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Kopjafa a művelődési otthon előtt 
(állíttatta a testvértelepülés, Bihartorda 

lakossága)

Legyen jelképe és megtartó ereje a jobb 
időket is megért magyar településnek, 

legyen az itt élők üdvössége, menedéke, 
vigasza, oltalma és megtartó ereje, erősöd-
jék általa az itt élők hite és gyarapodjanak 
a jó cselekedeteik. Emlékkereszt őseinknek 

és a jövő nemzedékének

TORDAI PILLANATKÉPEK
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A helyi közösség székháza a falu központjában

Az Ady Endre Általános Iskola
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A művelődési otthon épülete

A régi községháza, amely ma is a faluközpont egyik legszebb épülete (épült 1938-ban)
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A templom és az iskola, a falu központja

A Nepomuki Szent János-templom  
belső része

A felújított temetőkápolna 1998-ban
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Msgr. Huzsvár László bánsági püspök, msgr. Bú András tordai és Hajdú Sándor 
magyarcsernyei plébános a tordai egyháztanács tagjaival 2001-ben

Szentmise a tordai templomban
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Elsőáldozók 2001. május 27-én msgr. Bú András plébánossal: Csipa Róbert, Csonti Noémi,  
Szabó Hermina, Dobai Csilla, Szabó Lenke, Kószó Hargita, Szlacki Arnold, Kiss Mária, 

Pataki Arnold, Kovács Verona, Csíszár Dániel, Mészáros Sarolta és Szűcs Márkó  

A püspök úr gyakran misézik Tordán
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Iskolánk negyedik osztálya 2003-ban

Végzős diákjaink 2010-ben
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A három Torda polgármesterei 2010. március 15-én

Testvértelepüléseink: Tiszaalpár, Bihartorda, Balástya, Pacsér, Aranyostorda –  
hirdeti a tábla a falu központjában
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A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
tánccsoportja

A tordaiak bemutatkozása  
mindig látványos

A Duna Televízió is közvetítette a három Torda együtt ünneplését  
2010. március 15-én (Samu zenekar)
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Néptánccsoportunk külföldön is nagy sikerrel szerepel

A Samu zenekar
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A 2011. évi kukoricafesztivál résztvevői

A kukoricafesztivál hagyományos reggelivel kezdődik
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A 2010. évi hatalmas esőzések következtében tizenöt ház dőlt össze a faluban

Víz alatt a falu a 2010. évi felhőszakadások után
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A főutca felhőszakadás után

2010-ben lánctalpas kombájnokkal arattunk, ám a termés jó része így is kárba veszett
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Az egészségház (épült 1975-ben)

Sportpálya a falu központjában
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Halastó lesz a Nagygödör helyén

Nagy hagyománya van Tordán a dohánytermelésnek



A hagyományos tordai bál Szabadkán minden évben kitűnő hangulatban zajlik

Diákjaink ötletes alkotásai őszi termékekből


