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P ro g ra m o k
Adventi gyertyagyújtás:
december 1,
december 8,
december 15 és
december 22
December 6.
Mikulásváró

Minden kedves olvasónknak
áldott békés ünnepeket kívánunk!
Asszonycsoport
…Teaestélyeket,
színdarabokat
rendeztek a szövetkezet kultúrtermében, az előadások előtt a falu
asszonyai élelmiszert adtak össze
és ebből készítettek fagylaltot,
perecet, csináltak ezenkívül tortákat, babákat, amelyet eladtak
vagy tombolaszerűen kisorsoltak…
(Folytatás a 4. oldalon)

December 13.
Karácsonyi koncert
December 29.
10 éves a Tűz lángja

Klemann Noémi
Országos Bajnok!!!

Pityu!
60 éves Éri Péter, a Muzsikás
zenésze. Mert Pityu nagyon komoly
integráló személyiség is. Tereket,
időket, embereket tölt be, nagyjából mindegy neki, hogy a
Carnegie Hallban van, vagy egy pajtában, a hatvanas években kalandozik, ...
(Folytatás a 11. oldalon)

Gratulálunk neki és
edzőjének Kalamár
Domokosnak

“Töltsük meg a házat
szeretettel.
Rakjuk újra a kályhát,
újra a tüzet.
Költözzön vissza az ölelés.
Költözzünk vissza
egymásba.”
Latinovits Zoltán
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eldönthetjük, hogy így akarjuk-e folytatni, vagy változtatunk rajta. Karácsonykor pedig jó szívvel gondoljunk
társunkra, szüleinkre, gyerekeinkre, barátainkra, szeretteinkre és azokra, akiket nem annyira szívlelünk, és
örüljünk annak, hogy született Valaki, aki annyira
szeretett, hogy az életét adta értünk!
Juhász Csaba polgármester

Meghívó

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK

Tordas Község Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívok minden érdeklődőt a

Kedves Tordasiak!

2013. december 16án (hétfőn) 18 órakor
megrendezésre kerülő

December hónappal elérkezett az év vége, az utolsó hajrának, a számvetésnek, a jövő év tervezésének és egy kis
pihenésnek az ideje. A hátralévő időben az önkormányzatnak mindent meg kell próbálnia, hogy teljesüljenek a bevételeink, a kiadásainkat pedig a korábbi
években megszokott módon, visszafogva használjuk fel.
Látjuk és érezzük, hogy nehéz helyzetben van az ország
és annak lakói. Mégis ilyen körülmények között kell a
település 2000 lakosának az érdekét érvényesíteni, ami
néha egyéni konfliktusokkal is jár. Ebben az évben minket is értek olyan intézkedések és hatások, ami miatt
többmilliós bevételektől estünk el, így nekünk is meg
kellett keresni azokat a megoldásokat és lehetőségeket,
amelyek ezeket ellensúlyozzák. Az önkormányzatok
életében a korábbi években lezajlottak a sorsdöntő változások, így remélhetően egy jól tervezhető, nyugodt
időszak kezdődik, melyben településünk is elég forráshoz jut majd a kiegyensúlyozott működéséhez.
Beadott pályázataink és a megvalósult beruházásaink
elszámolásai szigorú elbírálásban részesülnek, az adminisztráció és a kivitelezés során keményen meg kell
dolgozni a kapott támogatásért. A hivatal dolgozói intézik az anyagok beszerzését, az ajánlatok kérését, a
megrendelést, a kifizetést, a szállítást és az egész dokumentálását. Ennek ellenére megéri a sok fáradtságot,
hiszen az elkészült művel a település gazdagodik.
Az idén megvalósult munkák után egy újabb beadott pályázatunknak örülhetünk, mert a napokban kaptuk az
értesítést, hogy 39 millió Ft-ot nyertünk az iskola külső
hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére és a fűtés korszerűsítésére. Ennek megvalósítására a tervek szerint
jövő év tavaszán-nyarán kerülne sor. Ezen kívül még
több pályázatunk áll elbírálás alatt, melyekről a kedvező
döntések után részletesen beszámolunk.
A Karácsony előtti Adventi időszak lehetőséget ad, hogy
egy kicsit megálljunk az élet sodrában. Visszaemlékezhetünk a gyorsan elszaladt idei esztendőre, átgondolhatjuk a világhoz, egymáshoz való viszonyunkat és

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Helyszín: HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a falu
ügyei iránt, javaslataival, meglátásaival szeretné
segíteni községünk fejlődését.
Juhász Csaba polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2013. október 10-én
tartott rendkívüli nyílt ülésén a következő döntést
hozta:
- döntött a költségvetési előirányzatok módosításáról
2013. október 22-én tartott nyílt ülésén a következő
döntéseket hozta:
- döntött a 2013. évi költségvetés III. negyedévi beszámolójáról
- döntött a 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
- döntött az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési koncepciójának elfogadásáról
- döntött az étkeztetési térítési díjakról
- elfogadta a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát
- elfogadta a köztisztviselői hivatásetikai alapelveket
- döntött a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetének módosításáról
- döntött arról, hogy a Fodor Andrásné által felajánlott
telkeket nem kívánja megvásárolni
- döntött a köztéri szobrok áthelyezéséről
- döntött a köztéri műalkotás megvalósítására szolgáló
pályázatról
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- döntött a csatornafejlesztési pályázati kölcsönről
- döntött a Teremtőkert Egyesületnek nyújtott támogatás feltételeiről
- meghatározta az óvodai nyitva tartási idejét
2013. október 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén
a következő döntéseket hozta:
- döntött arról, hogy az Önkormányzat tevékenységi
körébe felveszi a „Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb
szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)
igazgatása” elnevezésű tevékenységet
- döntött az Alkotóház megépítésének támogatásáról
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A Községháza ünnepi nyitvatartása a következő:
December 21. szombat 8-12 óráig
December 23. hétfő 8-12 óráig
December 30. hétfő 8-12 óráig
A pénztár december 23-án, hétfőn és
december 30-án, hétfőn lesz nyitva.
Boldog, békés ünnepeket
kívánunk!
A Községháza dolgozói

Facsemeték újszülötteknek
2008 óta minden évben ősszel, így 2013-ban is az önkormányzat facsemetéket ajándékoz a településen
abban az évben született gyermekeknek. A szülők a
Botta Kertészet különböző fafajtái közül választhatnak:
feketedió, hárs, feketefenyő, törökmogyoró, meggy, mogyoró, dió, ezüstfenyő vagy kőris kerül a kertjükbe.
Az elültetett kis fa aztán együtt nő a gyermekekkel,
szemünk láttára változik és gyarapodik, ahogy gyermekünket is látjuk kibontakozni. A kis fa gondozása
közös élményeket ad az egész családnak, környezetünk
és lelkünk is gazdagodik vele. A facsemetéket előre
egyeztetett időpontban a Botta Kertészetben lehet
átvenni, ősszel és tavasszal.

Elkezdődött a Sajnovics téri közpark
felújítása
Az MVH Falumegújítás és -fejlesztés pályázatának
köszönhetően ősszel elkezdtük a Sajnovics téri közpark
fejlesztési munkáit. Első lépésként a terveknek megfelelően kitűztük a járdákat és a tárolóépület alapjait,
megrendeltük a szükséges építőanyagot. Az építési
munkák közül, amit lehet, várhatóan még a tél beállta
előtt elkezdünk, és tavasszal fogjuk a park végleges
kialakítását, a kertészeti munkákat elvégezni, így
reményeink szerint jövő tavasz végén a parkot át is
adjuk majd Tordas lakóinak.

Új webáruház nyílt:
www.tordaspapír.hu
Papír-írószer, irodaszer
nyomtatvány,
kreatív cikk termékekkel!
Havi aktuális: NAPTÁRVÁSÁR!
Ajándéktárgy is kapható az üzletben!
Üzlet: "Karakter, Infopont és antikvárium" Tordas, Szabadság út 1/G.
Telefonszám: 06 20 951 0924,
Email: schmitsek.jozsef@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik Czibor Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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PIACI HÍREK
Tincses kecskesajt
Hammagné Tombor Ágnes vagyok,
nyugdíjas pedagógus. Hat éve
költöztünk Tabajdra, ahol a lakóházhoz istálló és ólak is tartoztak,
így lehetőségem nyílt állattartásra.
Nyulak és szárnyasok után vettem
hat kecskegidát és elkezdtem nevelni őket, majd egy év múlva jelent-
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kezett a szaporulat is. Szép lassan
beletanultam a fejésbe, a tej feldolgozásába és az állatok tervszerű
tenyésztésébe is. Jelenleg 32 kecském van, ebből 22 fejős. Angol-nubiai törzsbakkal javítom az állomány
tejhozamát. Mivel a tej mennyisége
meghaladja a családunk felvevő képességét, ezért a sajtot piacon értékesítem. A tordasi és a martonvásári
termelői piacokon megalakulásuk
kezdete óta jelen vagyok. Rendezvények, borkóstolók is vendégül
hívnak és otthon is árusítok.
Ha egészségem engedi és fizikailag
is bírom a nem kevés munkát, (elég
fárasztó hobbi) akkor még egy ideig
lehet találkozni a Tincses kecskesajttal Tordason is a termelői piacon.

fagylaltot készítettek és 800 tölcsért adtak el. A hozzávalókat a választmányi tagok gyűjtötték össze a faluban.
Ezenkívül az önkéntes adományok is sok segítséget jelentettek.
Jótékonykodásuk sokrétű volt. A HANGYA által
ajándékul juttatott négy babakelengyéhez még egyet
hozzávásároltak. 1940-től karácsonyfa-ünnepélyt rendeztek, amelyen pénzbeli és természetbeni adományokkal segítették a rászorulókat. A kultúrteremben
felállított karácsonyfa mellett az egész falu együtt ünnepelt. Az első karácsonyon 260 csomagot osztottak ki a
rászorulóknak. 1941-ben a falu összes gyermekét lepték
meg ajándékcsomaggal, és az idős, beteg asszonyokat látogatták meg. A karácsonyi csomagokba házi sütemény,
füge, szaloncukor, keksz került – az asszonycsoport saját
készítésében – és a gyerekeknek 1-1 ceruza. 1942 karácsonya a honvéd-karácsony jegyében zajlott. A karácsonyfa mellett 295 csomag várt szétosztásra, ebben az
évben azonban a hadbavonultak gyermekeit játékokkal
is megajándékozták.
1941-ben az asszonycsoport keretében a levente korban
levő leányokat is összegyűjtötték. 54 önként jelentkező
10-18 éves leány gyűlt össze Konecsni Ilona vezetésével,
hogy művelődjenek és a hazáért, közért hasznos szolgálatot teljesítsenek.
A hadbavonultak támogatása is az asszonycsoportra
hárult: ajándékcsomagokat küldtek nekik, és a családjukat természetbeni és pénzadománnyal segítették.
(Forrás: Wünscher Frigyes, 1943)

A tordasi szövetkezeti asszonycsoport
2013-ban ünnepeljük településünk újraalapításának
300 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból törekszünk
településünk múltjának jobb megismerésére, és a régi
hagyományok felelevenítésére. Idén a Mikulás ünnepségen ajándékcsomagot osztunk szét a legkisebbek között.
Tordas idős lakosainak is összeállítunk egy csomagot,
hogy a karácsonyfa alá téve az ünnep az összetartozás
élményével is gazdagabb lehessen. A karácsonyi
ajándékozás gondolata a tordasi asszonycsoport egyik
kezdeményezése volt a háborús években.
Tordason 1939. október 29-én Podhradszky Jánosné elnökletével megalakult a szövetkezeti asszonycsoport
azzal a céllal, hogy a tordasi nők közötti együttműködést
erősítse.
Hivatásukat így fogalmazták meg:”lelküket fogják
művelni, ismereteiket bővíteni, a testvéri szeretetet fejleszteni s ezáltal egymás segítőtársává lenni”.
A jótékonykodást, betegekről való gondoskodást is
fontos feladatnak tekintették. Az ehhez szükséges pénzt
egyrészt a szövetkezettől kapták, másrészt maguk
igyekeztek összegyűjteni. Bevezették a perselypénzt a
gyűléseiken, amelyet minden hónap első vasárnapján
tartottak. Teaestélyeket, színdarabokat rendeztek a
szövetkezet kultúrtermében, az előadások előtt a falu
asszonyai élelmiszert adtak össze és ebből készítettek
fagylaltot, perecet, csináltak ezenkívül tortákat, babákat,
amelyet eladtak vagy tombolaszerűen kisorsoltak.
1942-ben a liszthiány miatt Benedek Gyuláné ötletére
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December 1. 16.00: Katolikus egyház, Óvodások
December 8. 16.00: Evangélikus egyház, Asszonykórus
December 15. 16.00: Baptista egyház, Művészeti Iskolások
December 22. 16.00: Református egyház
December 6. Mikulás napi Ünnepség
December 6-án délelőtt 10.30-tól közös ünnepséget tartunk az óvodásokkal, és iskolánk alsó tagozatos tanulóival. A változatos programban fellelhető lesz középkori
hangszerek bemutatója, ének és verstanulás, gyermekeknek szóló mozgásszínházzal.
December 13. 17.00: 15 éves a Pillikék tánccsoport
December 29. 20.00: 10 éves a Tűz Lángja zenekar

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Adventi hétvégék a Művelődési
Házban

Hangya stúdió helyzetjelentés

Idén is szeretettel várunk mindenkit az adventi
időszakban, készüljünk együtt a Karácsonyra! December
1-től vasárnap délutánonként 16.00 órától közös gyertyagyújtást tartunk, falunkban működő történelmi egyházaink szolgálatával, valamint iskolásaink, óvodásaink,
asszonykórusunk részvételével. Adventi vásáron is
körülnézhetnek majd az érdeklődők, ahova ezúton is
szeretettel invitáljuk azokat, akik kézműves termékeikkel, finomságaikkal megörvendeztetnék a Nagyérdeműt! Remélem minél többen töltjük együtt ezeket
a délutánokat, egy-egy pohár forralt borral, kedélyes
beszélgetésekkel, ajándékvásárlással.

K ÖNYVTÁRI

HÍREK
Kedves Olvasók!
Az év utolsó hetei már a közelgő ünnepekre való készülődés jegyében
telnek.
Az örömteli ráhangolódáshoz szeretnék ajánlani néhány kiadványt.
A legkisebbek a Mit? Miért, Hogyan? sorozat Karácsony c. képeskönyvében találhatnak választ
arra, honnan ered az ajándékozás
szokása, honnan származik a karácsonyfa, a világ más részein hogyan
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A Művelődési Ház felújítása során az épület ki lett
bővítve egy stúdióval, melyben a mai követelményeknek
megfelelő rendszerrel állunk a zenészek és zenélni
próbálók rendelkezésére. Eddig a sokak által ismert
Smooky Band-del vettünk fel több nótát, velük rendeztük be úgy a stúdiót, ahogy most kinéz. Június
közepe óta a falunk hírnevét megszámlálhatatlan helyen
öregbítő Szivárvány zenekar is itt készíti új lemezét,
melynek munkálatai a végéhez közelítenek. Vannak a
környékről visszajáró vendégeink is. Áraink a hasonló
felszerelésű stúdiók árainak töredéke.

ünnepelnek. A képeskönyv titkos
ablakait kihajtva sok meglepetésben
lesz részük a kíváncsi apróságoknak.
Otthonunk
díszítéséhez
Tilda
mesés karácsonyi ötletei nyújthatnak segítséget. Akik szívesen készítenek saját kezűleg ajándékot, a
Szívhez szóló ajándékok c. kötetből
is kaphatnak ötleteket.
Lajos Mari 66 karácsonyi édesség
c. könyvében pedig egyszerű, kiadós
és
elronthatatlan
(ugyanakkor
látványos!) recepteket találnak azok,
akik szeretnek sütögetni.
Kikapcsolódásként ajánlom még
Nyáry Krisztián Így szerettek ők
irodalmi szerelmeskönyvének 1. és
2. kötetét. A népszerű könyvekben
az író célja az is, hogy az elmesélt
szerelmi történetekkel kedvet
ébresszen az írók-költők műveinek
elolvasásához is.
Remélem, érdemesnek tartják majd
felkeresni a könyvtárat. A téli
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szünet előtti utolsó kölcsönzési nap
december 18., szerda, a szünet
utáni első kölcsönzési nap pedig
január 6., hétfő.
Örömteli készülődést, boldog,
békés ünnepeket kívánok!
Varga Szabolcsné
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Lassan az adventi hétvégék, a gyertyagyújtás következik.
Művészeti iskolás növendékeink ezúttal is műsorral
készülnek a meghitt ünnepségre.
December 13-án a 15 éves „Pillikék”, az 5 éves „Tűzifa”
zenekar évfordulója tiszteletére ünnepi műsorral
készülnek a művészeti iskola tanárai és növendékei.
Mindenkit szeretettel várunk.
Több versenyen is képviselték iskolánkat tanítványaink.
Kápolnásnyéken matematika versenyen vettünk részt.
Minden felső tagozatos évfolyam képviseltette magát.
Az eredményekre még várni kell.
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 8. osztályosoknak rendez minden évben tanulmányi versenyeket több
tantárgyból is. Kémia versenyen Pajer Sándor Balázs 10.
helyen végzett, matematika versenyen pedig az előkelő
4. helyezést érte el, ami maximális 50 pontot jelent neki
a szóbeli felvételin matematika tagozatra. Gratulálunk a
szép eredményhez!
November 16-án lezajlott a már hagyományos
Alapítványi bál. Mint már évek óta, most is a Szociális
Otthon éttermében került megrendezésre. Ezúton is
szeretnénk ismételten köszönetet mondani Inotay
György igazgató úrnak a lehetőségért. Szeretnék
köszönetet mondani minden résztvevőnek, támogatónak, az iskola tanulóinak, dolgozóinak önzetlen segítségéért. A szülők és az SZMK munkáját szeretném
kiemelni. Csodálatos példáját láthattuk annak, hogyan
nyújtotta mindenki a gondoskodó együttműködését,
segítségét abban, hogy ez a rendezvény a lehető legsikeresebb legyen. S hogy ez így is történt mi sem mutatta
jobban, mint a zsúfolásig megtelt terem.
Köszönetet szeretnék tehát mondani a kedves
szülőknek, nagyszülőknek, a SZMK tagjainak és elnökének Halenár Krisztinának. Köszönöm Diószegi
Gáborné Icának a finom vacsorát, az előkészületekben
nyújtott segítségét.
Minden műsorban résztvevőnek köszönöm a szereplést,
volt diákjainknak különösen, hogy elfogadták a
felkérést.
Köszönöm jelenlegi diákjaink munkáját és az őket
felkészítő pedagógusok segítségét. Azt hiszem, hogy sikeres és szép estét tölthettünk együtt közös együttmunkálkodásunk eredményeként. Volt aki tombolatárggyal, aki támogatójeggyel, illetve részvételével támogatta a rendezvényt. Volt aki süteményt sütött, a
díszítésnek való virágokról gondoskodott, a vendégek

I SKOLAI H ÍREK

Iskolánk nevében köszöntök mindenkit a megújuló
újság hasábjain. Mint minden évben most is rengeteg
programon, feladaton vagyunk túl.
Ebben az évben is folytatódnak a tehetséggondozó program keretében a különböző országos levelezős
versenyeken való részvételek. Örülünk neki, hogy a
szülők lehetőséget látnak ezekben. Így matematika,
nyelvtan, természetismeret, valamint olvasásfejlesztés
terén dolgoznak diákjaink. Ezeknek a levelezős
versenyeknek a tanév végén tudhatjuk az eredményeit.
Október 1-jén emlékeztünk a Zene Világnapjára.
Méltó módon emlékeztünk az október 6-i illetve 23-i
eseményekre.
Hagyomány szerint Kisteleki Zoltán előadóművész
rendhagyó irodalomóra keretében szórakoztatta a kicsiket kedves, játékos előadásával. Idősek Napján felső
tagozatosainkkal köszöntöttük a nyugdíjasokat ezen alkalomból.
Lezajlott a papírgyűjtés, amelynek bevétele a DÖK
pénztárát gyarapítja és ezáltal gyermekeink javát szolgálja.
November 13-án A Magyar Nyelv napjára emlékeztünk
rövid ünnepi műsorunkkal.
November 29-én „Szép magyar beszéd” háziversenyünket fogjuk lebonyolítani felső tagozatos diákjaink
részvételével. Az I. helyezettek a későbbiekben megyei
versenyen képviselik majd iskolánkat.
December hónapban az alsó tagozatosok Mesemondó
versenyére kerül sor. A rendezvényre meghívjuk a tagintézmény alsós diákjait is.
Ismét lesz Mikulás kupa, sőt „Mikulás” ünnepségen vehetnek részt a kicsik a művelődési házban december 6án délelőtt.
A DÖK szervezésében a nagyok „SULI-BULI”-n
szórakozhatnak.
6

a tordasi önkormányzat lapja

2013. December

tordasi kisbíró

találták ezeket. A rajzórákon, szakkörön még a mai
napig használják. Az ecseteket, festékeket, pasztellkrétákat és a hozzájuk tartozó felszereléseket.
Hálásak vagyunk Nagy Miklós úrnak a támogatásért és
azért a lelkesedésért, amivel a szíve egy részét átadta a
tanulóinknak!
A komoly kutatómunkájának segítése végett, kérünk
mindenkit, akinek a tulajdonában vannak régi
fényképek, levelek, adatok vagy bármi egyéb, amivel
segíthetjük a további munkáját, keressék meg a szobrász
urat, vagy hozzák be az iskolába, és mi továbbítjuk neki.
Előre is köszönjük a segítséget!

fogadására mézeskalácsot sütött, mindezt szépen, ízlésesen csomagolta.
Gyönyörű volt végzős diákjaink nyitótánca, mellyel a
hagyomány szerint kezdetét veszi a bál.
Köszönöm az ő felkészítésüket is. Nem mindennapi eseményt éltek át együtt szülők és gyermekeik. Gondoskodással és szeretettel fogják a kezüket továbbra is,
kísérjék őket az élet oly sok állomásán továbbra is nagynagy szeretettel!
Hamarosan a karácsonyi hangulat, az előkészületek jegyében telnek a napok. Igaz addig még van tennivalónk
bőven, de tudjuk mindannyian, hogy az idő rohanva szalad, hamarosan valóban a szeretet ünnepére készülünk.
Kívánok mindenkinek addig is jó munkát, kitartást és
szorgalmat.
Somfai Sándorné ig.h.

Horváth Györgyi
D.Ö.K.vezető

Tordas újratelepülésének évfordulója
alkalmából hirdetett rajzpályázat
A 2012-2013-as tanévben egy nemes céllal kereste meg
iskolánkat Nagy Miklós tordasi szobrász úr. Szerette
volna iskolánk tanulóit közelebb tudni a község
múltjához. Azzal az ötlettel állt elő, hogy szervezzünk
meg egy rajzpályázatot, melynek témája Tordas múltja
és jelene. Az anyagi hátteret nagyvonalúan Nagy Miklós
úr biztosította.
Akik ismerik, tudják, hogy szívügyének kezeli Tordast és
a település történelmét. Kutatómunkájának köszönhetően sok érdekességre hívta fel a figyelmünket. Elhatároztuk közösen, hogy rendhagyó tanórán belül
ossza meg a gyerekekkel azt a sok információt, amelynek ő a birtokában van.
Ez alapjául szolgált annak, hogy felkeltse a tanulók
érdeklődését a témával kapcsolatban. Az első pillanattól
kezdve tudtak azonosulni a feladattal.
Rengeteg élményüket és saját tapasztalataikat is
megosztották Nagy Miklós úrral. Kellőképpen motiváltak lettek tanulóink és belevágtak az alkotómunkába.
Majd 2013.06.14-én, a szobrász úr részvételével átadtuk
a díjakat a legszebbnek ítélt rajzokért.
A jóvoltából számos hasznos és értékes ajándékcsomagot vehettek át a gyerekek. A csomagok tartalma
leginkább rajzeszközökből és a rajzolás tevékenységéhez nélkülözhetetlen tárgyakból állt.
Rendkívül örültek a nyertesek és nagyon hasznosnak
7
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módon ábrázolta alkotásaiban a gyermeki lélek megnyilvánulásait.
A benevezett koreográfia címe. „Havasi gyűlés” (gyimesi
táncok).
A táncot készítette, felkészítő tanárok: Németh Ildikó és
Szabó Szilárd
Közreműködtek: Sasvári Bertalan furulyán, Fazekasné
Domak Anikó ütőgardonon és Mészáros Erzsébet, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterképzős
hegedűse.
A versenyre az ország negyven gyermekcsoportja
nevezett, ebből választja ki a zsűri a döntőbe jutókat.
A végeredményt várhatóan a jövő év elején közli az
Örökség Népművészeti Egyesület.
A táncosok derekasan helytálltak, ügyesen táncolták el
a gyimesi táncokat, egyéniségükkel felhívták magukra a
figyelmet. Köszönjük a szülők és a fenntartó (KLIK)
segítségét, támogatását.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az elkövetkezendő programjainkra:
December 13. péntek 17 órától jubileumi gála, táncház,
A tordasi december 15. adventi műsort a szolfézs csoport és a Pillikék 2. csoport adja,
Előzetesen a félévi vizsgák rendjéről, melyek egyben
nyílt napok is: 2014. január 13. hétfő zenei vizsgák,
14-15. kedd, szerda szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, 16. csütörtök néptánc, folklórismeret, 17. péntek
pótvizsga nap.
A hét végén, november 10-én, vasárnap a Pillikékkel
részt vettünk egy első ízben megrendezett, Gyermektánc Koreográfiai Versenyen Szekszárdon.
Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület új szakmai megmérettetési pályázatot írt ki gyermektáncosai,
táncpedagógusai és koreográfusai részére.
A versenyt a Kalocsán élt és alkotott Tóth Ferenc koreográfus- táncpedagógusról nevezték el, aki felejthetetlen

M E S E VÁ R
HÍREK

Bár az időjárásunk nagyon kegyes
velünk, mégis már a télre készülünk.
Rövidebbek a nappalok, egyre
hamarabb sötétedik. Mindannyian
várjuk már a karácsonyt, és a gyerekek is gyűjtögetik a Mikulásnak
szánt levélbe a kívánságaikat.
Dolgos hónapok állnak mögöttünk.
Októberben megrendeztük a hagyományos Szüreti bálunkat. Sajnos a
hideg időjárás miatt bent ragadtunk,
de ismét nagyon jól sikerült ez a
program is. Ezúton is köszönjük a
szülőknek a süteményeket és a vállalkozó kedvűeknek a kézműves
foglalkozásokat. Hilda néninek és
Ervin bácsinak köszönjük az
ajándékokat, amivel ismét nagy
örömet szereztek a gyerekeknek.
Mihovics Mártinak nagyon köszönjük a táncházat és Kalamár Zuárdnak a népi játékokat!
Ismét papírgyűjtést szerveztünk,

tordasi kisbíró

amivel több, mint húszezer forintot
sikerült összegyűjteni! Köszönjük a
gyűjtést! A gyerekeknek programokra és játékokra fordítjuk majd
ezt az összeget. Az Állatok Világnapja alkalmából Bosnyák Zoltántól
lehetőséget kaptunk megnézni az állatait. Cifka Jánosné Julikának
köszönjük a körbevezetést és a pónis lovagoltatást! Az idősek Világnapja alkalmából Ilonka néni
kíséretében a nagycsoportos óvodások kedveskedtek. Október 23.-án a
nemzeti ünnepünkön mécses
gyújtással és versmondással emlékeztünk. November 7.-én a gyerekek bábszínház előadáson vehettek részt az óvodában. A szorgos
és a rest lány történetét láthattuk.
Az udvarunk tovább szépül és épül,
megérkeztek a várva várt csúszdák
is a gyerekek nagy örömére. Márton
nap alkalmából a csoportok szebbnél szebb lámpást gyártottak. Idén is
Szülői Fórumot tartottunk, ahol a
szülőket foglalkoztató kérdéseket
vetettünk fel. A nagycsoportos szülői értekezletet is megtartottuk.
Köszönjük Marton Gabriellának a
tájékoztatást!
Decemberben elkezdjük a hagyományos adventi készülődést az
óvodában. Mindenkinek kedves
időszak ez. Ebben az évben is ren9

dezünk Adventi vásárt az óvodában,
ahová várjuk a szülők felajánlásait
és mindenkit bátorítunk a vásárlásra is! A befolyt összeget fejlesztő
eszközökre fordítjuk majd. Reményeink szerint sikerül a Mikulás bácsit elcsalogatni ismét óvodánkba,
hogy minden kisgyermekkel találkozhasson. Idei karácsonyi vendégségüknek a Csibe csoport ad otthont.
Téli szünet: 2013. 12. 21. – 2014. 01.
03. Első nevelési nap: 2014. 01. 06.
(hétfő)
Mindenkinek áldott, békés kará
csonyt és Boldog Új Évet kívánok az
óvoda összes dolgozója nevében!
Nagymányai Petra

Weöres Sándor:
Kapuban zörget a tél szele
Kapuban zörget a tél szele,
ilyenkor édes a
vadkörte, berkenye,
savanyú az egész
éven át,
csak ha dér
csípte meg,
ontja zamatát.

tordasi kisbíró

2013. December

a tordasi önkormányzat lapja

tosításához, melyben nagy szerepet vállalt a Schneider
Electric multinacionális nagyvállalat LULI programja.
Önkéntes munkával folyik a tordasi otthon lakótereiben
a kapcsolók cseréje, az ellátottak szabadidős programjai,
sport és kulturális életük gazdagítása, de a segítő
önkéntes munka kiterjed az Otthonban működő szakmai műhelymunka népszerűsítésére, az értelmi fogyatékossággal élők foglalkoztatásának segítésére is.
Az Önkéntes Pont Tordas – népszerűsítve a közérdekű
önkéntes tevékenységeket- bemutatkozott megyei rendezvényeken valamint országos kört érintő akkreditált
szakmai konferencián is, mely a tordasi Otthonban márciusban, Nyílt Nap keretében került megrendezésre.
Az alapítvány három alkalommal rendezett Nyílt Napot
– mely mindig kapcsolódott a tordasi Otthon valamely
hagyományos rendezvényéhez – valamint a térség falunapjain, vásárain, nevezetes rendezvényein népszerűsítette az önkéntességet, bemutatta az Önkéntes Pont
tevékenységét.
Az alapítvány által támogatott, a tordasi otthon
szabadidős programjai sorába illeszkedő üdülési,
táborozási programok bonyolódtak több helyszínen.
A nagy intézményben élő értelmi fogyatékos emberek
élvezhették a kikapcsolódást, szórakozást, rekreációt,
körülöttük szükség szerinti létszámú önkéntes segítő
tevékenykedett. Gazdag fotóanyag, beszámolók tanúskodnak a programok fontosságáról, kiemelkedő
értékeiről.

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
Önkéntes munkával az értelmi fogya
tékos emberek társadalmi integrá
ciójáért……
2012. november 16-án, a tordasi Otthon születésnapi
ünnepségével egybekötött sajtótájékoztató indította
útjára a „Jövőt nekik is” Alapítvány nyertes projektjét
TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0026 „Az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját segítő
önkéntes tevékenységek népszerűsítő projektje Tordason” elnevezéssel. Az eltelt év alatt sikeres rendezvények, programok segítették az önkéntes
tevékenységek népszerűsítését, s kaput nyitott az
Önkéntes Pont Tordason, a Sport utca 4/1. szám alatt.

Bár a pályázat lezárult, az elkezdett munka folytatódik.
Az Önkéntes Pont továbbra is működik és az alapítvány
munkatársai szeretettel várják az érdeklődőket.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tordasi lakosok egész
éves támogatását, segítségét, lelkesedését, mellyel a
program megvalósítása mellé álltak.
„Jövőt nekik is” Alapítvány munkatársai
A nyitvatartási időben - de azon kívül is- számos
érdeklődés mutatkozott a program, az önkéntes
tevékenységek végzése iránt, s az alapítványnál regisztrált önkéntesek száma már a projekt második
ütemének lezárásakor elérte a 150 főt. a TT-Tehetség
Tükör program keretében önkéntesek segítik a sérült
emberek tehetségek felfedezését, kibontakozását. Napi
segítséget kapnak a biztonságos, normalizált élettér biz10
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éjszakákon és sokat idézett nappalokon keresztül. Amit
érzek a népzenéből, abban jórészt Pityu volt a katalizátor. Felnőtt fejjel tanultam tőle az anyanyelvem egy
részét. Na ja, ez a mázli, csak tiszta forrásból.
Egyébként Stonest is vele énekeltem először, mert
Pityu úgy játszik blues-t (az is csak népzene, vagy mi),
mint ha most szabadult volna el a mocsárból.

Pityu! – 60 éves Éri Péter,
a Muzsikás zenésze
Nem tudom, szólította-e valaha valaki Péternek, már a
rendőrökön kívül, talán egyszer Sanyi bácsi Mindszentkállán, ő, azt hiszem, egészen a Petizésig elment, de
aztán hamar visszajött.

Pityu kísérleti nyúlként kezdte népzenei pályafutását
egy ezerágú laboratóriumban. Szintén zseniális
nevelőapja, Martin György gyerekkorában megtanította legényest táncolni, tehát gyakorlatilag rajta kisérletezte ki, hogy a magyar néptáncokra oly jellemző
improvizáció átadható-e olyasvalakinek, aki nem
abban a kultúrában nevelkedett. Kiderült, hogy igen.
Pityu olyan szinten táncolta tizenévesen a legényest,
hogy annak az erdélyi falvakban is csodájára jártak, így
aztán Tinka elküldte a Bartók Táncegyütteshez, hogy
segítsen már nekik is egy kicsit. Ha ez nem lett volna
elég: édesanyja Borbély Jolán néprajzos, Tinka
gyűjtőtársa. Ettől persze még eshetett volna messze a
fától, de inkább lett a világ legjobb hosszúfurulyása. Aki
persze brácsázik. De a legdurvább mégis az, amikor
belekezd abba, hogy Csütörtökön virradóra… A Betyárnóta a world music (jelentsen ez bármit is)
legragyogóbb gyémántja, nem véletlenül játssza a Wovenhand is.
Mert Pityu nagyon komoly integráló személyiség is.
Tereket, időket, embereket tölt be, nagyjából mindegy
neki, hogy a Carnegie Hallban van, vagy egy pajtában,
a hatvanas években kalandozik, vagy a 21. században
igazítja el rádióműsorának hallgatóit arról, hogy mi a
hagyomány, és mivé lesz, ha nem felejtjük el. Éri Péter
a Népművészet Örökifjú Mestere, Liszt Ferenc-díjas,
Kossuth-díjas, Magyar Örökség-díjas, Magyar
Művészetért-díjas, WOMEX-díjas, Prima Primissimadíjas. Szerintem meg még hungarikum is, és a UNESCO
is felvehetné a listájára. És itt lenne a nagyszerű alkalom arra is, hogy legyenek Nemzet Zenészei is, mint
színészek vagy sportolók. Hogy Éri Pityu, Porteleki
Laci, Csoóri Sanyi és mind a többiek, ne a sárga
csekkeket nézegessék, csak játsszanak, játsszanak,
játsszanak… Nekünk. A hazának, ha tetszik, és a világnak. Na de vissza oda, ami még ennél is fontosabb. Mert
játszhatna akárhogy. De Pityu az egyik legjobb ember,
akit valaha ismertem. Isten éltesse sokáig!
Forrás: Magyar Nemzet, szerző: Hegyi Zoltán

Ettől persze még nem lett Pityu bácsi, valószínűleg nem
is lesz soha, nem az az alkat. Már nem emlékszem, hol
láttam először, színpadon vagy a Tik-Tak eszpresszóban, de egyből arra gondoltam, na, így néz ki
egy igazi rock and roll népi arc. Szálfa termet, hosszú
haj, kalap, tekintélyes bajusz, hatalmas bivalyszemek
és akkora, de akkora nevetés, hogy az egész világnak
jut belőle. Betyár és indián, tiszteletre és szeretetre
igencsak méltó. Végül Erdélyben ismerkedtünk meg
egy Muzsikás-turnén, amikor ők visszavitték a tudást
oda, ahonnan annak idején hozták, nekem meg kitágult
a horizont, és nem győztem csodálkozni, micsoda emberek közé vitt már megint a jó sorsom. Egyik reggel
aztán, miután összedrótoztuk magunkat, és Petőfi Sándor arcképe alatt elbúcsúztunk a szállásadó
főtisztelendő úrtól, Pityu a turnébuszból átült a mi
autónkba, amiben nyilván az is közrejátszott, hogy
nálunk a mértéktelen dohányzás életvitelszerűen folytatható. Aztán a Tordai-hasadéknál komótosan
kivégeztünk vagy húsz micset, és némán néztük, ahogy
egy valószínűtlen, az aktuális tévéreklámból szökött
coca-colás kamion lassan leereszkedik a szerpentinen.
Szavak nélkül is tudtuk, hogy valaminek éppen most
van vége, és mi azt éppen látjuk.
Ugyanakkor ez volt egy gyönyörű barátság kezdete, ahogyan azt Rick oly szépen megfogalmazta a
Casablanca végén, így lett ő az én törzsfőnököm
Mérától Tordason és Mecséren át Bécsig, felejthetetlen

Isten éltessen sokáig Pityu!
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink
Szerda 17 óra: Bibliakör
Szombat 17 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 9 óra: Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519
Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

További információk honlapunkon: www.parokia.hu/lap/gyuro

Adventi időben
November 24-én, a vasárnapi istentiszteleten közöttünk szolgálanak,
halálból való megmenekülésükről
szóló bizonyságtétellel, a ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió Drogterápiás Otthon lakói.
Az istentisztelet után szeretetvendégségen lehetünk együtt.

November 30-án, szombaton 9 és 12
óra között a Gyülekezeti Házban
tartjuk az adventi játszóházat.
A délelőtt során avatott kezek
segítenek kicsiknek és nagyoknak
szebbnél szebb adventi, karácsonyi
díszek és ajándékok készítésében.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Jónás könyve – Isten tanít bennünket az üdvösség útjára
2013. december 5-7. adventi
hitmélyítő estéken lehetünk együtt.
Igét hirdet: Alföldy-Boruss Dezső, a
gyülekezet korábbi lelkipásztora. A
hetet úrvacsorai közösséggel zárjuk
december 8-án, vasárnap, 10 órakor
kezdődő istentiszteletünkön.

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Rendszeres alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise
Péntekenként 18 órakor zsolozsma
Adventben minden kedden és
csütörtökön reggel 6-kor roráte
(hajnali mise).
Programjainkról részletes
információ található
honlapunkon:
www.tordasrk.hu
December 1én vasárnap 16 óra
Egyházközségi adventi műsor:
December 6án elsőpénteken
18.30-kor szentmise.

December 7én szombaton Ádventi lelki nap reggel 9-től a Sport
utcai szent József közösségi házban.
December 9én hétfőn Szeplőtelen
Fogantatás Ünnepén 19 órakor
szentmise
December 22én vasárnap este
18 órakor Adventi ünnepi koncert a
templomban
Karácsonyi ünnepi miserend:
December 24én kedden Karácsony vigíliáján szentmise 20
órakor.
December 25én szerdán Karácsony napján, Urunk Jézus Krisztus
születésének ünnepén szentmise 10
órakor
12

December 29én vasárnap A Szent
Család, Jézus, Mária és József ünnepén 10 órakor szentmise
December 31én kedden
17 órakor Évvégi hálaadó szentmise.
2014 . január 1én szerdán Szűz
Mária Isten Anyja ünnepén szentmise 10 órakor.
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December 7-én szombaton 16 órától Kunné Szalai Gyöngyi előadása
Bepillantás egy anyaotthon életébe
címmel
az érdi LEA otthon életéről a Sport utcai Szent József közösségi házban
,,Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!”
Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Szeretettel hívunk mindenkit decemberi ünnepi alkalmainkra:
December 24. 17.30 Gyermekek
Karácsonya a templomban
December 25. 11 óra Úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 26. 11 óra Istentisztelet a
gyülekezeti teremben
Advent idején minden szerdán (december 4., 11., 18.) este 18 órától
áhítatot tartunk a gyülekezeti
teremben.
Közösségünk kreatív tagjai az idén
is szorgalmasan és lelkesen készülnek az adventi vásárra. A vásáron
eladott portékákból származó teljes
bevételt a templom felújítás költ-

ségeinek fedezésére fordítjuk.
Gyülekezetünk azon tagjai, akik
szeretnének ilyen módon is hozzájárulni templomunk külső megújulásához, megtehetik azzal, hogy
felajánlanak értékesítésre bármilyen kézműves terméket, vagy akár
diót, mandulát, mézet, esetleg szépen csomagolható aprósüteményt,
bejglit.
Év végi istentiszteletek:
December 29. 11 óra Istentisztelet a
gyülekezeti teremben
December 31. 18.00 óra Istentisztelet a gyülekezeti teremben
Kéthetente pénteken este 18.00
órától Olvasókörünk Klaus Douglass
Az új reformáció c. könyve alapján
beszélgetésre vár minden érdeklődőt. „Az evangélium szerint reformált egyház megújulása iránt elkötelezett szerző 96 tétel alapján, kritikai de konstruktív, analitikus és
közérthető módon vázolja ez egyház
–szerinte- lehetséges jövendő
alakját.”
A legutóbbi népszámlálás adatai
szerint egyházunk és gyülekezetünk
aktív tagjainak létszáma csökkent.
Tapasztaljuk, hogy az emberek
válaszokat keresve az életükben
felmerülő kérdésekre, általában
nem a keresztény egyház felé fordul13

nak. Hamarabb talál rá egy átlagos
magyar fiatal valami homályos
eredetű keleti miszticizmusra,
minthogy bemenjen települése
templomába, vagy csatlakozzon egy
helyi keresztény gyülekezethez. Ez a
rideg valóság minket, akik kicsi vagy
kamasz gyerekeket, esetleg unokákat nevelünk, gondolkodásra
késztet nap, mint nap. Hogyan lehet
megállítani ezt a folyamatot, melyet
a szerző szerint egyrészt az okoz,
hogy az egyház már nem képes
elérni az embereket, és a mai kor
élet- és létkérdéseire megfelelő,
korszerű, bibliai, krisztusi alapokon
nyugvó válaszokat adni. A könyvben
felsorolt tételek alapján vizsgáljuk
meg ezeken az alkalmakon mi is a
saját gyülekezetünket, és próbáljuk
megtalálni a lehetséges módokat
arra, hogyan tudjuk közösségünket
úgy működtetni, hogy az eredeti feladatát betöltse, és az embereket
Jézus követésére hívja.
Az alkalmak szeptemberben indultak, az utolsó összejövetel december
6-án lesz.
Egyházközségünk életének eseményeiről részleteket honlapunkon
olvashatnak (http://www.tordasgyuro.blogspot.hu/)
Kokaveczné Árvai Erika
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Judo  Cselgáncs
Országos bajnokot avattunk !!!
A kitartó, kemény, rendszeres és sok
lemondással járó munka meghozta gyümölcsét.
Október 19.-én Cegléden került sor a diák A(2001) és
diák B (2002) korosztály országos bajnokságára.
A bajnokság a B korcsoportos versenyzők küzdelmeivel
kezdődött. Ebben a korcsoportban Landenberger Ábel
képviselte szakosztályunkat és derekasan küzdve a
hetedik helyen végzett.
A diák A-korcsoportos küzdelmek során, a lány 38 Kgos súlycsoportban Kleman Noémi élete és szakosztályunk– eddigi – legnagyobb sikerét érte el:bajnoki
aranyat nyert. Így hát az országos bajnokot adó klubok,
sportegyesületek névsorába a Tordas SE Judo szakosztálya is beírta nevét.
Az egyéni országos bajnokság után a csapatküzdelmek
következtek, amelyek során a régióválogatottak vívtak
egymással kőkemény küzdelmeket. A B- korcsoportos
fiúk csapatversenyén a Közép Magyarországi Régió
csapatával felálló Landenberger Ábel bronzérmes lett.

Kg-os versenyzők között Kalamár Botond nagyon jó
küzdelmekkel a II. helyen zárta a versenyt.
Kalamár Domokos testnevelő/edző

Labdarúgás
Elkezdődött az edzőpálya felújítása
A TAO pályázat keretében elkezdődött a sportpálya
mögötti edzőterület tereprendezése. A pálya szélén a
bokrokat, fákat kivágtuk, a nagy hársfa tuskókat
kiemeltük. Ezután a talajt feltárcsáztuk, és megtrágyáztuk. Ezáltal egészen a patakpartig futballozásra alkalmas
területet tudunk kialakítani, amelynek révén a
legkisebbeknek is lehetőségük lesz egyszerre több
helyszínen játszani, illetve az edzőpálya használatával a
nagypálya füvének igénybevétele is csökken majd.
A kivágott növények helyett fasort telepítettünk a
futópálya és a nagypálya közé, hasonlóan a teniszpálya
felőli oldalhoz.

- a Diák OB. mérlege: 1 VII.
1
III.
hely
1
I.
hely

hely

November 9.-n Győrszentiván adott helyet az országos
serdülő bajnokságnak. A még diák korcsoportos Kleman
Noémi ebben a korcsoportban is bizonyította tehetségét
és bajnoki bronz érmet nyert.
- serdülő OB:
Kleman Noémi III. hely
November 10.-én a felvidéki Galántán rendezték meg a
„Szlovák Open” bajnokságot. Ifjúsági korcsoportban a 66
14
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Tenisz
XVI. TORDAS KUPA
2013.október 5.

A Tordas Sportegyesület 2013. október 15-én tartott
közgyűlésén, Simon György lemondása után Mocsonoki
Károlyt választotta meg elnökének. A régi-új elnök
megválasztása után elmondta, hogy legjobb tudása szerint fogja segíteni az egyesület és a szakosztályok
működését, szeretné jól képviselni az egyesületet, és
reméli, hogy az összefogás még eredményesebbé teszi a
Tordas SE-t. A résztvevők gratuláltak neki, és bíznak
benne, hogy Mocsonoki Károly személyében hosszú
távon elnöke lesz az egyesületnek, az elmúlt évek
sorozatos elnökváltásai után.

A szokatlanul korán megérkezett reggeli talajmenti
fagyok szerencsére nem tettek kárt a pályák állapotában, csak a reggeli pálya locsolást kellett elhalasztani. Miután kisütött a nap, gyorsan kiengedett a
locsolótömlőben megfagyott víz , és ideális körülmények
között kezdődhettek a mérkőzések .
Közel húszan neveztek az egyben szezonzáró versenyünkre. Kecskemétről, Agárdról, Érdről és szép számmal Tordasról is – 8 fő - neveztek versenyzők, de volt
aki egyenesen Írországból érkezett és választotta a
hétvégi hazai amatőr versenyek közül a tordasit. Milyen
hasznos is tud lenni az internet !
A férfi 45 feletti és 45 alatti mezőny számára , valamint
vigaszágon nyolcas táblákon , egyenes kieséssel normál
két hatos játszmában dőlt el a győzelem , a női mezőny
körmérkőzéseket játszott szintén két normál szettben.
Ebédidőre már mindenki túl volt legalább két
mérkőzésen , így aztán szükség is volt a Sport Büfében
felszolgált finom ételekre.
A döntőket sikerült lejátszani sötétedés előtt. A SENIOR
(45+) férfi győzelmet ismét a tavalyi győztes, Galgóczy
Lajos (Agárd) szerezte meg nagy csatában a kecskeméti
Thurzó Pál ellen - 7/6, 2/6, 10/8 – arányban. Harmadik
helyezést ér el Dobák Tamás (Érd) és Tóth Gábor (Tordas).
A junior (45-) mezőnyben a döntőt tehetséges fiatal,
utánpótlás korosztályos versenyzők játszották, amit
végül a 13 éves érdi Dobák Bálint nyert meg az agárdi
Csereklei Petra ellen 6/1, 6,2 arányban. Reméljük , sokat
fogunk hallani még róluk a hazai és külföldi teniszhírekben ! Harmadik helyezést ért el ebben a versenyszámban két hazai versenyző, Hajbin Gergely és Pántya
Bertalan.
A női körmérkőzések után első lett Csereklei Petra –
Agárd -, második Bércesiné Julika –Érd -, harmadik
Kovács Veronika –Tordas.
A nyolcas táblával induló vigaszágat végül Nánási Attila
(Tordas) nyerte meg.
A résztvevők kellemes emlékekkel és jóleső fáradsággal
búcsúztak egymástól a nap végén.
A versenybírói teendőket Fehér Sándor látta el .
A győztesek jutalma a kupák és érmek mellett két fős
vacsora meghívás, valamint teniszlabda volt.
15
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A versenyre felajánlott díjakat a BOKROS VENDÉGHÁZ,
VIKI ABC – Hangya Kávézó – Kántor Ferenc , CARÉRA
BOSCH SZERVIZ - ÉRD M7 lehajtó - , valamint a sukorói
BOGLYA CSÁRDA sportszerető tulajdonosai biztosították. A verseny lebonyolítását támogatta a MEDITAX
-TORDAS KFT és a tordasi BIO-PATIKA.
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Mákos és Diós Bejgli
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt 25 dkg vaj6 dkg porcukor 3 darab tojássárga 1 egész tojás 2 dkg friss élesztő
csipet só½ dl tej
A tészta elkészítése: Az élesztőt a tejben felfuttatom.
A liszthez hozzáadom a cukrot, a sót, és a vajjal finoman
elmorzsolom. A tojást a sárgákkal és az élesztővel elhabarom, majd a morzsához adom, és rugalmas tésztává
gyúrom. A kész tésztát fóliába csomagolom, és minimum
fél órára a hűtőbe teszem.
Diós töltelék
Hozzávalók: 20 dkg finomra darált dió 15 dkg cukor 5
dkg mazsola 1 csomag vaníliás cukor 1 citrom reszelt
héja 1 db alma reszelve1-2 evőkanál méz 1 dl tej
Mákos töltelék
Hozzávalók: 20 dkg finomra darált mák 15 dkg cukor 5
dkg mazsola 1 csomag vaníliás cukor 2 db alma reszelve
2 evőkanál baracklekvár 2 evőkanál méz 1 dl tej
A töltelékek elkészítése: A tejet egy lábasba öntöm,
majd hozzáadom a cukrot és felfőzöm. Amikor kész, félrehúzom a tűzről és hozzákeverem a többi alapanyagot.
Töltés előtt hagyom teljesen kihűlni.
A bejglik összeállítása: A tésztából négy egyforma
gombócot csinálok (konyhai mérleg használata nem szégyen). A tésztákat nem túl vékonyra kinyújtom, majd
megtöltöm és feltekerem. Akkora tepsit választok,
amiben a rudak nem nagyon tudnak elterülni. A rudak
közé sütőpapírt teszek, húsvillával meglyuggatom őket,
majd elhabart tojással finoman lekenem. Másfél órát
hagyom pihenni, majd újra lekenem, és 190 fokos
légkeveréses sütőben nagyjából háromnegyed órát
sütöm.

Találkozzunk 2014-ben XVII. Tordas Kupa versenyen!
Tóth Gábor

Forrás: mindmegette.hu

L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A Völgy Vidék
A Völgy Vidék LEADER térség legfontosabb infor
mációit, eseményeit elolvashatják a honla
punkon : www.volgyvidek.hu
A Völgy Vidék Közösség Munkaszervezete
Völgy Vidék LEADER Iroda2473 Vál, Vajda János u.
36., II. em.Telefon/Fax: 22/243-124
E-mail: volgyvidek@volgyvidek.hu
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SZOBRAINK NYOMÁBAN
Epilógus
2013 október elsején felkerestem a Magyar Építészeti
Múzeumot (Bp. III. ker. Mókus utca 20 szám). Az Intézmény ez év nyarán elköltözött ismeretlen helyre. Másodikán pedig a székesfehérvári Szent István Király
Múzeum Adattárában Tordasra vonatkozó adatokat kerestem. A tordasi két barokk szoborról régi fotók nincsenek, viszont az egyik alkalmazott emlékezett, hogy
1989 környékén készült fotó van a Nepomuki Szent
János szobráról. A Múzeum összesen 6 képeslapot őriz
Tordasról. Harmadikán Kecskemétre utaztam, ahol a
Magyar Kastélylexikon Kiadóját kerestem a megadott
címen, de nem volt ott. Sikertelen kísérletek után befejezem a forrás keresését.

Ki tud e két szobor alkotójáról?
A Sajnovics család kriptája a templomban van, de ennek nyoma nem látszik, állítólag a
sekrestyéhez hasonlóan elhelyezett kegyúri urasági
épület kövezete alatt nyugszanak. Jele nincs. Csupor
Zoltán Mihály plébános 1954-ben került Tordasra és ő
ebben a helyiségben lakott, amíg el készült a paplak.
1994-es újságcikk szerint, innen hordta ki a csontokat.

A kastély előtti medencében is volt egy meztelen szobor.
Szájhagyomány szerint több szobor is volt a kastély
parkban. A Szent Anna szoborról nincs említés a
könyvben, ezt Szűz Máriának nevezik tévesen.
A sárga Krisztusról nincsen adatom, ki és mikor
készítette. A jelenlegi sárga Krisztus 1972.-ben mint
pléh Krisztus volt, Klucsik János bádogos készíthette.

Csupor Zoltán Mihály lakhelye

Budai Szent Anna szobor
(Batthyány tér)

Tordasi Szent Anna szobor

Itt az óbudai temtőben nyugszik

Most pedig a holtakról emlékezem: Sajnovics II. Mátyást
a budai helyőrségi templom kriptájába temették el.
Sajnovics János: a budai Szent Anna templom kriptájában nyugodott. 1925-ben a talajvíz feltört, ezért a
kriptát kiürítették. A Sajnovics testvérek: Mátyás (báty),
János (öcs), Borbála és Teréz (húg).

Dr. Wünsher Frigyes tanár úr internálótáborban halt
meg.
Tordas, 2013.10.19.
Nagy Miklós
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Makadám László
Szent este éjjelén
Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplőbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.

2013. December

GYEREKOLDAL
Döbrentey Ildikó:
A fekete bárányka

Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.
Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat...
Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,
Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.
De van, hol csak egy ölelés
lehet.
Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,
Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.
Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.
Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...
A világ álma,
Jusson e szeretetből az év más
más napjára!
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Régen történt, amit most elmesélek,
nagyon régen, Betlehem városa mellett, a réten.
Birkák legeltek arra éppen: öt birka,
tíz birka, száz birka. Fehérlett tőlük
a táj. A nagy fehérség közepében egy
apró fekete pötty: egy fekete
bárányka táncolt és ugrándozott,
széles jókedvében. De olyan szépen
táncolt, és olyan vidáman ugrándozott, hogy a rét, tél közepén, kivirágzott, mintha tavasz lett volna.
Nem tetszett ez a fehér birkáknak!
Irigykedve bégettek:
- Bee! Mit keres köztünk ez a fekete?
Bee! Akárkinek gyereke, nem
kellesz, te fekete!
És kilökték maguk közül a fekete
báránykát.
Olyan hirtelen történt mindez, hogy
a fekete báránykának még
csodálkozni sem maradt ideje.
Elvonult a nyáj, és ő ottmaradt
egyedül. Várt egy darabig, hátha
visszajön érte valaki, várt, de nem
jött senki. Akkor lehajtotta a fejét, és
szomorúan elindult, hogy szállást
18

keressen éjszakára.
Nem táncolt, nem ugrándozott. Csak
ment, ment, amerre a szeme látott.
El is fáradt a lába. Már a csillagok is
feljöttek, mire egy elhagyott istálló
akadt az útjába.
Omladozott az istálló fala, a tetején
befútt a szél, ám az ajtaja sarkig
tárva! Óvatosan belesett az árva
fekete bárányka...
Szalmával telt jászol állt az istálló
közepén, mögötte vaksin hunyorgó, félig vak tehénke, meg egy
süket, öreg csacsi. A csacsi
barátságosan kiintegetett
a fülével.
Nem kérette magát a
bárányka! Besurrant az
istállóba, s elvackolt a
jászol alá, a félhomályba.
Nagy csöndesen lapult
ottan, alig moccant, alig szusszant.
Attól kezdve hárman éltek az istállóban: a félig vak tehénke, a süket
csacsi, meg az árva fekete bárányka.
Nem sokat beszéltek, így hát jól
megfértek.
Egy nap, legelészés közben, a
szokottnál messzebb kalandozott a
fekete bárányka. Váratlanul különös
társaság tűnt fel a réten. Viselős,
gyermeket váró asszony ült sovány
szamár hátán, mellette egy férfi ballagott. Egyenesen arra tartottak,
ahol a bárányka legelészett. Az aszszony szép arcát gond gyötörte:
- Jaj, Józsefem! Úgy érzem, éjszaka
meglesz a gyermek, és nincs egy
zug, ahol meghúzhatnánk magunk!
A férfi nyugtatta:
- Türelem, Máriám, megsegít az
Isten! Majd csak jut nekünk is fedél!
- és körülnézett a kietlen pusztaságban.
- Ó, szegények! - gondolta a fekete
bárányka. - Kizárta őket is a nyáj!
Majd én segítek nekik! - azzal
elébük lépett, és elindult előttük,
egyenesen az istálló felé.
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A szamár követte.
- Ki vezet bennünket? - kérdezte az
asszony.
- Egy fekete bárányka... - válaszolta
csodálkozva a férfi.
Elérkeztek az istálló ajtajához, ott
megálltak. Rájuk hunyorgott a félig
vak tehénke, barátságosan kiintegetett fülével a süket, öreg csacsi.
A jövevények hálásan léptek be az
istállóba, s letelepedtek a jászol
mellé. A tehénke és a csacsi nyugalomra tért a jászol mögött, a
bárányka elvackolt szokott helyén, a
jászol alatt. Minden elcsendesedett.
Éjszaka közepén gyereksírásra riadt
a fekete bárányka. Nyitni akarta a
szemét, ám napnál is fényesebb fény
kápráztatta el. Remegő lábbal felállt,
és kidugta fejét a jászol alól.
Hát, az istálló fényárban úszott!
Ragyogott a félig vak tehénke szeme,
selymesen pompázott a süket csacsi
vedlett sörénye. A jászolban
aranyszálként csillogott a szalma,
rajta csöpp újszülött feküdt, bepólyálva. Egyenesen a jászol alól
kukucskáló
fekete
bárányra

2013. December

nevetett.
- Lehet, hogy mégsem vagyok olyan
fekete? - gondolta felbátorodva a
fekete bárányka, s kilépett a jászol
alól. Az újszülött újból rámosolygott.
A báránykának ettől olyan jókedve
kerekedett, hogy táncolni és ugrándozni szeretett volna. S úgy is tett:
táncolni és ugrándozni kezdett, mint
régen, a fehér nyáj közepében.
Sugárzó arccal nézte őt az anya, a
férfi és a gyermek. A bárányka
csodálkozva vette észre, hogy az
ajtóban pásztorok tolonganak, s
mögöttük... Mögöttük a fehér birkák
nyája bégetett!
- Bejönnétek, ha mernétek! - húzta
ki magát a fekete bárányka. Már nem
remegett a lába, hanem táncolt és
táncolt, és ugrándozott és ugrándozott. Olyan jól érezte magát, hogy azt
gondolta:
- Miért ne jönnének be a fehér
birkák is? Hiszen a testvéreim! - És
kiszólt nekik: - Gyertek beljebb! Gyertek beljebb!
S a fehér birkák bégetve betódultak.
Később királyi ruhás, idegen em-
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berek érkeztek az istállóba. Gazdag
ajándékokat hoztak az újszülöttnek:
aranyat és messzi földről való illatszereket.
A fekete bárányka visszahúzódott a
jászol alá. A csillogáson át is látta,
hogy a gyermek elálmosodott. Erre
ő is ásított egyet, bevackolt a jó puha
szalmába, és békésen elszenderedett.
Ezer és ezer híres kép, festmények
és szobrok őrzik ennek az éjszakának, szent karácsony éjszakájának a
csodáját. Minden képen ott látható a
kis Jézus, Mária, József, a pásztorok,
a fehér birkák,a tehénke meg a
csacsi. Na de hol van a képeken a
fekete bárányka? Őt még nem látta
soha senki!
Nem ám, mert egyes egyedül csak ti
tudjátok, hogy a jászol alatt is lapul
valaki! Valaki, aki fedél alá vezette
Máriát és Józsefet, valaki, aki
elsőként táncolt és ugrándozott a kis
Jézusnak, valaki, aki a rosszra jóval
válaszolt. Valaki, aki végre boldogan
szuszog: a fekete bárányka.
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Ercsi központi háziorvosi
ügyelet:
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel: 25/492-021
Hétköznap 16:00 – 8:00 között,
valamint hétvégéken és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat

06-22/ 467-324

Fogorvos:
Dr. Boér Judit
Martonvásár, Budai út 27.
Tel: 22/460-334
Hétfő: 7 – 13 óra
Kedd: 13 - 19 óra
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13 – 19 óra
Péntek: 7 – 13 óra

AUTOSULI

/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.
13-0309-07/

„A” „B” „C” „E”
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..
Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /
Vezetés .: Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint

Fizetés.:Több részletben / E-mail.:autosuli@citromail.hu /
Mobil.:06309/11-20-79 / Pál Péter /

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
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:
30/81-95-607
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: 06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185

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.

