
KISBÍRÓ
A  t o r d a s i  ö n k o r m á n y z a t  l a p j a          k i s b i r o @ t o r d a s . h u

2016 
Október

XXVIII. évf. 9. szám

TO
R

D
A

SI

Idősek Napja

Garázsvásár 
és Bababörze

Népszavazás

Termelői Vásár

Katolikus búcsú

Paraszt lagzi

Pécsi Rita előadás

56-os megemlékezés

PROGRAMOK
Okt. 2. 

V

P

Szo

Szo

Szo

Szo

H

P

Okt. 7.

Okt. 8.
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Okt. 15.

Okt. 15.

Okt. 17.

Okt. 21.

SZEPTEMBER 11. VENI SANCTE,  
A TANÉV KEZDETÉNEK MEGÁLDÁSA

FAZEKASNÉ DOMAK ANIKÓ AZ IDEI DÍJAZOTT

60 ÉVE TÖRT KI AZ 1956-OS FORRADALOM

14. oldal

7. oldal

11. oldal

„A népfelkelés első budapesti süvöltései porként söpörték el a tudálékos, rövidlátó, hamis és hazug-szép filozófiákat, magyarázkodá-
sokat és doktrínákat. Az oly sokáig megcsúfolt igazság, a meztelen igazság robbant a világ szeme elé.” (Camus az 56-os forradalomról)
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T TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!

2016. október 4-én, kedden 14 órától 15 óráig 
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfoga-

dást tart a hivatalban.

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék 
ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: 

OKTÓBER 28.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

Tordas Község képviselő-testülete 2016. augusztus 30-
án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 � elfogadta a Martonvásár és agglomerációja szennyví-
zelvezető és tisztító rendszer 2017-2031. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervét

 � elfogadta a Tordas-Gyúró-Kajászó községi vízmű vízi-
közmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervét

 � tulajdonosi hozzájárulást adott egy új sportöltöző épí-
téséhez

 � döntött a Tordas SE részére nyújtott kölcsönről

 � rendeletet alkotott a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok számáról

 � módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről 
szóló önkormányzati rendeletet

 � módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodást

 � döntött Máté Ágnes kérelméről

 � új kormányzati funkció felvételét határozta el

 � elfogadta a Tordas 257/80 helyrajzi szám alatti ingat-
lan adásvételi előszerződését

 � döntött az önkormányzati ASP rendszerhez csatlako-
zási pályázatról

 � döntött a szociális célú tüzelőanyag pályázatról

 � módosította az étkeztetési térítési díjakról szóló önkor-
mányzati rendeletet

KEDVES TORDASIAK!
Ahogy bizonyára sokan észrevették, ismét változás 

történt az iskola előtti közlekedésben, átadtuk a régóta 
tervezett gyalogátkelőhelyet. Némelyekben felmerült a 
kérdés, miért pont ide. Két évvel ezelőtt egyeztettünk a 
helyszínen a rendőrséggel, a közút kezelőjével és a köz-
lekedési hatósággal, és mindannyian ezt a lehetőséget 
tartottuk a forgalom alapján a legmegfelelőbbnek. Ezért 
alakítottuk úgy a környezetet, hogy biztosítva legyen az 
50 m-es láthatóság és a legrövidebb úton lehessen átmen-
ni a főúton. Ezzel egy időben megszűnt az iskola alsó 
bejáratánál az úton való keresztbe közlekedés lehetősége. 
Az átkelőhely azonban nem jelenti automatikusan a biz-
tonságot, ahogy erre már példa is volt. A gyalogosoknak, 
főleg a gyerekeknek meg kell várniuk, míg az autósok 
megállnak, és csak ezután haladhatnak át az úttesten. 
Sajnos, sok autós társunk nem tudja, mit kell tennie, ha 
gyalogost lát a zebránál és gondolkodás nélkül tovább-
hajt. Reméljük, előbb-utóbb megtanulják, hogy meg kell 
állniuk, és így még biztonságosabb lesz az átkelés. A 
közlekedés sebességének további csökkentése érdekében 
a körzeti megbízottunk kezdeményezni fogja a település 
két végén ideiglenes sebességmérő pontok kijelölését. Bí-
zunk benne, hogy többször fogunk találkozni velük és 
előbb-utóbb a gyorshajtók is be fogják tartani a sebes-
séghatárokat.

Bár a  311 nyertes település közül 6 van a választó-
kerületünkben (összesen 106 választókerület van), a 
Hangya sori járdánk a Belügyminisztérium pályázatán 
a jelentős többletigények miatt nem nyert, így Tessely 
képviselő úrral együtt más módot keresünk ennek meg-
valósítására. Pályázatot nyújtottunk be helyi gazdaság-
fejlesztésre, amelynek keretében egy lakóház méretű ag-
rárlogisztikai központot hoznánk létre a helyi termelők 
termékeinek begyűjtésére, kisebb feldolgozására és érté-
kesítésére. Emellett pályázatot adtunk be szociális célú 
tüzelőanyagra. Ha sikerrel járunk, a képviselő-testület 
rendeletet fog alkotni a szétosztás módjáról.

Elkezdődött a Településfejlesztési Stratégia készítése, 
mely a Településfejlesztési Koncepcióval együtt a társa-
dalmi egyeztetés után ősszel kerülhet elfogadásra.

A település gazdálkodása továbbra is kiegyensúlyo-
zott és stabil, de az év végi befejezéshez szükség van 
a szeptember közepén esedékes II. félévi adóbevételek 
teljesülésére is. Kérünk mindenkit, hogy a településünk 
gyarapodása, szépülése érdekében továbbra is teljesítse 
kötelezettségét.

Október hónapban emlékezünk az időseinkre, az aradi 
és az 56-os vértanúinkra, november elején pedig elhuny-
tainkra. Köszönjük munkájukat, életüket, áldozatukat! Él-
jünk úgy, hogy egykor miránk is jó szívvel emlékezzenek!

 � Juhász Csaba polgármester
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JUHÁSZ CSABA  
POLGÁRMESTER BESZÉDE 
a kis park átadásán,  
augusztus 20-án

„Ismét összegyűltünk, mert megint valami fontos tör-
tént a településünk életében.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az átadón, Pu-
conci küldöttségét, Ludvik Novak polgármester urat, Kép-
viselőtársaimat, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

Ismét tettünk valamit, ami hasznos a használóknak 
és szép mindenkinek, megújítottuk a régi iskola melletti 
parkot és zebrát alakítottunk ki. Itt Tordason szerencsé-
sek lehetünk, hiszen több olyan közterülete van a tele-
pülésnek, amely önállóan is központja lehetne. Az egyik 
ilyen ez a park, amely egészen az óvodáig, a hősi emlék-
művekig folytatódik.

2009-ben született meg a koncepció, miszerint a parko-
lósáv mellé járda és pihenők épüljenek. Ezt irányítottuk a 
tornaterem oldalán lévő járda felé, így már merőlegesen és 
nem átlósan a kis iskola sarkától közlekedtek az úton keresz-
tül a gyalogosok. A hiányzó közvilágítást tavaly év végén 
a településen már jól bevált kandeláberekkel oldottuk meg.

Az új óvoda-étterem működése, az iskolai létszám növe-
kedése miatt szükségessé vált a meglévő járda szélesítése. 
Így betonszegéllyel együtt 1,4 m széles lett a Sajnovics téri-
vel egyező térkövekből épített járda. Kicseréltük a pihenők 
alatti burkolatot is, ide az óvoda melletti tér kövei kerültek. 
A régiek elbontása után 4 kovácsoltvas padot helyeztünk 
el, olyan helyekre, ahonnan még szebb a park látványa. A 
járdák között új növényágyást alakítottunk ki, és bokrokat 
ültettünk a padokhoz, pihenőkhöz. A járda mellé egy ön-
töttvas ivókút is került.

Elkészült a 4,5 m széles gyalogátkelőhely is, amihez a 
csatlakozást szintén térkőből építettük meg. A táblákat és 
a felfestést a Magyar Közút biztosította. Reméljük ezzel 

biztonságosabbá tettük a közlekedést, de szükséges, hogy 
a részt vevők továbbra is betartsák a KRESZ szabályait.

A beruházást majdnem teljes egészében saját forrásból 
valósítottuk meg, az itt dolgozó közfoglalkoztatottak bé-
rét az állam finanszírozta.

A járda óvodáig tartó folytatását őszre tervezzük, ami-
ben megújul a hősi emlékművek előtti rész is.

Köszönjük az itt dolgozók és a beruházásban részt ve-
vők munkáját, ebből is látszik, hova jutunk, ha együtt 
teszünk valamit.

A park átalakításával egy újabb közterületünk újult meg 
kisvárosi minőségben, mely jó érzéssel tölti el a használóit 
és tovább növeli településünk szépségét.”

MEGŐRIZNI  
ÉS FEJLŐDNI
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), mi-
niszterelnöki biztos szerint Fejér megye falvai-kisvárosai szá-
mára is a közösség és a közösen teremtett értékek védelme jelöl-
heti egyedül a megmaradás útját.

Miért fontos a térség számára a helyi hagyomá-
nyok megőrzése és ápolása?
Nem oly rég a gánti bányászok, a bányászat nagyszerű 
szakembereinek emlékét őrizve tisztelegtünk munkájuk, 
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nagyságuk előtt. Ez az esemény is emlékeztetett, a Vér-
tes, a Szent László-Váli-völgy térségének és a Velencei-tó 
környékének a legfontosabb erejét az itt élők közössége 
jelenti. Magyar családok generációi évszázadok óta él-
nek és dolgoznak Fejér megye dombjai-völgyei között. 
Szorgalommal, kitartó munkával és időnként a mából 
szinte elképzelhetetlen erőfeszítésekkel formálták ezt 
a környéket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Gánt 
bányászai, Etyek szőlőművelői, Bicskén, Csákváron, 
Martonvásáron és Gárdonyban a földművesek, iparosok 
és vasútépítők előtt ugyanaz a cél lebegett, mint a ki-
sebb településeken munkálókban: a közösség sikere és 
felemelkedése. Felépítették a falvakat és a városokat, 
megalapozták azt a jelent, amelyben mi mindannyian 
biztonságban élhetünk és törekedhetünk a boldogulás-
ra. Ez a munka, ez az összefogás határozza meg a közös 
jövőnket. Nem hagyhatjuk hát, hogy ránk erőszakolt, 
külső döntések akár csak megkérdőjelezzék ezeknek a 
közösségeknek, a példaértékű magyar munkának az 
eredményeit.

Mi az örökségünk legfontosabb üzenete?
Minden társadalom fennmaradásához elengedhetetlen, 
hogy őrizze és ápolja elődeinek örökségét. Ez az örökség 
teremtheti meg a kapcsolatot a múlt és jelen történései 
között és ebből meríthetünk erőt az előttünk álló kihí-
vásokra.
Valamennyiünknek szüksége van példaképekre, akiknek 
cselekedetei útmutatással szolgálhatnak. Ebben a térség-
ben mindig is a dolgos ember, munkáját szaktudással, ál-
dozatosan, szorgalommal, bölcsen, de mégis bátorsággal 
végző, jószívű ember volt a jó példa a közösség számára. 
Ezt az életmódot, ezt a hitvallást tették magukévá mindig 
is az itt élők, és ez biztosította, hogy megmaradjunk jó 
magyarként évszázadokon keresztül. Építve a helyi közös-
séget, hazánkat.
Az előttünk járóktól tanultuk meg annak fontosságát is, 
mennyire fontos a bajban levők segítése! A választókerü-
letünk központjában Bicskén gyakorlatilag a rendszervál-
tástól kezdve több tízezer háborúkból és az üldöztetések 
elől menekülőnek segíthettünk. Szívesen tette ezt a kö-
zösség egész 2012-ig, amikor is elviselhetetlen létszámú 
és stílusú, követelőző horda rúgta ránk az ajtót... De aki 
egyszer átélte milyen jó dolog segíteni, az nem mond töb-
bé le róla. Összefogással próbálunk segíteni ma is számta-
lan közöttünk élő nehéz sorsú embernek, de a határon túli 
háborúval sújtott, vagy azt más okból  kiérdemlő magyar 
közösségeknek is.

Mik az aktuális kihívások elődeink példájának meg-
őrzéséhez?
Sajnos sok a kedvezőtlen változás, sokak munkához, kö-
zösséghez, egymáshoz való hozzáállása jelentősen meg-
változott. Nyugat-Európában már nagyon sok olyan ag-
gasztó jelenség figyelhető meg, amely nem a közösségeget, 
egy-egy nemzet valódi értékeit erősíti. Mintha az ott élők 

közül sokak számára már nem lenne cél, hogy megőrizzék 
és továbbépítsék a hazájukat, helyette másokkal, kívülről 
jövőkkel akarják elvégeztetni ezt a feladatot. Ami csak az 
„eltartást” szolgálja, a növekedést, a nemzet gyarapodását 
legkevésbé.
Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az útra, védjük meg évez-
redes értékeinket. Európa szerves része vagyunk, de első-
sorban a magunk erejéből kell boldogulnunk, megőrizve 
saját közösségünk értékeit olyannak, amilyen formában 
felelősséggel örökül kaptuk. Mert ahogy az előttünk járó 
generációk számára is ez a közösség jelentette a szilárd 
alapot, ez termelte ki a követendő példaképeket, mi is ezt 
kívánjuk örökül hagyni gyermekeinknek, unokáinknak. 
Ehhez azonban arra van szükség, hogy mi is felismerjük 
azt, amiről Wass Albert a Magyar örökségünk című írá-
sában azt mondja: „... örökségünket, amit nem vehet el 
tőlünk senki, ami nem veszhet el csupán akkor, ha mi ma-
gunk lemondunk róla, megfeledkezünk róla, vagy egysze-
rűen restek vagyunk arra, hogy megőrizzük és életünk-
ben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá.”
A múlt tükrébe pillantva, az itt élők példája pontosan rá-
világít arra, hogy mi is a mi kötelességünk a mában.
Éljünk a lehetőséggel, hogy most mi védelmezhetjük meg 
a hazát!
Ne mondjunk hát le az eleink és az általunk elért eredmé-
nyekről, ne feledkezzünk meg kötelességünkről és ne le-
gyünk restek elmenni október 2-án azért, hogy minderről 
tanúbizonyságot tegyünk a népszavazáson!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ  
HÍREI

Az elmúlt hónapban nem adtunk okot az unalomra, hi-
szen igen gazdag program kínálattal vártuk a művelődési 
házba látogatókat. Az ősszel nem csak az iskola, de az ál-
landó programjaink is újra kezdődtek. 
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy mi adhatunk ott-
hont Borka Mária által vezetett Kerekítő Mondókás Móka  
mellett az Uccucára Hacacára babatánc programnak is, 
Mihovics Márti vezetésével. 
Szeptembertől ismét vár minden kreatív vagy alkotni vá-
gyó hölgyet/urat az Önkéntes Pont. Jótékony célból, csalá-
dias hangulatban ismerkedhetnek meg egymással, külön-
leges és új technikákkal a résztvevők egy-egy csésze tea 
vagy limonádé társaságában. 
Tavasszal jött az ötlet a garázsvásár programunk megva-
lósítására, akkor még nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy 
számban jelentkeznek fél év múlva a lelkes részt vevők. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ellátogat min-
den hónapban hozzánk akár árusítás, akár mazsolázgatás 
céljából! Tartsuk meg ezt a jó szokást és találkozzunk ok-
tóber 8-án, ahol ismét sok-sok kincs várja új gazdáját!

OKTÓBERI  
PROGRAMAJÁNLÓ:

Okt. 4. (kedd) – Nyugdíjas klub – Kisterem

Okt. 8. (szombat) – Októberi garázsvásár és baba-mama 
börze – reggel 7 órától – Rossz idő esetén a nagyteremben

Okt. 15. (szombat) – Tordasi paraszt lagzi – este 21 órá-
tól várjuk azokat, akik egy igazi lakodalmas hangulatban 
szeretnék végigtáncolni a szombat estéjüket. Az élő zenét 
a MeteoR Zenekar biztosítja a legismertebb magyar és mu-
latós slágerekkel. Belépő: 1500 ft/fő (A belépő tartalmaz 
egy welcome drinket és egy étel kupont) – Művelődési ház

Októberben az ígéreteinknek eleget téve folytatódik a 
Pécsi Rita előadás sorozatunk és belevágunk a tanulni vá-
gyó nyugdíjasokkal a Kattints nagyi programba is.

Minden szerdán: 10:00-tól: Uccucára Hacacára baba-
tánc – Mihovics Mártival – Kisterem

Minden páros héten szerdán: 13:00-tól: Falugazdász 
Ügyfélfogadás – Kisterem

Minden csütörtökön: 10:30-tól: Kerekítő Mondókás 
Móka – Borka Máriával – Kisterem
15:00-tól: Önkéntes Pont – Kisterem
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ISKOLAI HÍREK
„Elment a nyár. Sokáig búsan botorkált még a kertek alatt a 
délutáni napsütésben, de könnyű gúnyáját megtépték az ősz csa-
hos szelei, dérharmatot hintettek rá hűtlen hajnalok, hát inkább  
elment…
Miért is maradt volna? Ami hosszú hónapokon épült, szépült, 
erősödött dús keze nyomán, azt széthordták az emberek, és ami 
még kint maradt, azzal hányavetin játszik az ősz.”

Ismét becsengettek, kezdetét vette egy újabb iskolai év, s 
már tudjuk, hogyan repülnek a napok, hetek és hónapok, 
hogyan köszönt majd ránk hamarosan a tél, vele a meghitt 
karácsony, majd egy új év. De addig még sok a teendő, a 
feladat, s persze hosszú még az idő is, legalábbis most így 
gondoljuk.

Itt van hát az ősz, elment a nyár, Fekete István szavait 
idéztem, Erdei utakon című könyvéből.

2016. augusztus 31-én ünnepélyesen is kezdetét vette az 
új tanév. Köszöntöttük külön szeretettel az iskolát kezdő 
kicsi elsősöket, az utolsó évfolyamos 8. osztályokat, s per-
sze minden diákunknak sikeres tanévet kívántunk.

Gyorsan elrepült a nyár, szoktuk ezt mondani mindig, 
de talán most minden eddiginél hamarabb lett vége a szép 
gondtalan napoknak.

Tanévkezdésre elkészült az iskolához vezető gyalogát-
kelőhely, melynek mindannyian nagyon örültünk. Kö-
szönjük a polgárőrség, a rendőrség aktív közreműködését, 
segítségét abban, hogy mindenki fegyelmezetten és odafi-
gyelve használja a közlekedésben.

Figyelmesség és meglepetés volt az iskolások részére a 
pergola, amely az iskolához vezető utat szépíti minden 
reggel átkelve alatta. Köszönjük. 

Kívánom, hogy mindenki sikereket érjen el a tanév fo-
lyamán, kívánom a kicsi elsősöknek, minél hamarabb 
találják meg helyüket az iskola közösségében, érezzék jól 
magukat nálunk.

Két új kolléganő kezdte meg a munkát intézményünk-
ben ebben a tanévben. Buzás Zoltánné (Éva néni), aki 
Ercsiből érkezett hozzánk, s a nyugdíjba vonuló Sármásy 
Zoltánné tanárnő feladatait vette át. Az első osztályos 
napközis csoport vezetője lett. A másik kolléganő Dizse-
ri Kiss Borbála tanárnő, aki az 5. osztályokban a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyakat tanítja. Sok sikert kívá-
nunk munkájukhoz.

Mint minden évben, most is meghirdetésre kerülnek a 
levelezős tanulmányi versenyek. Részt veszünk a település 
„Hangya Napi” rendezvényén. Szeptember végén emléke-
zünk a Népmese Napjára. Október 1-jén a Zene Világnapja 
alkalmából megemlékezést tartunk az aulában. Október 
6-án ünnepi műsorral készülünk megemlékezni az Aradi 
vértanúkról. Október 7-én az Idősek Napja alkalmából kö-
szöntő műsorral készülünk tanítványainkkal. 

Lezajlottak az első szülői értekezletek, az SZMK alakuló 
ülése, sőt az első rendezvényhez kapcsolódó megbeszélés is.

Rendhagyó irodalomóra megtartására készülünk az alsó 
és felső tagozatban.

Október 23-án méltó módon emlékezünk a Forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára. Az ünnepi megemléke-
zésre október 21-én 18 órai kezdettel kerül sor a művelő-
dési házban.

Törekszünk az ünnepek minél színvonalasabb meg-
rendezésére, az előttünk álló feladatok maradéktalan tel-
jesítésére. Ehhez természetesen sok erőre, energiára lesz 
szükségünk. Kívánom, hogy legyen erőnk, kitartásunk 
gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt.

 � Somfai Sándorné, ig.h.
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FAZEKASNÉ DOMAK 
ANIKÓ AZ IDEI DÍJAZOTT

A Sajnovics Gyűrű díjat a 2016-os esztendőben a Kép-
viselő Testület döntése alapján Fazekasné Domak Anikó 
tanárnő, a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusa kapja.

Kitüntetettünk 2006 óta Tordason a Művészeti Isko-
lában, elsősorban a művészeti képzésben tölt be nagyon 
fontos szerepet. Az ének-zene tanítása mellett citeraok-
tatás, valamint a népi ének és folklórismeret oktatása a 
fő területe.

Első diákjai már felnőttek, de még most is visszajárnak 
közös éneklésre és zenélésre.

Anikó minden évben lelkes szervezője a Zenei Világ-
napról való megemlékezésnek, tanítványai valamennyi 
iskolai, ezen keresztül szinte minden községi rendezvé-
nyen szerepelnek, sőt legtöbbször Ő maga is együtt ját-
szik diákjaival.

Tevékeny szervezője a tordasi Kulturális Napok prog-
ramjának.

Zenekart, népi éneklés műfajában kórust irányít és ve-
zet nagy szeretettel és lelkesedéssel.

Az Ő kezdeményezése volt a tordasi szépen és jókedv-
vel éneklő férfiak összefogása, a „Dalárda” megalakítása.  
A kórus nemcsak Tordason, a településen kívül is több 

ízben színesítette a különböző kulturális programok ese-
ményeit Anikó vezetése alatt.

A Művészeti Iskolán belül tanítványaival méltó sikere-
ket, szép eredményeket ért el különböző művészeti fesz-
tiválokon és népdaléneklési versenyeken.

Diákjai az ország bármely pontján arany és ezüst mi-
nősítéssel és dicsérettel szerepelnek, öregbítve ezzel isko-
lánk, s ezen belül természetesen a település hírnevét is.

Köszönjük eddigi lelkes és aktív munkádat.
Szeretettel gratulálunk, kívánunk a továbbiakban is sok 

sikert, jó egészséget, kitartást az elkövetkező években.
 

 � Iskolavezetés

„SZÁLL AZ ÉNEK,  
S PEREG A DOB…”
Alig, hogy elkezdődött az új tanév, ismét nagy munká-
ba fogtunk… Presser Gábor előadóművész alapötlete volt 
a Magyar Dal Napja, s ezen belül idén már a harmadik 
alkalommal ünnepeljük Magyarországon a Magyar Nép-
dal Napját is. 2016. szeptember 11-én, a megyéből érke-
ző majd 300 diáktársunkkal együtt ünnepeltük meg ezt 
Székesfehérváron. Iskolánkból 40 gyermekkel készültünk 
a jeles eseményre, melyet Fehérvár központjában a Város-
ház téren tartottak. Egy héten keresztül, minden délután 
tanultuk a szebbnél szebb fejér megyei és moldvai dalokat. 
Aztán elérkezett az igen meleg vasárnap délután, amikor 
már nagy izgalommal vártuk a fellépést. Ünnepi díszbe 
öltöztettük magunkat, s buszra szállva megérkeztünk 
Fehérvárra. Itt másik, 14 iskolából (Aba, Bicske 3 iskola, 
Cece, Dunaújváros, Etyek, Lovasberény, Mór, Sárbogárd, 
Székesfehérvár 4 iskola) érkezett társunkkal együtt elpró-
báltuk a dalcsokrokat Mihályi György karvezetése alatt, 
majd a város nevezetes szobraihoz, emlékhelyeihez men-
tünk el külön énekelni, hogy az egész belvárost elárassza 

a népdalok zengése. A miénk a Mátyás király emlékmű 
lett, ahol a lovasberényi iskolásokkal dalolhattunk együtt. 
Innét visszasétáltunk az Országalmához, ahol elfoglal-
tuk helyeinket a „színpadon”, s következett a várva várt 
pillanat. Azt hiszem, felejthetetlen élmény marad mind-
nyájunkban az, amikor élesben megszólalt a nagy kórus! 
Fantasztikus volt a sok fiatal, őszinte gyermeki hang… 
A moldvai csokornál már zenekari kíséretet is kaptunk, 
így még teljesebb lett a hangzás. A nagy, ódon épületek, 
templomok között csak úgy zengett a magyar népdalok 
testet, lelket átjáró ősi ereje. Még fel sem ocsúdtunk ebből 
az állapotból, gyorsan készítettünk egy közös fotót, majd 
a művészeti iskola kasszájából a jól megérdemelt fagyizás 
következett. Kati néni szobrát megmászva, elindultunk 
hazafelé, ahol persze „buszos” élményeinket tovább gya-

MŰVÉSZETI ISKOLA
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AZ EDDIGI CSÚCS…, 
DE AKKOR MI LESZ 
JÖVŐRE?
Ahogy Ildikó néni fogalmazott a gálaműsoron: “Csodá-
latos tábort zártunk itt, Tordason!” Augusztus utolsó he-
tében, az iskolai új tanév előkészítéseként, immár XIV. 
alkalommal sikeresen zajlott le a Szűcs Béla gyermek és 
ifjúsági tánctábor. 18 településről (Gyúró, Martonvásár, 
Sóskút, Dunaújváros, Perkáta, Balatonszemes, Karád, 
Százhalombatta, Litér, Maglód, Jászberény, Budapest, 
Kecskemét, Svájc, Tordas) 172 táborozónk volt. 
 Az előkészületek már tavasszal megkezdődtek, utána 
már csak a jelentkezéseket vártuk a nyár folyamán. Az 
előzőekben elhangzott szám jól tükrözi, még a mi kép-
zeteinket is felülmúlta az idei jelentkezések száma. Ebből 
fakadóan az augusztus újabb előkészületeket igényelt, 
hiszen az iskola minden tantermét hálóként használ-
tuk, mivel esténként 101 hálózsákba bábozódó gyermek 
és felnőtt birtokolta ezeket. Nagy volt a nyüzsgés már 
első este a megnyitón, ahol Németh Ildikó, a tábor “szü-
lőanyja” és Zámbó Ildikó igazgatóhelyettes köszöntötték 
a táborlakókat. Egy jó hangulatú táncházzal nyitottuk 
meg a tábort, ahol Szabó Szilárd bácsi gondoskodott ar-
ról, hogy senki ne térjen haza szárazon. Másnap reggel 
a csoportbeosztások után megkezdődhetett az érdemi 
munka. A magyarbődi játékokat és táncokat Szabó Ru-
binka és férje, Linzenbold Maximilián tanították majd 

60 gyermeknek a Hangya Művelődési Ház nagytermé-
ben. A vajdaszentiványi táncokkal Kis Demeter Erika és 
Kis István, valamint száz fős seregük próbálta leküzdeni 
a tornaterem szűkös falait. A fiatalok, gyerekek, de még 
mi, felnőttek is igen jól éreztük magunkat e néhány nap 
alatt. Esténként táncházakat tartottunk, de volt filmve-
títés Dénes Zoli bácsival, a művészeti iskolásaink kis kon-
certtel kedveskedtek az ide érkező táborozóknak. Étkezni 
a Szociális Otthonba jártunk, s a kis sétával lemozogtuk 
az ebédet, majd a pihenő után délutánonként kézműves 
foglalkozásokon alkothattak a gyerekek Kovács Erika 
nénivel. Mindezek mellett zenetanulás is volt Hegedűs 
István és Kovács Marci bácsival, valamint Fazekasné 
Domak Anikó és Fersch Andi nénivel. Pénteken, a gálán 
Kosaras Péter Ákos igazgató úr szavait követően egy fer-
geteges műsorral, majd táncházzal zártuk be a tábort.
Jövőre 15. jubileumi tábor lesz meglepetésekkel. Szeret-
nénk meghívni azokat a táncoktatókat is, akik az elmúlt 
14 évben tanítottak nálunk. Őket ezen tábor záró gálájá-
ra várjuk, hogy egy kicsit elbűvöljék a fiatalokat. 
Szeretnénk köszönetet mondani főbb támogatóinknak, 
így Tordas Község Önkormányzatának, a Szociális Ott-
honnak, az NKA-nak, a Hangya Művelődési Ház dolgo-
zóinak, a Tordas SE-nek, a vendégeknek, az oktatóknak, 
gyermekeknek, szülőknek, a tordasi iskola pedagógusa-
inak, dolgozóinak az önzetlen segítségükért, az aktív 
részvételért! Köszönjük az iskola és a tornaterem környé-
kén lakó tordasiaknak a türelmet, melyet a fiatalok iránt 
tanúsítanak! 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

rapítottuk. Bízom benne, hogy kis idő múlva is minden 
tanítványunk szívesen, mosollyal az arcán gondol vissza 
erre a napra, hiszen méltóképpen ünnepeltük meg őseink 
hagyatékát. Köszönöm a Fehérvári Programszervező Kft. 
ügyvezetőjének, Juhász Zsófiának a meghívást, Zámbó 
Ildikó igazgatóhelyettesünknek, a szülőknek, nagyszü-
lőknek a segítségét, a fotókat, videókat, s hogy elkísértek 
bennünket erre a fantasztikus eseményre! 

 � Fazekasné Domak Anikó, ének-zene; népzene tanár
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Szülői köszönet
A XIV. Szűcs Béla tánctábor megszervezésért szeretnék 
köszönetet mondani négy pedagógusnak, akik nélkül 
nem jöhetne létre évente ez a fantasztikusan szuper tá-
bor! Lassan másfél évtizede, hogy szívüket, lelküket be-
letéve valósítják meg gyermekeinknek ezt a felejthetetlen 
élményt! Köszönöm szülőtársaim nevében Németh Ildi-
kó, Fazekasné Domak Anikó, Cselikovics Herta és Szabó 
Szilárd fáradhatatlan munkáját!

 � egy szülő

TOBORZÓ
Immár nyolcadik éve, hogy Tordas és a környező telepü-
léseink ünnepein, műsorain rendszeresen veszünk részt, 
próbáljuk a katonadalok és különböző tájegységek da-
lait hitelesen átadni a nagyérdemű számára. Igen, nem 
másról van itt szó, hanem a Tordasi Dalárdáról! Bízunk 
benne, hogy sokakat megörvendeztet énekünk. Az ed-
dig eltelt időszak alatt jó néhányan megfordultak már a 
dalárda tagjainak sorában, azonban van egy „mag”, akik 
megrendíthetetlenek közös éneklési vágyukban, zenesze-
retetükben. Velük toborzunk még magunk közé olyan 
fiúkat, korosabb, érettebb, s az idősebb korosztály férfi-
úit, akik szeretik a katonadalokat, a magyar népdalokat, 
történelmi dalokat, s szeretnének egy olyan közösségbe 
tartozni, ami nem „csak” a dalolásról szól. Ennél sokkal 
többről! Egy közösséghez tartozni olyan, mint egy nagy 
családban élni. Több területen is találkoznak életünk fo-
nalai, segítünk, figyelünk egymásra, s emellett kétheten-
te hétfőn este jól érezzük magunkat a próbákon.
Akinek van kedve, ne habozzon! Minden második hé-
ten, hétfőn este 20 órakor várjuk a kis iskola épületében, 
a néptáncteremben tartandó próbáinkra! Megtalálnak 
bennünket a facebookon is!

 � Fazekasné Domak Anikó, a Tordasi Dalárda vezetője

Ó
VO

D
A

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 134.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 � Főiskola, Óvodapedagógus
 � Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő- 

képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok má-
solata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. október 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Milihovszkiné Szalai Ilona nyújt, a 06-30-4866984-es te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 � Postai úton, a pályázatnak a Szent László Völgye - Bó-
bita Óvoda címére történő megküldésével (2463 Tor-
das, Szabadság út 134.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
MUN 317/ 2016., valamint a munkakör megnevezését: 
Óvodapedagógus.

 � Elektronikus úton Milihovszkiné Szalai Ilona részére a 
tordasi.ovi@gmail.com e-mail címen keresztül

 � Személyesen: Milihovszkiné Szalai Ilona, Fejér megye, 
2463 Tordas, Szabadság út 134.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL 
SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA MESEVÁR TAGÓVODÁJA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
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REGÉLTEK A KÖVEK
Ragyogó napsütés, nyári strandidő, érdekes, élménysze-

rű helyi programok, ezek jellemezték az idei augusztus 
20-t, legnagyobb nemzeti ünnepünk napját. Miután az 
üdülési szezon utolsó hétvégéjére esett az ünnep, aki csak 
tehette, útra kelt családostul a közeli kedvelt fürdőhelyek-
re, hogy kiélvezze a lehetőséget, s idén talán utoljára még 
csobbanjon egyet a hűsítő habokban, hiszen ezen a nyáron 
a gyakori eső miatt sok lehetőség nemigen adódott.

Tehát a természet kitett magáért, s a sok helyi program 
tálcán kínálta a lehetőséget a kellemes időtöltésre, ünnep-
lésre. S hogy közben gondoltunk-e honalapító elődeink-
re, államalapító királyunkra, azt tudni nem tudom, csak 
remélem. Az ünnep lezárását jelentő pazar tűzijátékok 
varázslatának láttán bizonyára, hiszen ilyen látványcso-
da csak augusztus 20-án van, s ez Szent István ünnepe, 
akinek emléke kitörölhetetlen a magyar néplélekből!

Településünk illetékesei gondoskodtak róla, hogy 
azok, akik itt ünnepeltek Tordason, bőségesen választ-
hassanak a szórakoztató programokból. Gyerek, felnőtt 
egyaránt találhatott magának kikapcsolódási, szórakoz-
tató lehetőséget.

S most ideje visszatérnem a címben jelzett témához, 
miután én, s még jópáran választottuk a kőtár megte-
kintésének lehetőségét. Nagy Miklós, Tordason élő szob-
rászművész három napra lehetőséget biztosított értékes 
gyűjteményének megtekintésére. Már maga a tény is 
meglepetés volt számomra, mert bár hosszú évek óta is-
merem őt, de ilyen irányú tevékenységéről nem volt tudo-
másom. Természetes volt részemről az érdeklődés, hiszen 

a kövek nagyon sok esetben a régmúlt leghitelesebb tanúi, 
s (ilyenkor is) ha szakemberek vizsgálat alá vetik azokat, 
valóban regélnek.

A sok ezer vagy sok százéves települések történetének 
feltárásához, feldolgozásához elengedhetetlen, hogy ne 
vessék vizsgálat tárgyává az ásatások nyomán felszínre 
kerülő kőemlékeket. S, hogy ezek mennyi rengeteg in-
formációt adnak át a szakembereknek, erre bizony Nagy 
Miklós szakszerű magyarázatai élő például szolgáltak ne-
künk, az érdeklődőknek.

Maga a pince a ház alatt, ahol berendezte kőtárát, ki-
fejezetten ízléses, impozáns, történelmi levegőt áraszt. 
Körben polcok, a kövek különböző szempontok szerinti 
csoportosításban elrendezve, feliratokkal ellátva. S ha ke-
zébe vett egy követ, szakszerűen magyarázta s mutatta, 
hogy az adott kődarab melyik történeti korban milyen 
célt szolgált. S vésete, karcolata, esetleges díszítőeleme 
volt a bizonyíték arra, hogy amit nekünk elmondott, az 
valós. Nekem lenyűgöző volt az a tudásanyag, amivel 
Miklós rendelkezik. Még a gótika jegyeit is megmutatta 
egy egyszerű darabban, s azt, hogy egyes kövek összeil-
lesztve milyen funkciót tölthettek be valamikor.

Megszállottság, kiemelkedő tudás, érthető közlésmód. 
Ezek jellemzik szerintem leginkább Nagy Miklóst, s ki-
tartó akarat a további kutatásokhoz.

Sajnovics János szobra Tordas központjában látható. A 
kőtárban is mesterien megformált emberfejek sorakoznak 
az egyik polcon. Bizonyíték arra, hogy nem csak beszél, 
de alkot is! Értékes polgára Ő Tordasnak. Aki érdeklődik 
a téma iránt, feltétlenül nézze meg a gyűjteményt.

Köszönet, elismerés a lehetőségért!
 � Bánki Zsolt 

MESEVÁR HÍREK
Visszatekintés a nyárra:
Május, illetve június hónapban búcsúztattuk iskolába menő nagycso-
portosainkat. 
Sokat kirándultunk és rengeteg időt töltöttünk a szabadban. 
Júniusban köszöntöttük az édesapákat és tartottuk a Mesevár napun-
kat is!
Nyár elején lehetőséget biztosítottunk leendő kiscsoportosainknak, 
hogy megismerkedjenek az óvó nénikkel, és betekintést nyertek kicsit 
mindennapjainkba!

Szeptemberben ismét megnyitotta kapuit a Mesevár Óvoda, újult erő-
vel és lelkesedéssel kezdtük mi is a munkánkat és vártuk a gyerekeket!
A Süni csoportban sok-sok szeretettel várták a leendő kicsiket és próbál-
ták minél inkább megkönnyíteni a szülőktől való elválást!
Ebben a tanévben is sok izgalmas program vár ránk: Hangyavásár, Nép-
mese hete, s itt van már a közelgő szüreti mulatság is, majd az Állatok 
világnapja!
Élményekben gazdag tanévet kívánok minden óvodás gyermekünknek!

 � Völgyi Boglárka
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AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM  
ÖRÖKSÉGE
(Részletek Nagy Károly írásából)
(http://www.kortarsonline.hu)

A szabadság, a demokrácia, az emberi jogok érvényesí-
tése olyan elemi és természetes szükséglet, mint az egész-
ség. Az elnyomattatás, a hátrányos megkülönböztetés, a 
jogfosztottság az betegség. A totális diktatúra zsarnoksá-
ga: maga a halál…

Az 1956. október 23-a és november 4-e közötti napok-
ban Magyarországon majd mindannyian úgy éreztük 
magunkat, mint akiket halottaiból támasztott fel a for-
radalom. A mámoros öröm napjai voltak ezek. Kacagtunk 
és sírtunk, az igazság rég betiltott szavait ittuk és dadog-
tuk, sokáig elfojtott himnuszunk dallamai szakadtak föl 
szívünkből. De a komoly, elszánt józanság tízszer hu-
szonnégy órája is volt ez a rövid kegyelmi idő. (…)

Ezt a feltámadást, ezt a reményt, ezt az alkotó, orszá-
gos demokratikus kibontakozást fojtotta vérbe a Szov-
jetunió fegyveres agressziója. A szabadság hozsannáját a 
börtönök, a kelet felé deportáló marhavagonok, a pufaj-
kás-karhatalmista sortüzek, a kínzókamrák, az akasztó-
fák terrorja némította el.

Mi lehet e tizenkét nap tanulsága? Mi az 1956-os ma-
gyar forradalom öröksége?

Nemzetközi történelmi jelentősége ma már nyilván-
való: az 1956-os magyar forradalom volt a szovjet bi-
rodalom bukásának egyik első előidéző eseménye. (…) 
Albert Camus francia filozófus ezt írta: „A népfelkelés 
első budapesti süvöltései porként söpörték el a tudálékos, 
rövidlátó, hamis és hazug-szép filozófiákat, magyarázko-
dásokat és doktrínákat. Az oly sokáig megcsúfolt igazság, 
a meztelen igazság robbant a világ szeme elé.”

És mihelyt az igazság, a meztelen igazság a maga meg-
semmisítő egyszerűségével nyilvánvalóvá vált, többé sem-
miféle orwelli hazugságözön nem tudta visszaagymosni a 
bizarr rémképeket, miszerint a háború az tulajdonképpen 
béke; az elnyomás az szabadság, és a forradalom az ellenfor-
radalom. Ötvenhatban megtanultuk és a világ elé tártuk az 

alapigazságot: egy országot, egy társadalmat nem ideológi-
ák határoznak meg, nem dogmák és elméletek minősítenek, 
hanem a szabadság megléte, mértéke vagy hiánya. Minden 
ideológia és doktrína felhasználható az erőszak, az elnyo-
más igazolására, magyarázására, legitimálására, mindegy, 
hogy minek nevezik: fasizmusnak vagy antifasizmusnak, 
kommunizmusnak vagy antikommunizmusnak, rassziz-
musnak, kapitalizmusnak, szocializmusnak, vallási vagy 
etnikai fanatizmusnak. József Attila ezt így fejezte ki: „Jöjj 
el, szabadság! Te szülj nekem rendet…”

A szabadság: létszükséglet. Ez volt az ’56-os forradalom 
kitörésének egyik szikraforrása is. Ahogy egy tizennyolc 
éves diáklány vallotta az ENSZ különbizottságának 1957-
ben: „Szabadságot akartunk, nem jólétet. Lehet, hogy 
kenyerünk se volt, és sokunknak nem volt megélhetési 
lehetőségünk se – de mi szabadságot akartunk! Hazug-
ságok között nőttünk fel. Állandóan hazudnunk kellett. 
Egy ép gondolatunk nem lehetett, mert mindent belénk 
fojtottak. Gondolatszabadságot akartunk!” (…)

Két hét természetesen nem elég egy új, szabad társadalom 
kialakítására, de annak előfeltételei megteremtésére elégnek 
bizonyult tíz nap. Az egyik legfontosabb előfeltétel az ön-
bizalom visszaszerzése volt. Amikor legördült szívünkről 
az életünk minden területén minden percünket átható, tes-
tet-lelket bénító félelemérzet, akkor el tudtuk kezdeni épít-
getni a demokratikus viselkedés kereteit. Ahogy Bibó Ist-
ván, egyik legnagyobb politikai gondolkodónk fogalmazta 
meg szállóigévé vált megfigyelésében: „Demokratának lenni 
mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni…” (…)

Mi hát az 1956-os magyar forradalom tanulsága, öröksé-
ge? Egyéb fontos tényezők mellett az, hogy az igazság, az 
önrendelkezés, a szabadság, a félelem nélküli élet, a demok-
rácia olyan alapvető egyéni és társadalmi szükséglet, amely-
nek eléréséért az ember minden áldozatra kész. (…)

APRÓHIRDETÉSEK KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek: 
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magányszemélyeknek:  
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.

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

Évi legalább három számban törté-
nő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 15 % kedvez-
ményt adunk. Évi hat számban tör-
ténő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 30 % kedvez-
ményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, 
az árak tartalmazzák az áfát.
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A 7. CSEH TAMÁS EMLÉK- 
TÚRA VILLANÁSAI 
a hagyományos indulási, találkozási, csatlako-
zási, elköszönési pontokon 2016. szeptember 
3-án, szombaton, a Cseh Tamás-szobor  
felavatásának 3. évfordulóján

A tavalyival ellentétben - amikor Cseh Tamás és Beremé-
nyi Géza kötetekkel, szakadó esőben álltam az érdeklő-
dők rendelkezésére –, most még tombolt a nyár.

- 7.00. Tamás és Éva első öröklakásánál, a 106-os busz 
Kadosa utcai megállójánál, a Huzzella házaspár hiányol-
ta a tömeget. Az itáliai családnév ismerősen csenghet 
azoknak, akik ott voltak Tamás 52. születésnapján a 
Merlinben, mikor bekötött kézzel hallgatta a Huzella-kö-
szöntőt, a fergeteges emlékdalt arról, milyen is az, ami-
kor „Géz”-nek adjuk ki magunkat.

- 8.00. Bakáts téren, a szülészetre specializálódott, a 
gyermekgyógyászat hazai út-törőjéről elnevezett és ép-
pen Tamás halálának évében bezárt Schöpf-Merei Ágost 
Kórház nyitott kocsibejáróján még a névadó szobrához, a 
réges-régi szökőkúthoz is bejutottunk. Váltottunk egypár 
szót a porta-személyzettel, majd Tamás születésének és 
utolsó koncertfellépésének helyétől most is a Cseh Tamás 
szobor felé vettük az irányt.

- 9.00. Cseh Tamás Gellért-téri szobránál láthattuk, 
ahogy három orosz lány szelfizett Tamás szobrával a volt 
szovjet hősi emlékmű helyén, mi meg a Bartók 25. előtt 
adtunk néma szerenádot Éva ablaka alatt.

Aztán mentünk tovább a Villányi út 27-65. és a Griff 
Hotel, a volt munkásszállás felé.

Tamás nem jött haza. Hiába, no, most is első a köte-
lesség. Mint annak idején Ő, most már én is szinte ál-
ruhában járok haza feleslegesen, mert egykori önmagam 
se ismerne a mostanira. A vonatnál Dr. Sztrányay Mik-
lós György is csatlakozott. No, nem megint én, hanem 
a fiam, így Martonvásáron bemutathattam Szabó Kati-

nak, tordasi osztálytársamnak és Szabolcs unokájának. 
A Dreher kastélyok, s a Hangya-telep után, mint mindig 
benéztünk Bradák Marikához, akinek apósa gardírozta a 
kis Cseh Tamást esténként és telente az erdőn át a Han-
gya-telepre. ”Bradák bácsi” Tamás beszélgető-könyvében 
többször is szerepel. Marika most is eljött Tamás utolsó 
tordasi fellépésének színpadához. Ott találkozhattam 
Kiss Katiékkal, a Pintér lányokkal és Gurabi Tiborral, aki-
vel először beszélgettem Tordason 1957. október 1-én. A 
Sport büfében, ahol 2003-ban a söntéspultot támasztva 
a 60 éves Cseh Tamással együtt boroztunk, kávéztunk, 
most is ott volt Pató Feri. Tamás könyvének a 23. és 224. 
oldalán megfejtés nélkül szereplő’56-ban hallott szó, a 
böcöllézés értelmezését kértem tőle. Feri előrehajolt: - 
Hát bukfenc! (Hát bukfenc az volt bőven. Érdemes volna 
beküldeni az én ’56.omcímű MTVA pályázatra.) Tíz éve, 
az 50. évfordulóra az Inga-úton kötetben a nyitó- és záró- 
közt 56 verssel vettünk részt, tíz éve Toman Józseffel. Ő 
tíz, Tamás hét éve már az örök vadászmezőkön lapátol, 
gitározik. S ki mindenki nem lehet már velünk. Lélekben 
„fociztunk” egy kicsit Centerrel, mint tavaly, majd elkö-
szöntünk Tordastól és elindultunk. Célunk a város:„neve 
is van Budapest” felé. Menni kellett, mert a Farkasréti 
temető korábban zár, és a reggeli felsővezeték-szakadás 
utóhatásai még mindig érződhetnek. A Déli pu. környé-
kén teljes volt a káosz, az 59-es se járt. Villamospótló 
busszal mentünk Farkasrétre, a Cseh-család sírjaihoz. A 
temető már zárva volt, de beengedtek. Várt még az Iskola 
utca 35., ahol az első Cseh Tamás-Bereményi Géza-dalok 
születtek, a szentendrei HÉV és Csillaghegy, de minden 
még sem teljesülhet, az ifjúság már a Széll Kálmán téren 
elköszönt, mi meg a Rómain, és eljön a búcsú az Emlék-
túrától, még a velem azonos nevű fiamnak is: 

 � Sztrányay Miklós
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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SZEPTEMBER 5.  
KALKUTTAI SZENT 
TERÉZ ÜNNEPE

Szeptember 4-én Ferenc pápa szentté avatta a Szeretet 
Misszionáriusai Társulat alapítóját, akit az egész világon 
így szólítottak: Teréz anya

Az Istennek járó totális szeretetét tanúsító tetteinek 
olyan ereje volt, hogy követésére ezrek és ezrek vállalkoz-
tak. Rendje elterjedt az egész világon. A segítő szeretet és 
a leggyengébbek iránti közömbösséget megtörő bátorság 
szentjeként tisztelhetjük közbenjárását kérve a szegé-
nyek, betegek szolgálatához.

Nem hív mindenkit szerzetesi szolgálatra az Úr, de 
mindannyian kérhetjük Kalkuttai Szent Teréz anya párt-
fogását arra, hogy észrevegyük az emberi nyomorúságot 
a magunk környezetében és segítő szeretetből áldozatot 
vállaljunk másokért, első helyen családunkért.

Babota Tibor medgyesi (Erdély) plébános személyes 
visszaemlékezése a szenttel való találkozásáról. „1990 
májusában találkoztam vele először. A román kormány 
kérésére AIDS-es beteg gyermekek gondozását vállal-
ta el Chitilán, a világ szeme elől elrejtett kórházban.... 
Sepsiszentgyörgyre érkezve a hivatalos fogadtatás vé-
gén mindenki távozott. Igyekeztem volna én is, de Te-
réz anya megállított: »Atya, ma még nem vettünk részt 

szentmisén, kérem, misézzen nekünk angol nyelven, 
mert az angol a rendünk hivatalos nyelve.« Mentegetőz-
tem: »Sohasem miséztem angolul, misekönyvem sincs.« 
»Van nekem – válaszolta – és mert ez az első napunk itt, 
kellene egy rövid elmélkedés, prédikáció.« »Angol Bibliám 
sincs« – mondtam, és éreztem, megy el az erőm. »Adok 
én« – mosolygott rám. »És mikor legyen a szentmise«? – 
kérdeztem. »Egy óra múlva – válaszolta –, addig fel tud 
készülni.« A szentmise végén Teréz anya hozzám lépett, 
a kezét nyújtotta: »Köszönöm a szolgálatot, atya!« Kezet 
nyújtottam én is, de amikor láttam, hogy kezet akar csó-
kolni, el akartam húzni a kezem, de nem engedte. Rám 
nézett és így szólt: »Ez nem neked szól, atya, hanem Jé-
zusnak, akit a kezedben tartottál« Később elgondolkod-
tam: ki kinek prédikált?”

„Isten ajándéka. Kegyelem. Kalkuttai Teréz szűz, könyörögj 
érettünk!”

SZEPTEMBER 8.  
KISBOLDOGASSZONY, 
KISASSZONY NAPJA
EGY ELFELEJTETT ÜNNEP?

Esti szentmisével ünnepeltük Szűz Mária születését, 
amely napot a népi jámborság szeretettel Kisasszony nap-
jának nevez.

Jácint atya szomorúsággal jegyezte meg, hogy tapaszta-
lata szerint az ünnep elhalványodni látszik közösségeink-
ben, pedig több keleti egyházban ez a nap a liturgikus év 
kezdete, mint «megváltásunk kezdetének ünnepe», vagy, 
ahogy más prédikációban is elhangzott, ez a nap az új, 
krisztusi világrend hajnala. A keresztény tisztelet minden-
esetre mindig fontosnak tartotta megemlékezni róla, aki 
a Megváltó édesanyja lett. Mária a hajnali, szép csillag, a 
Stella puerpera Solis. A nap miséjének részlete: boldog vagy 
szentséges Szűz Mária és legméltóbb minden dicséretre. 
Belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk.

Ebből a liturgikus képhagyományból sarjadt Telek Jó-
zsefnek tanácsa: ha egyébkor tőletek ki nem telhetne, lega-
lább estéli és reggeli hajnalkor, mikor a hajnali csillagot, a többi 
csillagok között, legtetszetesb fényességgel ragyogni szemlélitek, 
elmélkedjetek a Jákobbul támadott csillagnak, az Isten szent 
Anyjának felséges méltóságáról.

Egy középkori eredetű legenda szerint Kisasszony haj-
nalán angyalok zengenek a mennyekben.

Jövő ilyenkor gyere Te is Mária születését ünnepelni!
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OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR

A vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
Októberi Rózsafűzér vasárnap 9.30-tól
A téli időszámítás kezdetével a gyúrói előesti szent-
misék 17 órakor kezdődnek
Zsolozsma minden pénteken 6.30-kor
7. Elsőpéntek: gyóntatás 17.45; Szentmise 18.30

Október 30. 10 óra, Bérmálási Szentmise

Október 31.
Hétfő, Halottak Napi Előesti Szentmise 
Gyúró

November 1. 10 óra, Halottak Napja Szentmise

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZEPTEMBER 11.  
VENI SANCTE,  
A TANÉV KEZDETÉNEK 
MEGÁLDÁSA

Jácint atya az iskolatáskák köré gyűlt hittanosokat azzal 
szólította meg, hogy legyenek mindig tudatában, mint diá-
koknak elsődleges istenszolgálatuk a tanulás. Ezért annak 
jeleként, hogy biztosak lehessenek abban, erőfeszítéseikben 
mindig számíthatnak Isten segítségre is, szenteltvíz hin-
téssel áldotta meg tanszereiket. És, hogy akaratukban még 
inkább megerősödjenek, a szentmise könyörgéseit az egész 
templomi közösséggel velük együtt és értük mondtuk:

Mennyei Atyánk add, hogy örömünket leljük a tanulásban!
Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy iskolai feladatainkat jól tel-
jesítsük, és ezzel szüleinknek is örömet tudjunk szerezni!
Urunk, add kegyelmedet tanárainknak, hogy egész évben örömmel 
tanítsanak bennünket, és bizalommal fordulhassunk feléjük!
Szentlélek Úristen, segíts minket, hogy egész évben olyan lelke-
sek legyünk, mint a tanév elején.
Istenünk, kérünk, segíts minket, hogy az idei tanévben is lega-
lább olyan jól tudjunk tanulni, mint tavaly!
Áldd meg, Urunk, tanárainkat, hogy szeretettel gondoskodja-
nak rólunk!
Adj, Urunk jó barátokat, és sok vidámságot az ideitanévben is! 
Kérünk Téged hallgass meg minket!  

Áldott tanévet, jó tanulást kívánunk minden tordasi 
diáknak!

A Tordas-Gyúrói Evangélikus Egyházközség sok szeretettel hív mindenkit 
„ERŐS VÁRUNK NEKÜNK AZ ISTEN!” című, három alkalomból álló őszi reformációs programsorozatára!

OKTÓBER 1. 

szombat 17.00 óra
Tordas, evangélikus templom

PINTÉR BÉLA
KERESZTÉNY KÖNNYŰZENEI KONCERT

OKTÓBER 16.

vasárnap 17.00 óra
Gyúró, evangélikus templom

FŐVÁROSI PROTESTÁNS KÁNTORÁTUS
EGYHÁZZENEI KONCERT
BENCE GÁBOR VEZETÉSÉVEL

NOVEMBER 12.

szombat 16.00 óra
Gyúró, evangélikus parókia

GYÜLEKEZETTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS  
ÉS ELŐADÁS
DR. KORÁNYI ANDRÁS
EGYHÁZTÖRTÉNÉSSZEL

A belépés minden rendezvényre díjtalan, adományokat köszönettel elfogadunk.
Alkalmaink szeretetvendégséggel zárulnak.
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Vasárnap

09:00 
Bibliakör óvodás és általános  
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

Szerda 18:00

hónap 1-3. szerda: Házi közösség 
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

Hétfő 18:00-19:00
Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom minden hónap 
utolsó szombatján

RENDSZERES ALKALMAINK

BAPTISTA GYÜLEKEZET

ANGOL TÁBOR
Nagy öröm számunkra, hogy az Út a Reményhez Ala-

pítvány és a Tordasi Baptista Gyülekezet első ízben angol 
nyelvi tábort szervezhetett Tordason. 

Az Út a Reményhez Alapítvány egy 1989 óta működő 
közhasznú szervezet. Tanév közben gyermekotthonok-
ban és Anyaotthonokban szervez programokat Magyar-
ország területén, illetve Ukrajnában és Szerbiában. Nyá-
ron pedig táborokat és nyelvtáborokat rendez általános 
iskolás korú gyerekek részére. Nyelvtáborainkban anya-
nyelvi tanítók tanítják a nyelvet. 

A tordasi táborban 37 gyerek vett részt. Reggelente vi-

dám, zenés reggeli tornával kezdtük a napot. Utána egy 
bibliai üzenet hangzott a gyerekek felé. A kisebb korosz-
tálynak zenés bábjelenetek gazdagították a programot. 
Ezután nyelvórák következtek délig. Délutánonként 
sport, vetélkedők, akadályverseny színesítette a progra-
mot, melyeket az iskola melletti füves területen tartot-
tunk meg. Péntek délután egy záró alkalom keretein belül 
a gyerekek ízelítőt adtak, hogy mit tanultak a tábor alatt. 
A szülők így részesülhettek a tábor vidám hangulatából is.

Köszönetet mondunk minden segítőnek, hogy elősegí-
tették a tábor zökkenőmentes lefolyását. Köszönet a szü-
lőknek a sok finom süteményért és gyümölcsökért!

Szeretnénk jövő nyáron is megrendezni az angol tábort.

 � Vasárnapi Istentisztelet Gyúrón 9.30-kor.

 � Vasárnapi Istentisztelet Tordason 11.00-kor.

 � Bibliaóra Gyúrón keddenként 17.00-kor.

 � Kórusunk 1 évnyi kihagyás után újrakezdi műkö-
dését. A próbákat kéthetenként (minden páros hé-
ten) pénteken 18.00-kor tartjuk. Kórusvezető: Sassi 
Lilla. Minden énekelni szerető gyermeket és felnőt-
tet szeretettel várunk!

 � Folytatódnak a gitárórák Huszák Zsolt zenész 
vezetésével. Kéthetente pénteken (minden párat-
lan héten) 14.00 és 16.00 órától két csoportban az 
általános iskolás felsős korosztály próbál. 18.00 
órától felnőttek zenélnek együtt. Ehhez a csoport-
hoz a gitár mellett bármilyen hangszerrel is lehet 
csatlakozni.

 � Ifjúsági órákat tartunk péntek esténként!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK RENDSZERES ALKALMAINKRA!
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KONFIRMANDUSOK 
KÖSZÖNTÉSE
Mint minden évben újkenyér ünnepén, így most augusz-
tus 21-ére hívtuk ’haza’ a régebbi évtizedekben konfir-
máltakat, hogy köszöntsük őket, együtt emlékezve a 
régi időkre, s hogy egymást erősítsük hitünkben, az ige 
szavaival is: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan-
az.” Zsid 13,9 Idén kerek évfordulóhoz érőket név szerint 
is köszöntöttük. Láttuk, sokfelől és sokfelé vagyunk, de 
tudjuk, mind ide tartozunk.
70 éve konfirmáltak: Turda Gyula, Bicske; Takács Lajos-
né /Tóth Janka/, Gyúró; Müller Ferencné /Csizmadia Ro-
zália/, Tordas; Bocsó Sándorné /Turda Gizella/, Tatabánya
60 éve: Gubody László, Gyúró; Pásztor Kálmán, Gyúró; 

Rózsavölgyi Istvánné /Áldott Ilona/, Tordas; Ranyák Ár-
pádné /Németh Eszter/, Martonvásár; Tövisháti András-
né /Kiss Irén/, Székesfehérvár
50 éve: Kiss Éva, Székesfehérvár; Németh Éva, Budapest; 
Fehér Lajosné /Lázár Eszter/, Gyúró
40 éve: Papp Éva, Tordas
20 éve: Horváth Judit, Budapest; Majer István, Mar-
tonvásár; Lévai László, Tordas; Dr. Rákosi Anikó, Tor-
das; Szigetiné Pogány Mónika, Tordas; Kovács-Kalamár 
Kinga, Tordas; Tóth Elődné Szász Katalin, Tordas; Bobák 
Katalin, Tordas; Csurgó Sándor, Tordas; Alföldy-Boruss 
Dániel, Szalkszentmárton
10 éve: Apostagi Barnabás, Gyúró; Farkas Attila, Gyúró; 
Molnár Anita, Gyúró; Szabó Rubinka Anna, Tordas; Szu-
csán Adrienn, Gyúró

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

GYÜLEKEZETI  
KIRÁNDULÁS
Mikor az iskola, óvoda elkezdődik, és közeleg az esős, 
szomorkás, hűvös ősz... nincs is jobb annál, mint 
egy nyarat idéző meleg szombatot közös kirándulás-
sal eltölteni. Így tettünk néhányan a gyülekezetből 
szeptember 10-én, mikor kicsik és nagyok felkereked-
tünk, hogy a ’messzi’ Sukorót és környékét meghó-
dítsuk. A Velencei-tó látványában gyönyörködtünk, 
majd a sukorói református templomban Kardos Ábel 
lelkipásztor úr kalauzolt bennünket a történelem ide 
kapcsolódó fontos részeiben, a templom és a gyüle-
kezet életében. Felkerestük a közeli Gyapjaszsák in-
gókövet – meg is hódítottuk, ahogy azt illik –, majd 
reménykedve a finom ételek és italok elfogyasztásá-
ban a Gémeskút éttermet kerestük fel – és nem kel-
lett csalódnunk! Délután a helyi adottságokat jobban 
megismerve a helyi néprajzi házban láthattuk, milyen 
körülmények közt éltek a helyi zsellérek, milyen tár-
gyaik, szokásaik voltak. Melyek ezek közül, amiket 
magunk is ismerünk (esetleg használtunk gyermek-
korban), s melyek azok, amiket mi is már csupán hír-
ből ismertünk. Ahhoz képest, hogy nem kellett mesz-
szire mennünk – sőt, gyakorta megyünk a Velencei-tó 
környékére, vagy utazunk el mellette Székesfehérvár 
felé –, a konklúziót mégis leszűrtük a remek nap vé-
gén: a közelben is van még mit megismernünk, s van 
miben gyönyörködnünk, miközben egymáshoz is kö-
zelebb kerülhetünk. 

 � Kádárné Göndöcz Eszter
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SÜTIK  
TORDASRÓL
Iskolai rendezvényekre, bulikra ajánljuk e 
havi sütinket, amelyet – habár kelt tészta 
– kezdők is könnyen elkészíthetnek.

Új rovatunkba továbbra is várjuk süte-
mények, édes tészták receptjeit, melyet 
tordasiak készítettek. Akik szeretnek 
sütni, az elkészült remekművet fényké-
pen meg is örökítik, és mindezt szívesen 
megosztják a Kisbíró olvasóival névvel, 
vagy név nélkül, küldjék el a fényképe-
ket – recepteket a kisbiro@tordas.hu 
email címre, vagy a Polgármesteri Hiva-
talba. Süssünk együtt!

KAKAÓS-VANÍLIÁS  
TEKERCS
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 3 dl tej, 2 dl olaj, 4 evőkanál cukor, 5 dkg 
élesztő, 1 mokkáskanál só, 3 dkg kakaópor, cukorsziruphoz: 0,5dl 
víz és 5 dkg cukor, szóráshoz fahéjas cukor
Elkészítés: Az élesztőt megfuttatjuk kevés cukorral. Ezután a 
hozzávalókat összegyúrjuk a kakaópor kivételével. A tésztát kelni 
hagyjuk. A megkelt tésztát ketté vesszük, az egyikbe beletesszük 
a kakaóport, és tovább kelesztjük. A két tésztát újra ketté osztjuk, 
így lesz két sárga és két barna tészta. Ha megkeltek, vékonyra ki-
nyújtjuk és egymásra teszünk egy sárga és egy barna tésztát úgy, 
hogy a barna legyen alul. A másik két tésztával ugyanígy járunk 
el. A tésztalapokból háromszögeket vágunk, és a vastag részeknél 
feltekerjük. A kifliket 200 fokon megsütjük. Amikor megsült, meg-
kenjük cukorsziruppal, és megforgatjuk a fahéjas cukorban.

RE
C

EP
T

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
korrepetálást, érettségire való felkészítést 

vállal. 

Érd.: 70/387-25-96

HIRDETÉS

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Vasárnap 9 óra – Gyermekistentisztelet

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, 
                                  gyermekmegőrzés

Minden kedden más és más:  
Szolgálók órája (2. hét), Presbiteri óra (3. hét), 
Imaóra (4. hét)

Szerda 18 óra – Bibliakör

Szombat 16 óra – Ifjúsági délután

LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI:

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

HIVATALI ÜGYELET:
Hétfő: szabadnap
Kedd és szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: látogatási nap
Péntek: 9.00-11.30

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Németh Tibor 
temetésén részt vettek és osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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SP
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FUTBALL

TENISZ

PARÁDÉS GYŐZELEMMEL 
KEZDTE A SZEZONT 
U16-OS KERETÜNK
2:0-ás hátrányból, emberhátrányban fordított serdülő 
csapatunk az Iváncsa ellen egy félidő alatt.

Megtépázottan kezdődött az U16-os bajnokság észa-
ki csoportja, ugyanis 3 csapat is visszavonta nevezését, 
melynek köszönhetően a tordasi együttes szereplése két 
héttel később kezdődött. Ennek megfelelően a srácok 
kellően felkészülten várták a nyitányt az egyébként erős 
Iváncsával szemben. Fazekas Attila, a csapat edzője a 

kezdőt a következők szerint állította össze: Bíró, Cseliko-
vics, Csóti, Györke, Boroczki, Kenyér, Mészáros, Mudra, 
Teszár, Tóth, Kónya.

Sajnos a vendégek gyorsan kezdtek és a 23. percben Ju-
hász duplájával már kettő volt a hátrány, azonban a tor-
dasi csapat nem esett kétségbe. Attila bácsi rendet tett a 
fejekben, és ennek megfelelően futottak ki a játékosok a 
második félidőre. Sajnos tovább nehezítette a dolgunkat, 
hogy Csóti Ádámot a játékvezető az 55. percben szöveg-
elésért kiállította. Ennek ellenére nem lankadt a lelkese-
dés, sőt alig két perccel később Cselikovics megszerezte 
a szépítő találatot, sőt 9 perccel ezután már egalizálni is 
tudott. Az “i”-re a pontot a csereként beállt Szabados 86. 
percben szerzett gólja tette fel, melynek köszönhetően 
itthon tartottuk a három pontot.

Rekord számú induló, esőszünet és kitűnő mérkőzések 
a tordasi menedzser tenisz versenyen.

A 10 regionális állomásból és budapesti döntőből álló 
UNIQA Manager Open, a 2016. évi Országos Menedzser 
Teniszbajnokság negyedik regionális versenyének a fővá-
ros vonzáskörében lévő és népszerű Tordas volt a hely-
színe. A helyi sportközpontban a két labdarúgó és kosár-
labda pálya tavaly strandröplabda és szabadtéri fitnesz 
létesítménnyel egészült ki. A Makovecz stílusban épült 
gyönyörű klubház mellett négy ragyogóan előkészített 
pálya várta a vendégeket.

Az előzetes jelentkezések miatt a szervezők eleve né-
pes mezőnyre számítottak, de a reggeli érkezések ezeket 
a várakozásokat is messze meghaladták. A létszám végül 
nemcsak az eddigi négy itteni, hanem az idei versenyek 

mindegyikét felülmúlta. Tordason kívül Martonvásár, 
Gyúró, Székesfehérvár, Agárd, Kecskemét, Eger, Duna-
újváros és természetesen Budapest is – összesen kilenc 
város – képviseltette magát teniszt kedvelő, újabb meg-
mérettetésre vágyó cégvezetőkkel és menedzserekkel.

Az ünnepélyes megnyitón Hámori Tamás versenyigaz-
gató bemutatta a verseny helyi szervezőjét, így először 
Tóth Gábor klubigazgató kívánt jó versenyzést a nagy-
számú résztvevőnek. Farkas Örs, a Tordas SE elnöke üd-
vözlő beszédében arról szólt, büszkék arra, hogy a szer-
vezők választása immár negyedik alkalommal esik kis 
helységükre, mint az egyik regionális Menedzser Open 
verseny házigazdáira.

Ezt követően a versenyigazgató ismertette a sorsolást, 
egyben bejelentette, a verseny időbeni befejezése érdeké-

BESZÁMOLÓ A MENEDZSER OPENRŐL
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ben Zoboki Zoltán, a Martonvásári Teniszklub vezetője 
nagyvonalú segítsége eredményeként igénybe tudják ven-
ni a klubnak a közeli martonvásári kastélyparkban talál-
ható pályáit is.

Az egy játszmára menő összecsapások során – ahogy 
korábban – most is először csoportokban és körmérkőzés 
formájában játszottak az érintettek. De itt váratlan dolog 
történt, mert hirtelen leszakadt az ég és a zápor pillanatok 
alatt eláztatta és tócsákká változtatta a pályákat. Egyre 
többen kérdezték aggódva, lesz-e még itt egyáltalán játék. 
Amikor kicsit csillapodott, először a klub vezetője, Gá-
bor és lánya kezdte lehúzni a pályákról vizet, de anélkül, 
hogy erre bármi felszólítás történt volna, saját öröme és 
játéka megmentése érdekében szinte egy emberként min-
denki azonnal csatlakozott hozzájuk. És újabb bő félóra 
múlva még mindig szemerkélő esőben folytatódhatott a 
küzdelem, amiben azonban mindenképp szerepe volt a 
pálya kitűnő alépítményének is.

Ami az eredményeket illeti: a szegedi döntős Borbély 
János – Táncos Zoltán / Kecskemét / kiesése, valamint 
három vegyes páros, a Tóth Petra –Galgóczy Lajos / Tor-
das /, a Hámori Zsuzsa – Jáger Zoltán / Budapest – Du-
naújváros /, valamint a Szűcs Enikő – Somi Imre / Kecs-
kemét / továbbjutása mindenképp meglepetést keltett. A 
mérkőzések mellett az éppen pihenők a Családi ABC friss 
pogácsáit fogyasztották, továbbá a Kaisegarten Nier Kft. 
kiváló borait kóstolgathatták.

A legjobb 8 páros közé végül három székesfehérvári, 
két fővárosi, továbbá egy-egy agárdi, egri és martonvá-
sári kettős jutott. Az elődöntőben a Hegyi Zoltán – dr 
Sás Tamás az ugyancsak pesti Horváth Sándor – Sza-
bolcsi Gábor ellenében, míg a másik oldalon az agárdi 
összeszokott László Csaba – Szécsi Gábor mérkőzéslab-
dáról fordított az idén először induló egri Bozsik Attila 
– id. Hegyi József pár ellen.

A döntőben a Hegyi- dr Sás kettős könnyen nyert a fá-
radt agárdiak ellen, ezzel Zoltán már harmadik, Tamás 
második torna győzelmét aratta.

A fentiek figyelembevételével az országos pontverseny-
ben Hegyi Zoltán már 30 pontnál tart, utána dr Sás Ta-
más következik 27 ponttal, Horváth Sándornak 16 pontja 
lett, Csávás István és Tóth Balázs maradt a 12-12 pontnál.  

A vigaszversenyben a győzelmet a dunaújvárosi Örsi 

Anikó – Szántó András duó szerezte meg a székesfe-
hérvári Kiss Zoltán – Berezvai Kolos kettős ellen. A két 
harmadik helyet a Mari Csaba- Németh Antal fővárosi, 
továbbá a dr. Berzy Tamás– Berzy  Lajos/ Martonvásár 
/ apa –fiú pár nyerte el. A helyi Sport Büfé ízes ebédet 
szolgált fel a nap folyamán a versenyzőknek. Különdíjat 
kapott a legfiatalabb résztvevő, a 12 éves Csepeli Tibor 
(Tordas), aki édesapjával indulva nyert tapasztalatokat a 
további tenisz pályafutására nézve.

Az ünnepélyes díjkiosztón Tóth Gábor és Hámori Ta-
más adta át a győztes párosnak a NAVISCON Kft. fel-
ajánlását, az 1895-ben készült és pár éve felújított Roham 
nevű gőzhajóra szóló étkezéssel együtt igény bevehető 
belépőjegyet. A második helyezett a Gundel Étterem 2-2 
személyes vacsorameghívását, míg a további érmesek, 
valamint a vigaszverseny helyezettjei az UNIQA Bizto-
sító ajándékait, a Béres Rt. termékeit, a Königgarden Nier 
Kft. borait és a Piac&Profit éves előfizetésre vonatkozó 
kuponjait kapták nyereményként.

Hámori Tamás külön köszönetet mondott Tóth Gá-
bornak és családjának a szervezői munkában és a via-
dal lebonyolításában végzett lelkes munkájáért. Végül 
kifejezte köszönetét az UNIQA Manager Open ver-
senysorozat még nem említett szponzorainak, a Globo-
max Zrt-nek, a Parfüm Line Kft-nek, a KPMG-nek, az 
Autó-Licit Kft-nek, valamint a Figyelőnek, a Manager 
Magazinnak és az Üzleti Világnak,  mint a Bajnokság  
további média partnereinek.

„Jókor jó helyen”

Köszönet Kun Heninek, hogy segített Mollynak 
visszatalálni hozzánk. 

Szeretettel Hilda és Ervin

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 

Házban (Szabadság út 55.) előzetes telefonos  
egyeztetés után tart ügyfélfogadást. 

Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ



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: 800 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 (41-es m.)

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

EON (GÁZ)

06 80/424-242

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

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  
nyitvatartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06 22/467-324

 

KERESZTÉNY KÖNNYŰZENEI KONCERT 

PINTÉR BÉLA 
2016. OKTÓBER 1. szombat 

17.00 óra 
TORDAS, EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

(Tordas, Szabadság út 132.) 

MINDENKIT 
SZERETETTEL 

VÁRUNK! 

Fotó: Magyar Sándor 

A belépés díjtalan, 
adományokat 
köszönettel 
elfogadunk. 

 


