 
a Sportegyesületnek, minden kedves Barátnak és 
Ismerősnek ezt a döntést, hogy 18 év elteltével 
még mindig ilyen szeretettel gondolnak rá.

Nagyon jó volt találkozni a régi Barátokkal és 
emlékeket felidézni ezen a felejthetetlen délutá-
non, s részt venni ezen a csodálatos ünnepségen.

Nagyon szépen köszönöm, hálás üdvözlettel:
 � Kiss Ella

a Tordasi Polgárőrségnek. 1998-2002 között, majd 
2018-ban, két ülés erejéig a képviselő-testület tagja 
is volt. Aktívan részt vesz a Tordasi Nyugdíjas Klub 
életében, sokáig szereplője volt a helyi színjátszó kör-
nek, több éven keresztül szerepet vállalt az öreghegyi 
Orbán-napi rendezvény szervezésében és a testvérte-
lepülésekkel való kapcsolattartásban.

Aki jelen volt az ünnepségen hallhatta és láthatta 
a díjazott reakcióját, akinek kérésére az unokáinak 
adtuk át a díjat. Ezt követően az alábbi email érkezett 
az önkormányzathoz:

„Tisztelt Polgármester úr.

A nem várt esemény megtörtént. DE!
A munkásságom a faluért tett elismerés számomra az 
lenne, Ön és képviselőtársai Díszpolgári elismerést 
adományoznának.
Ok: Megmentettem a falut egy óriási környezet rombolástól 
és szennyeződéstől.
Nem valósult meg az agyagbánya nyitás, téglagyár építés.
Ön a karrier építését enélkül is tovább folytathatta.

Tisztelettel: Derecskei János”

SPORTKÖZPONT  
ELNEVEZÉSE
A Képviselő-testület a június 28-i ülésén egyhangúan úgy 
döntött, hogy a sportpályákat és a sportöltözőt magába 
foglaló 148/1 hrsz-ú ingatlan neve a 2022 nyarától Kiss 
Zoltán Sportközpont lesz. Kiss Zoltán (becenevén Libás) 
a tordasi labdarúgás egyik ikonikus alakja volt. Az 1960-
as évektől előbb játékosa, majd edzője volt a tordasi foci 
csapatnak. Az ő és társai munkásságának eredményeként 
elkezdődött a sporttelep fejlesztése, az utánpótlás neve-
lés és a jó szakmai munka által a tordasi foci felemelke-
dése. 1999-ben a Képviselő-testület „Sajnovics-gyűrű” 
Díjat adományozott neki. 

A névadó ünnepségre 2022. augusztus 20-án került sor a 
Tordasi Falunapon, ahol Farkas Örs a Tordas SE elnöké-
nek rövid beszéde és Márki Ferenc képviselő által tartott 
méltatást követően, Farkas Zsolt technikai vezető és Kiss 
Ella, Kiss Zoltán testvére avatták fel és koszorúzták meg 
az emléktáblát. 
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TORDASI REPOHÁR
Idén, az augusztus 20-i rendezvényünk alkalmával, 
a környezetünk védelme érdekében bevezettük a 
tordasi repoharat. 

Hogy mi is az a repohár?
Egy erős műanyagból készült, többször használ-

ható pohár, melyet egyre több rendezvényen, feszti-
válhelyen, stadionban vezetnek be az egyszerhaszná-
latos műanyagok helyett.

A poharak használata jelenleg kétféle rendszerben 
működik: a betétdíjas és a token-rendszeres (ahol a 
poharak visszaváltásakor egy tokent kap az illető, 
amit később újra pohárra válthat). 

A Tordasi Falunapon a Macska Panzió büféjében, a 
náluk vásárolt italokat repohárból fogyaszthatták a 
vendégek, illetve az önkormányzat pavilonjában is 
külön megvásárolható volt. Örömünkre nagy sikere 
volt az egyedi, Tordas címeres és logós pohárnak, 
hiszen 101 db poharat vásároltak meg a pavilonunk-
ból és közel 400 db-ot a büféből.

A poharakat érdemes megtartani, nem csak emlékbe, 
hanem reményeink szerint, következő rendezvényeinkre is.

Aki lemaradt erről, vagy további poharakat sze-
retne vásárolni, az megteheti a Községházán, ügyfél-
fogadási időben a pénztárban. 

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ PADOK A  
BUSZMEGÁLLÓKBAN
A sok pályázat mellett saját erőből is fejlesztjük, csinosítjuk 
településünket. Így került ki két pad és négy virágtartó a falu 
központjában lévő buszmegállókba, melyek segítenek a buszra 
várásban és a virágokkal örömtelibbé teszik a napunkat. 
Köszönjük a megvalósításban résztvevők munkáját!

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ KÜLTÉRI ZUHANY 
A SPORTCENTRUMBAN
Az előző meghibásodása miatt egy új zuhanyzó került 
telepítésre a strandröplabdapálya mellé. A belőle kifolyó 
víz NEM IVÓVÍZ. 

A zuhany csöpögése természetes, hiszen a szerkezet-
ben felmelegedő víz tágul.

A zuhany mögötti kék csapokhoz kérjük, ne nyúljanak, 
kivéve, ha a zuhany meghibásodik és emiatt folyik a víz. 
Ez esetben kérjük, zárják el azt a csapot melyre csatlako-
zik a zuhanyzó!

Köszönjük, hogy megfelelő odafigyeléssel sokáig tudjuk 
használni ezt az eszközt!

 � Juhász Csaba polgármester

TORDAS KÖNYV  
ÁTVÉTELE
2014-ben készült el településünk újabb helytörténeti 
könyve, mely a helység első írásos említésétől (1270) 
kezdve mutatja be Tordas történelmét, életét egészen 
a 2013-as jelenig. 
Minden tordasi, állandó lakosú háztartás jogosult 
1 db Tordas könyvre, melyet a legtöbben 2014-ben 
megkaptak, az újonnan beköltözöttek pedig szintén 
igényelhetik a községházán, előzetes egyeztetés alap-
ján a +36 30 570 7272 telefonszámon vagy a hiva-
tal@tordas.hu e-mail címen.

 � Juhász Csaba polgármester
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DIÁKMUNKA 
Idén 3 tanuló dolgozott az önkormányzatnál nyári 
diákmunka keretében. Munkájuk során levágták és kis 
csokrokba kötötték a közterületi levenduláinkat, melye-
ket a helyi intézményekből bárki hazavihetett. Emel-
lett lecsiszolták és átfestették a művelődési ház előtti 
padokat, oszlopokat; szórólapokat hordtak ki; valamint 
a hivatal életébe is besegítettek, iratok rendezésével, 
adminisztrációs feladatokkal. 

Köszönjük munkájukat, hogy mindezek által hozzájá-
rultak településünk szebbé tételéhez!

SPORTPARK  
KÖRNYÉKÉNEK  
RENDEZÉSE
Július végén elkezdődött a sportpályára elnyert pályáza-
toknak a kivitelezése. 

Ennek keretében először a kondipark köré épültek ki a 
járdák, a padok, a pergolák és az ivókút. Ezután a spor-
töltöző köré épült meg a járda és a hátsó részen a murvás 
parkoló. Majd elkészült a szabadtéri színpad mellett is az 
új járda, a sportpálya Petőfi úti kapujához és a teniszpá-
lyák melletti járdához.

Augusztus 20-án, a falunapi rendezvényünkön már 
mindezeknek együtt örülhettünk, azonban az átadás 
előtt még hátra van a járdák környezetének rendezése, a 
növényültetés (mely már nem a pályázati forrásból fog 
megvalósulni).

Ugyan nem pályázati forrásból, de időközben kicserélésre 
került a játszóvár melletti asztal és padok is.

 � Juhász Csaba polgármester

FORGALMI REND  
VÁLTOZÁS
Köztársaság út - Kölcsey u. kereszteződés

A Budapest-Balaton kerékpárúttal kapcsolatosan 
kialakult forgalom miatt, augusztus elején egy 
elsőbbségadás tábla került kihelyezésre a Köztársaság 
út - Kölcsey u. kereszteződésbe. 

Mivel korábban a Kölcsey u. vége köves út volt, így 
a Köztársaság út volt a felsőbbrendű. Éppen ezért a 
Bu-Ba terveibe sem került bele a tábla kihelyezése, 
így az önkormányzatnak kellett elhelyezni azt. 

Ezért mostantól a korábbi forgalmi rendnek meg-
felelően, a Kajászó felől érkezőknek van elsőbbsége 
a Köztársaság úton!

Kérjük vegyék figyelembe, ha arra közlekednek!
 � Tordas Község Önkormányzata
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Az alábbi álláslehetőségekre keresünk munkatársakat:

KARBANTARTÓ-PARKFENNTARTÓ-GÉPKE-
ZELŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkor-
mányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: polgarmester@tordas.hu

ÓVODAPEDAGÓGUS állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordasi Mesevár 
Óvoda 2463 Tordas, Szabadság u. 134.

SZAKÁCS, ÉLELMEZÉSVEZETŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkor-
mányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: jegyzo@tordas.hu

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkor-
mányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: polgarmester@tordas.hu

Részletek: https://tordas.hu/allaslehetosegek/

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

ÖNKÉNTESEKET  
KERESÜNK KISBÍRÓ 
TERJESZTÉSÉRE,  
SZÓRÓLAPOZÁSRA
Szeretnél tenni a településünkért?
Szívesen járnád Tordas utcáit?
Szükséged van 50 óra közösségi szolgálatra?
Segíts nekünk havonta egyszer a Tordasi Kisbíró és/vagy 
a piacos szórólap kihordásában!

Az alábbi utcákba keresünk önkénteseket:
Kisbíró kihordására:

 � Somogyi Béla utca
 � Vajda János utca
 � Rákóczi utca

Szórólapozásra:
 � Szabadság út eleje 
 � Arany János utca
 � Hangya sor
 � Vörösmarty utca
 � Jókai utca
 � Gárdonyi utca
 � Széchenyi utca
 � Gyúrói út
 � Csillagfürt lakópark

Diákoknak az 50 óra közösségi szolgálat keretein 
belül is le tudjuk igazolni, de nem csak diákok jelent-
kezését várjuk.
További részletek és jelentkezés: kultura@tordas.hu

 � Tordas Község Önkormányzata

LEZÁRULT A 2022-ES 
SAJNOVICS PÁLYÁZAT
Második alkalommal hirdettük meg idén a Sajnovics 
pályázatot, melynek során a résztvevőknek Sajnovics 
Mátyás (Sajnovics János nagyapja) végrendeletének kéz-
iratát kellett digitalizálniuk. A csekély létszámú pályázók 
eredményes, igényes pályamunkákat adtak be.
Idén a sorsolás helyett az apró hibák száma alapján 
döntöttünk. Ennek alapján a vásárlási utalványokat Sül-
ler-Torma Villő és Káró Adrienn nyerték, illetve az eredeti 
dokumentum laminált másolatát.
Köszönjük a megfejtéseket, gratulálunk a nyerteseknek és 
minden résztvevőnek!
Honlapunkon elérhető a digitalizált változat és Saj-
novics Mátyás teljes végrendelete: https://tordas.hu/
sajnovics-palyazat/
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  
DÖNTÉSEK

2022. JÚNIUS

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. június 
21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén:

 � megválasztotta:
 � a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági 

és Sport Bizottság tagjának Albert Balázst;
 � a Pénzügyi Bizottság elnökének Farkas Zsoltot, a Kul-

turális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének 
Völgyi Zoltánt;

 � a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tag-
jának Szakmáry Zoltánt.

 � lezárta a településrendezési eszközök módosításának 
véleményezési szakaszát (a 10/11 hrsz.-ú ingatlanon a 
Kölcsey utcára bekötő út).

 � úgy döntött, hogy lakásbérleti szerződést köt Mezei 
Judittal és Győri Mariannal.

 � támogatta a családi bölcsőde építését. A családi bölcső-
de építéséhez nyertes pályázat esetén felajánlja megvé-
telre 5 millió forint vételárért a Tordas Község Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Tordas 485 hrsz.-ú kivett 
gazdasági épület, udvar megnevezésű 1234 m2 területű 
ingatlanát.

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. június 
28-án tartott rendes nyílt ülésén:

 � elfogadta a település egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót;

 � elfogadta a Tordasi Mesevár Óvoda 2021/2022-es ne-
velési évről szóló beszámolóját;

 � nem járult hozzá a 2463 Tordas, Gyúrói 51. szám alatti 
ingatlanon a haszonállat tartáshoz és ezért nem mó-
dosította a Helyi Építési szabályzatról szóló 19/2018. 
(XI. 12.) önkormányzati rendeletét;

 � levette napirendjéről a 2021. évben végzett körzeti 
védőnői munkáról szóló beszámolót és az augusztusi 
képviselő-testületi ülésén tárgyalja;

 � elnapolta a 2022. augusztus 30-i ülésére a Sajnovics 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2021/2022-es tanévről szóló tájékoztatóját;

 � úgy döntött, hogy 2022. december 31-i határidővel készül-
jön előterjesztés a képviselők javaslataival a gépjárművek 
közterületen történő tárolásával kapcsolatban a közterü-
let rendeltetéstől eltérő használatról, valamint közterület 
használatáért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítására;

 � úgy döntött, hogy 2022. szeptember 1-től nem köt 
lakásbérleti szerződést Oláh Ildikóval és Bálintné Mi-
lánkovics Olgával;

 � támogatta azt, hogy az Önkormányzat részt vegyen 
a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dó pályázaton;

 � úgy döntött, hogy a Tordas 148/1 hrsz.-ú ingatlanon 
nyilvántartott sportingatlan hivatalos neve 2022. au-
gusztus 20-tól: Kiss Zoltán Sportközpont lesz;

 � lezárta a Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2022 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lanok fejlesztése - 2022” felhívású pályázat Tordas, 
Sportpálya közösségi tér kialakítása tárgyú beszer-
zési eljárást. Az eljárás nyertesének Hornyák Útépítő 
Kft. ajánlattevőt hirdette ki;

 � ismételten úgy döntött, hogy támogatja az új csalá-
di bölcsőde építését. A 3 csoportos családi bölcsőde 
építésének támogatására kiírt “Gyermeknevelést tá-
mogató humán Infrastruktúra fejlesztése” című pályá-
zati támogatás elnyerése esetén felajánlja a Tordasi 
Bölcsőde Nonprofit Kft. részére megvételre 5 millió 
forint vételárért a Tordas Község Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Tordas 485 hrsz.-ú belterületi 1234 
nm területű ingatlanát. Egyúttal a 106/2022. (VI. 21.) 
határozatát visszavonja.

 � felkérte a polgármestert, hogy mérje fel a Tordas 
485 hrsz.-ú belterületi ingatlan közúttal történő ösz-
szeköttetésének lehetőségeit. Felhatalmazta a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
tárgyalások lebonyolítására és felkérte, hogy tegyen 
javaslatot a megvalósításra.

 � úgy döntött, hogy árverés keretében ajánlatot kíván 
tenni a Tordas 2401/1 hrsz.-ú kivett út megnevezésű 
ingatlanra. Felkérte a polgármestert, hogy a kikiáltási 
ár 50%-ának megfelelő összegre, azaz 150 000 Ft-ra 
tegyen ajánlatot;

 � úgy döntött, hogy „A külterületi helyi közutak fejlesztése” 
című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott 
pályázathoz a projekt megvalósítása kapcsán kötele-
zettséget vállal a 33.000.000 Ft-ra megnövelt önerő 
elkülönítésére, melyet saját forrásból biztosít a 2022. 
évi költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére.

Rendeletek

 � elfogadta a Környezetvédelmi Alapról szóló Tordas 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét;

 � módosította az 
 � étkezési térítési díjakról szóló 10/2021. (VII. 28.) 

önkormányzati rendeletét,
 � a képviselő-testület által alapított kitüntető címekről 

és díjakról szóló 7/2006.(V.24.) önkormányzati rende-
letét, valamint
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 � Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2021. (I. 28.) önkormányzati 
rendeletét;

 � hatályon kívül helyezte Tordas Község Önkormány-
zatának a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 18/2015. 
(XI. 25.) önkormányzati rendeletét.

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. június 
28-án tartott zárt ülésén:

 � úgy döntött, hogy 2022. augusztus 20-án Tordas Köz-
ség Önkormányzat „Sajnovics-gyűrű Díj” kitüntetést 
adományoz Derecskei János részére. 

2022. JÚLIUS

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. július 
27-én tartott rendkívüli nyílt ülésén:

 � úgy döntött, hogy az „Út, híd kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 
– 2022” felhívású pályázat „Tordas, Rákóczi-Petőfi 
összekötő út építése” című projekt megvalósításához 
szükséges 2.999.547 Ft önerőt biztosítja.

 � lezárta a „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, ví-
zelvezető rendszer építése/felújítása – 2022” felhí-

vású pályázat „Tordas, Rákóczi-Petőfi összekötő út 
építése” című projekt beszerzési eljárását. A beszer-
zési eljárás nyertesének a Hornyák Útépítő Kft.-t 
hirdette ki.

 � döntött a Tordas 9, 117 és 598 hrsz.-ú ingatlanok (Sza-
badság út, Köztársaság út, Petőfi út) megosztásának 
jóváhagyásáról és az önkormányzati tulajdonba véte-
lüknek elhatározásáról szóló 117/2021. (X. 26.) határo-
zat módosításáról. 
A telekalakítás után kialakuló 9/1, 9/2, 9/3, 117/1, 
117/2, 117/3, 598/1, 598/2, 598/3 helyrajzi számú 
helyi közút járdaként funkcionáló ingatlanok tulaj-
donjogát Tordas Község Önkormányzat a közúti köz-
lekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdé-
sében foglaltak alapján térítésmentesen tulajdonába 
kívánja venni.

Rendeletek

Módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2018. 
(XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét (a Kölcsey 
Ferenc utcai lakók kérésének megfelelően).

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: 
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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AUGUSZTUS 20.  
FALUNAP

„Remélhetően, jövőre már a megszokott helyszínen, a 
sportpályán, hasonló, remek hangulatban, mosolygós, 
agilis családokkal, nagyszínpaddal, látványos tűzijá-
tékkal ünnepelve találkozhatunk újra augusztus 20-án, 
Falunapunkon, Szent István ünnepén!” – Ezzel búcsúz-
tunk 2021-ben a kedves közönségtől a falunapi rendez-
vényen. Lám, sikerült! Szabadon, a megszokott módon 
ünnepeltünk. Bár az időjárás még próbára tett minket, 
de mi bíztunk, hogy az eső eláll és délutánra szép időnk 
lesz. Jól tettük, hogy nem adtuk fel, hiszen egy fantasz-
tikus délután és este kerekedett. Délelőtt még a Hangya 
Művelődési Ház falai közé szorultunk, ahol ökumeni-
kus emlékezéssel, kenyéráldással indítottuk a napot. 
Itt már üdvözölhettük testvértelepüléseink delegációit 
Puconciból, Bánkról, akik aztán az egész nap folyamán 
velünk ünnepeltek. Délután a színpadi műsorok előtt 
már megérkeztek a kereskedők termékeikkel, illetve az 
önkormányzat jóvoltából a kosaras körhinta ingyenesen 
várta a gyermekeket a szórakozásra. A produkciókat a 
legkisebbeknek egy PENGŐ-BONGÓ gyermekműsorral 
indítottuk, majd jókat nevettünk SOMOGYI ANDRÁS 
humorista „beszólásain”. Megtekinthettük a GOLDEN 
TIGERS kung fu iskola bemutatóját, melyet két kon-
cert is követett. Először SUB BASS MONSTER lépett a 
színparda, illetve Szabi a maga közvetlenségével a nézők 
közé is. Majd HAUBER ZSOLT újrajátszotta a Bonanza 

Banzai legnagyobb slágereit. A koncertek után még töb-
ben lettünk az új, de mégis megújult sportközpont terü-
letén. Elérkezett a várva várt tűzijáték, mely valóban, a 
zenével teljes összhangban megkomponálva nagyon szép 
volt. A napot a PARTYARTS SHOWBAND zárta slágere-
ivel, tánccal, jókedvvel, fergeteges hangulattal.

A szórakoztató műsorok közben egy nagy eseménynek 
lehettünk részesei. Juhász Csaba polgármester úr ünnepi 
beszédét követően a Sajnovics-gyűrű Díj átadására került 
sor, melyet idén DERECSKEI JÁNOSNAK ítéltek oda. 
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!

Ezt követően pedig a nap csúcspontjaként a megújult 
sportközpont névavatója következett, valamint a névadó, 
KISS ZOLTÁN emléktáblájának leleplezése, melyet Kiss 
Ella és Farkas Zsolt avattak fel. 

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bár-
milyen formában is segítette munkámat, hozzájárult 
a nap sikerességéhez! (Teljesség és sorrendiség igénye 
nélkül: a képviselő-testületnek, az önkormányzat min-
den dolgozójának, az önkormányzat brigádjának, Máté 
Ágnes kollégámnak, Fazekas Attilának, Völgyi Zoltánnak, 
Tóth Gábornak, Tordas SE-nek, a Martonvásári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, a Feldhoffer kertészetnek, a Váradi 
mentőszolgálatnak, a TO-KEN biztonsági szolgálatnak, 
a segítőimnek, a Macska étteremnek, az előadóknak, a 
szolgáltatóknak, a Pyro-1 cégnek, a hangtechnikusoknak) 

Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, részt vettek a ren-
dezvényen! Reméljük sikerült mindenkinek kiszabadul-
nia a hétköznapok problémáiból és jól éreznie magát!

 � Fazekasné Domak Anikó

Fotók: Milichovszky Emőke
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NÉGY ÉVE TORDASON 
A gerinctorna jótékony hatásai

Vajon miért jó a gerinctorna?
Mert ötven év felett szükség van rá, ezt mondják a 

szakemberek. Segíthet, hogy ne fájjon a derék. Legalább 
ennyi mozgásnak csak jótékony hatása lehet. 

A Hangya Művelődési Házban egy lelkes, ma már 
nem is annyira kis csapat, keddenként élheti meg ezt a 
komplex mozgásformát, amely életünk számos terüle-
tére változást hozhat. 

A gerinctorna az egész testre és ezen keresztül a lélekre 
is hat, befolyásolja mindennapjainkat, erősebbé, kitar-
tóbbá és mozgékonyabbá tesz.

Egy jól felépített és megfelelően kivitelezett gerinctor-
nának sokféle pozitív hatása van.

Most azokat a kézzelfogható, könnyen tapasztalható 
eredményeket szeretném leírni, amelyeket kitartó mun-
kával minden további nélkül játszva elérhetünk. 

Nézzük sorra, mit is várhatunk a rendszeres keddi óráktól.

 � Hátfájásunk enyhülése
A felborult izomegyensúly helyreállításával, a gyenge, 
összezsugorodott izmok megnyújtásával, az anyagcsere- 
és energiaellátás helyrebillentésével enyhíthetjük a nép-
betegségnek számító hátfájást. 
Ha mindehhez rendszeresen erősítünk is, a has- és 
hátizmok megmunkálásán keresztül már nagyon sokat 
tettünk azért, hogy hátfájásunknak, illetve a lumbális 
és nyaki gerincszakaszok deformitásából adódó egyéb 
panaszainknak búcsút inthessünk.

 � Helyes testtartás
A gerinctorna formálja alakunkat, megváltozik a testtar-
tásunk az edzések hatására. 

 � Erősebb izomzat
A gyakorlatok nagy része jól megdolgoztatja az izom-
zatot. Néhány hét elteltével már észlelhetjük, hogy 
bizonyos izmaink, amelyekről eddig nem is tudtunk, 
mégis csak léteznek, nem tűntek el, sőt feszesebbek, 
keményebbek lettek. 

 � Rugalmasabb izomzat
Az órákon a nyújtásnak is nagy figyelmet szentelünk, 
melynek következtében az izmok egy kicsit megnyúlnak, 
rugalmasabbá válnak, így mozgásunk is megváltozik, 
kecsesebb lesz. Nem az a lényeg, hogy izmot építsünk, 
csak úgy, önmagáért, mint egy testépítő, hanem, hogy 
a tudatos izomépítéssel megerősödjünk, a nyújtásoknak 
köszönhetően izmaink szálkássá, rugalmassá váljanak, 

Az MTV 1- adásában is szerepeltünk

Az aranycsapat
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és így elkerüljük a ránk leselkedő, rossz mozdulatokból 
adódó baleseteket.

 � Laposabb has
A kitolt has egyik oka nem a sok sör, hanem a gyenge has 
izomzat, és ebből adódóan a rossz testtartás. Meg kell 
erősíteni a mélyhasizmokat, leadni néhány kilót és rend-
szeres hasizom-erősítő gyakorlatokat végezni.

 � Hajlékonyabb test
Amint elkezdjük helyreállítani az izomegyensúlyt, a 
gyenge izmokat erősítjük, az összezsugorodott izom-
zatot vagy a nagy terhelésnek kitetteket pedig nyújtjuk, 
megnövekszik az ízületek mozgáspályája, magunkhoz 
képest lazábbak, rugalmasabbak leszünk. 

 �Testtudatosság
A gyakorlatok úgy épülnek fel, hogy egyre növeljék ben-
nünk a testtudatosságot. Eleinte a legegyszerűbb gyakor-
latra is nagyon kell koncentrálnunk, de később már élve-
zettel végezzük azokat a bizonyos összetett, akár tánchoz 
is hasonlítható gerinctorna gyakorlatokat. Mindez pedig 
segíti a test és lélek egyensúlyának megteremtését, a har-
monikusabb mozgás pedig egész személyiségünkre kihat, 
természetesen módon növelve az önbizalmunkat.

 � Egyensúly
Az egyensúly fejlesztése minden életkorban kifejezet-
ten fontos, felnőtt, sőt idős korban is javítható, az élet 
minden területén hasznosítható. Az egyensúly elvesz-
tése nagy veszélyforrás, ezért is kap kiemelt szerepet, 
ezen képességünk fejlesztése gerinctorna-órákon. 
Megfelelő egyensúly birtokában, akár a legváratlan-
abb, leglehetetlenebb helyzetben is képesek vagyunk 
elkerülni a baleseteket. Izmaink megfeszítésével meg 
tudjuk tartani gerincünket, törzsünket, megelőzhetjük 
a sérüléseket.

 � Erőnlét
Mint minden sporttevékenység, a gerinctorna is 
növeli terhelhetőségünket, izomerőnket. Mivel nem 
egy hétköznapi „tornaóráról” van szó, olyan izmokat 
is megmozgatunk, melyekről már rég el is feledkez-
tünk, hogy vannak. 

 � Energiabomba
A gerinctorna növeli energiaszintünket, javítja ked-
vünket. Ezt tanúsíthatja mindenki, aki már eljött 
hozzám. Nem fáradtságot, hanem megújult ener-
gia-szintet hoz ez a torna.

Szeretettel várok minden kedves régi és új gerinc tornászt 
a Hangya Művelődési házba Tordason, keddenként tízre! 

 � Vankó Magdolna gerinc tréner
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MESEVÁR HÍREK
A nyár végéhez közeledve, az óvodában a szeptemberi kez-
dést megelőzően készültünk a 2022-2023-as nevelési évre. 
A Mesevárban is elindult a sürgés-forgás. Csinosítottuk az 
óvoda épületét, hogy a gyermekeket szép megújult környe-
zetben tudjuk fogadni. Várjuk már a gyermeksereget, hogy 
vidám nevetésük megtöltse az óvoda épületét. Bizonyára 
sokat mesélnek majd nyári kalandjaikról. A legkisebbeknek 
pedig kívánok örömteli felfedezéseket a Mesevárban. 

Kedves leendő 1. osztályosok!
Óvodások voltatok –
Kisfiúk, kislányok.
Tündérország berkeit 
bebarangoltátok.
Iskolások lettetek.
Mi minden vár rátok!
Nagy felfedezések
szép kirándulások
Betűországba vezet a tanító néni.
Mennyit fogtok ti otthon majd erről mesélni!
Számországba elámul a szemetek szátok
a temérdek kincsen, amit ott találtok.
Kezdődik az utazás, a csengő már csenget.
Kívánunk hát jó utat
s hozzá vidám kedvet!
(Osvát Erzsébet)

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária

KÖNYVAJÁNLÓ
Ardher, Jeffrey: Szem előtt

Könnyű, élvezetes, közben meg izgalmas, olvasmányos 
könyv.

William Warwick őrmester, elkötelezett nyomozó és 
csapatának nagyszabású hadművelete Foulkner – a régi 
ellenség bekerítésére. 

Tulipán díler, William valamikori osztálytársa elfogását 
személyes ügynek is tekinti. 

Rashidi drogkereskedő /aki minden hét péntekén szere-
tett édesanyját látogatja/ konyhájában – egy toronyház 23. 
emeletén – a kábítószer csomagolása, elosztása zajlik. De 
hogyan lehet feljutni oda negyvenkét másodperc alatt? 

Mindeközben Warwick esküvőjén Teasdale atya kérdé-
sére, miszerint „...bárki, aki törvényes akadályáról tudna, 
hogy ez a két fiatal egymás házastársa legyen, most szóljon, 
vagy hallgasson örökre!” megszólalt egy hang: „Én tudok!”.

A bonyodalmas szálak labirintusából kivezető út min-
denki számára tartogat meglepetést.

 � KZS
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PATAK TAKARÍTÁS
A ZÖLD Tordas civil kezdeményezés szervezésében a 
Szent László patak és környékének takarítását végeztük 
el augusztus 13-án, szombaton. Reggel 8 órai kezdéssel 
a 15-20 fős tordasi civilekből álló csapat a martonvásári 
szőlőhegy felőli kerékpáros pihenőtől a tordasi Cifra 
hídig és még egy kicsit tovább végezte tevékenységét. A 
fő munkálatok a patakmederből az évek alatt bedőlt fák 
és gallyak eltávolítása, a mederben és a Hangya ösvény 
környékén a szemét összeszedése. A munkálatok során 
több csapatra oszlott a társaság. Egyesek motoros lánc-
fűrész segítségével darabolták fel a nagyobb törzseket és 
ágakat a patakmederben, míg mások kézi erővel az össze-
darabolt fákat a mederből kiemelték. Egy csapat a kisebb 
gallyak és ágak eltávolítását végezte, míg mások a szemét 
összeszedésével foglalatoskodtak. A csapat az E-ON által 
a patakba belevágott fákat is eltávolította, és a Cifra-híd 
környékének rendezését is elvégezte. A mederből nagy 
mennyiségű szemét került eltávolításra, mely két helyre 
a Cifra hídhoz és a kerékpáros pihenőhöz lett letárolva. 
A szemét elszállításáról saját hatáskörben intézkedtünk. 

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy a szombat déle-
lőttjét a munkálatokra szánta, mellyel egy újabb szelet 
Tordast tudtunk rendbe rakni és a szeméttől mentesíteni. 
Büszke vagyok a csapatra mellyel együtt dolgozhattam, 
a „TI” érdemetek, hogy környezetünk egy szelete megsz-
épült, megtisztult. 

A patakmeder karbantartása jelenleg a TSZ udvarig 
elvégzésre került, a további munkálatokra később szerve-
zünk újabb időpontot. 

 � Gaál Tamás és a ZÖLD Tordas csapata 

ÉRTÉKÜNK A SZENT 
LÁSZLÓ PATAK
2007 tavaszán vetődött fel először bennem, hogy van 
egy olyan értéke a településnek, melyet jobban meg kel-
lene mutatnunk és ez a településen átfolyó patak. Ekkor 
még kukoricát vetettek az iskola alatti területre és a mai 
kerékpárút helyére hordta az önkormányzat a telepü-
lésen levágott zöldhulladékot. A patak mellett pedig 
maguktól évek óta növő fák, több méteres bokrok voltak.

2008-ban először egy régi tervet valósítottunk meg 
összefogással: új gyaloghíd épült a patak felett, melyet 
járdával kötöttünk össze az iskolához. Ennek kereté-
ben kezdtük el a patakmeder kitisztítását. Több kocsi-
nyi téglát, betondarabokat és szemetet szállítottunk el.

A következő években fokozatosan tártuk fel a patak 
két oldalát Gyúró, illetve a benzinkút irányába.

2011-ben megterveztük és 2016-ban átadtuk a Tor-
das-Gyúró kerékpárutat, melynek kapcsán egészen 
Gyúróig rendezésre került a patakmeder. (sajnos 
időközben az időjárás miatt néhány helyen újra ágak 
kerültek a patakba)

2016-ban újabb ötletként egy turistautat kezdtünk 
kialakítani a Cifra hídtól a kerékpáros pihenőig. Ez 
a Vízügy embereinek a segítségével, több hónapnyi 
munkával készült el, és a nyomokból ítélve a mai 
napig intenzív használatban van.

Ezért is külön öröm, hogy ismét vannak olyanok, 
akiknek fontos a patak és környezete, és szívesen is 
tesznek ezért. Köszönjük a munkájukat, hiszen előre 
jutni sok mindenben csak összefogással lehet!

 � Juhász Csaba polgármester
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ORATÓRIUMI NYÁR
A nyár sok-sok lehetőséget ad, hogy kikapcsolódjunk, 
feltöltődjünk és új tapasztalatokra tegyünk szert. Az 
oratórium kereteiben is több féle programon növekedhet-
tek testileg-lelkileg fiataljaink. A különböző programok 
résztvevői, így írnak:

„Mindent szeretetből”  
Nyári Oratórium 
június 20 - július 1.

2022 nyarán is megrendezésre került a tordasi nyári 
oratórium, ahol idén közel 100 gyermektől volt hangos 
az iskolaudvar. Oratóriumunk mottója az idei szalézi 
strenna volt, amely az egész szalézi család 2022-es jel-
mondata: „Tegyetek mindent szeretetből, semmit kényszerből!” 
(Szalézi Szent Ferenc)

Az első héten a Don Bosco nővérek alapítójának Maza-
rello Szent Máriának életét ismerhették meg a gyerekek 
színdarabokon és csoportbeszélgetéseken keresztül. 
Mária is Szalézi Szent Ferenc buzdítása szerint élt: saját 
életét kockáztatva gondozta a tífuszos betegeket, nem 
törődve a veszéllyel. A szeretet előre valóbb volt számára, 
mint a kényszerű elzárkózás a betegek elől.

Szerdán táborunk a Martonvásári kastélyparkba láto-
gatott, ahol megtörtént az új segítők beavatása és még 
egy nagy közös fagyizásra is volt alkalom.

A tanításon és kiránduláson túl pedig minden nap játé-
kokkal és vetélkedőkkel készültek az animátorok.

A tábor második hete teljesen a strennáról szólt. A reg-

geli jelenet főszereplője, Artúr lovag elhagyva apja várát az 
erdőben vándorolt és útja során a legkülönbözőbb embe-
rekkel találkozott. Ezekben az emberekben csupán annyi 
volt közös, hogy mind megmutatták Artúrnak, hogy sze-
retettel többre megy, mintha az emberek elvárásainak vagy 
a szokások kényszereinek felel meg. A hét végére Artúrból 
bölcs és szeretett király lett, és az oratóriumzárón a gyere-
kek és szüleik előtt elmondta kik és miket tanítottak neki, 
aminek köszönhetően lett ilyen jó király.

A második héten Esztergomba kirándultunk, ahol az 
ott élő ferences szerzetesek segítségével egy csoportos 
vetélkedő keretében ismertük meg az ősi város szépségeit 
és érdekességeit.

Minden pénteken eljött hozzánk Márkus Zoli atya és 
így volt alkalmunk gyónni és szentmisén is részt vehet-
tünk. A második hét péntekén, a misén ígéretet tettek az 
új animátorok és három kisanimátorral is gazdagodott az 
oratórium.

A két heti táborozás összekovácsolta a csapatot, renge-
teg új barátság született, amik tovább folytatódhatnak 
az évközi oratóriumban. A sok kaland és élmény során 
pedig szívünkbe írtuk és így családjainkhoz is elvihetjük 
Szalézi Szent Ferenc üzenetét: „Tegyetek mindent szere-
tetből, semmit kényszerből!”. 

 � Szilika Domonkos animátor

Élj és Virulj! – BoscoFeszt 
július 18-22. 

Idén is megrendezésre került a Bosco Feszt Péliföldszent-
kereszten, mely a 14-18 korosztálynak szól. Hétfőn déle-
lőtt érkeztünk 10-en a tordasi oratóriumból. 

A fiatalok számára sok érdekes programmal készültek: 
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strandolás, és strandröpi mérkőzés. Érdekes előadások is 
voltak, az egyiket Böjte Csaba tartotta, aki néhol meg-
ható, máskor éppen vicces dolgokról mesélt.

Voltak csoport percek is és csoportos játékok, ahol 
egyre jobban meg ismerhettük a többieket, akik 200-an 
az ország különböző pontjairól érkezetek.

A hét vezérgondolata: „Élj és Virulj!”, azaz mind egy 
kis gyökérként kezdünk, majd egyre növünk, fejlődünk 
és végül termést fakasztunk. És néha lehet, átültetnek 
minket, mert lehet, más hivatást találunk magunknak. 
De ezt nem tudhatjuk.

Bár szerintem ez azt is szimbolizálhatja, hogy ahogy 
növünk, úgy nő az Istennel való kapcsolatunk.

Összegezve én nagyon jól érzetem magam, sok min-
dent tanultam, új barátokat szereztem 

 � Bilik Patrícia, animátor

Tiszafüred, Szalézi Tábor 
augusztus 2-6.

„Az iskolai lelki napokon gyakran előforduló Márkus Zoli 
atya meghívására, augusztus elején néhányunknak lehe-
tősége nyílt egy ifjúsági táborban való részvételre Tisza-
füreden. Az ország különböző részein élő fiatalokkal 

töltöttünk el öt napot változatos programokkal nagyon 
jó hangulatban. Játszottunk, strandoltunk, túráztunk, 
Jól éreztük magunkat és reméljük, hogy jövőre is talál-
kozunk ott.” 

 � Tőzsér Nóra

Animátor Hétvége 
augusztus 19-21. 

Idén Animátor csapatunk felment Budapestre az augusz-
tus 20-ai programokra. Bár a rosszidő elmosta a progra-
mok nagy részét, így a tűzjáték kimaradt, mégis sikerült 
kellően elfoglalni magunkat. Egyik este sütögettünk, 
másnap ellátogattunk a Terror Házába és elmentünk 
bowlingozni. Lelki feltöltődésben is volt részünk, a Szent 
István Bazilikában részt vettünk az ország szentmiséjén. 
A programok, a közös főzés, rengeteg játék, beszélgetés 
által animátor csapatunk ismét sokat erősödött. 

 � Lestyán Júlia

A nyár véget ért, de szeptembertől ismét minden szomba-
ton, délután szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalo-
kat az Oratóriumba!

Augusztus 20. - Szent István BazilikaFiataljaink a BoscoFeszt vendégével

Tiszafüred - A 90 résztvevőből 9 fiatal és gyermek Tordasról
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KELL NÉHÁNY NAP 
EGYÜTTLÉT
Ezen a nyáron immár 12. alkalommal táborozott együtt 
a tordasi katolikus közösség apraja-nagyja!

Augusztusban diákjaink, fiataljaink, családjaink körében, 
mintegy 70-en, a Bükk hegység kapujánál, Felsőtárkányban 
töltöttünk 5 felejthetetlen napot. Idén a résztvevők életkora 
az alig 8 hetes csecsemőtől a nagyszülői korosztályig terjedt. 
Isten éltesse őket közöttünk még sokáig táborozóként!

Az Eger melletti kis település erdei iskolája befogadott 
minket: a ház megtelt gyerekekkel, de sátraink is bőven 
elfértek, s a játékos asztaltársaságokat is befogadó szaletli 
alatt, a fedett a tábori konyhán ínycsiklandozó illatfelhő-
ben naponta finom ételek készültek. Ez utóbbit a gyere-
kek kiemelten megdicsérték, a finomságok elkészítése a 
csapat felnőtt kísérőit dicséri.

Igazán tartalmasan telt ez a pár nap, a nyár egy színes 
szelete: teli zsongással, játékkal, barkácsolással, beszél-
getésekkel, sportvetélkedővel, túrával, esti filmnézéssel 
és csillagászati előadással, izgalmas helyszínek felke-
resésével, búcsúbulival. Táborunk meghatározó része 
volt a napi szentmisén való részvétel, ami a Jézussal való 

találkozás, a közös ima, éneklés, zenélés színtere is. Ter-
mészetesen volt reggeli zenés ébresztő és torna is, illetve 
az elmaradhatatlan szobaszemle, reggeli és esti ima és 
tábortűz helyett idén táborgyertya, hiszen az aszály 
miatti tűzgyújtási tilalom most csak ezt engedte.

A résztvevő gyerekek szerint az egyik legjobb program 
idén egy izgalmas felfedezőtúra volt a kicsi, de annál 
látványosabb cseppkövekben bővelkedő Esztáz-kői 
barlangban, amely Felsőtárkány közelében, a Gyet-
ra-völgyben nyílik. A barlangban sem villanyvilágítás, 
sem kiépített járda nincs, egy helyen létrán másztunk 
le az alsó tárnába. Miközben kint nagy volt a hőség, mi 
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a 9-10 fokos állandó hőmérsékletű barlangban tátott 
szájjal hallgattuk a Bükki Nemzeti Park túravezetőit, 
akik a gyerekek minden kérdésére próbáltak választ 
adni az izgalmas barlangtúrán. Megtapasztalhattuk 
azt a vaksötétséget és hihetetlen csöndet is, amivel a 
legtöbbünknek még nem volt szerencséje találkozni, 
hiszen fény- és zajszennyezett világunkban ez ma már 
szinte lehetetlen. A barlang lakóinak, az apró állatkák-
nak, de régebben az emberek számára is természetes 
volt ez az állapot. A látogatáshoz sisakot, fejlámpát is 
biztosítottak számunkra, hogy biztonságban érezzük 
magunkat a túra során.

Egerbe is ellátogattunk, ahol az érseki palota hatalmas 
pincerendszerében barangoltunk egy órán keresztül, 

szintén kellemesen hűsítő 12 °C-ban. Ezután a gyönyörű 
barokk ciszterci templomban szentmisén vettünk részt, 
majd a bátrabbakkal felmásztunk az egykori dzsámi mel-
letti minaret 98 lépcsőjén, hogy a müezzin lába nyomát 
taposva letekintsünk Eger városára.

Bízunk benne, hogy az együtt töltött időben mindnyájan 
adtunk valamit jót magunkból egymásnak és Istennek, 
építettük közösségünket, megerősítettünk és kötöttünk 
barátságokat, s miközben az itthon maradottakért is 
imádkoztunk, az összetartozás hálóit szövögettük. Isten-
nek legyen hála az együttlétért!

 � Borka Mária
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CSALÁDOS TÁBOR
2022.08.01-08.06.

,,Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri szám.” 
Zsolt 34,2

Az idei családos táborunkat a Zemplénbe, Sima tele-
pülésen lévő ifjúsági táborba szerveztük. 12 család gyűlt 
össze egy hétre, hogy élvezzék egymás társaságát, hogy 
kikapcsolódjanak és lelkileg feltöltődjenek. A közös áhíta-
tokhoz mindenki nagyon szívesen csatlakozott az ének-
lésbe, zenélésbe és az elcsendesedésbe. A környék számos 
lehetőséget nyújtott, így sok programon tudtunk részt 
venni. Meglátogattuk a Boldogkői várat, felsétáltunk a 
Megyer-hegyi tengerszemhez, ahol a bátrabbak vezetők 
segítségével meghódíthatták a sziklákat is. Felfedeztük 
Sárospatak nevezetességeit egy szervezett játék keretein 
belül, és nagyon jól esett a meleg nyári napon Tokajnál 
csobbanni a Tiszában. Mindenki örömmel vett részt a 
sorversenyen, a vetélkedőkön és a kézműveskedésen. 
Sütögetéssel zártuk a hetet, ami alatt megbeszélhettük 
az élményeinket, közösen nevethettünk és sok-sok pille-
cukrot ehettünk.

Mi nagyon élveztük a tábort! Köszönjük a szervezést, 
reméljük, jövőre is ilyen sok értékes emlékkel gazdagodva 
térhetünk haza.

 � Albert Sára és Feldhoffer Anna

VÁNDORTÁBOR 
2022
Június utolsó hetében közel huszonöten elindultunk, 
hogy néhány nap alatt bejárjuk az Őrséget és a Vend-
vidéket. Utunk során megismerkedtünk az Őrség-
ben egyedülálló szerekkel, a pityerszeri skanzennél 
láthattuk, hogy hogyan éltek arrafelé régen az embe-
rek, és megpihentünk az Őrség egyik jelképénél, a 
pankaszi haranglábnál. Többnyire erdős vidéken 
haladtunk, de előfordultak mocsaras, csalános szaka-
szok is. Külföldön is voltunk, ugyanis egy hosszabb 
szakaszon a szlovén határ mentén vitt utunk, és a 
Felsőszölnöktől nem messzi Hármashatár-hegyre is 
eljutottunk. Minden éjszaka máshol szálltunk meg; 
iskolában, tájházban, ifjúsági szálláson, sőt utolsó 
éjszaka még jurtákban is aludtunk. ,,Uram, te meg-
vizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy 
ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. 
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod 
van minden utamra.’’ – szólt reggelenként a zsol-
tár. Valóban hálásak lehetünk Isten gondviseléséért, 
jelenlétéért és áldásaiért, amelyek a tábort övezték.

 � Süller Márti

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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HITTANTÁBOROK 
2022
Idén első ízben két helyszínen tartottuk hittantáborain-
kat július 4-8-ig: napközis tábort a 4 és 10 év közötti gye-
rekek számára a gyúrói parókián, a nagyobbaknak pedig 
„ottalvósat” Szigetmonostoron. 

Hittantábor Gyúrón

A Gyúróra érkező közel 30 gyerek döntő többsége nagy-
csoportos illetve elsős volt az idei évben.

A napot játékos reggeli tornával kezdtük, majd tízó-
rai után a templomi áhítatok alkalmával közös énekkel 
dicsértük az Urat. Itt ismertük meg napról-napra Dániel 
és barátainak történetét is. Ezután 3 kisebb csoportban 
dolgoztuk fel a történetet játékos formában. Ebéd után 
csendes pihenő következett, majd kézműveskedéssel zár-
tuk a napot. Készítettünk bilincset, imára kulcsolt kezet és 
persze oroszlánokat minden formában és mennyiségben 
(gyurmából, wc papír gurigából, tátikát és még kitűzőt is).

Csodálatos élmény volt látni, ahogy a gyerekek szinte 
az első pillanattól feloldódtak. Nyitottak voltak egymás 
felé, a segítők felé és Isten igéjére is.

Hála legyen Istennek, hogy Dániel történetén keresztül 
jobban megérthettük a hit megtartó erejét, a bátorság, az 
Isten mellett kiállás fontosságát.

 � Tóthné Gál Timi

Hittantábor Szigetmonostoron

Július 3-án, vasárnap Szigetmonostorra utaztunk hittan-
táborba. Nagyon vártam, mert ez volt az első ilyen tábo-

rom ezzel a közösséggel. Nagyon jók voltak az előző évek 
napközis táborai is, de egész más érzés volt 5 és fél napot 
együtt tölteni megszakítás nélkül.

Győző volt a táborvezető, mellette sok felnőtt és ifis 
segítő kivette a részét abból, hogy mindannyian jól érezzük 
magunkat. Sok tartalmas programunk volt, nekem a „karó-
labda” és a métázás volt a kedvencem. Emellett nagyon tet-
szett, hogy minden szobavezető – mert ilyen is volt – estén-
ként személyesen beszélgetett a szoba lakóival arról, hogy 
mi volt jó, mi volt rossz és mit várunk a következő naptól.

Minden reggel meghallgattunk egy-egy részt a Bibli-
ából, Jákob történeteiből, sokat énekeltünk, ebéd után 
pedig kisebb csoportokban beszélgettünk a reggeli Igéről. 
Volt sok sportprogramunk, kézműveskedés, társasoz-
tunk, csütörtökön pedig egy egész napot kirándultunk is.

Nem volt túl sok szabadidőnk, de azt legalább sikerült 
kihasználnunk. Mindig szívesen cajonoztam a közös 
zenélések alkalmával és nagy élmény volt a csoportok 
történetfeldolgozásainak megnézése is az esti áhítatokon.

Örülök, hogy részt vehettem a táborban, és remélem, 
hogy jövőre már segítőként térhetek vissza.

 � Botta Ábel

ÚTRAVALÓ
Nemrég volt a születésnapom. Általában az ilyen évfordu-
lók magukkal hozzák a számvetést, az elemzést, hogy mi 
történt az elmúlt egy évben, mi az, ami volt, mi az, ami 
van és persze elgondoljuk azt is, hogy mik a reményeink, 
vágyaink. Az én szívem aznap hálával volt teli. A barátok-
kal ünnepeltem, olyan emberekkel, akikre számíthatok és 
meghallgatnak. Végtelenül hálás voltam és vagyok értük. 
Isten gondoskodása és szeretete tükröződött az arcukon, 
amikor rájuk néztem. Az tény, hogy telnek az éveim, 
kimondhatjuk, hogy öregszem. Nem tudom, hogy ezzel 
függ össze, vagy más fejlődés, de ezt elmondhatom, hogy 
hálásabb lettem. Hálás vagyok a jó szóért, a mosolyért, a 
meghallgatásért, a törődésért, amiket a családomtól, bará-
taimtól kapok. Mind-mind Isten szeretetének, kegyelmé-
nek és törődésének bizonyítékai számomra. Arra is rájöt-
tem, hogy a hála érzése mellé kevesebb félelem fér. A mai 

világban, ami körülvesz bennünket, sok dolog, ami tör-
ténik, generálja a szorongást, a félelmet. Ezek alapvetően 
teljesen normális reakciók, a baj akkor kezdődik, amikor 
eluralkodnak rajtunk. A félelemre adott reakciók embe-
renként, helyzetenként változnak. Az én életemben is van 
félelem, gyártok a fejemben különböző forgatókönyveket 
különböző „mi lesz, ha …” helyzetekre. A végén, ha kifelej-
tem a dolog tervezésekor (s ha őszinte akarok lenni, akkor 
erre azért hajlamos vagyok) Isten kegyelmét, gondviselését 
és irgalmát, csak emberi erőlködés lesz az eredmény.

Józsué könyvének elején az Úr így szól Józsuéhoz: „Ne 
félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, 
amerre csak jársz.” (Józs 1,9). Előtte még parancsba kapta 
azt is, hogy legyen erős és bátor. Segítsenek bennünket 
ezek az igék a mindennapokban. Nem gondolom azt, hogy 
hajszálnyit is hasonlít az életem Józsué életéhez, de a neki 
mondott bíztatás és parancs, ma nekem és nekünk is szól.

 � FAE
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TORDASI TERMELŐI PIAC
SZEPTEMBER 3.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN

MEGYEI I. OSZTÁLY FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK
MÁV ELŐRE FC FŐNIX TORDAS R-KORD 2022.08.21. 17:00
TORDAS R-KORD MARTONVÁSÁR 2022.08.27. 17:00
CSÓR TRUCK-TRAILER TORDAS R-KORD 2022.09.04. 16:30
TORDAS R-KORD BICSKE II. 2022.09.11. 16:30
TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK TORDAS R-KORD 2022.09.18. 16:00
TORDAS R-KORD SÁROSD 2022.09.24. 16:00
IKARUS-MAROSHEGY TORDAS R-KORD 2022.10.02. 15:00
LAJOSKOMÁROM TORDAS R-KORD 2022.10.09. 15:00
TORDAS R-KORD BODAJK 2022.10.15. 15:00
TORDAS R-KORD SÁRBOGÁRD 2022.10.29. 14:30
TORDAS R-KORD ERCSI KINIZSI 2022.11.12. 13:30
GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ TORDAS R-KORD 2022.11.20. 13:00
TORDAS R-KORD MÁNY 2022.11.26. 13:00
ENYING TORDAS R-KORD 2022.12.04. 13:00

https://adatbank.mlsz.hu/club/59/7/25828/1/248251.html

MEGYEI III. OSZTÁLY FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK
BARACSKA TORDAS R-KORD II. 2022.08.21. 17:00
TORDAS R-KORD II. GYÚRÓ 2022.08.28. 17:00
TORDAS R-KORD II. VÉRTESACSA 2022.09.04. 16:30
KAJÁSZÓ TORDAS R-KORD II. 2022.09.11. 16:30
TORDAS R-KORD II. CSÁKBERÉNY 2022.09.18. 16:00
CSÓKAKŐ TORDAS R-KORD II. 2022.09.25. 16:00
TORDAS R-KORD II. ÚJBAROK 2022.10.02. 15:00
ISZKASZENTGYÖRGY TORDAS R-KORD II. 2022.10.09. 15:00
TORDAS R-KORD II. PÁZMÁND 2022.10.16. 15:00
TORDAS R-KORD II. MAGYARALMÁS 2022.10.30. 13:30
TORDAS R-KORD II. SÖRÉD-BODAJK II. 2022.11.06. 13:30
TORDAS R-KORD II. DINNYÉS 2022.11.13. 13:30
MÓR II. TORDAS R-KORD II. 2022.11.20. 16:00

https://adatbank.mlsz.hu/club/59/7/25839/1/248361.html

FUTBALL
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SAKK

APRÓHIRDETÉSEKKERETES  
HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

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

SAKKOZÓK ÉJSZAKÁJA
Július 30-án szombaton 17:00 órakor került megrende-
zésre járásunk sakk egyesülete a MartonVál Sakk Club 
sok éves hagyományokra visszatekintő nyári összejö-
vetele, amit a Sakkozók éjszakájának is nevezünk. Ezt 
a helyi sakkozás egyik legnagyobb ünnepeként tartjuk 
számon. Tordas, Martonvásár és a környék sakkozói 
minden évben ilyenkor összejönnek a martonvásári 
Emlékezés terén, hogy erősítsék a csapat összetartását. A 
sakk asztalokat a kemencetérnél állították fel, ami mel-
lett a bográcsban Katona Vilmos bácsi sertés pörköltje 
várta a részvevőket. Az ízletes vacsora után egy házi 
sakkversenyt is tartottak 7 fordulóval és kétszer 15 per-
ces játékidőkkel. A versenyen Schaum Béla sporttársunk 
bíráskodott. 20 sakkozó ült le játszani. A rendezvény 
rangját emelte, hogy a martonvásári Dr. Szabó Tibor 
polgármester úr is csatlakozott három forduló erejéig. A 
végig remek hangulatú versenyt Szabó Levente nyerte. 
Bodó Attila a második, Berzy Lajos pedig a harmadik 
helyet szerezte meg.

Aktuális játékunkban egy nehéz feladvány vár megfej-
tésre. Első ránézésre hihetetlennek látszik, de ebben 
az állásban egy kettőlépéses matt rejtőzik. Az első 
lépés az, ami igazán trükkös. Ha az megvan, a máso-
dik lépés már adja magát. Mi legyen világos következő 
kettő lépése a matt érdekében?

A megoldás beküldhető a 
martonvalsakk@freemail.hu 
email címre. Aki hat alka-
lommal is helyesen küld be 
megoldást a feladványokra, 
Magyar Sakkvilág maga-
zint kap ajándékba, melyet 
postai úton juttatunk el 
hozzá. A sakkos képessé-
geink fejlesztéséhez sakk 
leckék és feladványok találhatók még az egyesületünk 
weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.

 � Bakacs János - MartonVál SC



Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107 vagy 06 22/460-007

Körzeti megbízott

06 20/969-59-63

Polgárőrség

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó

112

Posta

06 22/467-503

Iskola

06 22/467-532

Óvoda

06 22/467-502 (41-es m.),  06 20/245-0326

Konyha (élelmezésvezető)

06 20/248-2409

Polgármesteri hivatal

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes

06 30/819-56-07

EON (áram) műszaki hibabejelentés

06 80/533-533

NKM/E.ON gáz

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

Kormányablak

06 22/460-081

Szennyvíz, szippantás

06 20/571-3105

Kutyabefogás: Fedák Krisztina

06 30/961-46-45

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor

06 20/413-93-30

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

06 22/467-324
H: 13-17   Sze: 8-12   Cs: 8-12

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

06 22/460-019 
06 22/569-146
H-P: 8-17:30

Betegszállítás (KOALA Bt.)

06 80/620-622
06 20/521-6604
06 20/520-3797

  
Szelektív

Szeptember 15. Cs
Szeptember 29. Cs

  
Zöld

Szeptember 9. P

Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)  
Dr. Jellinek Kinga 

06 22/460-637,  06 30/444-5779
H: 8-12   K: 16-18   Sze: 16-18
Cs: 8-9   P: 8-12
Tanácsadás:   Sze: 8-10    Cs: 14-16

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

06 30/542-0381   
H, Cs: 8-14   K, Sze: 13-19

Orvosi ügyelet (Érd)

06 23/365-274, 06 23/365-770

Háziorvosi rendelés  
Dr. Harbula Ildikó

06 22/467-527,  06 70/941-1788
H: 13-17   K: 12-16   Sze: 8-11   
Cs: 8-11   P: 12-16

Védőnő  
Schubert Réka

06 30/312-7672,  tordasivedono@gmail.com
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
Sze: 11-13
Várandós tanácsadás:
Sze: 13-15
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Szerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 900 példány

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 15-ig.


