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"De jó volna mindent, mindent elfeledni, de jó
volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyer‐
mek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üd‐
vözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna; Óh de

nagy boldogság szállna a világra."
Ady Endre

Január  Termelői Piac
Január 9. Újévi retró buli
Január 17. Pingpong bajnokság

Január 22. Hangya Szabadegyetem III.  
Január 23. „Majd ha fagy” korcsolya buli

Prog ramok
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Kedves Tordasiak!

Az év utolsó hónapját elkezdve elgondolkozhatunk, mi-
lyen esztendőt hagyunk rövidesen a hátunk mögött. Bát-
ran kijelenthetjük, nem volt eseménytelen az idei év.
Három választáson is eldönthettük, kire bízzuk a jövőnk
irányítását a következő évekre. Sok beruházásunk való-
sult meg, vagy kezdődött el az idei évben, aminek együtt
örülhettünk. Rendezvényeinken ismét megtapasztalhat-
tuk, milyen egy kicsit kikapcsolódni, együtt lenni,
közösségben tölteni el néhány órát. Megkezdte
működését az új testület, nekiállhatunk ismét a jövő ter-
vezésének. Ennek első lépése az idei évtől kezdődően
nem a koncepció, hanem a következő évi költségvetés
megalkotása lesz. A végleges adatok ismeretében erre
január-február hónapban kerül majd sor. Az
előrejelzések szerint a Kormány nem tervez jelentős
átalakításokat az idén már alkalmazott feladatfinan-
szírozás alapú támogatáson. Egyedül a szociális támo-
gatások terén várható jelentősebb változás, de erről
véglegeset csak a jogszabályok elfogadása esetén fogunk
megtudni. Kisebb módosulás a hivatal életében, hogy
Gyúró község kivált a Tordasi Közös Önkormányzati Hi-
vatalból és a váli közös önkormányzati hivatalhoz csat-
lakozott, amelynek Kajászó még a tagja. Így az idei
január 1-jei adatok alapján még éppen meghaladtuk a
2000 főt, mely feltétele a saját hivatal alakításának. A tél
beköszönte kicsit lassítja ugyan a folyó beruházásainkat,
de reméljük, hogy lesznek olyan időszakok, amikor ki-
használhatjuk majd a kedvezőbb időjárást. A korábbi
évekhez hasonlóan az év végi hajrához tartozik a lab-
darúgó szakosztályunk TAO-s támogatásainak a meg-
szerzése. Reméljük, ez ebben az évben is sikerül, így
tovább folyhat a már megkezdett munka az utánpótlás-
ban.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki segített, hogy
ezt az évet is ilyen sikeresen zárhatjuk! Reméljük, hogy
ezt az utat tudjuk jövőre is együtt folytatni. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok!

Juhász Csaba polgármester

Kerékpárút építés
Etyek-Ercsi kerékpárút pályázatunk első szakaszában a
Gesztenyés út aszfaltozása készült el. A futó- és görkor-
csolyapályával és a fitnesz eszközökkel együtt rendezett
környezet várja a sportolni vágyókat.

A beruházás egyrészt a Tordas-Gyúró kerékpárút
építésével, másrészt a mezőgazdasági utak kátyú-
mentesítésével folytatódik. Jelenleg a Gyúró-Etyek sza-
kaszon dolgoznak a munkagépek: kátyúk feltöltése,
úttükör és a vízelvezetés kialakítása folyik. Az önálló
kerékpárút építésnél megtörtént a terület műszaki
átadása és elkezdődött az alapozás.
A napelemes kandeláberek beszerzésének és a
kerékpáros pihenőhelyek építésének közbeszerzési
eljárása folyamatban van. Ezzel párhuzamosan még
ebben az évben szeretnénk a pályázathoz kapcsolódó
többi eszközt is megrendelni – traktort, fűkaszát, szer-
szám és útkarbantartó készletet, számítógépet.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Kedves Tordasiak!
A december 8.i közmeghallgatáson elhangzott
beszéd:
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az
önkormányzat ilyenkor számol be arról mit tett, hogyan
gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az
esztendőben.
Az idei év a fejlődés éve volt. Az év elején folytatódott a
tavaly elkezdett Sajnovics tér felújítása, melyet április 4-
én adtunk át. Itt a meglévő adottságokat felhasználva
újrafogalmaztuk a tér funkcióját és új értelmet adtunk a
használatának. Így járdával kötöttük össze a Sport utcát
a Szabadság utcával, új utakat alakítottunk ki, melyek
mellé pihenőhelyek kerültek. Nyáron strandröplabda
pályát építettünk a patakpart mellé, augusztus végén új
játszóteret adtunk át a sportpályán. Ősszel futó- és
görkorcsolyapályát, valamint fitnesz parkot alakítottunk
ki a Gesztenyés út mellett, és elkezdtük az Etyek-Ercsi
turisztikai kerékpárút tordasi szakaszainak az építését.
Ennek keretében új aszfaltburkolatot kapott a
Gesztenyés út a martonvásári Vadászház bejáratáig. A
patakpart melletti Tordast Gyúróval összekötő
kerékpárút, a tordasi szakasz napelemes megvilágítása,
a sportpálya melletti újabb fitnesz park, a települések
pihenői és az eszközbeszerzések megvalósításai a
következő év feladatai lesznek.

A településünk gazdálkodása idén már annyira stabillá
vált, hogy folyószámlahitel nélkül tudtuk a pá-
lyázatainkat több tízmillió Ft értékben előfinanszírozni.
Sajnos idén is voltak, akik nem teljesítették fizetési
kötelezettségüket, többségükben az ügyeiket átadtuk a
NAV-nak behajtásra. Ennek eredményeképpen több, mit
11 millió Ft-tal gyarapodott a település.

Idén az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást a Fejérvíz Zrt
biztosította, a szemétszállítást a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás meg-
bízása által a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.
végezte. A szolgáltatás díját ezeknél a szolgáltatóknál
nem az önkormányzat állapítja meg, így ebbe beleszólá-
sunk továbbra sincs. A szemétszállításnál továbbra is
megmaradtak a díjfizetés alóli mentességek és ked-
vezmények, melyet az önkormányzat fizet ki a szolgál-
tatónak.

Óvodánk idén is kistérségi fenntartású maradt. A fela-
datfinanszírozásra adott normatíva fedezi a működés ki-
adásait és kisebb fejlesztések megvalósítását is lehetővé
teszi. Ezért tudtuk befejezni az udvari játszóvár
telepítését és további új eszközöket, felszereléseket is
beszereztünk.

Általános iskolánkat és a művészeti oktatást továbbra is
az állam tartja fent a Klebersberg Intézményfenntartó

Központ Martonvásári Tankerületével. Nagy előrelépés
volt az épület régóta tervezett energetikai felújítása,
melynek során új nyílászárók kerültek beépítésre,
kőzetgyapot hőszigetelés került a homlokzatra és
megújult a fűtési rendszer is. Állami támogatásnak
köszönhetően elindult az iskola bővítése is, mely során
3 új tanterem és egy lépcsőház kerül kialakításra. Ennek
befejezése a jövő év tavaszára várható.

Néptáncosaink idén is több szép elismerést értek el, sok-
szor szerepeltek szerte az országban. Énekeseink és
zenészeink kiváló helyezéseket értek el a rácalmási Fejér
Megyei Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei
Verseny döntőjén. A gödöllői Országos Népzenei
verseny döntőjén növendékünk Násztor Eszter különdí-
jat kapott. 

A HANGYA Művelődési Házunk szervezte idén is a
településünk nagyobb rendezvényeit. Ezeken felül az
épületében biztosította a civil közösségeink össze-
jöveteleihez, a vásárosok árusításaihoz és egyéb vál-
lalkozók rendezvényeihez a helyet. Több új programot
is szerveztek, melyek újabb lehetőségeket adtak az itt
élők kulturális kikapcsolódásához. E programok és ren-
dezvények idén is tovább növelték községünk kulturális
jó hírét. 

Sportegyesületünk kiemelkedően sikeres évet zárt. Szép
eredmények születtek a labdarúgó és a cselgáncs sza-
kosztályokban. Felnőtt focicsapatunk a tavaszi szezon
végén a második helyet szerezte meg, de így is feljutha-
tott a megye I. osztályába, ahol jelenleg a 6. helyen áll.
Július elejétől megkezdődött az utánpótlás nagyléptékű
fejlesztése és képzése. 6 - 21 éves korig, minden ko-
rosztályban indítottunk csapatokat a Bozsik tornákon
és a bajnokságokon. E mellett fejlesztettük a sportpálya
területeit is. A tereprendezés után automata
öntözőberendezést telepítettünk és füvesítettük az
edzőpályát. A nagypálya mellett kialakítottuk a gyer-
mekek edzőpályáit is.

Most pedig lássuk mi történt még az idei évben:

- gyermeksarkot alakítottunk ki a Községházán
- 3,5 millió forintot nyertünk a Polgárőrségnek egy
Suzuki Swift GLX típusú személygépkocsi vásárlására
- befejeztük a temető szélein lévő fasorok tisztítását
- két urnafalat építettünk a temetőbe
- új fűnyíró traktort vásároltunk TAO-s támogatásból a
sportpályára
- murvás parkolót és utat építettünk az iskola alatti
téren
- új vakolattal, kőzetgyapot hőszigetelést kapott a tor-
naterem külső fala
- május 10-én ismét megszerveztük a tavaszi falu-
takarítást
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- az elöregedett nyárfák helyére új hársfákat ültettünk a
szabadtéri színpad köré
- a terep elegyengetésével együtt új fasort telepítettünk
a futópálya és a futballpálya közé
- az újszülöttek ismét emlékfát kaptak ajándékba, amit
a saját kertjükbe ültethettek
- megújítottuk a Gesztenyés út fáit, a kiszáradtak helyére
újakat ültettünk
- virágok kerültek a hivatal ablakaiba, a közúti híd kor-
látjára és a megújult parkba
- nyáron hagyományőrző történelmi tábort szerveztünk
- visszaszereztük a község 1748-as pecsétlenyomóját
- elkészítettük az előző képviselő testületek tablóit
- kiadtuk a Tordas című könyvet
- elkezdtük gyűjteni az idősebb tordasiak visszaem-
lékezéseit
- 75 év után visszahelyeztük az eredeti helyére a
művelődési ház elé Almási Balogh Elemér mellszobrát
- sikerült földbe helyeztetni az iskola alatti
nagyfeszültségű távvezetéket
- idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand
szervezőjével így a tordasi lakosok most is fél áron láto-
gathatták az agárdi koncerteket
- a közfoglalkoztatás keretében idén több mint 15
munkavállalóval egészítettük ki az önkormányzat kar-
bantartó brigádjának csapatát
- idén már negyedszer rendeztük meg „az év legren-
dezettebb utcája” versenyt, melyet a Jókai utca nyert
meg
- a látvány- és csapatsportok támogatási rendszerében
a 2014-15-es időszakra, a tordasi labdarúgásra több
mint 14 millió forint társasági adó befogadására kap-
tunk lehetőséget
- a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk
növényeinket, nagy hangsúlyt fektettünk településünk
zöldfelületeinek folyamatos ápolására, melyeket idén is
növeltünk

Van még egy pályázatunk, melyet az idei évben nyertünk
meg, de a megvalósítása átcsúszik a következő évre. Ez
a térfigyelő rendszer kialakítása, melyre 6,7 millió Ft-ot
kaptunk. Közben folytatjuk a következő években
várhatóan kiírásra kerülő pályázatoknak az
előkészítését.

Tudjuk, hogy ezeken kívül számos olyan dolog van,
amely megoldásra, javításra vár. Ezeket is igyekszünk a
lehetőségeinkhez és az erőnkhöz mérten minél előbb
megvalósítani.

Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak,
régieknek és újaknak, a bizottságok tagjainak, az in-

tézményeink vezetőinek, dolgozóinak, a szülői
munkaközösségek tagjainak, az önkéntes munkát vál-
lalóknak és mindazok munkáját, anyagi és szellemi
segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak
településünk működéséhez, fejlődéséhez. Köszönöm a
civil szervezetekben, a Polgárőrségben, a Sporte-
gyesületben, a kórusokban, az egyházi közösségekben
tevékenykedőknek és a Tordas Községért Köza-
lapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és felügyelő
bizottsági tagoknak, hogy munkájukkal gazdagították
mindennapjainkat, településünk értékeit és öregbítették
Tordas hírnevét. Köszönöm azok munkáját is, akik szer-
kesztik a település, az intézményeink, és a civil
közösségeink honlapjait.
Hiszem, hogy a ránk váró újabb feladatokat, együtt a
jövőben is megoldjuk. Ehhez viszont továbbra is kérem
az Önök segítségét, előremutató tanácsaikat és a ne-
hézségekben a megértésüket. Köszönöm, hogy meghall-
gattak.

Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt, és
Kegyelmekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

Juhász Csaba polgármester

ELADÓ

Tordason, a Gyúrói úton 90110 m2es
lakások garázzsal és kerttel 10 M Ftért

megvásárolhatóak
A 06204776116 telefonszámon várom

az érdeklődését!

Köszönjük azok munkáját, akik hónapról
hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a
településünk újságját! Köszönjük, hogy
feláldozzák szabadidejük egy részét, a
közösség szolgálatára!

Juhász Csaba polgármester 
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2014. november 25-én Tordas
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött,
hogy Tordas Község régi címere
helyett új címer alkalmazását
rendeli el.
Az új címer heraldikai leírása:
"Vágott, fent hasított háromszögű
pajzs, 1. mezőrészében arany mezőben
úszó kék hal, 2. mezejében zöld alapon
hegyével fölfelé, élével befelé forduló arany szőlőmetsző
kés, mögötte hegyével felfelé, élével kifelé néző arany
ekevas, a 3. kék mezőben a pajzs aljából kiemelkedő zöld
hármashalmon jobbra forduló ezüst galamb, veres láb-
bal és csőrrel, csőrében arany olajágat tart."
A képviselő-testület 1993-ban döntött arról, hogy az
eddig használatos címert választja. 
Sajnos az előterjesztéssel ellentétben a címertervek
elkészítésénél nem vették teljesen figyelembe a
heraldika szabályait. Ezért Somfai Balázs heraldikával
foglalkozó levéltárost kerestük meg, hogy előzetesen
véleményezze a jelenlegi címerünket, majd adjon
javaslatot a megújításhoz.
A felmerült problémák:
- nem szerencsés a pajzs alakja (a leírás nem is erről
szól)
- az első mezőben lévő halnál nem lehet ugyanolyan
színű a tárgy (hal) és a háttér, nem lehet vonalas ábrá-
zolás a címerben (szétnyíló farok)
- a második mezőben ugyanúgy nem lehet azonos színű
a tárgy és a háttér, az elnevezett fűrész inkább ekevas
lesz, elnagyolt a kés ábrázolása
- az alsó mezőben nem lehet vonalas a galamb lába és
az olajág szára, mindennek színnek kell lenni, a hármas
halom aránya, görbülete sem a legszebb
- a címerleírás nem felel meg a címertannak
A megújításra több javaslatot is tett Somfai úr,
melyekből a következőket fogadta el a testület:
- Tordas címere, a helység nevéhez hasonlóan, jelképezi
a település népét, a település területét, anyagi javait,
szervezetét, szellemiségét - lényegében a helység
egészét, ezért a meglévő címert alkotó elemek változ-
tatása nem szükséges
- a „háromszögű pajzs” újra lett szerkesztve
- az első mezőben a hal színe kék lett a farokrész
bezárásával
- a második mező színe zöld lett, az eszközök
(szőlőmetsző kés és ekevas) arany, egy kicsit átrajzolva

az 1714-es pecsétnyomón található eszközöknek
megfelelően
- az alsó mezőben átszerkesztésre került a hár-
mashalom, a Sajnovics címer szerint került újraraj-
zolásra a galamb, veres színt kapott a csőre és a lába,
arany színt kapott az olajág
A község színein, zászlójának a színén nem történt vál-
toztatás, a cél az volt, hogy a legkevesebb, szükséges mó-
dosítással a heraldikának megfelelő legyen a már
meglevő címer.

Karácsonyi "túlkínálat"...amikor meghalunk egy kis
sós harapni valóért...
Karácsony tájékán mindenki süt-főz,és van minden-
kinek egy tökéletes töltött káposzta, bejgli, vagy halászlé
receptje! Sok édes süteményt is sütünk.
Aztán az ünnepek vége felé elkezdjük megkívánni a sós
rágcsákat, amik "csak " úgy etetik magukat! Ha olyan
szerencsések vagyunk, hogy mi vagyunk a  vendéglátó
házigazda, akkor ezt a sós, sajtos pálcikát érdemes
megsütni. Szándékosan nem írtam rudat! Ez a sajtos
csak akkor az igazi, ha nagyon kinyújtjuk és kicsit job-
ban megsütjük, mint általában. Tényleg késpenge
vastagság a megfelelő. Akkor jó, ha szinte áttetsző.
Ahogy sül, a sütőpor dolgozik,  minimálisan megemeli.
Így is "ropiszerű" marad! Akinek kombi sütője van, a
sütés második felében kapcsolja rá a grillt!
Ezen a fotón sem a végleges verzió látható.Többször

megsütöttem mire rájöttem (és akitől a receptet kaptam,
megosztotta velem) hogy ezt vastagságra és szélességre
is vékonyra kell csinálni. Akkor maga a tökély!!  Nem
szabad sajnálni a sót belőle, és a sajtot a tetejéről! 

Íme:
40 dkg liszt.
25 dkg ráma.
3 tojás sárgája.
2 púpos ev. kanál tejföl.
1 kés.h szódabikarbóna.

Bátran!!! Kicsit több só!!!  Jóóó sok sajt..és egy kicsit
"süssük oda"...ne legyen égett, de pirult! 
Jó étvágyat!!!!! 

Erdeiné Farkas Irén

Az új címer

Ide süss!
( avagy varázslatok a konyhámban)
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2014. november 14-én este, a nagy sikerre való tekin-
tettel ismét megrendezésre került a Kocsmasportok
Éjszakája.  A vállalkozó szelleműek összemérhették
ügyességüket a csocsó asztaloknál, darts tábláknál, e-
setleg a sakk asztalnál. A mérkőzések barátságosan, jó
hangulatban teltek.  A talpalávalót a Vida-Oltai Dj duó,
rock disco szettje szolgáltatta és bátran mondhatjuk,
hogy a lányok kitettek magukért, köszönjük a felejt-
hetetlen muzsikákat!
2014.november 20-án a Hangya Szabadegyetem első
előadására Csepin Pétert hívtuk meg, akit egy igen izgal-
mas és vicces előadás keretein belül hallgathattunk meg.
Kalandos utazásairól mesélt, amiket szerte a világon
tett. Az északi lovas portyájáról és a Kazahsztáni hazalo-
vaglásról.  Akik eljöttek és megtisztelték figyelmükkel
kedves vendégünket, azok betekintést nyerhettek egy
varázslatos, nem mindennapi ember életébe és pár
órácskára vele kalandozhattak.

2014. november 30-án ismét elérkeztünk az év
leggyönyörűbb időszakához és ezzel együtt a nagy pró-
batételekhez. Az adventi időszak várakozásokkal és ki-
hívásokkal teli. Ezen idő múlását a Vasárnapokon
meggyújtott gyertyák segítségével számoljuk, így hozva
több és több fényt a téli napokba. Ezeket a fontos pil-
lanatokat a falu aprajával és nagyjával közösen töl-
thetjük el a Hangya Művelődési ház előtt. Az első
vasárnapon az ünnepi műsort előadták az Óvodások és
a Katolikus gyülekezet. Volt sok finomság, édes
sütemény, zsíros kenyér, forralt bor és meleg tea. Az
érdeklődők találhattak kedvükre való vásárfiát, hiszen
igyekeztünk minél színesebbé tenni a választékot.

2014. december 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás. Az
óvodás és iskolás gyermekek megtöltötték a Művelődési
ház nagytermét és kacagásukkal boldogították a mar-
tonvásári KOMISZ Integrált Színházi társulat előadóit.
A mese alatt olyan jól viselkedtek a gyermekek, hogy
mindegy szálig megérdemelték a Télapó ajándék cso-
magjait.
Ami a jövőben megtörténhet:
2015.január 9-én este Újévi retró buli
2015.január 17-én Pingpong bajnokság
2015.január 22-én Hangya Szabadegyetem III.  Hogyan
váljunk halhatatlanná?!-Egy egyszerű recept Herman
Ottótól- , kedves barátunk Vida Tóni előadásában.
2015. január 23-án „Majd ha fagy” korcsolya buli, ha az
időjárás és egyéb lehetőségek engedik!

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Novemberben történt
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Iskolánk életében az elmúlt időszak bizony mozgal-
masan és nagyon aktívan telt el.
Iskolai, területi versenyeken vettek részt diákjaink, s
képviselték ismét méltán az iskola hírnevét.
November hónapban megyei matematikai versenyen
vettek részt alsós és felsős diákjaink Kápolnásnyéken.
Szabó Levente Szabolcs  2 a. osztályos tanítványunk 5.
helyezést,
Szabó Erik Zalán 3 b. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.
Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk.
Felső tagozatosaink is nagyon szép eredményeket értek
el a megyei versenyen.
Petz Ilona Sára 5.a. 8. helyezést,
Ispán Martin Zsolt 5.a. 11. helyezést,
Szabó Keve Csongor 5.b. 13. helyezést,
Ulrich Bence 5.b. 16. helyezést értek el.

A nagyobbak közül:
Cselikovics János 7.o. 6. helyezett,
Takács Anna 6.a.
Szabó Réka 8.o. 11. helyezettek lettek.

Ebben a tanévben is részt vettünk a 8. osztályosok
számára szervezett matematika versenyen az érdi
Vörösmarty Gimnáziumban, melynek célja, hogy a kiváló
helyezést elért diákok mentesülnek a középiskolai
felvételi  vizsga alól.
Szabó Réka 8. osztályos diákunk 4. helyezést ért el, így
a szóbeli felvételin maximális pontszámot fog kapni.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
meghirdetett „Iparkodjunk gyerekek” című vetélkedőn
a 8. osztályosok 5 fős csapata vett részt, akik I. helyezést
értek el.
A csapat tagjai: Kovács Nikol

Szabó Réka
Szilágyi Szabolcs
Takács Viktória
Weinelt Veronika

Gratulálunk a szép eredményhez!

Kápolnásnyéken Természettudományi vetélkedőn vet-
tek részt 7. és 8. osztályosaink, s a méltó 2. helyezést sze-
rezték meg.
Őket is dicséret illeti.
Puskás Petra 7.o.
Takács Szilárd 7.o.
Pajer Márk 8.o.
Szabó Réka 8.o.

„Szép Magyarországért” címmel rajzpályázatot hirdetett
a Than Károly Ökoiskola, ahol Györke Norbert 7.o
Áldott Nóra Virág 7.o. diákjaink szép eredményt értek
el.
Évről-évre megrendezzük iskolánkban a Szép beszéd
versenyt.
Nagyon szépen, lelkiismeretesen készültek fel
tanítványaink a versenyre. Külön öröm volt, hogy a
választott szövegek szépek, tartalmasak, tanulságosak
voltak. Kellemes délutánt töltöttünk együtt a könyvtár-
ban, illetve a verseny másik helyszínén.
5-6. osztályosok versenyében:
I. helyezett: Takács Anna 6.a. o.
I. helyezett Pók Zsófia 5.b.o.
II. helyezett Schachay Viktória 6.a. o.
II.helyezett Kesztler Dorottya 6.b. o.
III. helyezett Gladcsenkó Fanni 5.a. o.
III.helyezett Simon Olivér 6.a. o.
Különdíjat érdemelt: Szilika Domonkos 5.b. o.

Petz Ilona Sára 5.a. o.
Gladcsenkó Liza 5.b. o.

A zsűri dicséretét kapták:
Györke Nóra 6.b. o.
Gál Anna 6.a. o.
Szalféter-Torcom Szófia 5.b. osztályos tanulók
7-8. osztályosok versenyében:
I. helyezést Kovács Nikol 8.o.
II. helyezést Cselikovics János 7.o.
III. helyezést Takács Viktória 8.o.
és Takács Szilárd 7.o. diákjaink értek el.
Gratulálunk.
December hónapban Kisteleki Zoltán előadóművész
felkérésünkre a felső tagozatosoknak tartott Rendhagyó
irodalomórát „ÓDA A MAGYAR NYELVHEZ” címmel,
7 – 8. osztályos diákjaink Martonvásáron Rendvédelmi
és Katasztrófavédelmi előadáson vettek részt.
December 13. tanítási nap, az iskolában „Karácsonyi bol-
hapiacot” tartunk szintén a DÖK szervezésében. 
Este a Művelődési Házban a „Gatyamadzag” zenekar 5
éves jubileumi gálaműsorára várunk mindenkit
szeretettel.

ISKOLAI HÍREK

Kedves Olvasók!
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December 13-án (mint már több éve) ismét meghívást
kaptunk a „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe”,
karácsonyi jótékonysági rendezvényre a Lövész Sza-
kosztály szervezésében. Köszönjük Cifka Jánosnak a
szervezését, a kíséretet és a lehetőséget. Polgármester
Úrnak köszönjük, hogy diákjainkat (40 főt) elszállítottak
a rendezvényre.

A „Bábel” Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy
ebben a tanévben minden tanítványunk számára biz-
tosítja és lehetővé teszi valamilyen színházi előadásra
való eljutást. Mivel az alapítvány célja, hogy minden
diákunkat támogassa, ezért a színházi belépőket és az
utazás lehetőségét is az alapítvány biztosítja.
Az 1. osztályosok a „Pinocchio” című előadást látták, a
továbbiak szervezés alatt vannak.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, támogatónak,

aki bármilyen módon hozzájárult a november 15-én
megrendezett iskolai bál sikeréhez. Remélem mindenki
jól érezte magát, jó hangulatban, szép környezetben,
mégis nemes célért, diákjaink helyzetének jobbításáért
voltunk ott jelen. Mindenkinek köszönetet szeretnék
mondani, aki jelenlétével, munkájával, támogatásával
részt vett ebben.
Nincs más hátra, mint a közelgő ünnepek alkalmából
békés, meghitt ünnepeket, szeretetteljes karácsonyt
kívánjak minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, diák-
jainknak, az iskola valamennyi dolgozójának.
Kívánunk Önöknek is kedves olvasók békés, meghitt ün-
nepeket, jó egészséget, nyugalmat az év utolsó nap-
jaiban.

Szeretettel:
Somfai Sándorné

2015. Január
Az élet forgatagában egymást váltják az évek, kíséri az évszakok váltakozása. 

Tudjuk, hogy a tél után a tavasz jön.  S várjuk a következő évszak beköszöntét!                                                
Az emberek terveznek,új gondolatokat engednek szárnyalni. 

Mi is ezt tesszük és hívogatjuk! Önöket alkalmainkra!

A ,,Jövőt Nekik is”Alapítvány 2015-ben is várja megtisztelő érdeklődésüket és megkeresésüket  a Hangya
Művelődési Házban  a megszokott csütörtöki napokon!

Csütörtökön  Délelőtt 10.0012.00ig várjuk,mindazokat,  akik szeretnének az önkéntes munkával
megismerkedni.

Délutánonként 15.00-17.00-ig kézműves és egyéb programokkal kedveskedünk az érdeklődőknek!

Programok
2015 január 08. 
Ujjkötés újrahasznosított fonalból

2015 január 15.
Sál kötése tű nélkül

2015 január 22.
Meseolvasás,szövegértési játékokkal. 
Minden korosztálynak

2015 január 29. Körmönfonás

Referenciával gyermekvigyázást és takarítást vállal januártól Tordason vagy Martonvásáron
pedagógus hölgy. tel: 06 305897007







Kik veszik körül a betlehemi jászolt?
Nem a történetit, a valóságosat,
hanem azt, ami a századok során a
képzőművészeti alkotásokban reali-
zálódott? Valamennyien ismerjük
őket: az angyalokat és a csillagot, a
barlangot és a barmokat, a pász-
torokat és a térdeplő három királyt.
S tudjuk azt is: a valóságban némileg
másképp történt. A képzelet kike-
rekítette és átalakította a valóságot.
De épp ez az érdekes: hogy mivel
övezte körül a képzelet az
Evangélium beszámolóját? Mit és
kiket állított a karácsonyéj bölcsője
köré?A teljes létet. A teremtő Isten
köré a teljes teremtett valóságot. A
csillag: a kozmosz küldötte, minden
csillag nevében. Az angyalok: a
láthatatlan erők és szellemek

képviselői. A barlang: a föld, amely
szívéig megnyílt az Újszülött fo-
gadására. (Vele a föld öle van jelen:
melegével és minden terményével.)
A barmok: az állatvilág. A szalma
(ugyanaz, ami a barmok párája –
lehelete): a növényvilág melengető
jelenléte. A pásztorok és a királyok:
az egész emberiség. Ebben a le-
gendás együttesben némán az is
benne van – tudatosan vagy öntu-
datlanul–, hogy Jézus a meg-
testesüléssel közvetve az egész
teremtett világot magára öltötte. Az
emberi testtel az egész anyagi világ-
gal való testvéri összefüggést, a test
egyetemes súlyát, az anyagnak
egyetemes köntösét, amelyet a ne-
hézkedés roppant öltései fognak
egybe. Az emberiség ezzel nemcsak
tulajdon életét, hanem magát az
egész létet is a Kisded vállaira
helyezte. Jászolábrázolásával így
vall, erről tanúskodik maga az
ember.

Házszentelés
A házszentelés szertartása Isten je-
lenlétének tudatosítása életünkben,

otthonunkban. Fontos jele annak,
hogy a liturgia és hatásai nem korlá-
tozódnak a templomra, hanem átjár-
ják a mindennapok tereit is:
emberközeliek tudnak lenni,
ugyanakkor céljuk, hogy az ember is
közelítsen hozzájuk. A szentelés
könyörgés Istenhez. Ő ad erőt ahhoz,
amire meghív minket. A házszen-
telés egyben jó alkalom a lelkipász-
tori látogatásra, egyházközségünk
egységének megerősítésére. 
Idén is szeretnénk közösségünkben
a házszentelés régi hagyományát
folytatni, ezért kérjük, hogy aki sze-
retné, hogy lakását Jácint atya
megszentelje, az jelezze Salamon
Sarolta kántornál a 06 30 383 29 03
telefonszámon illetve a templomban
kihelyezett jelentkezési lapon.
A házszentelésre január 6-a és 10-e
között van lehetőség délután 17.00
óra után.
2015 az Istennek szentelt személyek
éve
Ferenc pápa bejelentette, hogy 2015
az Istennek szentelt személyek éve
lesz. „Köszönet mindazért, amit
tesztek, hitetekért és a szolgálat
módjainak kereséséért. Köszönet
tanúságtételetekért és azokért a
megaláztatásokért, amelyeket el kell
viselnetek” – mondta a pápa a szer-
zetesi elöljáróknak. 

tordasi kisbíró 2015. Január                  a tordasi önkormányzat lapja

12

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise

Adventben minden kedden és csütörtökön 6 órakor hajnali mise, rorate
www.tordasrk.hu

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Karácsonyi ünnepi miserend:
December 24én  szerdán Karácsony vigíliáján szentmise 22 órakor.
December 25én csütörtökön Karácsony napján, Urunk Jézus Krisz-
tus születésének ünnepén szentmise 10 órakor
December 28án vasárnap A Szent Család, Jézus, Mária és József ün-
nepén 10 órakor szentmise,   amelynek végén a családok megáldására
kerül sor
December 31én szerdán 17 órakor Évvégi hálaadó szentmise.
2015.  január 1én csütörtökön Szűz Mária Isten Anyja ünnepén
szentmise 10 órakor.
2015. január 6án kedden Vízkereszt, Urunk megjelenésének ün-
nepe szentmise este 19.30-kor 

Pilinszky János: 
Tűz és szalma

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Csanádi Istvánné
néni temetésén részt vettek, sír-
jára virágot helyeztek, ezzel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

a gyászoló  család

Köszönetnyilvánítás
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AZ EVANGÉLIKUS EGY
HÁZKÖZSÉG HÍREI

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.

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

Decembertől kezdve a
Gyülekezeti Házban tartjuk

vasárnapi istentiszteleteinket.
December 24-én 16 órakor gyer-
mekeinkkel ünneplünk együtt Tem-
plomunkban.
December 25-én és 26-án 10 órakor
tartunk ünnepi úrvacsorás Isten-
tiszteleteket.

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

Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

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!

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

„Miután meghallgatták a királyt (a bölcsek), elindultak,
és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment,
amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely
fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot,
igen nagy volt az örömük.” Lukács 2,910

Ismét eljött az év azon szakasza, amikor bármerre
járunk is, önkéntelenül találkozunk a karácsonyra
hangoló zenékkel, díszítésekkel, égősorokkal. Ilyenkor
még kevésbé alszanak a városok, a hatalmas fényáradat
hirdeti: ideje elindulni, vásárolni, készülődni, hiszen
hamarosan itt a karácsony ünnepe.
A nagy rohanás, kapkodás, a fények mindent elnyomó
és elfedő hívogatása során tudjunk néha megállni és
odafigyelni arra az egyre, akit a bölcsek is megláttak;
odafigyelni arra aki az ünnep valódi értelme: Jézus
Krisztusra. Ahogyan akkor, az első karácsonykor a böl-
csek figyeltek Isten üzenetére-megszületett a megváltó-
és vágytak arra, hogy találkozhassanak Vele, ahogyan
meglátták az egyetlen fényt, aki békességet és
megváltást hoz az embereknek-úgy tekintsünk mi is az
égre. Álljunk meg és lássuk meg a valódi üzenetét a
karácsonynak, nyissuk ki szívünket és engedjük be azt,
aki az ajtó előtt áll és békességet hozva zörget, akinek
születésére és értünk tett csodájára emlékezünk ezen
az ünnepen. 

Nagy Gergely, segédlelkész

Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi és
újévi ünnepi alkalmainkra:
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A Fejér Megyei Kormányhivatal
dísztermében adták át 2014 „Jó
tanuló - Jó sportoló „ elismeréseit.

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület ren-
dezvényén Perjés András Úr a Fejér Megyei Diáksport
Egyesület elnöke valamint Balog Gábor Úr az Országos
Diáksport Szövetség elnöke méltatta nyitó beszédében
a kitüntetetteket.
Ez a rangos esemény számunkra is örömteli volt ugyanis
iskolánk sportolója Kleman Noémi, kiváló sport és
tanulmányi eredményeinek köszönhetően ebben az
évben is elnyerte a Fejér megye „Jó sportolója – Jó ta-
nulója” címet, ezzel együtt egy emlékplakettet, oklevelet
és egy kis jelképes karácsonyi figurát vihetett haza.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Kalamár Domokos
testnevelő/edző

JUDO  CSELGÁNCS

Az esős idő ellenére a tordasi
futók apraja-nagyja összegyűlt
a focipályán. Borongós, de
kellemes idő volt, pont futásra
alkalmas! A kicsik a pálya körül
futkorásztak Balu és Bogi felü-

gyeletével, míg a felnőttek a főúton Gyúró felé vették az
irányt. Kellemes tempóban, beszélgetősen eljottunk a

gyúrói Általános Iskoláig, majd visszafelé megpihentünk
egy kicsit a Teremtőkertben, ahol meleg teával és zsíros
kenyérrel vártak minket. A gyerekek kirakóztak, tár-
sasoztak, mindenki nagyon jól érezte magát! 
Köszönjük ezt a kis vendéglátást Sármásy Marikának és
segítőinek! Jó volt ez a közös program, remélem ebből
hagyomány lesz. 

Halenár Krisztina

TO
RD

ASi FUTÓKLUB 

Mikulás napi futás

A SPORTEGYESÜLET HÍREI

Fejér megye JÓ SPORTOLÓja   JÓ Tanulója
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A Tordas SE szeptemberi közgyűlésén ismét változott az
egyesület vezetése: új szakosztályok és új vezetők
megválasztására került sor. Farkas Örs lett az elnök, a
felnőtt és utánpótlás labdarúgó szakosztályokat pedig

Somlói József és Hajbin Gergely fogja irányítani. Újra
bekerült az egyesületbe a bridzs szakosztály, élén
Homonnay Gézával. Mocsonoki Károly ezentúl az elnök
melletti technikai segítő szerepét fogja betölteni. A
vezetőváltás legfontosabb oka, hogy a jelentősen meg-
növekedett költségvetés és költségigények pénzügyi
szakemberek bevonását, illetve a szponzoráció
kiszélesítését tették szükségszerűvé.
Az utánpótlás nevelés is folyamatosan fejlődik, a Tordasi

Hangyák Tanodában már 93 13 évnél fiatalabb játékos
futballozik. A Fejér Megyei Hírlap is többször beszámolt
a sikereinkről. A TAO támogatásnak köszönhetően a
2014/2015-ös szezonban 4 edző segíti az utánpótlás
csapatok felkészítését: Csillag Szilveszter, Farkas Zsolt,
Fazekas Attila, Németh József. 
Befejeződött az edzőpálya füvesítése.
Kiss Balázs és Cseh-Szombathy Balázs tervei alapján
elkészült a Tordas SE zászlója, illetve szurkolói sálakat
is lehet már venni.
Küzdelmes időszakon vagyunk túl, az őszi forduló végén
megye I. osztályba feljutott felnőtt csapatunk a tabella
6. helyén várja a folytatást. 

Labdarúgás hírek

Öregfiúk 2014. őszi
eredmények

TORDAS-Páty                          0-1
Vál-TORDAS                           3-2
Herceghalom-TORDAS             2-3
TORDAS- Gyúró                       2-1
Dunafüred-TORDAS                 2-1
TORDAS-Zsámbék                   3-5
Csabdi-TORDAS                        0-5
TORDAS-Brigetio Komárom      0-6
Tárnok-TORDAS                      2-2
TORDAS-Viadukt                      2-1
Felcsút-TORDAS                       7-0
TORDAS-Sóskút                      1-5
Perbál-TORDAS                        2-2

VISZLÓ TRANS Megyei I. osztály Felnőtt - labdarúgás - férfi - bajnoki
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A kedvező időjárásnak köszönhetően már március
végétől birtokba vehettük pályáinkat.
Az idei évtől bevezetett családi bérlet igen népszerűnek
bizonyult, a regisztrált tagok száma ifjúsági és gyermek
teniszezőkkel együtt meghaladta a 60 főt. Ismét kiváló
pályákon kezdhettük a szezont és ezt szeronzárásig sik-
erült is megőrizni. Ebben nagy szerepe volt Pajter
Terikének aki a nyári szerzontól kezdve lelkiismerete-
sen látta el a pályagondnoki teendőket. A folyamatos
kerbantartás, locsolás, gyomtalanítás nagyon jó
minőségű pályákat eredményezett és a sok esős nap
miatt sem kellett bezárni a pályákat napokra. Páylyáink
esőtűrő képessége az átlagosnál jobb, ami a 20 évvel
ezelőtti építésnél közreműködő szakemberek munkáját
dicséri.

Idén ismét részt vettünk a X. MANAGER OPEN
selejtezőinek rendezésében. Június első hétvégéjén ren-
deztük a páros versenyt. A tavalyihoz hasonló létszám-
mal – 20 páros – induló verseny színvonalas meccsekkel
ért a fináléig. A versenysorozat selejtezőinek Tordas
mellett Győr, Szerged, Siófok, Kecskemét adott helyszínt,
a döntő házigazdája a Park Tenisz Klub volt.
Hagyományos szerzonzáró versenyünk, a XVII. Tordas
Kupa október első hétvégéjén zajlott.
Igaz amatőr versenyt látthattunk, lelkes tordsi és gyúrói
versenyzőkkel. A négy vesenyszámból álló versemyen –

N, F45-, F45+, P- kér hazai győzelem
is született Tóth Petronella és Nánási
Dávid jóvoltából.

Örvendetes, hogy több csoportban is 14-18 gyermek lá-
togatta heti rendszerességgel edzéseinket. A nyári
szünetben ismér eredményes tenisztábort szerveztünk.
A felnőttk közül is többen kedvet kaptak és rendszere-
sen látogatják az edzéseinket, de többen már saját part-
nerrel játszanak minden héten.

Ismét beszereztünk egy hálót a első pályára, valamint a
pályalehúzó szettet cseréltük újakra. Pótoltuk au előző
évi vandalizmus során eltört padokat és székeket,
továbbá a locsoló tömlők gyosrcsatlakozóit cseréltük.

Ha valakinek kedve szottyanna télen is teniszezni, java-
soljuk a rácalmási MG. A székesfehérvári Bregyó, vagy a
százhalombattai fedett csarnokokat.

Versenyeinkről részletes beszámoló a Tordas.SE, a Kis-
bíró valamint a facebook tordasteniszklub internetes
oldalain tekinthető meg.

Tóth Gábor

Ez történt 2014ben  "Szezonzáró kézfogások"

A könyvtár a téli szünet ideje alatt zárva lesz.
Az új évi első nyitvatartási nap január 5.
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Amikor a háborúnak vége volt, kiosztották a földeket,
szerszám és ló nélkül, minden nélkül neki kellett állni
dolgozni. Facsemetéket ültettünk tavasszal, meg ősszel,
menet közben jártunk napszámba, nyáron aratás volt,
mentem a masinával is; 17 éves voltam. Cipeltük a 85
kilós zsákokat. De akkor könnyű volt, olyan vékony
voltam. Megélhetés nem volt, egy pár hold föld nem ter-
mett annyit, amennyi kiadás volt. Gyárak, munkahelyek,
akkor nem volt TSZ se, a gyárakba még udvar-
söprögetőnek sem vették fel az embert. Háború után
megindultak a gyárak, bizonyos kis létszámmal, tönkre-
ment minden, ember nem kellett. Nehéz volt bejutni.
Hívtak a rendőrségtől, hogy jelentsek az ÁVH-nak, de az
ÁVÓ-hoz nem akartam elmenni, úgyhogy mentem a
tűzoltósághoz Budapestre. Lehúztam harmincöt évet.
Innen jártam be hol gyalog, hol biciklivel. Tűzoltóként
dolgoztam, a belügynél voltunk; ahhoz tartozott, a
rendőrséggel együtt. Nincs is olyan papírom, hogy
tűzoltó voltam, BM dolgozóként voltam nyilvántartva,
minden papíromon ez van. Ott töltöttem le az időmet.
Elvégeztem minden iskoláját az összes felszerelésnek,
10 évet tanultam, utána megint 3 évet, aztán kijártam
gyárakba ellenőrizni. Nehéz volt, de szerettem, mert fi-
atal voltam, vékony voltam, én bírtam. Ha valahova el
kellett menni korán, engem vittek mindig. 24 órát el-
voltam sokszor, értekezleten. Hazajött az ember, aztán
délben visszament. Nagyon nehéz volt, de valahogyan
ment. Az ’56-ot megélte az ember, elment az az idő.
Utána sokat leszereltek, főleg a nőket, csak az irodán
maradtak (a tűzoltóságnál). Mert nők is lehettek
tűzoltók, mint ma a rendőrségen a rendőrnők. A
tűzoltónőket nem tudták használni, nem tudtak be-
menni a pincébe. ’56-ban Budapesten voltam, a 15.
kerületben. Akkor sok helyen felgyújtottak épületeket.
Lőttek az oroszok. Civilek, gyerekek, felnőttek,
puskákkal lőttek. Volt, hogy a tűzoltókocsit is eltalálták.
23-án kezdődött. Hallottam, hogy baj van. Nem jöttem
haza két hétig, csak amikor csendesedett a helyzet, si-
került hazajönnöm két napra. Akkor teherkocsik jártak
a városból élelemért, az egyikkel el tudtam jönni Mar-
tonig. Aztán mennem kellett vissza.Sok pincetűz is volt,
mostanában nem hallani ilyesmiről. 
A tüzelőanyagokat lent tárolták a pincében, ha ott tűz
ütött ki, az nagyon veszélyes helyzet volt. Az oltásnál
nem láttuk, nem hallottuk egymást. Az egyetemen is volt
egy súlyos tűzeset, három tűzoltó eltévedt az épületben,

és megfulladtak. Sokat nem értem rá gondolkodni, hogy
most mi lesz velem, gyorsan kellett cselekedni. Nem volt
annyi lakástűz, mint most. Azelőtt három létra volt az
egész városban, most már minden kerületben van. 

12 évesen már el kezdtem dolgozni. Kapálni kellett a
kukoricát. Aratásra még nem emlékszem, hogy kellett
volna. Már amikor apa megjött, akkor voltak a TSZben
aratási munkák, aztán megkaptuk a földet, mikor a föld
kiadás volt. 10 hektót. Anya testvérének volt kocsija és
lova, ő csinált mindent. A masinázás egy élmény volt! A
gépek beálltak, és masináztak. Nagyon jó volt! Most meg
minden gépesítve van. Amikor már ezt a 10 holdat
megkaptuk, akkor mindent magunknak termeltünk. A
TSZnél megkaptuk a cukrot, a lisztet, kukorica is volt.
Abban voltam szerencsés, hogy amikor a férjem dolgozott,
én főztem, én dolgoztam rájuk, otthon mindent megkap
tam, a kukoricát; annyi disznónk volt. 
Dolgozó nőként takarítottam vagy kézilányként dolgoz
tam, ott készültem ki. Nyolc órát dolgoztam, reggel héttől
háromig, de ünnepkor is mindig menni kellett, vasárnap
is. Nehéz volt az elején kéthárom napig megszokni,
először fáj, a borpincében is így volt. Hordóra felmászni,
de megszokta az ember. De lejárt. Tudtuk, hogy amit meg
kell csinálni, meg kell csinálni.  Minden munkahelyemet
is szerettem. Pedig mind más volt. Nyugodtabb volt, vala
hogy nem volt az az idegállapot, ami most van. Pedig
aztán ott is aratni kellett vagy az idő mit kívánt, mikor
csináljuk. Az aratást korán csináltuk, a kapálást lehetett
egész nap csinálni. Amikor férjez mentem akkor mentem
el dolgozni. Akkor még 55 évesen lehetett nyugdíjba
menni. Istennek hála, én kipihenem a nyugdíjamat. Utána
néznének, elvennék a nyugdíjamat, mert nem dolgoztam
annyit. 10 évet itthon voltam a gyerekekkel, mert nem
akartam, hogy anya nyugdíja bánja, és ő vigyázzon rájuk.
10 év után mentem vissza dolgozni.

Csak a hatodik osztály után végeztem nagyobb
munkákat. De akármilyen kicsi volt egy gyerek már vit-
ték ki, és ha tudott kapálni, hát kapált kukoricát, vagy
bármit. Tehát mindig kivittek a határba. Akkor még ket-
ten voltunk testvérek, később született a harmadik gye-
rek, akkor én már 13 éves voltam. Tehát ha már az
ember 6 éves, 7 éves volt, már tudott segíteni. Summás
voltam azután 13-14 éves, 15 éves koromban is, itt a
Dreher gazdaságban.

Munka
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.
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Három féle munka volt: a könnyebb summás, aki
vízhordó volt, a másodrendű summás, akinek már min-
den munkát meg kellett csinálnia, csak éppen zsákolnia
meg kaszálnia nem kellett, a harmadik meg kaszált is.
Ez hat hónapos munka volt. Reggel kellett innen indulni,
itt laktunk a Köztársaság utca és a Rákóczi út sarkától a
második házban. Minden reggel mentünk ki
Erdőmajorba a Galagonyáson (mi így hívtuk), napkelet-
re ott kellett lenni és napnyugatkor engedtek el.
Mezőgazdasági munkát kellett végeznünk ott is: cukor-
répát egyeltünk, kukoricát kapáltunk, meg mindenféle
munkát elvégeztünk, amit meg kellett csinálni a major-
ban. Amikor a harmadik évemet töltöttem a sum-
másságnál, akkor azt hiszem 15 éves voltam. 16, 17, 18
éves koromban (3 évig) kisbíró voltam itt a faluban. De
előbb befejezem a summásságot. Az nagyon húzós dolog
volt, mert ugye reggel napkeletre kint kellett lenni
(körülbelül 3 km az út), és napnyugatkor engedtek el.
Budapesten portás is voltam. Akkor úgy ment, hogy az
ajtót gombnyomásra lehetett kinyitni, belülről;
kinéztem ki az, és ha ismertem beengedtem, ha nem is-
mertem kimentem. A keresztyén lányegyesületben
egyetemisták laktak, otthon volt, teljes ellátással, mint
a kolesz most, de nem egészen olyan, mert itt mosás is
volt rájuk. Ugyan szerettem ott lenni, de később el-
mentem, mert szerettem volna egy jobb állást. Így kerül-
tem a Beszkárthoz (BSZKRT – Budapest Székesfőváros
Közlekedési Részvénytársaság). ’43-ban voltam sorozá-
son, hála istennek nem váltam be, ez volt a szerencsém,
másképp nem élnék már, mert akkor kivittek volna a
frontra. Munkaszolgálatra váltam be. 3 hónapot voltam
Győrben munkaszolgálaton ’43-ban. Nem is töltöttem le
a 3 hónapot, mert a Beszkárt (vagy BKV) kikért, mert
hadiüzem volt, és kellett a villamosvezető, a villamosnak
mennie kellett háború alatt is. Így aztán visszakerültem
oda. Ez volt a szerencsém, mert a nyilas világ alatt így
nem vittek el engem, mert ugye dolgoztam. Mikor már
arra került a sor, hogy mindenkinek be kellett vonulnia,
a kisasszonyok a lányegyesületben annyira szerettek,
hogy adtak egy kulcsot – mikor már onnan eljöttem – a
hátsó kapuhoz: „Ha akármikor megéhezel, vagy valami,
csak gyere be.” Ott húztam meg magam a nyilas uralom
alatt, ezért nem vittek el, nem kellett bevonulnom. Ez
’44-től ’45-ig, ’45 tavaszáig volt így, mikor már az oro-
szok szedték össze az embereket, és fogságba vitték
őket. Mikor onnan kijöttem, jelentkeztem újra a BKV-nál,
és adtak orosz-magyar írást: akkor már lehetett mo-
zogni. Egyszer elkapott a GPU, akkor mutattam nekik az
írást, és így nem fogtak el. Még egyszer vagy kétszer el
akartak vinni, de megmenekültem.

A TSZnél voltam 10 évig, autópályán 21 évig. És leautóz
tam 3.755.000 kmt, baleset nélkül. A hatósággal nem volt
dolgom. Mert én az autópályán anyagbeszerző voltam.
Jártam Miskolcra, Szombathelyre, Nagykanizsára, az
egész országot bejártam. 3.755.000 km, és nem volt a
hatósággal dolgom! A TSZnél is anyagbeszerző voltam,
volt egy kis lengyel ZUKom, bevásároltam
mezőgazdasági alkatrészeket, meg mindent, amit kellett.
Pesten volt a központ, Komáromban volt a másik
autópálya részleg, autópályán jártam már, én csak a
bevásárlást végeztem. De nagyon sok volt, mert akkor
nem volt ám annyi anyag, meg alkatrész, mint ma, meg
kellett rendelni máma, és holnapután jött a távirat, hogy
mehetek érte. Úgyhogy azért volt annyi kilométerem.
Miskolcról is megrendeltem az anyagot, ide 231 km. Sze
rettem, nagyon jól érzem magam az autózásban, mind
máig. Az autópályán, mikor csak az egyik volt készen,
nyáron egyirányusítva lett Budapest felé az az egy pálya,
mert Balatonról özönlöttek hazafelé. Ott szolgálatot kel
lett teljesíteni, rendőrökkel együtt. Intézkedni is kellett az
egyenruhában. És ez volt legalább 11 óráig. Mikor már
láttuk, hogy lanyhul a forgalom, visszaállítottuk a kettes
forgalmat. Úgyhogy kellett dolgozni. Amikor a TSZnél
voltam gépkocsivezető, mindennap kellett menni. Nem
volt olyan, hogy egy héten egyszer vagy kétszer otthon
maradok. Ilyen nem volt! Menni kellett mindennap. Csak
a vasárnap volt szabad. Meg szombaton délig dolgoztunk.
A délután már szabad volt. Az autópálya Budapesttől
Székesfehérvárig volt megépülve. Egy pálya. Onnan
mentek tovább, de akkor a másik pálya is már készült,
előkészületek voltak. Úgyhogy nekünk a szolgálatunk
Budapesttől (Osztapenkótól), Székesfehérvárig volt.
Aztán mikor az megépült tovább, Székesfehérváron meg
lefelé, azok viselték a forgalmat. Mikor a másik pálya is
elkészült, könnyebb volt, minden tekintetben. 

folytatásbn: Munka

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;

a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel. 
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SZTRÁNYAY MIKLÓS
RÉGIÚJ

TORDASI KARÁCSONY

SZENNYESLÁDÁN KUPOROGTUNK,
A MOSÓKONYHA MELLETT,

ÉDESANYÁNK MENT KI SZÉNÉRT,
A TŰZRE RAKNI KELLETT,

KAMRA FÖLÖTT, A FÉSZERNÉL,
FÉNYESSÉGET LÁTOTT,

A TORONYBAN HARANG KONDULT,
Ő CSENGETTYŰT RÁZOTT,

KITÁRULT A SZOBAAJTÓ:
GYERTYAILLAT, CSILLAGSZÓRÓ

NARANCSHÉJ A KÁLYHÁN,
FENYŐILLAT, KARÁCSONYFA,

S AJÁNDÉK AZ ALJÁN…

PROTESTÁNSOK A MISÉRE
ÉJFÉLKOR ELMENTÜNK,

A SOK LATIN FURCSASÁGON
OTTHON SEM NEVETTÜNK.

CSUPOR ATYA, ZOLI BÁCSI
MOST IS ARRA BÍZTAT:

DOMINÓZZUNK, HÓGOLYÓZZUNK!
(GYERMEK MIT GONDOLHAT?)

ZOLI BÁCSI MENNYBEN MISÉZ,
CSEH TAMÁS MINISTRÁL,

A KITÁRT KARÚ TEMPLOMAJTÓ
MINKET IS HAZAVÁR…

Középiskolásokkal
németből  egyénileg

foglalkozik
pedagógus

06 302348694



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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