
December 5.-én megtelt a tordasi mûvelôdési ház apró  gyer-
mekekkel és szüleikkel, hogy részesei lehessenek a T.I.K.
/Tordasi Ifjúsági Klub/ elôadásának. Akik ott voltak élvezhet-
ték ezt a fantasztikus mûsort. Bedi Viktor  jól felépített mesé-
je, a szereplôk által megvalósított jelmezek, a kiváló hangosí-
tás, világítás, a hóesés Kunsági Tamás érdeme. Márta néni ve-
zényletével igazi élmény részesei lehettünk. Tudom, hogy a fi-
atalok  este nyolc óra után próbáltak, hiszen valamennyien
dolgoznak, köszönet fáradozásukért! Valami nagyon szépet
kapott a falu népe Mikulásra.

A gyermeksereg végig ámulattal nézte az elôadást, a felnôttek ar-
cán is folyamatos mosoly ragyogott. Remélem, részünk lesz még
hasonlókban.

Cifka Julika 

A teljes társulat nevében szeretném megköszönni a dicsérô szava-
kat és azt, hogy ilyen sokan eljöttek és megnéztetek minket!
Külön köszönet a gyerekeknek, akik ilyen ügyesen kitalálták sze-
replôink kilétét!

Itt szeretném nagyrabecsülésemet kifejezni az egész társulatnak,
hogy a szabadidejükbôl hajlandóak voltak egy ilyen nemes csele-
kedetre áldozni! Tudom, hogy az igazi köszönetet a nézôtérrôl
kaptátok, de egy kis stáblistával hajtok én is fejet!

Viktor Bedi

Író, rendezô: Bedi Viktor
Casting: Bediné Németh Márta
Zenei rendezô 
és látványtervezô: Kunsági Tamás
Háttérhangok, 
manóeffektek: Mayer Lóránt
Mesélô: Varjas Andrea
Jégkirálynô: Varga Renáta
Mikulás: Bedi Viktor
Szarvasok:
- Okos: Farkas Noémi
- Csini: Pál Anikó
- Erôs: Milichovszki Gergely
- Éhes: Müller István
- Laza: Farkas Norbert
- Gyors: Horváth Gábor
- Vicces: Pál Sándor

Manók: Ispán Kata, Takács Vivien
Meseszereplôk:
- Piroska: Kiss Bella
- Hófehérke: Toman Melinda
- Juliska: Feldhoffer Zsófi
- Hamupipôke: Balogh Szabina
- Herceg: Szabadi Pál
- Kismalac: Müller Ferenc

Tordas Értékmegôrzôi boldog 
és nyugodt ünnepeket kívánnak 
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A TORDASI POLGÁRÔRSÉG

KARÁCSONYI 
ÜDVÖZLETE

Ezúton is köszönjük tagságunknak az egész éves áldozatkész
munkát, támogatóinknak anyagi és természetbeni felajánlá-
saikat. 
Az idén nagykorúvá lett- 18 éves - szervezetünk örömmel tájé-
koztathatja a falu lakosságát, hogy töretlen erôvel és folyamato-
san gyarapodó létszámmal vigyázzuk továbbra is Tordas utcáit.
Egyre több falubeliben támadt fel a saját és családja biztonsága
iránt érzett felelôsségtudat, így idén is sokan jelentkeztek soraink-
ba. Tagságunk éberségét és hatékonyságát növelendô, várjuk azo-
kat, akik még nem rendszeres járôrtársaink, vagy esetleges hosz-
szabb szünet után újra felvennék a szolgálatot. Jelentkezni bár-
mely vezetôségi tagunknál lehet!
Immár korai karácsonyi hangulatban szeretnénk felhívni a lakos-
ság figyelmét néhány az ünnepekre és a téli idôszakra jellemzô
bûncselekménytípusra, amelyek ellen egy kis - magunkra és a
környezetünkben élôkre való - odafigyeléssel sokat tehetünk! 
Ilyenkor elszaporodnak a betöréses és trükkös lopások, csalások,
amelyeket elsôsorban idôs és könnyen megtéveszthetô emberek
sérelmére követnek el. Ôk azok, akiknek a jóhiszemûségét tudják
kihasználni az ide érkezô rossz szándékú elkövetôk.  

A legfontosabbak:
- Ismeretleneket ne engedjen be senki a kertjébe, lakásába, mert

akkor már könnyen kijátszhatják, elterelik figyelmét, akár ki-
sebb erôszak árán is megfosztják értékeitôl. 

- Személyes és telefonos beszélgetések során ne adjanak ki olyan
információkat, amelyeket fel lehet használni ellenük: például
egyedül él, idôs, mikor kap pénzt, nyugdíjat, mikor jönnek haza
a fiatalok, hosszú idôre elutazik, mikor megy bevásárolni.

- Gyanús személyekkel, gépkocsikkal kapcsolatos észrevételeket,
információkat juttassák el a Rendôrséghez vagy a Polgárôrség
vezetôségéhez. A szomszédos települések ilyen információinak
összegyûjtése lehetôvé teheti bûnesemény sorozat megelôzését,
felderítését.

- Tájékoztassuk szomszédjainkat, ismerôseinket, elutazásainkról,
esetleges költözési szándékunkról.

A jószomszédi kapcsolat érték! Ne hagyjuk kárba veszni, az egy te-
lefonszámcserével és informális beszélgetéssel szerezhetô kölcsö-
nös biztonságérzetet! Ezzel elkerülhetô lehet, hogy fényes nappal,
a szomszédok orra elôtt, akár még az ô segítségével rámolják ki a
lakást, azt állítva, hogy azt eladták, a lakók elköltöztek.
Településünk minden lakójának Kellemes Karácsonyt és Boldog
Új Évet kívánunk: Vezetôség

Az adóbevallási idôszakra tekintettel, jó szívvel ajánljuk, hogy tá-
mogassanak adójuk 1 %-ával, akik tehetik. 
Adószámunk 19097439-1-07, nevünk: Tordasi Polgárôrség. 
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008

Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 

és Kulturális Közhasznú Egyesület

Felelôs kiadó: Cifka János

Szerkeszti: a szerkesztôbizottság

Honlap: www.tordas-ert.hu

Megjelenik: 600 példányban Ingyenes!

A legnagyobb érték az emberi élet!
A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában, 

felkészülten várja a segélyhívásaikat!

- 06-30-249-99-99 -

Olimpiai bajnok

Tordason
Szollár László az idén október 10-tôl, 18-ig Sydney-ben
megrendezett Mesterek Olimpiáján, a BVSC Waterpolo
Masters csapat centereként olimpiai aranyéremmel térhe-
tett haza közénk, ide Tordasra. 
Az 50 plusz kategóriás nemzetközi játékokon 6 nevezett vízi-
labdacsapat közül a Tóth Béla, Sudár Attila (1976 Montreál)
Petlyánszki Péter, Fonó Péter, Krieger György, Sike Tamás,
Szollár László összeállítású csapat 54-16-os gólaránnyal veret-
lenül, pontvesztés nélkül végzett, az elsô helyen. A csapat tel-
jesítményérôl és lakótársunkról Szollár Lászlóról, dr. Szekeres
Tamást az aranykorú, aranycsapat vezetôedzôjét kérdeztük.
A Szekeres úrral folytatott kötetlen beszélgetésem során több
ízben megemlítette Szollár Laci korát meghazudtoló fizikai
állapotát és a kôkemény center mindent elsöprô gyôzni-
akarását. A gólok jelentôs része, számszerit 15 fûzôdik a tor-
dasi vállalkozó nevéhez. Ôt csak csapattársa, Petlyánszki (17)
elôzte meg az ellenfél kapujába-találásban.
Szollár László sportemberi arcát az edzô igazán csak alapmen-
talitásával tudta párhuzamba hozni. A hihetetlen munkabírású,
törekvô ember a medencében sem csaphatja be magát és a rá
számító csapattársait. Mindemellett nagylelkûségét és vidám-
ságát emelte ki a mester, aki most is jókedvûen emlékezett
vissza az ôt és barátait sokszor megnevettetô Lacira.
Nekünk tordasiaknak is büszkeségünk és értékünk ez az
olimpiai arany!


