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P R O G R A M O K
Nov. 5. Szív Klub

Nov. 6. Kocsmasportok  
éjszakája

Nov. 7. Termelői Vásár

Nov. 14. Iskolai Bál

Nov. 19. Szív klub

Nov. 29. Advent 1. vasárnapja

ÚJ ÓVÓNŐ AZ ÓVODÁBAN - 12. old.

XVIII. TORDAS KUPA
19. old.

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA,  
A ZENE VILÁGNAPJA - 10. old.

HANGYA NAP 2015 - 6. old.

MINDENSZENTEK 
ÜNNEPE, AZAZ A 
MENNYEI SZOLI-
DARITÁS
„Anya, mit gondolsz, milyen csodála-
tos érzés lehetett Szent Johannának 
az, hogy halála előtt elmondhatta 
„Megcsináltam!”, azaz hogy kitartott 
Krisztus mellett a máglyahalálban is?” 

14. old.

BATTHYÁNY 
ÁTKA             13. old.



2 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 5 .  n o v e m b e r

Ö
N

KO
R

M
Á

N
Y

ZA
T KEDVES TORDASIAK!

Ismét beköszöntött az ősz, zordabbra fordult az idő-
járásunk, változnak a feladataink. A fűnyírás helyett a 
levélgyűjtés, a fák igazítása, újak ültetése lesz az önkor-
mányzati brigád fő feladata. De emellett - egy kőműves-
sel kiegészítve az építő csapatot - kisebb felújítások elvég-
zését, hibák megszüntetését is tervezzük. Befejezzük az 
iskola alatti szervizút kerítését, újraépítjük az átereszek 
letört széleit, járdák javítását szeretnénk elvégezni, ahogy 
az időjárás engedi. Persze ezek nem látványos beruházá-
sok, mégis javítják településünk összképét és hasznosak 
a használóiknak.
Az önkormányzat idei gazdálkodása továbbra is kiegyen-
súlyozott, a többletbevételeink egy részét szintén fejlesz-
tésekre fordítottuk. Idén megváltozhat a költségvetés 
készítésének szabálya, hiszen az országgyűlés nyáron 
elfogadta az ország jövő évi költségvetését. Így megvan 
a lehetősége, hogy mi is már idén tudjunk dönteni a jövő 
év gazdálkodásáról, de ennek részletei még nem ismertek.
A Kulturális Bizottság szándéka, hogy a jövő évi – az 
egész településre vonatkozó – rendezvénytervet még no-
vember végén fogadja el a testület. Ehhez minden intéz-
mény, civil szervezet programegyeztetése szükséges, ami 
már el is kezdődött.
Az ősz kezdete az emlékezés időszaka. Október elején 
az előttünk dolgozókra, az idősekre emlékezünk. 6-án 
és 23-án azokra a hőseinkre, akik harcoltak a hazáért, a 
szabadságért, november 1-jén és 2-án pedig az elhunyta-
inkra. Nekik, munkáiknak, áldozataiknak köszönhetjük 
mostani életünket és országunkat. Gondoljunk rájuk jó 
szívvel és végezzük mi is a dolgainkat becsülettel!

Juhász Csaba polgármester

MEGÚJULT  
AZ ÚJSÁGUNK
Amint bizonyára észrevették, teljesen megú-
jult az újságunk. Kisebb módosulások voltak a 
korábbi években is, de mostanra megérett az 
idő és lehetőségünk is adódott a változtatásra, 
modernizálásra. Reméljük, hogy így olvasha-
tóbb, áttekinthetőbb és vonzóbb lesz mindenki 
számára. A főszerkesztést ezentúl Laborano-
vits Petra, a tördelést Báhidszki Petra végzi. 
Ezúton köszönjük Szabóné Hegedűs Mónika 
főszerkesztő, és Horváth Erika tördelő sokéves 
munkáját!

Juhász Csaba polgármester

ÚJ IVÓVÍZ ÖSSZEKÖTŐ 
VEZETÉK ÉPÜL
Több mint egy éves engedélyeztetés után a jogerős tervek 
birtokában kértünk ajánlatot a település két részét ösz-
szekötő új ivóvíz vezeték építésére. Ez a Kölcsey u. elején 
csatlakozna a meglévő hálózathoz, végigmenne a kiserdő 
mellett a Hangya sorig. Itt a patak alatt átvezetve halad-
na a Szociális Otthon parkolóján keresztül és érkezne el a 
Gesztenye sorhoz. A két végén egy-egy akna épül a csat-
lakozások miatt. A beruházás teljes összege nettó 10,8 
millió Ft, melyből 6 millió Ft költséget a Fejérvíz Zrt. 
átvállal. A munkaterület átadása még idén megtörténik, 
de a beruházás a téli időjárás miatt valószínűleg tavasszal 
fog befejeződni. Ezzel ismét egy régi álom lett megvaló-
sítva, mely biztonságosabbá teszi a település Martonvá-
sár felé eső részének a vízellátását.

Juhász Csaba polgármester

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag és papír hul-
ladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja:

november 27.

POSTALÁDÁK  
ELHELYEZÉSE!
Kérjük, mindenki úgy helyezze el a postaládá-
ját, hogy az könnyen megközelíthető legyen, a 
kutyáktól pedig megfelelő távolságban. Ajánla-
tos olyan postaládát beszerezni, mely nem ázik 
be és nem hullanak ki belőle a küldemények.
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Tordas Község képviselő-testülete 2015. szeptem-
ber 29-én tartott testületi ülésén a következő dön-
téseket hozta:

 ¥ módosította a települési támogatás keretében nyújtott 
pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendeletet

 ¥ módosította az étkeztetési térítési díjakról szóló önkor-
mányzati rendeletet

 ¥ döntött a közterület-felügyelet létrehozásáról

 ¥ döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlako-
zásról

 ¥ elbírált egy lakástámogatási kérelmet

 ¥ új főszerkesztőt nevezett ki a Tordasi Kisbíró újsághoz

 ¥ hozzájárult, hogy az újonnan alakuló Tordasi Gyerme-
kekért Alapítvány használhassa a település nevét

Tordas Község képviselő-testülete 2015. október 
06-án tartott rendkívüli testületi ülésén a követke-
ző döntéseket hozta:

 ¥ elfogadta a 2015. évi költségvetés I. félévi beszámolóját

 ¥ módosította, majd elfogadta Tordas Község Önkor-
mányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletét

 ¥ a közterület-felügyelet tekintetében módosította a Tor-
dasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát

 ¥ elfogadta a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kö-
tendő Együttműködési megállapodást

 ¥ elfogadta az új vízvezeték kiépítési ajánlatok közül a 
Konstruktor Kft. ajánlatát

FACSEMETÉK ÚJSZÜ-
LÖTTEKNEK
2008 óta minden évben ősszel, így 2015-ben is az önkor-
mányzat facsemetéket ajándékoz a településen abban az 
évben született gyermekeknek. A szülők a Botta Kerté-
szet különböző fafajtái közül választhatnak: nyírfa, kis-
levelű hárs, nagylevelű hárs, virágos kőris, magas kőris, 
magyar kőris, török mogyoró, közönséges mogyoró, kí-
nai csörgőfa, kínai szömörce, turkesztáni szil, hegyi ju-
har, platánlevelű juhar, vadgesztenye, platán, feketedió, 
közönséges dió, berkenye, tölgyfa, buxus, lucfenyő, fe-
ketefenyő, ezüstfenyő, égerfa, meggyfa, sövénynek való 
gyertyán vagy selyemakác kerül a kertjükbe. 2008 óta 
már 112 gyermek kapott ajándékba facsemetét, melye-
ket előre egyeztetett időpontban a Botta Kertészetben 
(Tordas, Rákóczi u. 40.) lehet átvenni, ősszel és tavasszal.

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. gallyazá-
si tevékenységét a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 124. §, 133. § és 137. §, illetve a villa-
mosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 2/2023. (I. 22.) NGM 
rendelet alapján végzi. Ezen jogszabályok leírják, hogy 
amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) 
nem végzi el a növényzet gallyazását a tulajdoná-
ban (kezelésében) lévő ingatlanon, abban az eset-
ben az E.ON-nal szerződéses jogviszonyban álló 
vállalkozók élet- és vagyonbiztonsági okokból 
megkezdik a növényzet eltávolítását és gallyazá-
sát. A vállalkozó – nyilatkozata szerint - beavatkozásai 

során igyekszik a környezetet óvni, védeni, azonban 
megjegyzi, hogy részéről nem kertészeti beavatkozás, 
hanem a biztonsági övezet tisztítása, a növények és a 
villamosmű megfelelő távolságának kialakítása törté-
nik. 
A vonatkozó jogszabályok értelmében az ingatlan előt-
ti járdaszakasz, valamint az úttestig terjedő zöldsáv 
tisztán tartása, gyommentesítése az ingatlan tulaj-
donosának feladata. 
Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével szíveskedje-
nek gondoskodni az E.On által végzett gallyazás során 
levágott ágak elszállításáról.

Tordas Község Önkormányzata

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI  

ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A KÓBOR EBEK  
BEFOGÁSÁRÓL
Az utóbbi időszakban több bejelentés is érkezett, amely 
szerint a közterületen felügyelet nélkül kóborló kutyák 
veszélyeztetik a járókelők biztonságát. Ezért felhívjuk az 
ebtartók figyelmét, hogy úgy kötelesek tartani az ebet, 
hogy az közterületre kijutni, elkóborolni ne tudjon, anya-
gi kárt ne okozzon és senki testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse!
A kóbor eb befogása érdekében hivatali nyitvatartási idő-
ben a 22/467-502 szám hívható, más időpontokban pedig 
a 30/961-46-45 telefonszámon Fedák Krisztinánál lehet 
a bejelentést megtenni. Amennyiben lehetséges, kérjük 
az állatbefogó megérkezéséig a kóbor ebet helyben tar-
tani, mivel az eredménytelenül zárult kiszállás költségeit 
is kiszámlázza a szolgáltató az önkormányzat részére. A 
kóbor állatok befogási költségei egyébként a tulajdonost 
terhelik.

Tordas Község Önkormányzata

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

TORDAS KÖZSÉG Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2015/2016. tanév második és a 
2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, 
továbbá felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.

A pályázati kiírás megtekinthető Tordas 
község honlapján (www.tordas.hu), vala-
mint a községházán.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

Cravero Teréz
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Tordas Község Önkormányzat 2015. október 3-án kö-
szöntötte az Idősek Világnapja alkalmából a tordasi 
szépkorúakat. A művelődési házban rendezett, vacso-
rával egybekötött műsoros esten a tordasi óvodások és 
iskolások, a Darázs Derék tánckör és Marczinkó Mária 
népdalénekes szórakoztatta a közönséget. Gurabi Ti-
borné, Tordasi Nyugdíjasklub vezető köszöntője után 
Juhász Csaba polgármester mondott beszédet.
„Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagymamák, Nagy-
papák, Dédikék és Dédpapák, kedves Megjelentek!
Nagy örömmel és sok szeretettel kö-
szöntöm ismét Mindnyájukat ezen a 
délutánon, melyen Önöket ünnepel-
jük, az életükre, a munkájukra emlé-
kezünk.
A több éve bevezetett hagyomány 
szerint a héten köszöntöttük külön 
azokat is, akik betöltötték a 90 évet. 
Sajnos Hétváriné Irénke, Csanádiné 
Emma, Kissné Bözsi, Lizákné Margit és Veszeliné Juli 
néni eltávozott közülünk, és idén nem volt senki, aki 
csatlakozott volna a 90 év felettiekhez. Így Kalocsainé 
Juliska, Farkasné Erzsike, Dallosné Eszti, Némethné Teri, 
Mucsiné Irén nénit és Gáti Rudi, Farkas István és Németh 
Tibi bácsit is külön köszöntjük ebből az alkalomból, 
akik közül Kalocsainé Juliska néni lett a településünk 
legidősebb lakója!
Ahogy az elmúlt napokban meglátogattuk azokat, aki 
ezt engedték, egy kis idő jutott arra is, hogy visszai-
dézzük a régi időket és összevessük a mai világgal. 
Meséltek a gyerekkorukról, a munkákról, a feladatok-
ról, az otthoni dolgokról. Arról, hogy összehasonlít-

hatatlanul kevesebb volt mindenből: ételből, ruhából, 
eszközökből, játékokból, de azoknak is örültek és elé-
gedettek voltak. Akkor is voltak bajok, nehézségek, ter-
mészeti csapások, de megoldották és túlvészelték őket.
Most más világban élünk, ami sokszor furcsa Önök-
nek, nem mindig érthető és lehet, hogy néha idegesí-
tő. Nekünk pedig tanulnunk kellene abból a világból, 
melyben Önök éltek. Nem kell visszaállítani, de az élet 
alapjait onnan kellene megtanulnunk ahhoz, hogy jö-
vőnk legyen. Így most ezt kell nekünk átadni gyerme-

keinknek, unokáinknak, ahogy Önök 
is tették.
Köszönjük a munkájukat, a szeretetü-
ket, az erejüket, az életüket. Köszön-
jük, hogy életeket adtak, hogy felne-
velték gyermekeiket és segítették a 
település, az ország fejlődését.
Azonban emlékezzünk itt azokra is, 
akik Önökkel együtt kezdték, de már 

nem lehetnek itt.
Köszönjük, hogy tették a kötelességüket akkor is, ha ez 
nem mindig okozott örömet, és köszönjük, hogy mél-
tók lehetünk ezt a munkát folytatni. Igyekszünk, hogy 
mindezeket meg is tudjuk hálálni, hiszen ha körbené-
zünk  a világban, a faluban, Önök mindig eszünkbe 
kell hogy jussanak.
Mindezekért fogadják tőlünk szeretettel ezt a kis ün-
nepséget, a vendéglátást és a kis meglepetést.”
Külön köszöntjük az idén 50. házassági évfordulóját 
ünneplő Varga házaspárt (Varga István és Csanádi 
Erzsébet) és Takács házaspárt (Takács János és Zsila 
Erzsébet Vilma).

Farkas Károlyné Gáti Rudolf Kalocsai Mártonné Mucsi Jánosné Németh Tibor

„Nekünk pedig tanulnunk 
kellene abból a világból, 
melyben Önök éltek. Nem 
kell visszaállítani, de az 
élet alapjait onnan kellene 
megtanulnunk ahhoz, hogy 
jövőnk legyen.”

IDŐSEK NAPJA
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Z HANGYA NAP 2015
Idén is megrendezésre került őszi rendezvényünk a Han-
gya nap. A kora reggeli termelői piac után kezdetét vette 
új versenyünk, melyet szeretnénk hagyományossá tenni 
a jövőben. A Tordas Legháziasabb Háziasszonya, illetve 
Legerősebb Embere vetélkedőkön mindenki nevezhetett, 
aki érzett magában bátorságot megpróbálni magát, ösz-
szemérni rátermettségét erő- és ügyességi számokban. A 
jó hangulatú délelőtt az alábbi eredményeket hozta:

Tordas Legháziasabb Háziasszonya

I. Csohányné Erika
II. Horváth Erika
III. Cselikovics Éva

Tordas Legerősebb Embere

I. Tóth Szabolcs
II. Varga András
III. Kunsági László

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek, valamint min-
den résztvevőnek, aki teljesítette a versenyszámokat. Jö-
vőre is várunk mindenkit!
Az időjárásra sem lehetett egy szavunk sem. Kelle-
mes napsütéses időben telt az egész nap. A gyerekek a 
versenyekkel, délutáni programokkal párhuzamosan 
egész idő alatt elfoglalhatták magukat a Zumart De-

cor már jól ismert fajátékaival, kipróbálhattak zsong-
lőreszközöket, légvárakat, vagy versenghettek a rodeo 
bikán, ki marad fönt tovább. Egy régi vásári hangu-
latot idéző csúzlizda is várta a nagyérdeműt, ahol 
jókora fa csúzlikkal és dióval kellett célba találni.  
Bartha Tóni bábszínész Paprika Jancsit keltette élet-
re egy mese erejéig, majd a Kajárpéci Vízirevű ren-
dezett nyilvános akasztást a sátorban. Az előa-
dás címe elsőre lehet, hogy megrettentő volt, de a 
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KOCSMA- 
SPORTOK  
ÉJSZAKÁJA III.
Most, hogy az időjárás újra beszorít 
minket a tető alá, itt az idő, hogy elő-
vegyük a darts táblákat, bemelegít-
sük csuklóinkat egy fergeteges csocsó 
párbajra, hiszen újra megrendezzük 
a Kocsmasportok Éjszakáját. A meg-
szokott módon, az imént megemlí-
tett két versenyszámba nevezhetnek 
a versenyzők, de azok is találhatnak 
kedvükre valót, akik nem szeret-
nének csatlakozni a bajnoksághoz.   
Kapunyitás 19 órakor, nevezés 
19.45-ig. Gyertek, mert lemaradtok!

műsor végére kiderült, hogy kisebbek és nagyobbak 
egyaránt jól szórakozhattak Sobri Jóska élettörténetén. 
Éhes sem maradt, aki arra járt. Az önkormány-
zat hölgy dolgozói gyorséttermeket megszégye-
nítő sebességgel készítették a hot-dogot, töl-
tötték az üdítőt, láttak vendégül mindenkit.  
Esti koncert gyanánt az ék zenekar látogatott el hoz-
zánk, akik most adták ki bemutatkozó albumukat, és 
máris olyan együttesekkel játszanak közös koncerten, 
mint a Quimby. Igaz a közönség nem közelítette meg 

a kritikus tömeget, azt azonban le kell szögeznünk, 
hogy aki ott volt, gazdag élményekkel gyarapodott. 
Záróakkordként Dj. Fáczán pörgette a lemezeket, a bu-
lizó fiatalok kérései szerint. Legnagyobb szerencsénk-
re az idő is csak azok után kezdett rosszra fordulni, 
miután már minden felszerelésünk tető alá került.  
Összegezve a történteket, ismét egy nagyon jó hangulatú 
Hangya Napon vagyunk túl, reméljük, aki ott volt, hírét 
viszi a látottaknak, hallottaknak, és jövőre még többen 
tölthetünk együtt egy kellemes őszi napot.
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

2015. SZEPTEMBER 18.  
ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS
Sikeresen lezajlott iskolánk diákönkormányzata által 
szervezett őszi papírgyűjtés. 
Az előző évekhez hasonlóan két konténer került kihelye-
zésre a focipálya előtti betonos részre, amelyekbe bárki a 
konténer elszállításáig, letehette a papírhulladékokat. 
Ezen felül pénteken a Diákönkormányzat tagjaival, a 
Szülői Munkaközösség segítségével körbejártuk a közsé-
get és összegyűjtöttük a felajánlott papírokat.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki bár-
milyen formában támogatta a Diákönkormányzat mun-
káját!

A gyűjtés eredménye: 3460 kg 

Segítők:
Diákönkormányzat tagjai
Bucsi Brigitta a Szülői Munkaközösség elnöke
Szilassyné Müller Anikó
Czifka Orsolya
Zaka László
Simon Andrea
Porcz Péter

Köszönjük Szokó Attilának a munkánk segítéséhez kül-
dött járművet!

A gyerekek nagy örömmel fogadták a finomságo-
kat, amelyekért hálásak vagyunk a következőknek:
Simonné Gercsényi Gabriella
Bucsi Istvánné
Bodor Ágnes
Kokaveczné Árvai Erika
Meuris Györgyi
Varga Szabolcsné Gál Gabriella

IS
KO

LA

ADVENTI GYERTYA- 
GYÚJTÁS ÉS VÁSÁR 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit közös adventi 
gyertyagyújtásra. A hagyományokhoz híven mind a négy 
vasárnap más-más felekezet fog szolgálni az alkalmakon, 
illetve rövid műsort adnak majd a falu kisközösségei. A 
vásárt, a tavalyihoz hasonlóan a művelődési ház előt-
ti téren rendezzük meg. Lehetőség lesz majd árusításra, 
kézműves termékek, finomságok bemutatására, valamint 
idén is szeretnénk meghívott vendégekkel színesíteni a 
vásári kínálatot.

A program a következőképpen alakul:

NOVEMBER 29. :  Művészeti iskola 
  Evangélikus egyház

DECEMBER 6. :  Óvodások 
  Katolikus egyház

DECEMBER 13. :  Baptista egyház

DECEMBER 20. :  Enyedi Ágnes és Salamon Soma,  
  Református egyház

MIKULÁS ÜNNEPSÉG
December 7-én, hétfőn 8 órakor a Hangya Mű-
velődési Házban Mikulás ünnepséget rendezünk 
az óvodásoknak, illetve az alsó tagozatosoknak, de 
várunk minden kisebb gyermeket is, akik még nem 
tartoznak bele ezekbe a korosztályokba. Vendégünk 
Écsi Gyöngyi énekes, mesemondó lesz, aki mulattató 
és tanulságos meséivel szórakoztatja majd a gyere-
keket. Az előadás végén közösen várjuk a Mikulást! 
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Kedves Szülők, Kedves Nagyszülők, Kedves Tordasiak!
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

ebben az évben is megrendezi hagyományos 

ISKOLAI BÁLJÁT 
melyre ezúton is szeretettel hívunk és várunk minden 

érintett kedves szülőt, nagyszülőt, családtagot, rokont és 
ismerőst.

A bál a Szociális Otthon nagytermében  
kerül megrendezésre:

2015. NOVEMBER 14-ÉN
SZOMBATON 19 ÓRAI KEZDETTEL.

Belépő és vacsorajegyek, valamint támogatójegyek 
megvásárolhatók  
a Sajnovics János Általános  Iskola és AMI titkárságán 
a következő időpontokban:
2015. november 2 – 6. között
reggeli időpontban 8 – 9 óráig és délután 13 – 15 óráig.
A jegyek ára: 3.500 Ft/fő
A támogatójegyek összegét az Önök belátására bízzuk.

Műsorral kedveskednek az általános iskola tanulói.
Nem marad el az est fénypontjának tartott végzős diákjaink  
nyitótánca sem.

Mindenkit szeretettel várunk: Iskolavezetés

Az Állatok világnapja alkalmából október 2-án isko-
lánk diákönkormányzatának szervezésében a diákok-
nak lehetőségük volt ellátogatni a Felsőlajoson talál-
ható Magán Zoo állatparkba, ahol az állatkerti állatok 
mellett megszámlálhatatlan védett madárral vagy akár 
mókusokkal is találkozhattak a több mint 1 kilométer 
hosszú homokos talajú sétálóút területén.

A gyerekek láthattak többek között oroszlánt, ma-
kit, tevét, tarajos sült, ormányos medvét, különleges 
madarakat, majmokat, háztáji állatokat és számos ér-
dekességet.  

A programok között szerepelt egy rögtönzött bemu-
tató is a tigrisekkel, ahol a sok érdekesség mellett azt is 

megtudhattuk, hogy a tigrisek kedvenc csemegéi közé 
tartozik a tejszínhab. 

A kedves fogadtatásnak és a jó programnak köszön-
hetően kellemes időt tölthettünk együtt. 

Mindenki talált a szívének kedves állatot és volt, aki 
ezt a kirándulás utáni napokban meg is örökítette gyö-
nyörű rajz formájában. 

Köszönöm a segítséget Boleradszki Edinának, Csern-
elyné Tengely Ágnesnek, Schubert Rékának, Kásler 
Mónikának és kedves ismerősének, valamint Frey-Szé-
kely Gyöngyinek.

Mindenkinek szívből ajánlom, ha ideje engedi, láto-
gasson el a parkba! 

MAGÁN ZOO KIRÁNDULÁS FELSŐLAJOSON

PARKOLÁSI INFOR-
MÁCIÓK SZÜLŐKNEK
Az iskola alsó bejáratánál szerviz-utat ala-
kítottunk ki, ahol a gyerekek kiszállhatnak 
majd a gépjárműből és védve juthatnak el 
az iskolába. Ezt egyszerre 3-4 kocsi teheti 
meg. Ezen az úton csak annyi időre lehet 
megállni, amíg a gyermek kiszáll, a kocsit 
otthagyni tilos!
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A MAGYAR NÉPMESE 
NA PJA  –  BEN EDEK  
ELEK SZÜLETÉSNAPJA
(S Z E P T E M B E R  3 0 . )

A ZENE VILÁGNAPJA 
(O K T Ó B E R  1 . )

A két jeles ünnep alkalmából közös műsorral kedves-
kedtünk a gyerekeknek. A műsorért felelős pedagógu-
sok: Fazekasné Domak Anikó és Horváth Györgyi.
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin 
kezdeményezésére emelte október 1-jét 
A zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet 
legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző 
kultúrák zenéinek jobb megismerését.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án 
rendezték meg. A nap célja, hogy a 
könyvtárosok, az óvónők, a peda-
gógusok és a mesével foglalkozó 
szakemberek, valamint a meseszere-
tő gyerekek és felnőttek ezen a na-
pon megkülönböztetett tisztelettel 
forduljanak mind a magyar, mind 
más népek meséi felé. Iskolánkban 
már hagyománnyá vált, hogy ezen 
a napon a magyar népmesék állnak 
a középpontban. Minden szünetben 

lehetőség nyílt arra, hogy a diákönkormányzat tagja-
inak segítsége mellett tanulóink az iskola különböző 
pontjain nézhessék, hallgathassák és akár le is rajzol-
hassák kedvenc meséiket. Ebből az alkalomból kiírt 
rajzpályázat eredményhirdetése is lezajlott Bálintné 
Milánkovics Olga rajztanárnő vezetésével. Gratulá-
lunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!
Köszönjük a segítséget a művészeti iskola felkészítő 
pedagógusainak!

A műsor szereplői:
Szilika Domonkos, Csáki Nóra, Kuti 
Eszter, Kerényi Kristóf, Kerényi Ba-
lázs, Pók Zsófia, Kormos Nóra, Kor-
mos Bodza, Halász-Velner Hanga, 
Gál Anna, Takács Szilárd, Cseliko-
vics János, Diósi Csenge, Milichovsz-
ky Sándor, Gál Réka, Varjas Flóra, 
Simon Kitti, Turda Noémi, Szabados 
Csaba, Szilika Domonkos, Csáki 
Nóra, Kuti Eszter

 „A mese nem elvezet a való-
ságtól, mint sokan gondolják, 
hanem odavezet hozzá, mélyre 
vezet a lelki valóság tartalma-
iban, legyen szó szeretetről és 
gyűlöletről, a fent emlegetett 
életről és halálról, jóról és rosz-
szról, küzdelemről.” 

(Vekerdy Tamás)

1.-2. OSZTÁLY
Bokros Johanna Sára
Péter Szabolcs
Szabó-Horváth Benedek
Felvinczi Balázs
Józsa Botond
Kerényi Kristóf

3.-4. OSZTÁLY
Benkő Gréta
Süller Flóra
Dénes Koppány
Feldhoffer Anna
Láng Eszter
Hüber Lambert

FELSŐ
Falusi Boróka és Kormos Bodza
Keleti Krisztián
Gladcsenkó Fanni
Györke Nóra
Csillag Zoé
Zaka Liza

A rajzpályázat díjazottjai:
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KEDVES OLVASÓK!
Benne járunk az őszben – lassan elfogynak a teendők 
a ház körül, a kertben, a rövidülő nappalok miatt egyre 
több időt töltünk benn, és remélhetőleg olvasásra, kikap-
csolódásra is marad időnk.
Az e havi ajánlóban elsőként Nyári Krisztián könyvét, 
az Igazi hősök címűt mutatom be.
Az elmúlt évek két könyvsikerének, az Így szerettek ők 
című irodalmi szerelmes könyveknek szerzője ezúttal is 
valódi emberi sorsokról írt igaz törté-
neteket. Harminchárom 19-20. századi 
magyar emberről, akik köztünk éltek, és 
akiknek élete vagy személyes döntései 
ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök. 
Vannak köztük ismert emberek, mint 
Papp Laci vagy Semmelweis Ignác, és 
kevésbé ismertek, mint Halassy Olivér, 
a világ első mozgássérült olimpikonja, 
Hugonnai Vilma, az első magyar diplo-
más nő. Hogy miért őket választotta? 
Erről így vall:
”Az emberi sorsok érdekelnek, erről írok. 
Előző két könyvemben arról meséltem, 
hogyan formálja az emberi sorsot a szerelem. Most ar-
ról, hogyan tehetnek hőssé valakit a személyes döntések. 
A könyvben szereplő 33 magyar ember igazi hős, akik 
a megfelelő pillanatokban jól döntöttek, és aztán ké-
pesek voltak kitartani a döntésük mellett. Hősök, akik 
a nehezebb utat választották, és kisebbségben maradva 
is az igazságot képviselték. Vagy egyszerűen csak végig 
mertek menni a saját útjukon, úgy, hogy másoknak ezzel 
példát mutattak. Kiválasztásuk teljesen szubjektíven tör-
tént, ők az én személyes hőseim.”
Azoknak, akik kikapcsolódásként a kézimunkázást vá-

lasztják, Margaret Rowan könyvét, a Hímző- és var-
róöltések – Nélkülözhetetlen öltésgyűjtemény kez-
dőknek és haladóknak címűt ajánlom. 
A kötetben a szerző minden egyes öltés leírását részletes 
fázisképekkel egészítette ki, és arra is mutat példákat, ho-
gyan néz ki a kész öltéssor. Ötleteket ad arra is, hogy az 
adott öltést mire lehet használni, például ruhavarrásra, 
lakástextília varrására vagy díszítésre. A mintagyűjte-
ményben a mintákat témák szerint, rajzokkal mutatja be, 
néhány mintához ötleteket is ad, hogyan lehet az adott 
munkát kihímezni. Hasznos tanácsokat találunk a szín-

választásról, a minták átalakításáról és 
másolásáról is.
Néhány további cím: 
Bán Mór: Hunyadi-sorozat 7. kötet
Nicholas Sparks: Hosszú utazás
Alessandro Gatti: Sherlock, Lupin 
és én: A fehér kastély
Jean Sasson: Sírj tovább, hercegnő!
Örömmel számolhatok be arról, hogy A 
népmese napján kis csapat látogatott el 
a könyvtárba: a Nyuszi csoport óvodásai 
Erika óvó nénivel és Mónika nénivel. Kö-
zülük többen jártak már itt szüleikkel. 
Most együtt megnéztük, „hol laknak a 

mesék”, sor került meseolvasásra, könyvnézegetésre. Vi-
dám dallal búcsúztak, és kedves rajzok készültek a láto-
gatásról.
Szeretettel várom őket vissza, akárcsak minden kedves 
Olvasót!

Varga Szabolcsné

A CSIZMA TÉR
„– Ki várja legjobban a Mikulást? – Sztálin! Mert már 
október 23-án kirakta a csizmáit!” – a folklór szerint a 
forradalom idején született a vicc, miután a Nagy Imre 
beszédével elégedetlen tömeg a Sztálin térre (később Fel-
vonulási tér, ma Ötvenhatosok tere) vonult, hogy a dik-
tatúra legfőbb jelképét, a Sztálin-szobrot ledöntsék. Ez 
szintén szerepelt a 16 pont egyikeként, de ekkorra már 
a felkelők nem akartak arra várni, hogy a hatalom hajt-
sa végre a követelést. A 10 méter magas és majdnem hat 
tonna súlyú szobrot végül lángvágóval sikerült annyira 
meggyengíteni, hogy térdtől ledőljön. A földön szétvág-
ták, az emberek nagy része igyekezett egy-egy darabot 
hazavinni magával. A teret utána sokáig Csizma térnek 
nevezték. (forrás: Széman E. Rózsa)

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

hétfőn és szerdán: 13:45 - 16:30
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AZ ÓVODÁBAN
Új óvónéniként bemutatkozom, Dankos Anikó vagyok, 
tordasi lakos. 1977. március 15-én születtem Székesfehérvá-
ron. Általános iskolai tanulmányaimat Tordason végeztem, 
majd felvételt nyertem a székesfehérvári Vasvári Pál Óvónő-
képző Szakközépiskolába. A középiskolát elvégezve 1 évet 
dolgoztam a baracskai óvodában, majd korosztályt váltva 
egy budapesti bölcsődében vállaltam állást, ahol 16 évet 
dolgoztam. Munka mellett, esti tagozaton elvégeztem egy 
3 éves Egészségügyi Szakközépiskolát, ahol bölcsődei ne-
veléshez szükséges szakirányú képesítést szereztem kiváló 
eredménnyel. 2012-ben külföldre költöztem, ahol nem sza-
kadtam el a hivatásomtól, hiszen babysitterként dolgoztam 
tovább 3 évig.  Szeptemberben költöztem haza férjemmel 
szeretett falunkba, ahol megpályáztam az óvónői állást, 
amit szeptember 14-vel betöltöttem. Munkámat a hivatá-
somnak tekintem, szívügyem a gyermekekkel való empa-
tikus bánásmód, nyugodt, családias légkör megteremtése, 
a gyermekek szeretetteljes nevelése, gondozása. Izgatottan 
várom az előttem álló hónapokat, igyekszem a tőlem tel-
hető módon segíteni, tanítani és nevelni a gyermekeket, jó 
kapcsolatot kialakítani kollégákkal, szülőkkel. 
Szeptemberben sok programon már szerencsém volt részt 
venni. A szüreti mulatságra minden csoport lázasan ké-
szült. Az időjárás miatt az ebédlőben próbáltuk felelevení-
teni a szüret és az őszi mulatságok hagyományát, esemé-
nyeit. Óvodásaink színvonalas műsorral készültek, melyet 
izgatottan adtak elő a vendégeknek. A közös táncház és a 
kézműves foglalkozások iránt volt nagy érdeklődés, ezúton 
köszönjük a szülőknek a részvételt és a süteményekkel, 
italokkal való hozzájárulást. A népmese hete keretén belül 
az óvónénik egy meseelőadást tartottak a gyermekeknek, 
melyet minden gyermek csillogó szemmel nézett végig. Az 
állatok hetében Fedák Krisztina jóvoltából az óvodások 
kutyabemutatón vettek részt. Barátságos és képzett kutyák 
akadálypályákon mutatták be tudásukat, amit azután a 
gyermekek is lelkesen próbáltak ki. A bemutató végén min-
denki megsimogathatta a fellépő négylábú kedvenceket. A 

süni csoportosok látogatást is tettek a Tordasszoo Állat-
mentő farmon. A csibe csoportosok elsétáltak a Hóka Lo-
vardába, ahol lovakat etettünk, simogattunk. Köszönjük 
szépen a szíves vendéglátást Andi néninek, Tóni bácsinak 
és Briginek! Egész héten az állatok szeretetével, a helyes ál-
lattartással, gondozással ismertettük meg a gyerekeket. Az 
egészséghéten salátákat készítettünk, melyeket közösen 
fogyasztottunk el. Nemzeti Ünnepünkre egy-egy vers-
sel, dallal készülünk. November 5-én Bölöni Réka látogat 
el óvodánkba. A gyermekek bábelőadáson vehetnek részt. 
November közepén újra megrendezésre kerül a Szülők Fó-
ruma, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket! Az idő-
járásnak megfelelően igyekszünk minél többet kirándulni, 
sétálni a faluban, útjaink során kincseket, terméseket gyűj-
tögetve. November végétől megkezdjük a készülődést a kö-
zelgő ünnepre. Szeretetteljes, meghitt előadással köszöntjük 
az Ádventet a falu lakóival, együtt várjuk a Karácsonyt és a 
piros ruhás, nagyszakállú Mikulást.

Dankos Anikó
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Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen 
a napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos első ma-
gyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Fe-
renc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, 
mint egy bibliai prófécia:
„Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nem-
zetsége vesszen ki a föld színéről! Őt, magát azokban 
verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az 
élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul 
pusztuljanak el!”
E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott 
közszájon ebben az időben Ferenc Józseffel kapcsolatban. 
Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal 
kell bűnhődnie az aradi vértanúkért.

Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizo-
nyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a későbbi-
ekben az uralkodóra és családjára. 
1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több 
mint 1 éves korában meghalt.
2. Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciu-
sában megőrült.
3. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő 
tűzhalál áldozata lett.
4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték 
Ferenc József öccsét, Miksa császárt.
5. 1889. Január 30-án következett be a mayerlingi tragé-
dia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos.
6. 1891-ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról le-
mondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki 
az Orth János nevet vette fel.
7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg.
8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatest-
vére, László főherceg.
9. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József 
sógornője.
10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű 
anarchista leszúrta Erzsébet királynét.
11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő.
12. - 13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát.

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Szeptember 25-én Székesfehérváron megnéztük a Csókos 
asszony című előadást. Szeptember 28-án Velencében az 
Idősek Világnapja alkalmából 45 tagunk képviselte a klu-
bot, ahol a műsor után ebéden és fürdőzésen vehettünk 
részt. Október 3-án a Tordas Község Önkormányzat által 
szervezett Idősek Napi rendezvényen vettünk részt, ahol 
vendégül láttuk a ráckeresztúri Darázs Derék Tánckör 
tagjait. Október 6-án köszöntöttük azokat, akik a má-
sodik félévben ünneplik névnapjukat. Október 9-én a 12 
dühös embert láttuk a székesfehérvári színházban.

BABÁS-MAMÁS PROGRAMOK

A Művelődési Házban Csiribiri játékos foglalkozás kedden 10 óra-
kor Halász Katalinnal, Kerekítő Mondókás Móka szerdán 10-től Borka 
Máriával. A Teremtőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával pén-
teken 11-től, Ovis torna csütörtökön 4 órától Seiler Tündével.

TERVEINK:
November elején fürdőlátogatást tervezünk. Novem-
ber 25-én a Székesfehérvári Nyugdíjasklub vendégei 
leszünk, akikkel a Kati néni szobránál szerveztünk 
találkozót.

RENDSZERES ALKALMAINK: 
minden hónap első keddjén a Művelődési Házban 
tartjuk találkozóinkat, ahová szeretettel várunk min-
denkit.

BATTHYÁNY ÁTKA



14 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 5 .  n o v e m b e r

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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MINDENSZENTEK ÜNNEPE,
azaz a mennyei szolidaritás
„Anya, mit gondolsz, milyen csodálatos érzés lehetett Szent Jo-
hannának az, hogy halála előtt elmondhatta »Megcsináltam!«, 
azaz hogy kitartott Krisztus mellett a máglyahalálban is?” 
Lányom évekkel ezelőtt a Nemzeti Színházban látott darab 
után kérdezte ezt, vagy inkább állította irigylésre méltóan 
nyitott szívű kamaszos rácsodálkozással, lelkesedéssel és, 
hogy ez az életpélda mennyire megragadta bizonyítja, hogy 
bérmálkozásakor Őt választotta védőszentjének. Örültem, 
hogy az orleansi szűz személyében példaképet, megingat-
hatatlan ideált, égi testvért, segítőt, közbenjárót választott 
magának, akiben megsejthette saját életének célját is, hogy 
amint az az Efezusi levélben áll, az Atya Isten az ő Szent Fi-
ában „arra választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek 
és feddhetetlenek legyünk” (Ef 1,4). Krisztus megváltása ré-
vén tehát valamennyien szentségre, szent életre vagyunk hi-
vatva. „Célotok a megszentelődés, jutalmatok az örök¬élet” 
– mondja szintén Szent Pál. Ez a szentség azonban – valljuk 
be őszintén – még igen törékeny. Hitünk – és megszentelődé-
sünk is – „cserépedényben van”, mert állandóan ki vagyunk 
téve a bűn kísértéseinek. De épp a Szentek mutatták fel éle-
tük példájával, hogy igenis lehetséges, hogy megfussuk „a hit 
jó harcát”. Igenis, vannak olyanok, akik „állhatatosak ma-
radnak mindvégig”, mindhalálig kitartanak, és ezért üdvö-
zülnek, elnyerik „az örökélet koszorúját”. A szó kiteljesedett 
értelmében azokat nevezzük „szenteknek”, akik a túlvilági 
életben a mennyországba jutottak, üdvözültek. A szentek-

nek ezt a seregét az ősegyház az Apostoli Hitvallásban - a 
kereszténység foglalatában - „a szentek közössége” kifeje-
zésbe sűrítette. A szentekkel való kapcsolattartás teológiai 
alapja már az egyházatyáktól fogva él, hogy ugyanahhoz a 
Krisztus-testhez tartozunk és szeretetkapcsolatban állunk 
egymással. A szentek élete éppen a szeretetben teljesedik 
ki. Továbbra is szeretet-egységben maradnak velünk, hiszen 
„ami fáj az egyik tagnak, fáj a másiknak is”. Ennek a mennyei 
szolidaritásnak a kifejeződése, a szentek közbenjárásának 
gondolata. Jézus szerint a földi és a mennyei élet viszonya az 
egy szem búza és a százszoros termés, tehát amit szentjeink 
idelenn megtehettek, annak hatványozott sokszorosát telje-
síthetik odaát!  Talán valamennyien megéltünk már valamit 
abból, amit számtalan imameghallgatás bizonyít az egész 
világból, hogy szentjeink – a nagy, kanonizált szentek, vagy 
akár a „mindenszentek”, meglehet elhunyt szeretteink is – 
segítettek bennünket, példájukkal, imádságukkal. S ahogy 
ők, a szentek imádkozhatnak értünk, úgy mi dicsérhetjük 
Őket, szólhatunk hozzájuk, személyesen és a liturgiában. A 
szentek nem közvetítők, nem megváltók, csak közbenjárók, 
akik egybegyűjtik és oda viszik Jézus elé gondjainkat, bajain-
kat. A szó teljes értelmében csak az Úr Jézus az „Isten szent-
je”, de kegyelméből, szentségéből részesedik mindaz, aki 
megéli a neki felkínált kegyelmet. Egy hasonlattal: egyetlen 
egy Nap van, de ez a nap visszatükröződik minden víztükör-
ben, akár tóban, tavacskában, még pocsolyában is. Mégpedig 
másképp és másképp. Mint ahogy mindenki Isten képmása, 
csak másképp és másképp… Ezért tisztelhetjük a szenteket, 
és kérhetjük közbenjárásukat.

Salamon Sarolta
Dr. Cselényi István Gábor görög katolikus lelkész írása felhasználásával

NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR
Tordas vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdőd-
nek; (Gyúrói Szentmisék szombaton 17 órakor)

Nov. 1. Mindenszentek ünnepe, vasárnapi Szentmise

Nov. 2. 

Halottak napi Szentmise, Gyúró 17 óra, 
majd a katolikus temetőben ima az elhuny-
takért, elhunyt papokért

Nov. 6. 
Elsőpéntek: 17.45 gyóntatás, 18.30 Szent-
mise, utána engesztelő imaóra

Nov. 19. 
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, liturgia 
hirdetés szerint 

Nov. 22. 
Krisztus, a Mindenség Királya Főünnep, va-
sárnapi szentmise

Nov. 29. Advent I. vasárnapja

„Mennyországom azzal töltöm, hogy jót teszek a 
földön” (Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz)

KÉPEK AZ ARS SACRA
ELŐADÁSOKRÓL

A hallgatóság Ábrahám áldozata, Dr. Hankovszky 
Béla vetítettképes eőadása

Az Úr hallja imám! Tazé-i imaóra, 
vezetik: Borka Mária és Feldhoffer- 
Szabó Viktória

Posvanecz Éva hegedűművész és 
Máté Balázs csellóművész korhű 
hangszereken barokk szerzők műve-
iből játszanak.
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EGYÜTT AZ ÚTON – 
SÖTÉTSÉGBŐL A  
VILÁGOSSÁG FELÉ

Hamar sötétedik – főleg, hogy már az órát is visszaál-
lítottuk – a téli időszaknak megfelelően a nap fényéből 
és erejéből már sokkal kevesebbet kapunk. A lelkünk is 
komorabb, terheltebb ebben az időben. Támad a magá-
nyosság érzése, kiváltképp, ha túl sokakra, s túl közeli 
szeretteinkre kell emlékeznünk ilyenkor, november ele-
jén. Az advent pedig még várat magára. Talán jó volna, 
ha egy kicsit hamarabb érkezne a maga fényeivel – a kivi-
lágított házakkal, közterekkel –, a reménység üzenetével, 
de mégsem teszi: erre még várnunk kell. 

Hol van az a világosság, ami ilyenkor feltölthetne? Hol 
van az a fény, ami olyan vidámmá teheti az ember szívét, 
mint egy tavaszi reggelen a melegítő napsugár?

Egyetlen ilyen fény van, ami nem kívülről érkezik, s 
nem fogy el, amit nem árnyékolhat semmi. Ez az a vilá-
gosság, amit Isten helyezhet a szívünkbe, amelyről Péter 
apostol így tanít: „Egészen bizonyosnak tartsátok a pró-
fétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen 
világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel 
a hajnalcsillag szívetekben.”(2 Pt 1,19) 

Az Isten világossága felé haladunk. Ezen az úton 
a prófétai szó, vagyis az Isten szavának hirdetése és 
annak meghallása vezet bennünket egyre előbbre. Így 
nyerhetjük el azt a belső fényforrást, ami még a legsö-
tétebb órákban is Isten fényét árasztja szét bennünk 
és körülöttünk. Jól teszitek, ha erre figyeltek, mert bi-
zony hamar sötétedik!

ADVENTHEZ ÉRKEZVE

Gyúrón, a Református Gyülekezeti Házban, 
hitmélyítő estéket tartunk, melyre

SOMOGYI LÁSZLÓ, székesfehérvári lelkipásztor 
érkezik közénk Isten meglepő üzenetével.

Nem hittük volna…
Jeremiás Siralmai 4,11-20

November 26. csütörtök, 18 óra - Ellenség a városban
November 27. péntek, 18 óra - Kiszolgáltatott vezetők

November 28. szombat, 18 óra - Fogságban az Úr fölkentje

November 29-én, Advent első vasárnapján 
DR. BALLA PÉTER, a Károli egyetem rektora

hirdeti közöttünk az igét, és teológushallgatók szolgálnak 

úrvacsorás istentiszteletünkön.

Készüljünk az Úr 
érkezésére együtt,

 a gyülekezet közösségében!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

KIEMELT ALKALMAINK

Nov. 8. 

vasárnap 10 órakor a Ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthon lakóinak bizony-
ságtétele a gyülekezeti istentiszteleten

Nov. 26-28. esténként 18 órakor Adventi evangélizáció

Nov. 28. 
szombat 9-12 óra: Adventi kézműves 
délelőtt

RENDSZERES HETI ALKALMAINK
Vasárnap 9 órakor Gyermekistentisztelet

Vasárnap 10 órakor Istentisztelet, gyermekmegőrzés

Szerdán 18 órakor Bibliakör

LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

R eformáció ünnepének közelében Deák László 
missziói lelkésznek, a kispesti gyülekezet lelki-
pásztorának sorait adjuk közre és Bence Imre 

esperes, budavári lelkész gondolatai erősíthetnek min-
ket evangélikusságunk megélésében.

REFORMÁCIÓ
Két dolgot jelent számomra a Reformáció: egyrészt a 

XVI. században történt fantasztikus eseményt. Mindig 
megdöbbenek, amikor az egyháztörténetnek ezzel a ré-
szével foglalkozom vagy diákoknak tanítom, hogy mi-
csoda bátorság volt Luther szívében, és micsoda elszánt 
alázat mozgatta őt. Lehet negatív dolgokat is mondani 
Lutherről, hiszen kora gyermeke volt, de példaértékű, 
ahogy lelkiismeretének egyetlen mércéje a Szentírás volt, 
s ettől nem engedte magát – életveszélyes fenyegetések-
kel sem – eltántorítani. Jó látni, hogy ezt az elszántsá-
got miként használta fel Isten, s miként változtatta meg 
Luther kiállása Németország és egész Európa jövőjét. 

Másrészt Luther legnagyobb félreér-
tésének tartom, ha a reformációról csak 
múltbeli eseményként beszélünk. Ha 
így teszünk, akkor pusztán történelmi 
eseményként tekintünk a reformáció-
ra, s elveszítjük az igazi értelmét, célját 
és lendületét. A reformáció ennél sokkal 
több, ma is feladat és cél a számunkra! 
Nekünk is azt kell tennünk, amit Luther 
tett: meghallani a világ szavát, az emberek problémáit és 
ezekre kell választ adni az örök evangéliummal. Ha ezt 
komolyan vennénk, akkor ez hatással lenne igehirdetése-
inkre, egyházi szervezeti felépítésünkre, liturgiánkra és 
énekeinkre. Ahogy már említettem Luther meghallotta 
az emberek igazi kérdéseit, s volt bátorsága lépni is felé-
jük. Volt bátorsága egyszerűvé tenni az igehirdetés nyel-
vét, átalakítani a liturgiát, papi öltözetet és komolyan 
megnézni a Szentírás mérlegén bizonyos tanításokat. 
Luthernek volt bátorsága – folyton változó helyzetben 
(parasztháború előtt, alatt és közben) – megfogalmazni 
a véleményét a különböző politikai események mellett 
vagy éppen ellen.

(Deák László)

MIT JELENT SZÁMODRA, 
HOGY EVANGÉLIKUS 
VAGY?
Számomra az evangélikus egyház az a természetes közeg, 
amelyben élni lehet. Szüleim nagyszüleim mind evan-
gélikusok voltak, és aktív egyházi szolgálatban élték az 
életüket. Családom tagjai is evangélikusok. Ezért egészen 
természetes, hogy én is az evangélikus egyházban érzem 
magam otthon. De mindez kevés lenne, ha nem találtam 
volna meg személyesen azt a kincset, amely által ideális 
lelki és szellemi közegnek érzem az evangélikusságot. És 
itt, most nem az emberi tényezőkről beszélek, hanem ar-
ról a romolhatatlan értékről, amelyet evangéliumnak ne-
vezünk. Ez a lelki közeg tesz nyitottá mások felé, például 
arra, hogy ne idegenkedjem másoktól, és szeretettel elfo-
gadjak másképp gondolkodó, hívő vagy más vallású em-
bereket. Az evangélikus lét nem egyszerűen egyházhoz 

tartozást jelent, hanem egy mentalitást.
Evangélikusságom ajándék, ame-
lyet őseimtől örököltem ezért 
nagyon meg kell becsülni. 
Evangélikusságom, feladat, hogy ab-
ban a nyitottságban, amelyre a názá-
reti Mester tanított, megmaradjak! 
Evangélikusságom kihívás, hogy az 
egyházunk hibái ellenére megpróbál-

jak karakteresen rámutatni arra, aki bűntől, haláltól, 
pokoltól megmentő ÚR, s az életemben a Krisztus ke-
resztje maradjon a középpontban akkor is, ha sokkal 
csábosabb teológiai gondolatok lesznek ma trendivé. 
Evangélikusságom reménység, mert a kereszt van a 
teológiai gondolkodás középpontjában és így a ke-
gyesség centrumában, amely az egyetlen reményünk. 
Az evangélikusság büszkeség, mert olyan értéke-
ket hordozott a múltban és hordoz a jelenben ez 
a közösség, amelyre igenis büszkén tekinthetünk. 
S az evangélikusságom alázatra tanít, mert megláttatja, 
hogy kicsinyként, elenyésző közösségben is lehet nagyon 
boldog az ember.

(Bence Imre)

GYÜLEKEZETI PROGRAMOK
Október 31. 17.00: Reformációi istentisztelet Tordason

November 1., 16., 15. temetői áhítat Tordason

November 28.  

(szombat) 

14.00: ádventi kézműveskedés a gyúrói 
gyülekezeti teremben

„Nekünk is azt kell 
tennünk, amit Luther 
tett: meghallani a vi-
lág szavát, az emberek 
problémáit és ezekre 
kell választ adni az 
örök evangéliummal.”



17T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 5 .  n o v e m b e r

FUTBALL

SP
O

RT

PRO-LICENSZES EDZŐ 
ÉRKEZIK TORDASRA
Hámori György igen komoly szakmai múlttal büsz-
kélkedhet mind a felnőtt labdarúgás, mind az után-
pótlásképzés területén, mától kezdve pedig szakmai 
szempontból ő irányítja a Tordas SE labdarúgó képzé-
sét és felnőtt csapatát.

Még nyáron merült fel az igény arra a Tordas Sporte-
gyesület vezetőinek fejében, hogy az egyébként gyorsan 
fejlődő infrastruktúra és sportszervezet mellett elenged-
hetetlen lesz az azzal azonos szintű szakmai iránymuta-
tás és felügyelet is. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások már 
augusztusban el is kezdődtek, és miután Tordas Község 
Önkormányzata jelezte, hogy hajlandó ezt a célkitűzést 
többletfinanszírozással is támogatni, az egész kérdéskör 
megvalósítható közelségbe került. A labdarúgó szakosz-
tályunk vezetése több neves szakember véleményét is 
kikérte a kiválasztás során, így mások mellett Prukner 
Lászlónak, Szaniszló Csabának és a Ferencváros vezeté-
sének is köszönettel tartozunk.

Farkas Örs, a Tordas SE elnöke szerint a cél egy olyan 
ember bevonása volt, aki kellő tapasztalattal rendelkezik 
ahhoz, hogy egyszerre teremtsen lehetőséget az egyesü-
let berkeiben nevelkedő utánpótlás korosztályú játéko-
sok fejlődésének, valamint az edzők szakmai előrelépé-
sének. A választás végül a többek által ajánlott Hámori 
Györgyre esett.

Hámori 1956-ban született Mohácson, majd labdarú-
gó pályafutását is itt kezdte el építeni. Tehetségét korán 
felismerték, így hamar bekerült a környék, majd az or-
szág élvonalába, így először a Pécs, majd a Ferencváros 
csapatát erősítette. 1970 és ’76 között több mint 30 al-
kalommal ölthetett magára címeres mezt a korosztályos 
válogatottban, majd a felnőtt válogatottban és 1986-ban 
Szöulban képviselhette hazánkat az Olimpián. Játékos-
ként a finnországi Halko FC és az Ilves Kissat mezében 
lépett pályára külföldön, majd 1994-ben az edzői pálya 
felé fordult. Közel nyolc éven át a BVSC keretein belül 

dolgozott, majd 2001-ben átigazolt a Ferencvároshoz. A 
legnagyobb váltást mégis a 2003-as év hozta el, amikor 
egy finn másodosztályú csapat élére nevezték ki, amelyet 
egy év alatt az élvonalba vezetett, majd ott irányított. 
Majd egy évtizede a magyarországi utánpótlásképzés 
meghatározó alakja, a szakmai instruktor és egyéni spe-
ciálképző. A gyakorlat mellett nagy figyelmet fordított 
az elméleti tudás elsajátítására, így a Semmelweis Egye-
tem szakedzői diplomája mellett 2005-ben UEFA-PRO 
oklevelet szerzett. Emellett a világ számos pontján (pl. 
Atlantában, Juventus utánpótlás akadémián) járt tanul-
mányi utakon, melyek tovább szélesítették a labdarúgás 
terén szerzett tapasztalatait.

Farkas Örs az új kolléga érkezésekor az egyesület egyik 
mérföldköveként beszélt a lehetőségről, és kiemelte, hogy 
új kapuk nyíltak meg a Tordas SE számára. Elmondása 
szerint Hámori elsődleges feladata az utánpótlás-nevelés 
összehangolása és szakmai alapokon nyugvó felépítése 
mellett a saját edzők képzése és felügyelete lesz, vala-
mint októbertől kezdődően ő látja el a Tordas SE felnőtt 
keretének vezetőedzői feladatait is. Az egyesület elnöke 
tájékoztatott továbbá, hogy a szakosztályi vezetés el-
képzelése alapján innentől kezdve - lehetőség szerint - az 
utánpótlás edzések többségén két edző foglalkozik majd 
a gyerekekkel, így nagyobb figyelmet kapnak a játéko-
sok is, és gyorsabban tanulhatnak edzőink is. A felnőtt 
csapat tekintetében is ez a terv, ott Csillag Szilveszter, 
korábbi vezetőedző másodedzői feladatokat lát majd el.

Az egyesület reméli, hogy az új kolléga érkezése meg-
felelő biztosítékot jelent a hosszú távú és minőségi után-
pótlás-nevelés számára, valamint Hámori labdarúgói 
múltjából adódóan erősíti a Ferencvárossal való kapcsola-
tot és bővíti a játékosok lehetőségeit is.
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3 TORDASI HANGYA 
EDZETT A FERENC- 
VÁROS KOROSZTÁLYOS 
CSAPATÁVAL

Már régóta tervezzük, hogy a legtehetségesebb után-
pótlás korosztályú labdarúgóinkat bekapcsoljuk a Fradi 
munkájába. Ennek eredményként Vlad Zoltán, Hóman 
Huba és Keresztesi Krisztián a zöld-fehérek U10-es 
edzésén vettek részt.

A Ferencvárossal kötött együttműködésünk legfonto-
sabb pontjához érkeztünk, ugyanis a közös programokon 
túl tegnap három kiváló labdarúgónk próbálhatta ki ma-
gát a Fradi azonos korú gyermekei között. A srácok már 
egész nap izgatottan várták az eseményt, amelyre Farkas 
Zsoltival érkeztek a népligeti edzőközpontba. Az aktuális 
edzésen elsősorban labdás és egyéb koordinációs felada-
tok voltak napirenden, melyeket mind a három játéko-
sunk nagyszerűen teljesített.

Büszkék vagyunk arra, hogy a nálunk nevelkedő ifjú 
labdarúgók az ország legnagyobb sportegyesületénél 
is megállják a helyüket, bár ezt már a június 6-i Tordas 
Kupán is bizonyították. Célunk, hogy az idei évben heti 
rendszerességgel látogassuk partnercsapatunk edzéseit és 
több gyermeket is megnézhessünk ebben a környezetben. 
Ez a fajta aktivitás egyébként elvárás is az irányunkban, 
hiszen a közös munka a Ferencváros számára épp annyi-
ra lehet kifizetődő, mint nekünk.

Aug. 9. 17:00 Sárosd Tordas 2-2

Aug. 16. 17:00 Tordas Lajoskomárom 3-2

Aug.  22. 17:00 Velence Tordas 4-1

Aug.  30. 16:30 Polgárdi Tordas 1-3

Szept. 6. 16:30 Tordas Bicske 2-2

Szept. 13. 16:00 Mezőfalva Tordas 1-6

Szept. 20. 16:00 Tordas Gárdony 3-2

Szept. 27. 15:00 Sárszentmiklós Tordas 5-0

Okt. 4. 15:00 Tordas Ercsi 2-4

Okt. 11. 14:30 Felcsút Tordas 1-3

Okt. 18. 14:30 Tordas Martonvásár

Okt. 25. 13:30 Iváncsa Tordas

Nov. 1. 13:30 Tordas Szár

Nov. 8. 13:30 Pusztavám Tordas

Nov. 15. 13:00 Tordas Mór

JUDO - CSELGÁNCS

Szeptember 19-én Albertirsán az utánpótlás korú gye-
rekeknek megrendezett ”Jó Világ-kupa” versenyen vet-
tünk részt, ahol Lövei Vilmos, szakosztályunk legifjabb 
versenyzője nagyon szépen és bátran küzdve ezüstér-
mes lett. Szakosztályunk nevében gratulálunk!

Kalamár Domokos, testnevelő tanár/edző

FELNŐTT LABDARÚGÁS 
2015/2016  

ŐSZI FORDULÓ
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TENISZ

XVIII. TORDAS KUPA
2015. OKTÓBER 3.
Gyönyörű napsütéses októberi reggel fogadta a sza-
badtéri szezont záró versenyünkre érkezőket, ahol 
kiválóan előkészített pályák fogadták a résztvevőket. 
Ideális körülmények között melegítettek be a játéko-
sok, de voltak, akik csak szívták a friss harmatos le-
vegőt sorsolásra várva.

Idén ismét húsz fő nevezett három kategóriában, sajnos 
a női mezőnyt nem indíthattuk el, de Tóth Petronella vál-
lalta a megmérettetést a 45 év alatti férfiak között is, ahol 
derekasan helyt állt. Tordast Hajbin Gergő, Illy László, 
Kosaras Péter, a Pántya fivérek, Tóth Petronella és Tóth 
Gábor képviselte. Örvendetes, hogy a teniszt csak pár éve 
kezdő gyúrói Kerényi Csaba és fia, Tamás ismét indultak 
a versenyen két kategóriában is. Martonvásári teniszező 
barátaink is szép számban érkeztek, így mindkét korosz-
tály versenyében 10-10 fő kezdte a játékot. Két-két ötös 
csoportban mindenki számára garantált volt 4-4 mérkő-
zés, ahol bárki megtapasztalhatta, hol tart felkészültség-
ben és játéktudásban. A mérkőzések két négyes szettből 
álltak, 3-3 állás esetén normál tiebrake, szett egyenlőség 
esetén un. 10 pontig tartó meccs tiebrake döntött. Az 
erősorrend kiemeltjei csoportonként hozták a kötelezőt 
és jutottak el az elődöntőig, ahonnan sikeresen tovább is 
meneteltek. A korábban rendszeresen teniszező Kosaras 
Pétert – tordasi iskolánk igazgatóját - két győzelem után 
Kerényi Csaba állította meg az elődöntőbe jutásért. Tóth 
Gábor a korábbi győztes, Dobák Tamás elleni győzelmé-
vel került be az elődöntőbe, ahol tiebrake-ben veszített az 
érdi Molárovics János ellen. A másik ágon Galgóczi Lajos 
sima győzelemmel jutott a döntőbe, ahol magabiztosan 
hozta a kötelezőt és lett a senior győztes ismét.

A junior – 45 év alatti – korosztályban szép játékot 
láthattunk a görög Andreas Gianoupolustól – aki egyéb-
ként Hajbin Gergő állandó teniszpartnere –, és Pántya 
Bercitől, de mindez kevés volt a negyeddöntőbe jutáshoz, 
mivel a martonvásári Dávid Roland három győzelemmel 
jutott az elődöntőbe a kiemelt és szintén martonvásári 
Orosz Józseffel együtt.

A másik ágon a már ifjabb Djokovics szinten tenisze-
ző 14 éves Dobák Bálint jutott elődöntőbe a nála jóval 
idősebb budapesti Németh Antal társaságában, aki a nap 
talán leghosszabb mérkőzését Orosz Józsi ellen elveszítve 
nem jutott döntőbe. A döntőben Dobák Bálint 4-2, 4-0 
arányban győzött másodszor is Tordason.

Az egyéni küzdelmek mellett négy páros indult. A 
szürkületben véget érő körmérkőzésekben a Dobák 
család bizonyult a legjobbnak a Kiss Zoltán –Tóth Gá-

bor (Szfv/Tordas) kettős előtt, míg a Pántya fivérek 
harmadikként végeztek.

A sok mérkőzés alaposan kifárasztotta versenyzőin-
ket, de a déli harangszót követően a Sport Büfében el-
fogyasztott közös finom ebéd után újult erővel vágtunk 
bele a délutáni küzdelmekbe.  A versenybírói teendőkért 
ismét köszönet illeti Fehér Sándort.

A győztesek  jutalma a kupák és érmek mellett a sóskúti 
KÖNIG ÉTTEREM  és a SUKORÓI BOGLYA CSÁR-
DA két-két fős vacsora meghívása, belépő a TERRA- 
PLAZA októberi kiállításra, valamint teniszlabdák 
voltak.  

A versenyre  felajánlott díjakat a váli TERRAPLAZA 
KFT, a CARÉRA BOSCH SZERVIZ - ÉRD M7 le-
hajtó -, a KÖNIG ÉTTEREM SÓSKÚT, valamint a 
sukorói BOGLYA CSÁRDA sportszerető tulajdonosai 
biztosították. A verseny lebonyolítását támogatta a ME-
DITAX-TORDAS KFT és a tordasi BIO-PATIKA.
Találkozzunk 2016-ban a XIX. Tordas Kupa versenyen!



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
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

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06-22/467-324

DEFIBRILLÁTOR

06/20-413-93-30

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

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

30/337-87-37

Szeretettel vár Mindenkit az 

AMIGO KUTYA-
KOZMETIKA 
Tordason.

CÍM: 2463, Tordas Sport u. 8.
TELEFONSZÁM: 0620/953 8130

FALUGAZDÁSZ 
ÜGYFÉLFOGADÁS
Gulyás Nikoletta, falugazdász min-
den páros héten szerdán a Művelődé-
si Házban (Szabadság út 55.) 12.30-
16.00 óráig ügyfélfogadást tart. Kérdés 
esetén hívható a 06 70/4893-882-es 
telefonszámon.

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS
„Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk, Far-
kas Gábor temetésén megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek, fájdalmunkban 
velünk együtt osztoztak.

Édesanya és a gyászoló család”

A RENDŐRSÉG  
KÉRÉSE
Bűncselekmény észlelése esetén kér-
jük ELŐSZÖR A RENDŐRSÉGET 
HÍVJA, utána a helyi polgárőrséget!
Rendőrség: 107 vagy 06 22/460-007; 
06 20/969-59-63
Polgárőrség: 30/630 87 77

SZÍV KLUB
Szív és érrendszeri betegségek megelő-
zését szolgáló klubot indítottunk havi 
rendszerességgel, ahova kortól és be-
tegségtől függetlenül várunk minden 
érdeklődőt.
HELYSZÍN: Művelődési Ház, Tordas
IDŐPONT: 11.05. és 11.19. 14.00 óra
Kérjük, kényelmes öltözékben érkez-
zenek, mert sétálni fogunk!

Dr.Harbula Ildikó, Dr.Kertész Tamás

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


