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Intersport Terepfutás és
Túranap

Futóklubunk több tagja új oldaláról
mutatkozott be november 8án:
túrázni indultunk. De nem is
akárhogyan! Teljesítménytúrázni!
Az Óbudai Sportegyesület és a BSI
által került megrendezésre az Inter
sport Terepfutás és Túranap a Pilis
ben, amin úgy gondoltuk, ki
próbáljuk magunkat. A bátrabbak
(szám szerint ketten Gaál Tamás és
Szabó Attila) futottak, mi többiek
túráztunk. 

(Folytatás a 13. oldalon)

...Újra itt a karácsony, és
vele a bejgli szezon..!

Nálunk nagy dilema hogy igazán
nem szeretjük a bejglit. Ezt a re
ceptet pár éve póbáltam ki. Könnyű,
kakaós kalács. Kicsit munkaigényes,
de megéri a fáradozást mert
nagyon finom krémes, és egyáltalán
nem fojtós. Ezzel együtt megkapjuk
az .."ettünk karácsonykor kalácsot.."
élményt! Aki egyszer megsüti, az
biztos hogy megismétli.

(Folytatás a 5. oldalon)

Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek

(Babits Mihály: A második ének)

December 6. Termelői Piac
December 7. 16 óra
második gyertyagyújtás
December 10. Hangya
Szabadegyetem
December 13.  5 éves a
Gatyamadzag
December 14.  16 óra
harmadik gyertyagyújtás
December 21. 16 óra
negyedik gyertyagyújtás

Prog ramok
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Kedves Tordasiak!
75 évvel ezelőtt, 1939. november 5-én ezen a helyen lep-
lezték le Balogh Elemér bronzba öntött mellszobrát és
avatták fel az első szövetkezeti mintafalut és épületeit
Tordason.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az emlékün-
nepségen, külön köszöntöm Patay Vilmos országgyűlési
képviselő urat, a HANGYA Szövetkezetek Együtt-
működésének elnökét és Szeremley Béla urat, a
HANGYA társelnökét, képviselőtársaimat, in-
tézményeink vezetőit!

De ki volt Ő valójában, akiről egy egyszerű szobor
létesítése, vagy egy utcának róla való elnevezése helyett
egy szövetkezeti mintafalut neveztek el.

1871-ben született Budapesten, unokája volt dr. Balogh
Pálnak, Széchenyi és Kossuth háziorvosának és Hajnik
Pálnak, Magyarország 1848-49 évi rendőrmi-
niszterének, Kossuth Lajos bizalmas barátjának és hű
kísérőjének a száműzetésében. Az alapfokú iskolája után
négy évet a fasori Evangélikus Gimnáziumban töltött el,
majd a Budapesti Kereskedelmi Akadémián tanult, ahol
három év után kitüntetéssel érettségizett.

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár hivatal-
noka volt, de dolgozott Bécsben, Berlinben, Párizsban.
Érdeklődési területe, kutatásai és tanulmányai egyre
inkább a szövetkezeti eszme felé irányultak, ebben látta
a gazdaság, elsősorban a magyar gazdaság felemel-
kedésének lehetséges útját.

1898-ban Károlyi Sándor, a magyar szövetkezeti moz-
galom megteremtője és vezéralakja ismertette vele a
HANGYA alapítására vonatkozó elképzeléseit, és fel-
kérte, hogy szervezze meg a fogyasztási szövetkezetek
országos központját Magyarországon. Balogh örömmel
és kitörő lelkesedéssel elfogadta az invitálást, és rögtön
nekiállt a Fogyasztási Szövetkezeti Központ létrehozásá-
nak. Munkája eredményeként az év végére már harminc
szövetkezet vett részt a HANGYA „kötelékében" és az
elkövetkező években ez a szám folyamatosan
emelkedett.

Két évig titkárként, majd 34 éven keresztül igazgatóként
irányította a HANGYA Termelő, Értékesítő, Fogyasztási
Szövetkezetet. A HANGYA fennkölt célja, hogy a falusi
nép felemelkedése által pótolják a pusztulásnak indult
középbirtokos osztályt. Balogh Elemér szerint olyan
generációt kell nevelni, amelyik nem a kényelmes hiva-
talokban, léha életmódban leli örömét, hanem aktívan
részt vesz a produktív munkában. Balogh emellett a két
világháború közötti időszak közhangulatának meg-
felelően kiemelten fontosnak tartotta a keresztény mag-
yar szövetkezetek, kereskedelmi vállalatok fejlesztését.
Az 50 000 koronás alaptőkével alapított szervezet áru-
forgalma egy évtized alatt elérte a 12 000 000 koronát.
Balogh Elemér karrierje a '20-as években töretlen volt
és a különböző politikai, gazdasági változások ellenére
a korszak meghatározó gazdasági szakembere maradt.
Munkája elismeréseként, részben az ő kezdeménye-
zésére alakított budapesti Kir. Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi fakultása díszdoktorává avatta.

A kormányzó 1920-ban gazdasági főtanácsossá a
felsőház létesítésekor pedig élethossziglan tartó tagjává
nevezte ki. Emellett elnöke lett a Hangyaipari Rt-nek,
alelnöke a Magyarországi Szövetkezetek Szövetségének,
a Futura, Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaságának, és sok más vállalat és közérdekű
intézmény vezetésében is tevékenyen részt vett.

Mindezek után érthető volt, hogy 1938 szeptemberében
a HANGYA Szövetkezet vezetősége úgy döntött, hogy egy
magyar falut szövetkezeti szempontból tökéletesen
kiépít, és ezt a szövetkezeti mintafalut Balogh Elemérről
nevezik el. Hosszas megbeszélések után a fejér megyei
Tordasra esett a választás. Tordas mellett szólt a
fővároshoz való közelsége és aránylag könnyű
megközelíthetősége, továbbá az, hogy a község lakosai
között megvolt az összhang és a szövetkezeti élet már
eddig is szép eredményeket ért el. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Ennek helyi vezetője Podhradszky János evangélikus es-
peres, akinek személye biztosíték volt arra, hogy a terv
sikerrel vihető keresztül.

A megvalósítás nagy erőkkel indult el, így 1943-ra a
következő beruházások készültek el: szövetkezeti
székház, tanintézet, leventeotthon, egészségház és nap-
közi otthon, körzetvezetői lakóház, cselédházak, mély-
fúrású kút, magtár, takarmánypajta és siló, istállók,
baromfikeltető, és mintaól. Ezenfelül megjavították a
Martonvásárra vezető utat, járdákat építettek, diófákkal
fásították az utcákat. A HANGYA Szövetkezeti Központ a
település éves költségvetésének a húszszorosát fordí-
totta 1939 és 1943 között a mintafalura és a
mintaszövetkezetre, így ezen keresztül Tordasra.

Ezen időszak alatt következett be településünk legna-
gyobb fejlődése így Almási Balogh Elemér szobrának
visszahelyezésével fejezzük ki a tiszteletünket és a
hálánkat azért, amit a HANGYA tett Tordasért.

Juhász Csaba polgármester

Tordas Község képviselőtestülete 2014. szeptem
ber 12én tartott nyílt testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:

• döntött az általános iskolabővítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
• döntött a vagyonkezelésbe adott víziközmű 2015-
2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

Tordas Község képviselőtestülete 2014. szeptem
ber 23án tartott rendkívüli testületi ülésén a
következő döntéseket hozta:
• elbírálta a benyújtott szakács pályázatokat
• elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi beszá-
molóját
• módosította a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megál-
lapodását
• elfogadta a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tájékoztatóját
• elfogadta a Bursa Hungarica pályázathoz való csat-
lakozást

Tordas Község képviselőtestülete 2014. október
21én tartott nyílt testületi ülésén a következő dön
téseket hozta:
• döntött az alpolgármester személyéről
• döntött a Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság tagok
személyéről 
• döntött a polgármester, az alpolgármester, a

képviselők és a bizottsági tagok és elnökök tisztelet-
díjáról 
• döntött a köztéri szobrok áthelyezéséről
• kiegészítette és elfogadta a 2014. évi közbeszerzési
tervet
• elfogadott egy parkoló kialakítási kérelmet

Tisztelt tordasi ingatlan
tulajdonosok!

A salak, hamu elszállítását az esetlegesen szunnyadó
parázs tűzveszélyességi kockázata miatt biztonsági
okokból a kommunális hulladéktól elkülönítve szál-
lítjuk.

A salak, hamu elszállításának időpontjai:
Lehetőség szerint a salakot kérjük 120 liter űrtartalmú
hulladékgyűjtő edényben, (amennyiben ez nem lehet-
séges, megfelelő teherbírású legfeljebb 120 liter
űrtartalmú zsákban) legfeljebb 20 kg súlyhatárig kihe-
lyezni az ingatlan előtti közterületre a megjelölt szál-
lítási napokon, reggel 7 óráig.
A többlet salak, hamu elszállítása a kommunális (ház-
tartási) többlet hulladék elszállítására jogosító matrica
felhasználásával lehetséges, amely megvásárolható az
alábbi helyeken: 
- Antikvárium Tordas, Szabadság út 1/6.
- Vasvári Kft. Tordas, Petőfi S. u. 33/B.
- Élelmiszerbolt, Szabadság u. 5.

Tisztelettel: VHG Nonprofit Kft.

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

2014.
november

20.

2014.
december

18.

2015.
január

22.

2015.
február

19.

2015.
március

26.

Forduljon az 
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 

ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,

nemzetiségiséghez való tartozása, kisebbséghez való
tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi ál-
lapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai
vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota,

anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, vagyoni helyzetevagy egyéb tulajdonsága

miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri.

További információ és időpontegyeztetés a
0620/5629619es telefonszámon!
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Iskolabővítés
A tervezett ütemben halad az iskola bővítésének az
építése. Az alapozás, a vízszigetelés és a falazat
elkészülte után épül az első födém.

Elbontották az iskola melletti közép
feszültségű hálózatot
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. több éve ter-
vezte, hogy kiváltja a benzinkút melletti lakóépületek
között, valamint az iskola udvarán áthaladó 22 kV-os
szabadvezetékes hálózatot. Először úgy tervezték, hogy
más nyomvonalon vezetve megmarad a légvezetékes
hálózat az utak mellett és az iskola udvara kör-
nyezetében. Az időközben megváltozó jogszabályi
környezet, az Önkormányzat kérése (az iskola területén
is kerüljön földbe a vezeték az ingatlan könnyebb
hasznosítása érdekében), valamint életvédelmi szem-
pontok (ne maradjon az oktatási intézmények
környezetében középfeszültségű hálózat és tartó-
szerkezet), mind-mind arra sarkallták az E.ON-t, hogy
hálózatának ezen szakaszát földkábellel váltsa ki. Ennek
engedélyezése több, mint egy évig tartott és a nyár
végére született meg az építési hatóság határozata és
kezdődhetett meg a kivitelezés megszervezése. Az ered-
mény, hogy a Köztársaság utca, Kölcsey utca felé menő
szakaszától kezdve az iskola felé, az iskola udvarán közel
250 méter hosszon, a Köztársaság utcán pedig a ben-
zinkút környezetében eltűntek a légvezetékek. Ehhez a
kábeleket fogadó oszlopokat is kicserélték, sőt a volt
TSZ. mögötti vezetékhálózatot is egészen a Hangya sorig
átépítették. Kicsit sok volt az áramszünet, az engedé-
lyeztetés elhúzódása miatt nem volt a legjobb az időzítés
sem, de úgy gondolom, hogy a „sok tervezett áram-
szünetért” a viharoknak jobban ellenálló üzembiztosabb

hálózatot, az iskola alatt pedig egy szabad területet kap-
tunk, ami megkönnyíti az ide tervezett sportcentrum és
sportcsarnok későbbi megvalósítását. Köszönjük az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek az
elvégzett munkát és Önöknek pedig a türelmüket!

A kerékpárút építése
A kerékpárút szerződés aláírása után két helyen is
elkezdődött a munka. A Gesztenyésen az útpadka
előkészítése után a vadászháztól kezdődött el a meglévő
út felújítása. Először egy 2-6 cm kiegyenlítő réteg, majd
egy 4 cm-es koptatóréteg kerül terítésre. Az út mellett
mindkét oldalon kőzúzalékos padka is épül. Ha a

kedvező időjárás engedi, november vége felé már újra
használhatjuk is a felújított utat. A sebesség csökkentése
érdekében, a tordasi szakaszon 30 km-es sebességkor-
látozás lesz érvényben és 3 „fekvőrendőr” is kialakításra
kerül.

Novemberi fejlemények



December 5.  10 óra
Mikulás váró műsor a Hangya Művelődési
Házban az Integrált Színház közremű-
ködésével

December 10.  19 óra
Hangya Szabadegyetem: Nyitrai Marianna:
Karácsonyi ünnepkör a magyar néphagyo-
mányban

Adventi gyertyagyújtás és vásár
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit hagyo-
mányos adventi alkalmainkra. A jól ismert
programok mellett   szeretnénk minden vasár-
nap egy kis újdonságot hozni, mind fellépők,
mind vásári árusok személyében, valamint egy
kis finomsággal is készülünk. A vásárt idén az
épület előtt szervezzük meg, ide várjuk mind-
azok jelentkezését, akik szeretnék képvisel-
tetni magukat, megörvendeztetni másokat
portékájukkal. Asztalt, padot, valamint a piaci
standokat mindenki számára elérhetővé
tesszük.
A gyertyagyújtások rendje a következő
képpen alakul:

November 30.  16 óra
Katolikus gyülekezet, Óvodások műsora

Kása Béla és Kiss Krisztián
A vásárban meghívott vendég a budapesti

Pagony gyerekkönyvesbolt.

December 7.  16 óra
Református gyülekezet, Művészeti iskola

műsora
Salamon Soma és Enyedi Ágnes

December 14.  16 óra
Baptista gyülekezet, Tordasi Asszonykórus

műsora
A vásárban meghívott vendég a Borboléta

pincészet kézműves édességekkel és
lekvárkülönlegességekkel.

December 21.  16 óra
Evangélikus gyülekezet, Éri Péter és családja

Közös kürtőskalácssütés
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A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Programjaink

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik VASVÁRI PÁL
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdal-

munkat enyhíteni igyekeztek. 
Vasváriné Sylvi és Vasvári Erik

Köszönetnyilvánítás



Gyorsan peregnek a hetek iskolánk életében. Utolsó
cikkünk óta sok emlékezetes és szívet melengető
műsoron, ünnepségen vagyunk túl.
A cikk születése körüli napokban iskolánk diákjai,
pedagógusai, szülők, nagyszülők teljes erővel készülnek
az iskolai bálra. Reméljük, hogy nagyon sikeres lesz ez
a rendezvényünk is.
Novemberben kerül megrendezésre a felső tagozatosok

szépkiejtési versenye. Decemberben "MIKULÁS"-kupán
várja Domi bácsi a focizni szeretőket. 
December 5-én SULI-BULI-ban szórakozhatnak a gy-
erekek. 
December 8-án, 9-én, fogadóórán várjuk a kedves
szülőket. 
December 13-án, szombaton (munkanap az iskolában
is) karácsonyi "bolhapiac" várja a gyerekeket. Ezen a
napon gálaműsor keretében ünnepeljük a Gatyamadzag
zenekar 5 éves születésnapját. 
December 17-én, az utolsó tanítási napon hangulatos
karácsonyi ünnepséggel zárjuk a 2014-es évet.
Fontos eseményeink mellett természetesen leg-
fontosabb a tanulás és a feladatok pontos elvégzése.
A téli szünetig hátralévő időre mindenkinek kitartást és
jó munkát kívánok.

Pók Endréné
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ISKOLAI HÍREK

Mottó:
„A világ valamennyi erdejében nincs két
egyforma fa. És nincsen két egy-
forma ember. Az egyenlőség ter-
mészetellenes elméletét a gyöngék, a
törpék és a tehetetlenek találták ki
abból a célból, hogy saját színvonalukra
kényszerítsék az erőset, a nagyot és a tehet-
ségest,…a művészek nem csupán egyéniségek, de
kiváltságosak is az emberek között… „

Wass Albert: Átoksori kísértetek (részlet)

A Tordason folyó művészetoktatás is kiemelten
foglalkozik a tehetséges gyermekekkel. Iskolánk profil-
jának szerves részét képezi a népi kultúra és hagyomány
ápolása, őrzése. Ezt erősítik a népi vonós tanszak
tanárai és diákjai is. 
Vezető művésztanár: Kovács Márton Bence, „Junior
Príma” díjas népzenész. Az ő keze által, kez-
deményezésére alakult öt esztendeje a Gatyamadzag
zenekar. A névválasztás az akkor apró muzsikus palán-
tákra utal, kis népi humorral fűszerezve. 
Alapító tagok: Szilágyi Szabolcs, Turú András, Konczos
Vince, Kerényi Tamás, Somlói Tamás. Később csatlako-
zott hozzájuk Cselikovics János és Takács Szilárd.
A tehetség, az odaadó kitartás, a stílus tisztaságára való
törekvés és merészség jellemzi a zenekart, ami párosul

„Marci bácsi” virtuóz tudásával és empatikus, fiatalos,
közvetlen pedagógiai érzékével. 
Kiemelkedő eredményeik: 2012. október 13-án, a XV.
Országos Népzenei Találkozón Bonyhádon „Nívódíjban”
részesültek,  2013. február 27-én, a Fejér Megyei
Népzenei és Népdaléneklési Verseny döntőjén Sárk-
eresztúron „Kiemelt Arany” minősítést kapott a
zenekar.Rendszeres bemutatkozói az Országos Táncház-
találkozónak. Népszerűségüket bizonyítja, hogy pálya-
futásuk során rengeteg meghívásnak, fellépésnek,
koncertnek, valamint táncházi muzsikálásnak tettek
már eleget, mellyel hatalmas rutint szereztek.

E szép rendezvénnyel kívánunk minden
növendékünknek, tanárunknak, szülőknek, támogató-
nak Áldott Karácsonyt és reményteli 2015. esztendőt!

Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője

A GATYAMADZAG ZENEKARRÓL
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Az e havi ismertetőben elsőként a sorozatkedvelő ki-
csiknek és nagyoknak ajánlok könyveket. A legkisebbek
kedvencei Berg Judit könyvei: a Maszatsorozat és a
Tündérkönyvek kötetei most a Maszat alszik és a Mi
csoda idő! cíművel bővültek. Holly Webb történeteit
szintén kedvelik a kis olvasók. Az Oszkár magányos
karácsonya egy kölyök dalmata és kis gazdája kalandját
meséli el. Nem hiányozhat a felsorolásból Geronimo Stil
ton nyomozása A rejtélyes tiramisu esete miatt, illetve Tea
Stilton Út a sikerhez története, amely a leghíresebb
zenekar, az Észveszejtő Cincogás körül bonyolódik.

A felnőtt olvasóknak a Trónok harcával világhírűvé
vált George R. R. Martin korai regényét, a Lázálom címűt
ajánlom: elegáns és izgalmas, mesteri történetszövés
jellemzi.

Ken Follett Évszázadtrilógiájának 3. kötete, Az örökké-
valóság küszöbén is megtalálható már a könyvtárban.
Ez a hidegháború, az 1960-as  és az 1980-as évek közötti
időszak változásait mutatja be az előző kötetekben
megismert családok életén keresztül.
Végül pedig Müller Péter legújabb könyvét, a Halhatat
lan szerelem címűt ajánlom. A szerző sorai az olvasók-
nak: „Ez a könyv egy nő önmagára ébredéséről szól.
Barátom volt és lelki társam. Együtt kerestük sorsunk
és lelkünk titkait. Ezekről a titkokról mostanáig nem
beszélhettem. Most végre elmondhatom. Elmesélem
életét, közös szellemi élményeinket, és fölvillantom
előző életének gyönyörűséges kudarcát is. 
Sokan ismerték őt. Amíg a Földön élt, színésznő volt, a
neve: Tolnay Klári.
Összes előző művem gondolatainak összegzése ez a
könyv. Hálás vagyok látható és láthatatlan segítőimnek,
hogy megírhattam.”

Szeretném megköszönni, hogy ebben az évben is sokan
keresték fel a könyvtárat, választották a kikapcsolódás
vagy a tanulás helyszínéül és eszközéül.
Kellemes ráhangolódást kívánok az ünnepekre, sze-
retettel várok mindenkit a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!



Mikor ezt a cikket írom, még élvezzük
a szép hosszú ősz melengető nap-
sugarait. Sokat kirándultunk, a Kati-
ca csoportosok a Budakeszi Vadas-

parkot, a Süni csoportosok a Mar-
tonvásári kastély parkját is be-
barangolták. Összegyűjtöttük az

ősz kincseit, faleveleket, terméseket. Márton napjára
lámpásokat és libabábokat készítettünk, kukoricát
morzsoltunk és válogattunk. Hihetetlen, de már itt áll az
ajtóban December és bebocsáttatásra vár. Advent első
vasárnapján a Katica csoportosok műsorával gyújtjuk
meg a az első gyertyát a Hangya Művelődési Ház előtt.
Izgatottan várjuk a Mikulást, versekkel és dalokkal
köszöntjük őt. Adventi naptárat készítünk és várjuk a
Karácsonyt. Szorgos kis kezek készítik a mézes

süteményeket, karácsonyfadíszeket, ajándékokat, az
ünnep illata betölti az óvodát. Karácsonyváró ünnepün-
ket december 19.-én pénteken tartjuk. Megrendezzük
hagyományos adventi vásár-unkat is az óvodában.
Köszönjük a Botta családnak, hogy kipótolták a kipusz-
tult cserjéket. Köszönöm minden szülőnek a sok segít-
séget.
Végezetül mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és
boldog Új Évet kívánok a Mesevár Óvoda dolgozói
nevében.                                                               

Milichovszkiné Szalai Ilona

Mészöly József: Mikulás
Hegyen, völgyön hóhullás,

érkezik a Mikulás.
Nem látható varázslat,
villan, mint a káprázat.

Ám, ha csendül a csengő,
megtelik a kiscipő,

földi jókkal hirtelen,
s ő már suhan nesztelen.
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MESEVÁR
ÓVODA

HÍRE I

Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.

Háború

-Kemény kiképzést kaptunk, az az igazság. Olyan szovjet
módra. Mert akkor orosz megszállás voltunk. Akkor
voltam katona. Megkaptuk a kemény kiképzést, sz-
ereztem két csíkot, tizedesnek előléptettek iskola nélkül.
Nem kellett menni tiszthelyettesi iskolába, hanem
érdem szerint adták a rendfokozatot. Aztán leszereltem
1953. november 2-án, és elmentem Sajószentpéterre a
szénbányába, ott dolgoztam 2 évig; ’53-’55-ig. 

 Kaptam egy parancsot. Kihirdették, hogy mint leventék
jelentkezzünk a honvédségbe, a honvéd tisztikarnál, mert
a leventéket összeszedik, hogy nehogy kivigyék őket
Oroszországba az oroszok. El is mentünk, össze is
gyűjtöttek, és elindultunk Németországba. Kimentünk, és
addig mentünk, míg az amerikaiakkal nem találkoztunk.
Közte ami volt, az éhezés, németeknek se volt nagyon
ételük; nem adtak, azt mondták, hogy nincs. Aztán azt
mondták, hogy adnak enni, ha kimegyünk a frontra, de
nem mentünk, mert volt egy olyan parancsnokunk, aki azt
mondta, hogy 16 éves gyerekeket nem visz a frontra. Így
aztán jöttek az amerikaiak, fogságba estünk. A fo
golytáborba ősszel mentünk be, amerikaiak csinálták a
szálláshelyet, hogy honnan, úgy hoztáke, nem tudom, pár
hét alatt felállították az egészet. Olyan meleg volt télen,
senkit nem kényszerítettek munkára. Nekünk meg pláne

azt mondták, hogy 24 éven alul nem hogy nem lehet,
hanem nem kötelező dolgozni. Ha akartunk, mehettünk,
de nem köteleztek arra, hogy dolgozzunk. Hogy mi elmen
tünk, az más. Nem jártunk rosszabbul, hogyha kimentünk.
Ott azért legalább tudtuk, milyenek a négerek. Másfél év
fogság, nem azt mondom, hogy olyan rossz dolgunk volt.
Amit akartunk, az volt, mindenünk megvolt. Megadtak
mindent. Ott nem volt éhezés. Ha azt mondtuk, ez nem jó
így, nem jó az ebéd; megváltoztatták. Aztán hazajöttünk,
és folytatódott a nyomor. 
Ebbeabba kellett részt venni, ez volt. Az amerikaiak hoz
tak haza. Egy páran kint voltunk az amerikaiaknál kony
hán. Mindent csináltunk, mosogatni is mosogattunk.
Bevittek februárban a lágerba, mondták, hogy jövünk
haza. Valami differencia történt az oroszokkal, és akkor
azt mondták, hogy nem megyünk, mert az oroszok
elvisznek. Akkor nem mentünk egy darabig, és áprilisban
vagonok hazahoztak. Elvittek Igmándba, ott igazoltattak
mindenkit, hogy nem volt SZSZ vagy Nyilas. Ez volt
nagyjából a dolog. 
 A háborús évek tragédia volt ott. Dunaföldvárnál az
ostrom olyan volt, hogy hol a németek voltak a Duna
egyik oldalán, hol az oroszok. Annyira küszködtek
egymással, hogy hónapokig tartott a háború. Apukám az
első világháború alatt a Szovjetunióban volt kint és 
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gyönyörűen tudott beszélni oroszul. Neki nem volt rossz
emléke az első világháborúból az oroszokról, jó
körülmények között voltak, mint foglyok. Elvitték apuká
mat munkaszolgálatra a vasúthoz dolgozni. Utána két
részeg orosz jött, leesett a lóról az egyik, és sajnos az
anyukámat megerőszakolta az egyik orosz. Felült a lóra,
és egy sorozat géppisztolylövést leadott. Apukám haza
érkezett, és fogta a kabátot, mondta, hogy menjünk be fe
leségem, majd elmennek az oroszok. A bátyám otthon
volt, mert kapott egy láblövést, és a háború alatt otthon
maradt (ő aki 90 éves koráig élt). Kérlek szépen, leadták
a sorozatot, apukám geller lövést kapott, keresztülment
a vállán, az oldalbordáján, és a kezén. Anyukám pedig fej
lövést kapott. Mi lányok féltünk, mert a tűzvonalból
voltak ezek a felszabadító seregek, ezek mindenhol
raboltak, ahol csak lehetett. Agyonlőtték a tyúkot meg a
disznót, minden. Úgy volt, hogy kitelepítik azt a részt,

amíg a front el nem vonul. Apukánk csinált egy bunkert
nekünk, ami eredetileg egy krumplispince volt, befalazta
a falat. A padláson nyitott egy lyukat, és a három lány, két
unokatestvéremmel együtt három hónapig, novembertől
március 15ig ott ültünk. Reggel keltünk fel, őrséget állt
az egész falu, addig feljöttünk, megmosakodtunk, és aztán
ülve aludtunk három hónapig ott. Még egy verset is írtam.
Március 15én szabadultunk ki a bunkerból, akkorra már
elvonultak az oroszok. Addig nem mertünk, féltünk,
nagyon sokan jöttek le. Cserevilág volt, hozták a kis
ágyneműjüket, és értékeiket, hogy vigyenek föl Pestre bur
gonyát és tojást a háborúba. Volt, akit az oroszok lelőttek,
mert az asszony nem ment velük, lelőtték a fiatalasszonyt,
a gyerek meg ott maradt a karjában.  Sok ilyen emlékünk
volt, de nagyon szép hely volt, imádtam azt a környéket.
Egyébként én mai napig nagyon szeretem az állatokat.

Folytatásban: Téli esték

Ide süss! ( avagy varázslatok a konyhámban)

ELADÓ
Tordason, a Gyúrói úton 90110 m2es  lakások garázzsal és kerttel 9.5 M Ftért megvásárolhatóak

A 06204776116 telefonszámon várom az érdeklődését!

...Újra itt a karácsony,és vele a be
jgli szezon..!

Nálunk nagy dilema hogy igazán
nem szeretjük a bejglit. Ezt a receptet
pár éve póbáltam ki. Könnyű, kakaós
kalács. Kicsit munkaigényes, de
megéri a fáradozást mert nagyon
finom krémes, és egyáltalán nem foj
tós. Ezzel együtt megkapjuk az .."et
tünk karácsonykor kalácsot.."
élményt! Aki egyszer megsüti, az biz
tos hogy megismétli. Akkor a családi
kedvenc:

KEDVENC KALÁCS:
Hozzávalók:

a tésztához:
60 dkg finom liszt.
5 dkg élesztő
8 dkg cukor
4 dl tej
késhegynyi só, 
3 tojás sárga
2 ek olaj.

a töltelékhez:
25 dkg Ráma margarin
20 dkg cukor
1 cs. vaníliás cukor
3 ek. cukrozatlan kakaópor

tepsi kikenéséhez:vaj
a kalács lekenéséhez:1 tojás

Az élesztőt 1 dl cukros tejben felfut
tatjuk ,
majd a többi hozzávalóval együtt kelt
tésztát dagasztunk.
6 kis cipót formálunk belőle és
letakarva, langyos helyen kb. 45 perc

alatt duplájára kelesztjük. Közben a
margarint a cukorral simára kever
jük, majd a vaníliás cukorral meg a
kakaóporral ízesítjük. Az időközben
megkelt cipókat egyenként kinyújt
juk, és a töltelék arányos részével
megkenjük, majd feltekerjük. Ha min
degyikkel készen vagyunk, 33 rudat
a hagyományos módon egymásba fo
nunk. Az így kapott 2 kalácsot kiva
jazott tepsibe tesszük, 20 percig
pihentetjük, felvert tojással lekenjük,
majd előmelegített sütőben, közepes
lánggal(180 'C); légkeveréses
sütőben (165'C) 3540 percig sütjük.
Nem kell megijedni, szinte mindig
kireped!
Ezen a képen  3xos adag készült.

Jó étvágyat!!!!
Erdeiné Farkas Irén
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Ünnepi alkalmaink:
Karácsonyi koncert  December 20.-án 17 órai kezdettel

Közreműködik:
Budafoki Baptista Gyülekezet kamarazenekara és kórusa 

Helyszín: Tordasi Baptista Imaház ( Dózsa Gy. u. 7.)

Belépés díjtalan!

25én ( csütörtök ) Karácsony istentisztelet, gyerekek szolgálata 16 óra                 
28án ( vasárnap ) Istentisztelet 10 óra       

31én ( szerda ) Óév búcsúztató istentisztelet 18 óra 
2015. 01. 01én ( csütörtök ) Újévi istentisztelet 16 óra 

Advent az új egyházi év kezdete, amely Advent 1. vasár-
napjával kezdődik. Ez az időbűnbánati időszak, azonban
jellegében különbözik a nagyböjti időtől, amely inkább
az egyéni elmélyülés alkalma, míg ádvent a közösség felé
fordít minket. Éppen ezért ilyenkor az embernek jobban
kell figyelnie azokra, akik között él, akik rászorultak és
bármilyen ínséget szenvednek. Jézus mondta: „Amit a
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tet-
tétek.” (Mt25,40) Advent nem csak a gyerekek számára
izgalmas, hanem a felnőtteknek is, hiszen Karácsony
nekünk is Jézus születése okán a szeretet ünnepe,
amikor hálát adunk azokért, akiket Isten nekünk adott
és ránk bízott. A vásárlási láz nem feledtetheti el velünk,
hogy egy születésnapra készülünk. Eckhart mester
mondta: „Hiába született meg Krisztus Betlehemben, ha
nem születik meg a szívünkben is.” Számunkra ez Jézus
kettős, sőt hármas eljövetele: megszületik a tér és idő
meghatározott pontján, meg akar születni a szívünkben
és el fog jönni a világ végén.

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise

Adventben minden kedden és csütörtökön 6 órakor hajnali mise, 
rorate

www.tordasrk.hu

December 5én első pénteken   6 órától gyóntatás, fél 7-kor szent-
mise. A szentmise után Biblia óra a templomban. Téma: Jób könyve.
December  8án hétfőn  Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fo-
gantatása ( Főünnep) szentmise 18 órától!

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A BAPTISTA
GYÜLEKEZET

HÍREI

Karácsonyi ünnepi miserend:

December 24én  szerdán Karácsony vigíliáján
szentmise 22 órakor.
December 25én csütörtökön Karácsony
napján, Urunk Jézus Krisztus születésének ün-
nepén szentmise 10 órakor
December 28án vasárnap A Szent Család,
Jézus, Mária és József ünnepén 10 órakor szent-
mise, amelynek végén a családosmegáldására
kerül sor
December 31én szerdán 17 órakor Évvégi
hálaadó szentmise.
2015.  január 1én csütörtökön Szűz Mária
Isten Anyja ünnepén szentmise 10 órakor.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel
várunk!

Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.                  
Tel:  +3620/886-32-56 

E-mail: tordasibaptista@gmail.com
www.tordas.baptist.hu 

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap:09:00  Bibliakör óvodás és alsós gyerekeknek. 

10:00  Istentisztelet 
Hétfő: 19.30. Kosársuli a tornateremben
Szerda: 18:00. Imaközösség családoknál
Szombat: 18.00  Ifjúsági alkalom
Minden hónap utolsó szombatján Baptitea alkalom 18 órai kezdettel!
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Templomunk külső felújítási mun-
kálatainak befejezése után 2014. ok-
tóber 26-án ünnepi istentiszteleten
adtunk hálát Istennek azért, hogy
óvó szeretetével végig segítette ezt
a nagy vállalkozást. 
Isten összefogta a gyülekezetet és a
település lakosságát is, hiszen több-

ször történt olyan személyes anyagi,
vagy dologi felajánlás, jótékonysági
rendezvény, ami tovább lendített a
szűkös költségvetés miatti prob-
lémákon. Köszönjük mindenkinek,
aki imádságával, munkájával, anyagi
felajánlásával segítette munkánkat.
Az ünnepi alkalmon kórusunk és
legifjabb tagjaink szolgáltak ének-
kel, felolvasással, igés lapokkal. 
Igét hirdetett Szemerei János a Nyu-
gati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke.
Süller Zsolt lelkész a gyülekezet és a
templom 300 éves történetéről és az
építkezésről szólt.
Köszöntőt mondtak:
Molnár István, a Fejér-Komáromi
Evangélikus Egyházmegye felü-

gyelője, Kádár Ferenc, a Gyúrói Re-
formátus Gyülekezet lelkipásztora,
Schröder Gyula címzetes esperes, a
Martonvásári Római Katolikus Egy-
házközség plébánosa, Kiss László, a
Székesfehérvári Evangélikus Egy-
házközség felügyelője, az építkezés
műszaki ellenőre, Mészáros Tamás,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület felügyelője.
Az alkalmat szeretetvendégség
zárta. 
További képek és beszámoló 
h o n l a p u n ko n : h t t p : / / t o rd a s -
gyuro.blogspot.hu/

Szeretetteljes, békés és áldott
Karácsonyt kívánunk minden

kinek!
„Az Ige testté lett,

közöttünk lakott, és
láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14a)

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Hálaadó istentisztelet

Rendszeres alkalmaink:
Decemberi ünnepi alkalmaink

2014. december 24.
Ünnep istentisztelet
Tordason 16.00 órától,
Gyúrón 17.30 órától.

2014. december 25.
Úrvacsorai istentisztelet
Gyúrón 9.30 órától,
Tordason 11.00 órától,
Martonvásáron 15.00 órától.

2014. december 26.
Istentisztelet
Gyúrón 9.30 órától,
Tordason 11.00 órától,
Martonvásáron 15.00 órától.

2014. december 28.
Istentisztelet
Gyúrón 9.30 órakor,
Tordason 11.00 órakor.

2014. december 31.
Istentisztelet
Gyúrón 17.00 órakor,
Tordason 18.00 órakor

2015. január 1.
Istentisztelet
Gyúrón 9.30 órakor,
Tordason 11.00 órakor.
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A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

HÍREI

Adventi evangélizáció

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Szerda 18 óra – Bibliakör
Csütörtök 18 óra – Házi istentisztelet
Péntek 18 óra – Konfirmáció
Vasárnap 9 óra – Gyermekisten-
tisztelet

Hivatali rend

Hétfő - Szabadnap
Szerda 8.30-11.00 és 15.00-17.00
Csütörtök - Látogató nap
Péntek és Szombat 15.00-17.00

Hivatali időn kívül is szeretnénk
készen állni minden lelki

szolgálatra!

AlföldyBoruss Csilla 
orgonaművész és csembalóművész
Budapesten a Liszt Ferenc Ze-
neakadémián szerezte meg az
orgonaművészi, majd csembaló-
művészi diplomáját. Tanulmányait
Németországban, Hollandiában,
majd 1989/90-ben Antwerpenben
a Flamand Királyi Konzervatórium-
ban csembaló szakon folytatta. 
Több nemzetközi orgonaverseny
résztvevője. Több mint 900 kon-
certet adott eddigi pályafutása során
szerte a világon. Hat szóló  lemeze
jelent meg. 1984 óta a győri Richter

János, és a budapesti Szent István
Király Zeneművészeti Szakközép-
iskola orgona és csembaló tanszaká-
nak  tanára. 
Budapesten a  Kelenföldi Reformá-
tus Templom zenei életének ve-
zetője, orgonistája, és a kórusának
karnagya.  2000 óta a Kelenföldi
Barokk Estéknek művészeti ve-
zetője  és résztvevője. E sorozaton
belül 18 koncerten szólaltatta meg
Johann Sebastian Bach összes
orgonaművét. www.alfoldy-boruss-
csilla.hu

Orgonaavató Zenés Áhítat 
Gyúrón a református 

templomban
2014. november 30án 
advent 1. vasárnapján, 

15.30kor
Alföldy Boruss Csilla

előadása 

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

Karácsony felé
„Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr, ki üdvösséged lészen…”(312. dicséret)

Decembertől kezdve a Gyülekezeti Házban tartjuk vasárnapi istentiszteleteinket.
December 24-én 16 órakor gyermekeinkkel ünneplünk együtt Templomunkban.

December 25-én és 26-án 10 órakor tartunk ünnepi úrvacsorás Istentiszteleteket.

Apróhirdetések

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.

Keretes hirdetések
tordasiaknak nem tordasiaknak

egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft 9 000 Ft

nyolcad oldal 4 000 Ft 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos
terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél

15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban
történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén,

előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.

Fizetés a megjelenés után történik, az árak 
tartalmazzák az áfát.
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Világbajnok Tordason
Október végén a Fila Olimpiai Szövetsége MMA és Grap-
pling Világbajnokságot rendezett Kecskeméten. 22
ország indulói közül,a Magyar Válogatott (a képen,
Növényi Norbert vezetésével) 4. helyezett lett.

Egyéniben az Öt Elem Combat Fight Team 1 aranyat, 1
ezüstöt és 3 bronz érmet hozott el. Az egyesület elnöke
László Károly Világbajnok lett MMA szabályrendszer-
ben.

A Világbajnoki cím kapcsán tettem fel kérdéseimet Lás-
zló Károlynak.
1.Honnan ered az MMA sport?
Időszámításunk előtt 648-ban a görögök létrehoztak
egy küzdősportot az olimpiai játékok keretein belül,
melyet pankration-nak (ma: pankráció) neveztek.
A pan=minden és a kration=erő szavak összevonásával,
mely arra utal, hogy mind a birkózás, mind az ökölvívás
elemeit tartalmazza.
Ez a név manapság egy színvonaltalan show fogalmával
van azonosítva, ami sajnos szomorú tény, de a valóság
az, hogy ókori görög olimpiai szám volt.
Csak 2 szabálya volt: harapni és szemet nyomni tilos
volt, bár Spártában ezeket is megengedték. A küzdelmek
2 féleképpen érhettek véget:1. ha az ellenfél kiütéstől
harcképtelenné vált2. ha az ellenfél a feladás jeleként
felemelte a kezét.Néha ezek a küzdelmek órákig tartot-
tak és előfordult, hogy az egyik fél halálával végződött

vagy mindkettőjével. Ez a sport vált a legnépszerűbb
eseménnyé a Hellén kultúrában. Egy négyzet alakú
gödörben zajlottak a küzdelmek, melynek átlója
mindössze 4m körül volt. A bíró kezében bot volt, hogy
a szabályoknak érvényt szerezzen és azt gyakran el is
törte a szabálytalankodó játékoson. A leggyakoribb tech-
nikák az ökölcsapások mellett a fojtások, ízületi feszí-
tések, könyök, térd használata és a rúgás volt. A halál
oka legtöbbször fojtásból adódott.
Az ókori pankrátorok hőssé váltak és számos mitológiai
történetbe szőtték bele a nevüket. Nagy Sándor is
folyamatosan kutatta a pankrátorokat, hogy hadseregét
erősítse velük. Az időszámítás előtti 326-ban zajlott in-
diai hadjárata során igen nagy számban szolgáltak
seregében. Feltételezhetően ezen hadjáratnak a
hatására kezdtek kialakulni a távol-keleti pusztakezes
harcművészetek, melyek gyökerei bizonyítottan Indiába
nyúlnak vissza.
Tehát a pankráció az első olyan feljegyzett forma volt,
mely alapjaiban megegyezik azzal a sporttal, melyet ma
a világ Mixed Material Arts-nak, azaz kevert harc-
művészetek-nek röviden MMA-nak ismer. A pankráció
görögországi hanyatlását követően, mely egybeesett a
római birodalom emelkedésével ez a sport, mint mel-
lékes volt jelen egyéb fegyveres katonai kiképzések mel-
lett. A későbbi korokban Nyugat-Európában a birkózás
és az ökölvívás különválva vált dominánssá, mint küzdő
sport, viszont keleten megerősödött a vegyes akkorra
már tradicionális stílus.
A szó szerinti modern MMA kialakulása az 1990 es
évekre tehető amikor az Egyesült Államokban elindítot-
ták az Ultimate Fighting Championship nevű versenyt a
következő indítatásból:Minden küzdősport játékosai ál-
lítják, hogy az ő stílusuk a leghatásosabb.Ezen vita el-
döntésére rendezzünk olyan versenyeket, ahol bár-
milyen stílus sportolói elindulhatnak és ott használ-
hatják saját stílusuk elemeit korlátozás nélkül. Ezért
nevezik kevert harcművészetnek ezt a küzdősportot,
mert ezeken a versenyeken összekeverednek, találkoz-
nak a legkülönbözőbb stílusok. Ez a kísérlet nagy
meglepetéseket hozott. A UFC versenyeket megelőző
találgatások az ütések és rugásokat tartalmazó sportá-
gak dominanciáját várták a fogásokra alapuló stílu-
sokkal szemben. A küzdelmek azonban csak elenyésző
százalékban értek véget álló helyzetből történő kiütéssel
és majdnem az összes a földön ért véget valamely fojtás-
sal vagy fogással. Az MMA mind a mai napig a
leghatékonyabb pusztakezes küzdőstílus az összes többi
mellett.
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2. Mióta van Magyarországon ez a sport?
Magyarországra kb 10 évvel ezelőtt érkezett, különböző
klubok (thai box, kungfu,kempo,  jiu-jitsu, krav-maga
stb..) közös platformon történő versenyeztetésével.
Mindig egy-egy befektető promóter állt a rendezvények
mögött, ahol kezdetben ringben, később 8 szögletű ke-
trecben mérhették össze tudásukat a különböző
harcművészeti stílusok. Az ebben rejlő lehetőségeket, a
reális utcai küzdelemhez leginkább hasonlító
versenykörülményeket hamar felismerték az erre
fogékonyak, és elkezdődött az MMA harcosok képzése
Magyarországon is. 
3. Mennyire népszerű ma ez a sport Magyarországon?
Ma Magyarországon közel 30 klub oktat MMA-t, minden
klub más-más alapokkal rendelkezik. Egy versenyzőket
is felsorakoztató MMA klub nem elégedhet meg egyetlen
edzővel, külön edző foglalkozik az állóharccal, földharc-
cal. Az edzők is továbbképzik magukat, hiszen attól
függően, hogy milyen alapokkal rendelkeznek (állóharc,
földharc, judo stb..) a többi ágazatban hiányosak az is-
mereteik. Jelenleg 2 nagy MMA szervezet küzd egymás-
sal a rendezési és szponzor jogokért, a HFC (Hungarian
Fight Championship) és az MMA Országos Szövetség.
MMA gálákat szinte kéthetente tartanak az ország min-
den pontján, mind amatőr, mind profi mérkőzésekkel.
A pénzdíjas mérkőzések olykor százezer forintot is hoz-
nak 1-1 jól felkészült versenyzőnek. 

4. Te hol űzöd ezt a sportot?

Az Öt Elem Combat Fight Team 6 éve képez MMA har-
cosokat, versenyzőink a hazai mezőny élvonalába tar-
toznak amatőr és profi keretek között is. 2 edzővel
dolgozik a csapat. Nagy Kálmán 2 danos karatemester
főleg az állóharc és az utánpótlás neveléséért. Én a
közelharc-földharc és a versenyzők kineveléséért
vagyok felelős. 

5. Olvastam, hogy Shaolin kungfu tanárként,
birkózóként, thai box harcosként 28szoros magyar
bajnok küzdelemben, 2szeres EB 2. hellyel, és VB 5.
hellyel büszkélkedhetsz. Legnagyobb sikered pedig
MMAban  idén 77 kgban  a Világbajnoki cím! Sok
szeretettel gratulálunk!
Mesélj egy kicsit a tordasi csoportodról!
Az Egyesületnek sok iskolája van, mind kungfu, mind
taichi sportágakban, a küzdelmi vonalat a szigethalmi
terem, és Tordasra költözésem óta a tordasi terem
képviseli. Tordason amatőr képzés folyik, bár a harcos
tordasi ifjak közül négyen már versenyeztek is ( Récsi
Tamás, Récsi Ádám, Fehér Lóránt, Sajti István). Heti egy
edzésen lehet ismerkedni az MMA alapjaival.
Szeptembertől a VB felkészülés miatt szünetelt a pub-
likus edzés, de hamarosan újra indul Tordason a harcos
kedvűek oktatása 14-55 év közöttiek részére.

Az őszi versenyidőszakban szakosztá-
lyunk sportolói számos hazai és külföldi

versenyen vettek részt ahol nagyon szép
eredményeket értek el.

Nemzetközi Diák, Serdülő, Ifi verseny  Piliscsaba
2014.augusztus 24.
Ifjúsági korcsoportban: Kalamár Botond   III. hely

Tenkeskupa (nemzetközi)  Siklós 
2014.08.30: Kalamár Botond III. hely

Bányász kupa  Oroszlány
2014.09.06
Diák korcsoport: Tóth Levente III. hely

Tóth Boglárka III. hely
Landenberger Ábel III. hely

Serdülő korcsoport: Csizmarik Valéria I. hely

2014.09.20.-n egy jól sikerült judo bemutatót tartottunk
a martonvásári iskolában.

Diák A Országos Bajnokság – Budapest UTE csarnok
2014.10.05       Landenberger Ábel VII. hely

2014. október 23-26 között az Erdélyben, Szentegy-
házán (Vlahita) a Mártonffy János Kupával díjazott
versenyen vettünk részt. Szakosztályunkat, iskolánkat
Szabó Keve Csongor, Demeter Richárd, Gyugyi Lőrinc,
Landenberger Ábel és Csizmarik Valéria képviselték.

JUDO  CSELGÁNCS
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A küzdelmek végeztével az alábbi nagyon szép ered-
ményeket értük el.

Demeter Richárd VII. hely
Landenberger Ábel III. hely
Csizmarik Valéria II. hely

2014.11.09.-n két versenyzőnk is tatamira lépett két
különböző helyszínen.
A serdülő Országos Bajnokságon, Kleman Noémi VII.
míg Kalamár Botond a felvidéki Galántán megrendezett
Szlovák Open bajnokságon II. helyezést ért el. 

Szakosztályunk nevében gratulálunk minden ver-
senyzőnknek a bátor, becsületes küzdelmekért és tisztes
helytállásért.

Kalamár Domokos, testnevelő tanár/edző

Futóklubunk több tagja új
oldaláról mutatkozott be no-
vember 8-án: túrázni indultunk.
De nem is akárhogyan! Teljesít-
ménytúrázni! Az Óbudai Sport-
egyesület és a BSI által került

megrendezésre az Intersport Terepfutás és Túranap a
Pilisben, amin úgy gondoltuk, kipróbáljuk magunkat.
A bátrabbak (szám szerint ketten- Gaál Tamás és  Szabó
Attila) futottak, mi többiek túráztunk. És hogy legyen
mire fogni, hogy miért nem futunk hegynek föl, völgynek
le, hát minden túrázó magával hozta gyermekeit. Haj-
nalban még zuhogó eső riogatta a korán kelőket, de mire
a jó alvók is felébredtek, már híre-hamva sem volt a
rossz időnek, így bátran vágtunk neki a 10 kilométeres
távnak. Mentünk, másztunk, csúsztunk árkon-bokron,
lépcsőn, vízmosáson át, meg-megálltunk fényképezni,
megcsodálni a kilátást, vagy éppen egymást megvárni.
Hatalmas ovációban törtünk ki, amikor Tamással

találkoztunk, aki a 30 km-es terepfutásáról tartott már
visszafelé, és nagyon örültünk, amikor Attila, miután tel-
jesítette a 20 km-es terepfutását, elénk jött, és együtt
tette meg a csapattal a visszafelé vezető utat.
Gyerekek és felnőttek egyaránt feltöltődve, kellemesen
elfáradva érkeztek célba, ahol zsíros kenyér, tea, víz és
jó hangulat várt ránk. Az már csak hab volt a tortán,
hogy elismerésül oklevelet és kitűzőt is kaptunk. 

Máli Réka

TO
RD

ASi FUTÓKLUB 

Intersport Terepfutás és Túranap

Foci eredmények 2014 ősz Viszló Transz Felnőtt bajnokság állása



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

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

/460-007;  06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06 80/203-895

EON (áram) műszaki

hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

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.


