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Sétára induljunk, a tordasi éjben,
Fényességet látni, a hatalmas égen!

Csúszkálni a Homok-várnál, a Ló-folyón a
jégen?

A Makovecz - iskola áll már ottan régen.

A régi öregek már a mennybe mentek,
A Halenár - műhely sem készít már keresztet,

Károly bácsi műve a viharverte tornyon,
Az égre emelve, hogy utat mutasson.

A Bikarét fehér katlan,
„Jézus ágyán nincsen paplan”
Hamarhegyről, ha lesiklunk,

A magtárig gyorsan csússzunk!
Te Sport utca most ne hallgass,

Újra zengjed: hajrá Tordas!

De csak hallgat, a gitár is,
Elköltözött Cseh Tamás is,
Versem most is erről írom,

Lefelé a Hangyasoron.
A szentmise érte szól már,
Velünk együtt hazatalál.

A
POMPÁS

FA
MÁR

A
TALPON

TORDASON
VAN

A KARÁCSONY.

Sztrányay Miklós:

„Fel nagy örömre”!
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Alig néhány hét múlva elkezdődik az év utolsó hónapja.

Számot vethetünk mi történt velünk idén és elkezd-

hetjük tervezni a jövő évet. Az önkormányzatokat

érintően a tavalyi évben várt változások 2013 januártól

valósággá válnak. Állami kézbe kerül az általános

iskolánk és a művészeti oktatásunk fenntartása az

üzemeltetéssel együtt. Ennek módjáról és a részleteiről

a következő hetekben kapunk tájékoztatást. Az önkor-

mányzati és a hatósági munkák ellátására közös hivatalt

tervezünk létrehozni Gyúró községgel, mivel a jelenleg

működő körjegyzőséget a vonatkozó jogszabály

megszünteti. Ennek részleteit megállapodásba kell

foglalni, amit a képviselő-testületeknek kell elfogadni

lehetőleg még az idei évben. Januártól elindul a mar-

tonvásári Járási Hivatal működése is, melyről reméljük

mihamarabb részletes tájékoztatást fogunk kapni. Vál-

tozni fog a szemétszállítás módja és költsége is. 2006

tavaszán az akkori testület döntött arról, hogy belép a

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási önkor-

mányzati Társulásba, melynek több, mint 170 önkor-

mányzat a tagja. Az elfogadott szerződés és a közben

lefolytatott közbeszerzés szerint 2013-tól a Velencei-

tavi Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni Tordason a

kommunális hulladék kezelését. Az egész rendszer egy

pályázati támogatásból jön létre és működik, melynek

önrészét állami támogatás hiányában beépítették a szol-

gáltatás árába. Így jelentősen emelkedni fog a szemét-

szállítás díja, és bővül a szolgáltatás is, melyről több

egyeztetés lesz a következő hetekben. Ezekről szintén

csak a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. A jog-

szabályi változások miatt változni fog a csatornaszol-

gáltató is, melynek részletei szintén a következő

hetekben dőlnek el. Itt a jó hír, hogy a tervek szerint

nem emelkedik a szolgáltatás díja. Gyökeresen változik

az önkormányzatok finanszírozása is. A normatív, lét-

szám szerinti támogatást felváltja a feladatfinanszírozás,

vagyis egy adott feladatra (pl. hivatal működése,

köztisztaság, közművelődés) adott összeget fogunk

kapni. De ezek a számok, csak az ország költ-

ségvetésének elfogadásakor lesznek véglegesek, így

akkor lehet majd velük tervezni. Tehát nagy a várakozás

a következő hetek döntései iránt, ami idén egybeesik a

Karácsonyt megelőző Adventi várakozással. Hiszünk

abban, hogy az elmúlt éveknek megfelelően megtaláljuk

a legjobb utat a település megfelelő működéséhez és a

megszokott, igényes fejlődéséhez. Ehhez azonban most

úgy tűnik, több energiára van szükség, mint korábban,

így továbbra is számítunk az Önök segítségére.

Juhász Csaba polgármester

Juhász Csaba polgármesternek az út átadásán 2012. no-

vember 8-án elhangzott beszéde

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött

ennek a projektnek a tordasi útavatójára. 

Külön köszöntöm dr Völner Pál urat, a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős ál-

lamtitkárát, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat,

Mázsi Attila urat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

vezérigazgatóját, Molnár István urat, a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatóját, Dr Szabó Tibor

urat Martonvásár ésTóth Béla urat Gyúró pol-

gármesterét, a tordasi és gyúrói képviselőket, és a

beruházás kivitelezőit.

Azért szerettük volna, hogy itt is legyen avatás, mert

Tordas számára nagyon fontos ez az út. Ez a mi „Fő

utunk”, ez köti össze a két településrészt és ez köti össze

Gyúrót is a világgal. Nap, mint nap járunk ezen és éppen

ezért nem mindegy, milyen az állapota. Régóta vártunk

erre a pillanatra. Nyilván nem a mai forgalomra építet-

ték elődeink, de az autópálya építésekor nagyot romlott

az állapota, és ígéretet kaptunk a javításra. Ez nagyjából

meg is történt Martonvásártól Tordasig és Gyúrón, de a

középső tordasi rész máig tisztázatlan körülmények

között kimaradt. Volt olyan időszakunk, amikor nagyon

sok lakossági bejelentés érkezett az út rossz állapota

miatt és minden sarkon 30-as sebességkorlátozó táblát

láthattunk.

Az út ünnepélyes átadása

Kedves Tordasiak !
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Épp ezért örültünk, amikor pár évvel ezelőtt a

Közútkezelő megkeresett, hogy az út felújítására pá-

lyázatot szeretne beadni. Elkészíttette a terveket és

együtt vártuk, hogy beadhassák az elkészült anyagot,

majd együtt reménykedtünk a kedvező végeredmény-

ben. Ez idén tavasszal, kis korrekcióval meg is született

és nyáron elkezdődtek a munkák. A felmerült prob-

lémák a kivitelező, a Közút és az Önkormányzat

együttműködésével közösen megoldásra kerültek. Így

azt gondolom mindenki megelégedésére európai szín-

vonalú utunk lett, amely ugyan nem a mienk, nem mi

kezeljük, de mi használjuk.

Azért kezdeményeztük ezt az ünnepséget, hogy

köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezt segítették:

pályázatot írtak ki, terveztek, engedélyeztek, döntéseket

hoztak, kiviteleztek, ellenőriztek.

A település és az úthasználók nevében: Köszönjük!

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Tordas Község képviselő-testülete 2012. október 25-

én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:

- elfogadta a „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi)

hivatalok kialakításához” szerződéstervezetet

- döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal VII-B-

002/656-1/2012. számú törvényességi felhívásáról

- döntött Zeley Csaba kérelméről

- módosította a Helyi Építési Szabályzatot

- módosította az önkormányzat szakfeladatrendjét

- módosította az állattartási rendeletet

- visszavonta a köznevelési intézmény átadásáról szóló

határozatát

- döntött Rozman Árpád kérelméről

Felhívás

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési

rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-

zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-

gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető

a hiperaktivitás témájában.

Cím:

1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Az Agrárkamarai Tanácsadó Irodák Fejér Megyében:

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai

tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. 

A Kamara Központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarka-

mara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki

településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

Domakné Szendi Erika 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 30/550-1291

Varga Lívia 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160 30/643-0075

Miklós Tibor 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 30/841-6779

Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14. 30/841-1501

Varga Máté 8060 Mór, Zrínyi út 36. 30/841-6781

Kis Katalin 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41. 30/642-9723

Bereczki László 8000 Székesfehérvár, Budai  út 9-11 30/760-0198

Sajti Csaba 2457 Adony, Rákóczi F. u 21. 30/375-0627

Teubel György 2484 Agárd, Sreiner tanya 30/760-0199

Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. 30/841-1501

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai

választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében

a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az

őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek

hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

Határidő: 2012. november 30.

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárka-

mara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat.

Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárka-

mara honlapján keresztül (www.agrar-kamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi

díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 

Amennyiben Ön még nem tette meg, mielőbb re-gisztráljon, mert a november 30-i határidő a kamarai

választásokon való részvételre nézve jogvesztő!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

Most megéri minél előbb regisztrálni: a November 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara

új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő  Kamarai Piacfigyelőt, amely a növénytermesztési és állattenyésztési

ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!

Gazdálkodók, élelmiszer-előállítók figyelem:
Kötelező Agrárkamarai regisztráció!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Adventi Vásár

Kedves Mindenki!

Nagy örömmel szeretnék

mindenkit tájékoztatni, hogy

a művelődési ház „hiánya” el-

lenére idén is rendezünk ad-

venti   gyertyagyújtást és

vásárt minden advent vasár-

nap, ahova mindenkit szeretettel várunk akár láto-

gatóként, akár vásározóként.

Aki vásározni szeretne, asztalfoglalás ügyében kérem,

elő-zetesen jelezze szándékát személyesen a művészeti

iskola kerámia termében vagy a 06 20 245 6734- es tele-

fonszámon. Helyieknek az asztal ingyenes, egyébként

pedig 500,- Ft / alkalom. 5 db pavilon áll rendelkezésre,

melyek 1.000,- Ft / alkalom áron vehetők igénybe!

A vásár ideje alatt (16:00 – 18:00), a gyertyagyújtás után

a gyerekeknek lehetőségük lesz apró karácsony-

fadíszeket készíteni a kerámia teremben.

Helyszín: Általános iskola felső udvara és a művészeti

iskola épülete

December 2. Gyertyagyújtás 16 órától Kádár Ferenc

református 

lelkész úrral és az Asszonykórussal

December 9. Gyertyagyújtás 16 órától Süller Zsolt

evangélikus  lelkész úrral és az óvodásokkal

December 16. Gyertyagyúj-tás 16 órától Bokros

Lász-ló baptista lelkész úrral és a művészeti iskola

növendékeivel

December 23. A Római Katolikus Egyházközség Ad-

venti köszöntése.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Régóta tudom, hogy Tar István szobrász alkotása, 1961-

ben volt az avatása. 

Az alap kérdés inkább az, ki a megrendelő és mikor ren-

delte meg a szobrot.

2012 március 27-én kezdtem az adatgyűjtést. Felke-

restem a Képző és Iparművészeti Lektorátust. Közölték

1964-ben alapították a Lektorátust.

Engedélyt kértem az Adattár felkeresésére, itt 16 darab

irat  állt rendelkezésemre.

A Művelődésügyi Minisztérium levele a Képzőmű-

vészeti Alap Igazgatójának:

“A Fejér megyei Tanács VB kérte, hogy a megye

területén az alábbi felsorolt helyekre szobrok felállítását

engedélyezzük illetve biztosítsuk.

Kápolnásnyék: / Vörösmarty Mihály / mellszobor/  

Gárdony: Fürdőhelyre illő figurális szobor. 

Agárd : Fürdőhelyre illő figurális szobor. (A tó tündér)

Tordas: Petőfi Sándor / mellszobor / 

Ercsi: Eötvös József /mellszobor/

A Tanács VB javaslatával egyetértek, kérem a

Képzőművészeti Alapot, hogy a szükséges helyszíni

szemlét lebonyolítani szíveskedjék. Budapest szeptem-

ber 21-én. 

Aradi Nóra s.k.”

Tordas:

”1959 november 17-én volt a helyszíni szemle.

Kultúrház előtt a főbejárat előtti beugró részen, a régi

Almási Balogh emlék helyén, kb. 2-2.20 méter  magas-

ságú ülő Petőfi szobor helyezendő el, alacsony talapza-

ton. Az ülő szobrot szemben a büszttel az épület arányai

indokolják. 

Másrészt a szobor együtt látható lesz a Hajdu Sándor

által már elkészített Sajnovics–portréval.

Martsa István s.k..Mészáros Dezső s.k. Simon János s.k.

Tar István s.k. Dr. Rozványi Márta s .k.”

“A tordasi Petőfi szobor problémáról az a véleményem,

hogy megoldást kell találni az eredeti terv szerinti mell

SZOBRAINK NYOMÁBAN
Tordasi Petőfi Sándor mellszobra
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szobor elhelyezésére. Az ülő Petőfi ábrázolás – tekin-

tetbe véve az eddigi költő és művész emlékművek és

pályázatok tapasztalatait – kétséges kimenetelű vál-

lalkozás lenne.

Aradi Nóra. s.k. Budapest 1959 december 8.”   

Tar István szobrászművész, Budapest. XIV., Thököly u.

71.:

„Az alábbiak szerint értesítem a Munkaelosztó Bi-

zottság határozatáról: A tordasi kultúrház előtt a

főbejárat előtti  beugró részen elhelyezendő Petőfi

szoborra vonatkozóan a Bizottság nem ért egyet az Sz

/587.sz. helyszíni szemle jkv, megállapításaival és a

Műv.Min. 73.897.sz. levelével egyetértően másfélszeres

életnagyságú mellszobor elhelyezését tartja  helyénvaló-

nak a megfelelő posztamensen.  A mű megtervezésére

Tar István szobrászművészt jelöli ki a Bizottság.

Bemutatandó az 1:1 agyagmodell és 1:10 makett 19-

60.május 30-ig, az 1:1 gipszmodell 1960. június 15-ig.

Budapest, 1960. március 1. / Szőllősi György /

oszt.vez.”

Fejér Megyei Levéltár négy dokumentumot őriz. 

A faluban közvélemény kutatást végeztem. Az ered-

mény igen soványka lett. Csak egy személyt találtam,

aki jelen volt a Petőfi szobor avatásán. Varga  Sanyi

bácsi volt a szemtanú. Tőle tudom, Baranyai József volt

a falu vezetője. Az

ünnepi szónok Ba-

ranyi Ferenc, akinek

1962-ben egyetemi

hallgatóként nap-

világot látott első

verseskötete: Villá-

mok balladája cím-

mel.

Vélemények: - Rá

tukmálták a falura a

szobrot.

- Felsőbb utasításra történt. 

Petőfi szobrot  tettek oda, de a Tordasiak azt mondják,

az nem a Sándor, hanem az öccse, a Jóska. (Petőfi öccse

István) Hasonlít Petőfire.

A rendelkezésemre álló iratok alapján az a véleményem,

hogy a szobor megrendelését Tordas kérhette. A Megyei

Tanács a többi településnek sem írta elő, hogy mit ren-

deljenek. 1961. február 14-én egy rövidke cikk jelent

meg a Fejér Megyei Hírlapban: Petőfi és Sajnovics

szobrot állítanak fel Tordas községben. Tar István szob-

rász 1971. október 3-án gépkocsibalesetben hunyt el.

Nagy Miklós

Lezajlottak az októberi ünnepek. Október 6-án az

iskolában emlékeztünk az Aradi vértanúkra. Október

23-án ugyancsak iskolánk aulája szolgált színhelyéül az

1956-os forradalom és szabadságharcról való méltó

megemlékezésnek.

Az ünnepi műsort fáklyás felvonulás követte az Emlék-

parkba, ahol koszorúkat helyeztünk el, mécseseket gyúj-

tottunk, emlékeztünk.

Ismételten szeretném megköszönni Andorffy Ottónak,

a polgárőrség vezetőjének, valamint feleségének az

útvonal biztosításában nyújtott segítségét.

Október 27-én, valamint előtte több napon keresztül a

kihelyezett konténerben már el lehetett helyezni az

összegyűjtött papírt, amely az újonnan választott

Diákönkormányzat vezetőjének szervezésében zajlott.

Iskolánk nevében szeretnék köszönetet mondani min-

den kedves szülőnek, aki részt vett a gyűjtésben, vagy

fizikai munkájával, vagy az összegyűjtött papír elhe-

lyezésével. Dicséret illeti a munkában részt vevő

diákokat is. Külön köszönetet szeretnék  mondani

Szokó Attila Igazgató Úrnak a Fajtakísérleti Állomás

Igazgatójának, aki járművet biztosított nekünk a papír

összegyűjtéséhez. Ugyancsak hálás köszönettel tar-

tozunk Vincze Csaba Igazgató Úrnak, aki segítségünkre

volt a sárban elakadt konténer kiszabadításában.

Az őszi szünetről visszatérve készültünk a Bábel

Alapítvány jótékonysági báljára, mely a Szociális Ott-

hon ebédlőjében került megrendezésre november 17-én.

A bál bevételéből iskolánk tanítványait igyekszünk tá-

mogatni  - legyen az tehetséggondozás, szociális rá-

szorultság, táborozási lehetőségek

.Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ismét 

IS KOL A I HÍ R E K
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köszönetet mondjunk Kovács Péternek (Hobónak)  a

Tesco által felajánlott adományért, amelyből az iskolai

versenyek díjazását tudjuk megoldani. 

November hónapban angol házi versenyt szervezünk 5

– 6. osztályos tanítványaink számára.

„Szép magyar beszéd” verseny lebonyolítását tervezzük

a felső tagozatban. 

Ezért is köszönjük a lehetőséget, hiszen ezen versenyek

díjazásánál máris felhasználhatjuk az ajándékokat.

Tervezzük, hogy részt veszünk Kápolnásnyéken a

Vörösmarty Napok keretében meghirdetett tantárgyi

versenyeken. December hónapban az SZMK és az

iskola közös szervezésében „Mikulás ünnepségre”

készülünk.  A sport életében is jelen lesz a Mikulás, a

hagyományos „Mikulás-kupa” játékában. 

December 7-én „Keresd a Mikulást” címmel Suli-bulin

szórakozhatnak felső tagozatos diákjaink.

December 10 – 11-én fogadóórán várjuk a Kedves

Szülőket.

Ebben az évben is szeretnénk megszervezni az Adventi

– vásáron való részvételünket. A szülők, osztályfőnökök

és gyermekeink összefogásával ajándékokat készítünk,

melyeket a vásárban értékesíteni szeretnénk. Az így be-

folyt pénzösszeget ismét kirándulásra, illetve színházlá-

togatásra szeretnénk költeni.

Karácsonyi Ünnepséget szervezünk az osztályokban,

meghitt hangulatban, családias légkörben, majd az isko-

lai karácsonyi ünnepségen kívánunk diákjainknak,

boldog, békés ünnepeket.

Addig még természetesen sok a tennivaló, szorgalmas,

kitartó munka vár mindenkire. Kívánok ehhez sok sikert

valamennyiünknek.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. lesz,

a szünet után január 3-án kezdődik ismét a tanítás.

Addig is kívánok mindenkinek eredményes versengést,

sikeres szereplést, jó munkát, szép élményeket.

Somfai Sándorné

ÓVODAI HÍREK

A szüreti bálunkról már hírt adtunk, de még el kell mon-

danunk, hogy a szülők megint nagyon kitettek

magukért. Köszönjük a sok-sok finomságot és a gyer-

mekeknek előkészített kézműves foglalkozásokat.

Öröm volt nézni a boldog gyermekarcokat és az

„alkotásoktól” roskadozó tenyereket.

A szüret és az Állatok Világnapja után sem maradtunk

élmények nélkül. Már régebben meghívást kaptunk a

Hóka lovardába. Éltünk a lehetőséggel és egy napfényes

délelőttön a Csibe csoporttal ellátogattunk a lovardába.

Az állatokon kívül még egy különleges élményben is

volt részünk, hiszen éppen akkor patkolták a lovakat.

Ilyet még nem láttak a gyerekek. Köszönjük Gyulai An-

talnak és Varga Andreának a szíves vendéglátást, meleg

fogadtatást. A hosszú úttól fáradtan de élményekkel

telve értünk vissza az óvodába.

A Hangya vásár bevételét a szülők hozzájárulásával

cserjékre költöttük, amit az óvoda kerítésén kívül ültet-

tünk el szélfogónak. Az ültetésben óvodásaink is

segítettek, ők készítették elő a növényeket, vitték a ki-

jelölt helyre. Albert Balázs, Porc Péter, Bokros László

és gyermekei, Danó Jonatán, Csapó Dalma és Bokros

Johanna, Kardosné Piroska, Barátki Hajnalka, Kiss Or-

solya, Németh Renáta és kisfia Felvinci Balázs, Mili-

chovszki Gyula és az óvoda dolgozói ültették a

növényeket, köszönjük  lelkes munkájukat. A gyer-

mekek büszkén nézegetik a közös munka eredményét.

Feldhofferné Vikitől 200 db tulipán hagymát kaptunk,

hogy tavaszra kivirágosodjék az udvarunk, a gyer-

mekekkel közösen fogunk majd kertészkedni. Gál Lász-

lótól és Bikádi Arankától játékokat kaptunk. Köszönjük!

Október 23. előtti pénteken gyertyát gyújtottunk a kop-

jafánál megemlékeztünk 56” hőseiről.

Tavasszal a Süni csoport részt vett a Pritt pályázatán,

melynek témája a Madarak és fák napja volt, egy papír

fűzért kellett készíteni. A munkájuk egy könyvben is

megjelent több más pályamunkával együtt, büszkék

vagyunk rájuk.

Indultunk az „Óvd magad, védd a környezetet” pályáza-

ton, a sorsoláson 25 gyermek meghívást kapott a

Mikulás házba november 15.-re.

Milichovszkiné
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Kedves Olvasók!

Orgoványi Anikó: Mese a Zöldmikulásról 

KÖNYVTÁR

GYEREKOLDAL

A közelgő ünnepekre gondolva egyre többet törjük a fe-

jünket, mi mindennel tehetnénk szebbé környezetünket

és az ünnepi pillanatokat. 

Ebben lehetnek segítségünkre az alábbi kiadványok: 

a Derűs tél – otthonunk karácsonyváró díszei című

kötetben például szemrevaló alkotásokat találunk

textilből, amelyek a hideg évszakban nemcsak a

teáskannát tartják melegen, hanem a szívünket is.

Mézeskalács-figurák,  angyallány, mókás szarvasok,

hóemberek csábítanak alkotásra. Párnák, díszes füzérek

és mécsestartók lopnak ünnepi hangulatot a négy fal

közé. 

Egy másik kötet, a Karácsonyi kreatív ötlettár az

egész családnak kínál ötleteket mintaívekkel,

sablonokkal.

Ha már a mézeskalács szóba került, ismét ajánlom A

mézeskalács készítésének kiskönyvét,  amely 24

gyönyörű figurával biztosan kedvet ébreszt a

sütögetéshez.

Végül még egy receptgyűjtemény azoknak, akik sze-

retnének saját készítésű, ehető ajándékokkal ked-

veskedni szeretteiknek – legyenek ők csokoládéimádók

vagy a csípős ízek rajongói. A Finomságok ajándékba

(ínycsiklandó meglepetések – mert torkoskodni és

adni jó) című kötet a receptek mellett ahhoz is ötleteket,

útmutatót ad, hogyan készítsünk a finomsághoz és al-

kalomhoz illő díszdobozt, csomagolást.

Örömteli készülődést kívánok!

Varga Szabolcsné

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősz sza-

kállú télapó, aki minden télen meglátogatta a gy-

erekeket. Egyik alkalommal épphogy felpakolta

ajándékokkal teli puttonyát a szánjára, befogta a rén-

szarvasait, s már indulni készült, mikor egy vékony

hangocska megszólalt a feje fölül. Kismókus volt az,

aki az öreg diófa odújában lakott családjával.

– Kedves Télapó, te csak az embergyerekeknek

viszel ajándékot? Hozzánk mikor látogatsz el? Mi is jók

vagyunk. Testvéreimmel sokat segítettünk az

anyukánknak a téli elemózsia begyűjtésében!

Télapó hümmögött valamit a bajusza alatt, majd elin-

dult az ajándékozó körútjára. A Kerekerdő

útelágazásánál lelassított a szánjával, és ekkor újabb

hangokra lett figyelmes. Az erdő öreg fái súgtak-búgtak

körülötte. 

– Nézzétek itt megy télapó, hogy megajándékozza

az embergyerekeket. Bezzeg a mi csemetéinkre senki

se gondol!

– Kedves Télapó, én is jó voltam – szólalt meg egy

kis facsemete – tisztítottam a levegőt, és madárfészket

ringattam. Öt kis fiókát nevelt fel madármama az ágaim

közt.

Télapó töprengve simította végig hosszú szakállát,

majd megrántotta a kantárszárat és rénszarvasai továb-

bröpítették szánját. Egy tó partján vezetett el az útja,

amikor ismét hangokat hallott. A tó sóhajtott mellette. 

– Ó, kedves, jó Télapó, hogy örülhetnek az ember-

gyerekek, amikor megleped őket a finomságokkal és

megdicséred őket jó cselekedeteikért. Bárcsak az én kis

cseppem is megdicsérné valaki, hiszen olyan áldott, jó

lélek a szentem. – Azzal egy kis hópihe szállt a Télapó

orrára és így szólt hozzá:

– A nyáron esőcsepp képében szomját oltottam egy

fűszálnak. Nélkülem elszáradt volna szegény.

Télapó gondterhelten vakarta meg a feje búbját, de

továbbhajtott, hiszen sok ezernyi gyermek várta őt sz-

erte a világon. Nem késlekedhetett.

Hanem, amikor dolga végeztével hazatért, maga elé

hívatta fiát, Mikit, aki mindig az erdőt járta, a patak

csörgedezését hallgatta, és a réten hanyatt fekve bámulta

a felhőket. Ezért aztán Zöld Mikulásnak is becézték.

– Kedves fiam – mondta neki Télapó – utam során

megszólítottak a növények, állatok és más teremt-
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mények, hogy az ő gyermekeik is megérdemelnék a ju-

talmat, de én már nem győzöm a sok munkát. Te még

fiatal vagy, alig múltál 527 éves, téged bízlak meg ezzel

a feladattal. 

– Kedves Apámuram, boldoggá tettél ezzel a kérés-

sel, hiszen tudod, mennyire szívemen viselem a ter-

mészet sorsát.

– Egy baj van csak, fiam. A természet gyermekei

többen vannak, ahány csillag van az égen. Hogy tudod

ezeket mind meglátogatni?

– Egyet se búsuljon édesapám, a zöldszíves gyerekek

biztosan segítségemre lesznek szerte a világon. Velük

együtt örömet szerezhetünk minden apróságnak. 

Így is lett, és azóta a zöldszíves gyerekek segítenek

a Zöld Mikulásnak az

örömszerzésben. Madár-

karácsonyt rendeznek, fa-

csemetéket ültetnek,

örökbe fogadják a patakot. 

Zöld Mikulás pedig

jótevője lett a természet ki-

csinyeinek: kis mókusnak,

ebihalnak, palántának, gyenge sarjnak, esőcseppnek és

szellőnek, szikrának és homokszemnek.   

Bármerre jár, mindenütt zöldszíves gyerekek segítik

munkáját. Holnap legyen a ti vendégetek! 

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
A bonyhádi népzenei találkozót 1985 óta kétévente ren-

dezik meg, és az itt megjelent előadók közül (pl. Csík

zenekar; Agócs Gergely) többen később népszerű, hi-

vatásos zenészekké váltak. Az idén október 14-én ren-

dezték meg a XV. Országos Népzenei Találkozót és

Völgységi Szüretet. Itt a hagyományosan autentikus

népzenét játszó amatőr népzenészeknek adnak bemu-

tatkozási lehetőséget. Az eseményen főleg népzenei

tagozatos zeneiskolák növendékei jelennek meg, de ön-

szorgalomból tanuló fi

A DIÁ KÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IS KO LA I SZÜ LŐ I
MUNKAKÖZÖSSÉG HÍR E I

Sikeresen lezajlott a papírgyűjtés, bár nem volt teljesen

problémamentes. Az időjárás nem fogadott a kegyeibe

minket, egész nap szakadt az eső. Ezért külön elismerés

illeti a gyerekeket és a segítőiket is. 

6. osztály: Szilágyi Szabolcs, Teszár Szilárd, Albrecht

Márk, Takács Viktória, Kovács Nikol, Szécsi Robin

7. osztály: Falusi Csenge, Pápai Áron

8. osztály: Csőgör Balász, Schachay Károly, Benkei

Boldizsár, Szelei Tamás, Tálas Dóra.

Az október 29-i szállításnál illetve a mérésnél is jelen

voltunk, 6280 kg-ot mutatott a mérleg. Ez annyit jelent,

hogy 144.440 Ft-tal gazdagodott a költségvetésünk. A

papír átvételére kapott ajánlat úgy szólt, hogy 22,- Ft /

kg + 1 Ft / kg a patronáló tanárt illeti. Horváth Györgyi

tanárnő ezt az összeget felajánlotta a Diákönkormányzat

javára és ebből lett fedezve az útiköltség Tordas és

Maglód között (3.700,- Ft). A teljes összeg a megál-

lapodások szerint 80 -20 %-ban oszlik meg a DÖK

(115.552,- Ft – 1.850,- Ft üzemanyag = 113.702,- Ft) és

az SZMK (28.888,- Ft – 1.850,- Ft = 27.038,- Ft) között.

Nagyon köszönjük a segítséget a következőknek!

Szokó Attilának, a Fajtakísérleti Állomás igazgatójának

a traktorért.

Vincze Csabának, a TO-RÓ 2000 Kft. vezetőjének.

Kalocsai Jenő, Szelei József, Halenár Krisztina és Ifj.

Halenár Jenő, Zaka László, Kónya Zsoltné Csilla,

Horváth Erika tanárnő, Király Jánosné, Szilágyi József

és Tomai Zita, Kovács Attila, Szigeti Károly, Vladné

Süle Tünde, Simon György és Simonné Bucsi Brigitta

és külön köszönet Lévai Zoltánnénak a martonvásári

Akadémiai Nyomda dolgozójának, aki rengeteg papírt

adományozott részünkre.

Horváth Györgyi Simonné Bucsi Brigitta

DÖK patronáló tanára SZMK elnök
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atal felnőttek is vannak a jelentkezők között. A bony-

hádi rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az előző

találkozóhozképest, amikor 90 produkciót mutattak be,

nőtt a  fellépők száma. Az idei kétnapos rendezvényen

ifjúsági és felnőtt kategóriában 132 produkciót hallga-

tott végig a zsűri, melynek tagjai: Nyitrai Mariann,

Balogh Kálmán, Mohácsy Albert, Dévai János. 

A zsűri elnöke Eredics Gábor volt, aki a második nap

délutánján tartott értékelésen és díjkiosztón elmondta,

hogy a gyermekek mekkora élményhez juttatták Őket

és évről-évre milyen nagyot nő az átlagszínvonal. Sokan

igazi művészi magasságokba is eljutottak, s aki már

régebb óta foglalkozik egy-egy tájegység zenéjével,

azokon látszódott, hogy a produkció színvonala,

minősége nagyon fontos számukra, néha még talán

terhelő is ez a tudat. De ebből látszik, hogy a gyer-

mekek, fiatalok igen komolyan veszik ezt a munkát. S

persze ez nem is lehetne másképp, hiszen olyan tanárok

foglalkoznak velük, ahol látszik, hogy nem pusztán

„csak” egy népzene tanár az illető, hanem érződik a sz-

eretet, nem egy szokványos „tanár-diák” viszony,

hanem, mintha a saját gyermeküket készítenék fel a

versenyre. Megmondom őszintén, hogy a zsűri elnök

szavai igen jól estek, hiszen a mai világban a pedagó-

gusok egyre kevesebb megbecsülést kapnak. S ezek a

szavak, azért arra ösztönöznek, hogy igen is folytassam,

mert jót csinálok. A kollégáimmal Kovács Mártonnal és

Sasvári Bertalannal együtt az idén is igen sokat

foglalkoztunk a gyermekeinkkel. A már említett 132

produkcióból a mi iskolánk 11 összeállítást vitt a neves

zsűri elé. A szombat délelőtti  mezőnyben a mi csoport-

jaink és szólistáink közül az Erdélyi zenekar (Erdélyi

Kristóf, Kerényi Tamás, Tóth Máté) kezdte a sort jó kis

csávási muzsikával, majd a Gatyamadzag zenekar

következett (Turú András, Szilágyi Szabolcs, Konczos

Vince, Kerényi Tamás, Tóth Máté), akik kalotaszegi

zenéjükkel győzték meg a zsűrit. A szólistáink jöttek:

Antal Luca Dorottya moldvai népdalokat énekelt, míg

Bagdi Réka szintén moldvai dallamokat játszott furu-

lyán. Majd Pápai Áron citeráján szatmári dallamokkal

kápráztatta el a zsűrit és a közönséget, utána pedig egy

citeraduó Pásztor Dóra és Sárossy Sarolta nagysza-

lontai népdalait hallgathattuk. Szabó Gábor

gyönyörűen játszott gyimesi dallamokat furulyán, Szilá-

gyi Szabolcs pedig Marci bácsi gardon kísérete mellett

fantasztikusan húzta a gyimesi tánczenéit. Majd Szabó

Imola széki népdalokat énekelt,  s hangjával betöltötte

a termet, úgy mint Luca. Ismét egy kis moldvai

muzsikát hallhattunk a Sárossy testvérektől, Gyuszitól

és Sacitól, ahol Gyula furulyajátékát Saci kobozzal

kísérte. A sort a Tüzifa népzenei együttes zárta (Pász-

tor Dóra, Pápai Áron, Horváth Kata, Horváth Fruzsina,

Sárossy Sarolta, Sárossy Gyula), akikkel gyimesi

dalokat játszottunk furulyán, citerán, s jómagam gar-

donkísérettel erősítettem a csapatot.

Az izgalmak és fellépések után szépen zártunk a

délelőtti versenyműsort, hiszen minden növendékünk a

tőle elvárt módon, felkészülten teljesített. A délutáni és

a másnapi műsorokon rengeteg középiskolás és

művészeti szakközépiskolás tanuló mutatkozott be, így

nagy izgalommal vártuk az eredményeket. A másnapi

díjkiosztást sajnos ott együtt nem tudtuk megvárni,

hiszen sem buszt, sem szállást, sem étkezést nem

tudtunk biztosítani a szűkös anyagi hátterünk miatt. Így

aztán külön köszönöm Szilágyi Józsefnek, aki felaján-

lotta, hogy a vasárnapi eredményhírdetésre visszavisz.

Én ezt elfogadtam, hiszen, mindet jobb első kézből látni

és hallani. Az idén a zsűri semmiféle különdíjat,

I.,II.,III. helyezést nem osztott ki, hanem Nívódíjjal és

Kiemelt nívódíjjal jutalmazta meg azon versenyzőket,

akik a maximum 50 pontból legalább 40. illetve 45 pont

felettit értek el. A szigorú zsűri mellett a nagy

mezőnyben mi is tulajdonosai lehettünk két NÍVÓDÍJ-

nak: az egyiket a Gatyamadzag zenekar (Turú András,

Szilágyi Szabolcs, Konczos Vince, Kerényi Tamás, Tóth

Máté), míg a másikat Pápai Áron szólóban érdemelte

ki. Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

Én pedig külön megköszönöm azon szülők segítségét,

akikkel eljuthattunk a rendezvényre: Téglás Melinda,

Vámos Nóra, Salamon Sarolta, Pásztor Imre, Szabó At-

tila, Erdélyi Gábor, Turú család, Bagdi család és Szilá-

gyi József. Neki külön azt is megköszönjük, hogy a

kapott oklevelekből annyi színes másolatot készíttetett,

ahányan az adott csoportban szerepeltek, így minden

résztvevő gyermeknek átadhattuk.

Fazekasné Domak Anikó

népzene tanár és több gyermek felkészítője
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.

Péntekenként 18.00 órakor zsolozsma.

Adventben minden kedden és csütörtökön reggel 6-kor

rorate, első alkalom november 27-én kedden.

November 18-án (vasárnap) -  " Esti Hatos" ifjúsági

mise

November 25-én (vasárnap) -  Krisztus a Mindenség

Királya, főünnep.  Az Egyház ezen a napon minden

templomban a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozza a

Jézus Szíve litániát. Ezzel az ájtatosság résztvevői a

szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. De-

cember 7-én (elsőpénteken)- 17.00-órától gyóntatás,

18.30-kor szentmise azt követően bibliaóra a Szent

József Közösségi Házban

December 8-án (szombaton) délelőtt karitász vásár a

Szent József Közösségi Házban, este 18.00 órakor

szentmise  - a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fo-

gantatásának ünnepén 

December 15-én 9 órától lelkigyakorlat a Szent József

Közösségi Házban, délután 15.00 órakor előesti szent-

mise

December 16-án (vasárnap)- 17.30-tól ádventi zenés

áhítat a templomban.

Karácsonyi ünnepi miserend:   

December 24-én (hétfőn) Karácsony vigíliája - este 22

órakor szentmise

December 25-én (kedden) Karácsony napján Jézus

Krisztus születésének ünnepén - délelőtt 10 órakor

szentmise 

December 30-án (vasárnap) Szent Család ünnepén -

"Esti Hatos" ifjúsági mise

December 31-én (hétfőn) -17.00 órakor évvégi hálaadó

szentmise

Január 1-én (kedden) Szűz Mária Istenanya ünnepén -

délelőtt 10 órakor szentmise.

ADVENT

Ez az idő bűnbánati időszak, azonban jellegében külön-

bözik a nagyböjti időtől, amely inkább az egyéni elmé-

lyülés alkalma, míg ádvent a közösség felé fordít min-

ket. Éppen ezért ilyenkor az embernek jobban kell fi-

gyelnie 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.

Minden advent téged vár…

Minden ádvent téged vár Uram. Első eljövetelednek

emlékét belevésted az emberiség szívébe és az egész

történelembe: az idő múlását az óta is születésed ide-

jéhez viszonyítva mérjük, még akkor is, ha nem tudjuk

annak pontos evilági meghatározott időpontját meg-

mondani.

Megígért második jöveteledet várjuk az óta is - sokszor

talán lanyhán, megannyiszor tétován, a mindennapok

örömei és gondjai között sok esetben megfeledkezve

róla, van hogy félve és rettegve - amikor megnyilvánul

majd teljes igazságot szolgáltató ítéleted, megmu-

tatkozik pazarló és tékozló szereteted, megvalósul min-

denért kárpótló vigasztalásod és elénk tárul

felülmúlhatatlan dicsőséged.

Most is várunk Uram, 2012 ádventjén és bocsáss meg

nekünk, ha nem tudunk méltóképpen várni téged. 

Bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy várni, mint a te

szent vértanúid és nagyszerű hitvallóid! Mi a meg-

próbáltatásokban, a terhekben, a problémákban és a

szenvedésekben csupán saját kínjainkat vesszük észre,s

nem a te örömödet látjuk, a te igádat, melyről azt  
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mondtad, édes tud lenni annak, aki alázatosan és szelíd

szívvel követ téged. 

Bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy éberen virrasztva

várni, mint a példabeszédbeli okos szüzek, hanem bi-

zony olyanok vagyunk sokszor mint a balgák átalusszuk

érkezésedet, amikor közeledsz a felebarátban, a testi-

leg-lelkileg elesettben, a rászorulóban, legközelebbi

hozzátartozóinkban, kollégáinkban, munkatársainkban,

vezetőkben és beosztottakban. 

Bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy várni, mint a fele-

baráti szeretet tiszta szívű napszámosai, akik minden

reggel úgy indulnak el életük útjának: kinek a javára

akar küldeni ma engem a Jóság, s nem azzal, hogy kinek

a javából tudnék én hasznot húzni. 

Jöjj el hozzánk, hiszen te tudod a legjobban mekkora

szüksége van eltékozolt életünknek rád!

Jöjj el hozzánk és ismételd meg szívünkben első

eljöveteled titkát, a betlehemi éjszaka misztériumát! 

Jöjj el hozzánk és vedd el megfáradt lemondásainkat,

meggyökeresedett és ostoba szokásainkat, vedd el meg-

gyöngült akaratunk tétovaságát!

Jöjj el hozzánk és emelj fel bennünket, mint ahogy Za-

kariással és Erzsébettel tetted, amikor reménységet adtál

az életükbe!

Jöjj el hozzánk és add nekünk azt az édes terhet, téged-

magadat, mint ahogy a fiatal názáreti leánnyal Máriával

tetted, aki veled lett viselős! 

Jöjj el hozzánk és bocsásd ránk az igaz ember álmát,

ahogy Józseffel tetted, hogy elfeledjük csalódásainkat,

és igaz szívvel szolgálhassunk téged!

Jöjj el hozzánk és keresd meg szívünk betlehemi bar-

langját és szülessél meg életünkbe olyan gyöngéden,

mint világba jöttednek éjszakáján!

Jöjj el hozzánk 2012 ádventjén!

Programjainkról részletes információ található honla-

punkon: www.tordasrk.hu

November végén és December elején Adventhez

érkezve rendkívüli alkalmakat tartunk gyüle-

kezetünkben, melyre szeretettel hívunk minden

érdeklődőt. November utolsó napjaiban esténként 18

órától hitmélyítő alkalmakon készülünk együtt az ün-

nepekre, december 1-jén 9 órától tartjuk  a gyermekek-

számára a már hagyományos adventi játszóházat, mely

során adventi-karácsonyi díszek készülnek, ezzel egy

időben az ifjabbak és a felnőttek adventi koszorút,

ajtódíszt készíthetnek. Ennek helyszíne várhatóan az új

gyülekezeti ház egyik terme lesz. December 2-án pedig

úrvacsorás istentisztelettel kezdjük meg az adventi

vasárnapok sorát. Várunk minden kedves érdeklődőt a

gyülekezeti közösségbe!

Rendszeres alkalmaink:

Szerda 18 óra: Bibliakör (téma: Messiási próféciák az

Ószövetségben)

Péntek 19 óra: Péntek esti beszélgetések (kéthetente)

Szombat 16 óra: Konfi-Ifi

Vasárnap 9 óra: Gyermek-istentisztelet

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

Lelkészi Hivatal:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

Hivatali ügyelet: 

Hétfő: szabadnap

Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)

Csütörtök: látogatási nap

Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.30-

17.00)

Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni minden

lelki szolgálatra.

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Őszi hívogató
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A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI
Uniós támogatásból önkéntes program
az értelmi fogyatékos emberek társadalmi integrációjáért ……….

„Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik.”
(Zsidókhoz írt levél 10,37)

Adventi evangelizáció

a református gyülekezetben

November 29.-december 1.

(csütörtöktől szombatig) 

esténként 18 órától

hitmélyítő alkalmakat tartunk templomunkban

GONDOLATOK

A „MENNYEK ORSZÁGÁRÓL”

– AHOGYAN JÉZUS TANÍTOTT RÓLA

Igei tanítással szolgál közöttünk:

Sípos Aba Álmos

a Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség lelkipásztora

Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyülekezetünk közösségébe ezekre az estékre, 

és az azt követő vasárnapon,

December 2-án, 10 órakor kezdődő 

adventi úrvacsorás istentiszteletre.

A „JÖVŐT NEKIK IS” Alapítvány 18,2 millió forint támogatást nyert az „Önkéntesség

elterjesztése” című pályázaton az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-

ram keretében. Tordason, a Sport utca 4/1. szám alatt kialakítandó Önkéntes Pont nem

csak a tordasi otthonban, hanem a kistérségben, családban élő sérült embereket is segíti

az önkéntes munka népszerűsítésével, koordinálásával. 

A "JÖVŐT NEKIK IS" Alapítvány a Fővárosi Önkormányzat tordasi Értelmi Fogya-

tékosok Otthonában élő értelmileg sérült emberek életminőségének javítása céljával alakult 19 évvel ezelőtt. Az

Alapítvány a program megvalósításával  az önkéntes tevékenységek elterjedésének, fenntarthatóságának mo-

tiválását szeretné elérni érzékenyítő, ismeretterjesztő és rekreáló prog-ramok szervezésével. Ennek keretében

Önkéntes Pontot alakít ki. Nyílt napok szervezésével, kulturális, sport  és szabadidős események alkalmával

láthatóvá teszi az értelmileg sérült, halmozott fogyatékossággal élők értékeit. 

“Az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi in-

tegrációját segítő önkéntes tevékenységek népszerűsítő

programja Tordason.”
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A sportegyesület hírei

Októberi szüret…

XV. TORDAS KUPA     2012. október 6-7.

Statisztika:
Női egyes
7  induló,  körmérkőzés, 9 meccs 8 gémig pro-szett
Végeredmény: 
1. Örsi Anikó (Solt)
2. Szőke Éva  (Cegléd)  
3. Gőri Bella  (Budapest)

Junior  (45 év alatt):  

9 induló, 2 négyes csoportban,  mérkőzések 8 gémig

pro szettben

2  kiemelt versenyző,  20  mérkőzés

Tordasi versenyzők:   Nánási Dávid , Dobin Csaba,

Gyulai Ferenc, Gyulai Bence,  
Döntő:  Galgóczy Ákos – Nánási Dávid     7/6  6/2

Felhívja a figyelmet azon területekre, melyeken az önkéntes tevékenységek befogadása  segíti a fogyatékossággal

élők életminőségének emelését, társadalmi beilleszkedésüket, esélyeik megnövekedését. A program alkalmával

272 fő intézményben, 32 fő környékben  élő sérült ember számára nyújt segítséget. Az önkéntes mozgalomba

bekapcsolódók (150 fő önkéntes!)  új ismeretekhez jutnak, rekreációs prog-ramok részesei lehetnek a gánti

Fecskepalotában, példáját nyújthatják a társadalmi felelősségvállalás gyakor-lati megvalósításának.

Az események nyomon követhetők, bővebb információk találhatók  a www.jovotnekikis oldalon.

Kapcsolat: +36 30 466 5394

Email: onkentespont@jovotnekikis.

Eisenbacher Imréné, a kuratórium elnöke

JUDO - CSELGÁNCS

Szakosztályunk dicsőséglistája  három bronzéremmel

gyarapodott .

Október 13.-án Ikrényben (Győr-Moson- Sopron

megye), a Diák „B”korcsoportnak megrendezett orszá-

gos bajnokságon, szakosztályunk kiváló versenyzője

Kleman Noémi bronzérmet nyert.

Két fiatalabb versenyzőnk Bagdi Réka és Landenberger

Ábel a Kecskeméten megrendezett ”Zsoldos Zsolt em-

lékversenyen” szintén harmadik helyezést értek el.

Szakosztályunk nevében gratulálunk az elért ered-

ményekhez. 

Kalamár Domokos testnevelő / edző
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Junior végeredmény:

1.Galgóczy Ákos (Agárd)   

2. Nánási Dávid   (Tordas)

3. Jáger Zoltán és  (Pálhalma)            

Kardos Péter  (Páty)

Senior ( 45 év felett): 

10 induló,  2 ötös csoportban , mérkőzések  8 gémig

pro-szettben

23  mérkőzés 

Tordasi versenyzők:   Nánási Attila,  Tóth Gábor

Senior végeredmény:

1.Galgóczy Lajos  (Agárd)

2. Dobák Tamás   (Érd)

3.Povezsán Károly és   (Budapest)                

Pásty Mihály   (Kalocsa)

Páros :

7  induló  páros,  döntő mérkőzés 8 gémig 

Döntő:  

Tordasi versenyzők:   Nánási Dávid/Kardos Péter,

Nánási Attila/Tóth Gábor, Paál Péter/Paál Gergely,

Ádám István /Zoltán György

Végeredmény: A döntő nem került lejátszásra  mert az

ellenfél nem állt ki 

1. /Nánási Dávid/ Kardos Péter   

Tordas                                  

Versenybíró Fehér Sándor   Martonvásár

Az októberi hajnali harmat ideális pályákat készített a hagyományos, immár tizenötödik alkalommal megrendezett

TORDAS KUPA amatőr versenyünkre. A pályákat csak délben kellet fellocsolni és a vonalak is bírták a szezonzáró

verseny megpróbáltatásait.

Az 1998-ban birtokba vett klubház patinája sem kopott meg az évek során , elismerő pillantások kísérték mind a

külsőt és belsőt a nevezés során azok részéről, akik nem jártak még Tordason teniszezni. 

Több mint huszonöten neveztek versenyünkre. A családias jelleg maradt a régi, a mérkőzések végig sportszerűen

zajlottak. Nem volt ritka az egy órahosszánál is tovább tartó meccs, ebben a női mezőny is kivette a részét. Tordasi

és gyúrói versenyzők mellett érkeztek Soltról, Ceglédről,  Dunaújvárosból, Kalo-csáról, Agárdról, Érdről és

Budapestről is résztvevők.

Az időjárás ismét igazolta, hogy bölcs döntés volt a verseny időpontját augusztus utolsó szombatjáról áthelyezni.

Szép őszi napsütésben, ideális szüretelő-teniszező időben kezdődtek a mérkőzések. Egy óra körül általában min-

denki túl volt egy-egy meccsen,     fogytak az ásványvizek  és késő délutánra a marhagulyás  szinte kiürült a má-

sodik bográcsból is.  

Kiemelkedően  küzdelmes és színvonalas játékot hozott a Galgóczy L –Povezsán K  9/8 senior és  a Jáger Z-

Nánási D  5/9  , ill. Hársfői P – Hernádi S 9/7 junior meccsek.

Élvezetes és látványos mérkőzésen dőlt el a női elsőség, ahol Örsi Anikó /Solt/ diadalmaskodott  a nagyszerűen

játszó Szőke Éva /Cegléd/  ellen. Időnként még a lelkes tordasi focidrukkerek is átpártoltak a teniszre.

Este hat körül értek véget a női döntő, senior, junior  elődöntők, másnapra már csak a senior és  junior döntő

mérkőzés maradt hátra.  A páros döntőket sajnos nem tudtuk lejátszani az egyéni mérkőzések elhúzódása és a

váratlan személyes elfoglaltságok miatt.

Szombat:

Vasárnap:

Agárdról érkezett apa és fia, Galgóczy Lajos és Ákos, hogy döntőt játszanak Tordason . Ehhez a tizenöt éves Gal-

góczy Ákosnak előbb le kellet győznie a korábbi győztest, Jáger Zoltánt. Közel egy órás mérkőzésen ez sikerült.

Így fordulhatott elő, hogy  apa és fia játszott két szomszédos pályán egy időben döntőt. 

A senior döntőt Galgóczy Lajos magabiztosan nyerte a korábbi győztes, Dobák Tamás ellen.
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A másik pályán az első szettben tie break döntött, miközben egy húr is elpattant az utolsó poén közben. A második

szettben a tordasi Nánási Dávid mindent megtett, hogy megfordítsa a mérkőzést, de  2-2 után már nem tudott

gémet nyerni. Egyébként Nánási Dávid nyert  tizenöt éves korában Tordas Kupát, most fiatal ellenfele tapasztalhatta

meg a győzelmet ennyi idősen kis falunkban.

A győztesek erőfeszítéseit értékes vacsora meghívásokkal honorálta  a sportszerető támogatói kör. 

Gratulálunk a győzteseknek !

Ne felejtsék el: 2013. október első szombatján 

XVI. Tordas Kupa  !

A verseny támogatói :  

BOSNYÁK LOVARDA      -    Díjazás

Boglya Csárda Sukoró         -   Díjazás

VIKI ABC  Tordas               -   Díjazás

Hangya Kávézó                   -   Díjazás

GYÖRGYI ABC                  -   Élelmezés

MEDITAX-TORDAS KFT  –  Díjazás, élelmezés

Képes beszámoló  a facebook   „tordasteniszklub”  oldalon.                                   
Tóth Gábor

Programok
2012. december 6-án, 18. óra

Ismét kertbarátok klubja a Teremtőkertben. 

A beszélgetést vezeti: Takács Edina 

A részvétel ingyenes.

Sérelmek a pszichiátrián

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichi-

átriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha

tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexu-

ális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),

írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az

alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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A RENDŐRSÉG HÍREI

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások a téli átállással kapcsolatban

A Gárdonyi Rendőrkapitányság a következő taná-csokkal ezúton nyújt segítséget a téli közlekedésre való tudatos

felkészüléshez: 

A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági beren-

dezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése.

A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő,

a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a

tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor

esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót,

érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni. A csúszós, jeges utakon való biztonságos köz-

lekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abron-csokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A  nyári

gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással ren-

delkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony

hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal

vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak.

Téli gumival rövidebb a fékút is. A téli gumikkal kap-csolatban néha elhangzik, hogy azok drágák, ezért egyes

szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négyévszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényege-

sen jobb, mint a nyári abroncs.

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális

fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű

kormányozhatatlanná válhat, és könnyen ki-csúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az

autót, majd szakaszosan fékezzünk.

Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat,

és a gépkocsivezető éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik

az útról.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melynek feltételét és levételét érdemes

még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Hóláncot csak havas, jeges úton

szabad használni.

A kerékpárt használók is óvatosabban közlekedjenek!

A két kerék könnyebben megcsúszik, mint a négy!

Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén),

rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.

Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is,

amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával mini-málisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritiku-

sabb téli időszakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván

a Gárdonyi Rendőrkapitányság!
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Portrésorozatot készítek az itt élő 25 év feletti Nőkről.

Az ötlet könnyen adta magát, hiszen én is itt élek, fotó-

zom és mindig is az emberek, arcok megörökítése állt

hozzám a legközelebb. A portréfotózás minden esetben

különleges és nagyon személyes találkozást jelent a

fotós és a modell számára egyaránt. Az emberek nem

csak a házukba, a személyes életterükbe engednek be,

de bizalmat is szavaznak nekem, szeretettel fogadnak

és megengedik, hogy még beljebb lépjek, aztán még egy

pár lépéssel beljebb. Egy jó portré elkészítéséhez

ugyanis szívből érkező őszinteségre van szükség, egy

ellazult pillanatra és olyan tekintetekre, amelyek

valóban elárulnak valami nagyon fontosat a hor-

dozójukról. Nagy ajándéknak és megtiszteltetésnek 

érzem, amikor létrejön az a bensőséges légkör, ami

lehetővé teszi számomra, hogy ne csak egy szempár,

hanem valóban a lélek tükröződjön vissza az elkészült

fotókról. A 25 és125 év közötti korosztályt azért válasz-

tottam, mert minél idősebb valaki, annál többet tapasz-

talt és annál többet árul el a tekintete róla, az egész

életéről. Nagyon élvezem a munkát, ez abból is látszik,

hogy mindig túl sok képet készítek a tervezetthez

képest. 

A fotózást ingyen vállalom el és két fotót küldök át

ajándékként színesben és fekete-fehérben, ezeket én

választom ki. Aki beleegyezik, annak a fotója felkerül

a facebook oldalamon található "Tordasi Nők.." című

albumba. A többi elkészült képet lekicsinyített nézőkép

formájában küldöm át mindenkinek, ebből 1000 Ft/db

áron lehet rendelni nagyméretű, retusált digitális képet.

Az egész "dolog" tehát semmilyen kötelezettséggel nem

jár. 

Fontos tudnivaló, hogy pózolni nem kell és tartani sem

a fotózástól, a ruha legyen kényelmes és a fej legyen

rendben (értem ezalatt a hajmosást és aki csak teheti,

egy kis sminket is). 

Terveim szerint legalább 100 Nőt szeretnék lefotózni az

elkövetkező hónapokban. A jelentkezések folyamatosan

érkeznek, szépen lassan eljutok mindenkihez. A telefon-

számom: 70-933-6836, nagyon szívesem veszem a

hívásokat és adok időpontot mindenkinek. Kérek min-

denkit, hogy gondoljon az itt élő idős rokonaira is,

hiszen róluk nemigen készülnek fotók és érdemes ki-

használni ezt a lehetőséget.

Mivel a fotókra, illetve egymásra reményeim szerint

sokan kíváncsiak lesznek, ezért tervezem a fotók kiál-

lítását Tordason azzal a céllal, hogy az ott megforduló

érdeklődők közül, aki csak tud, adakozzon az óvoda

számára, hogy végre le lehessen árnyékolni az udvart a

kicsiknek. Ez azonban egyelőre még csak egy ötlet,

mivel a képek előhívása nagyon sokba kerül. A sorozat

célja tehát nem a végeredmény, hanem maga a

munkafolyamat és mindaz, amit ez jelent számomra,

tapasztalatszerzésben, örömben és nem utolsósorban a

magam népszerűsítésében. 

Köszönöm előre is mindenkinek, aki jelentkezik nálam

és köszönöm az eddigi hölgyeknek is a nagyon jó

hangulatú fotózásokat!

Kenéz Kíra

Kedves tordasi Nők!
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A történeti Brunszvik Kastélypark

degradált élőhelyeinek rekonstrukciója

Sajtó nyilvános projektzáró rendezvény

Örömmel értesítjük, hogy a Brunszvik Kastély-

park rekonstrukciós munkálatai sikerrel

befejeződtek. A kivitelezés során megtörtént a

tó és a mellékvizeinek kotrása, tisztítása, a

műtárgyak,zsilipek helyreállítása, az idős fák

megóvása és kezelése.

A csatornák rekonstrukciójával és az iszapta-

lanítással elérhetővé vált a tó vízminőségének

jelentős javulása, növekedett a víz oxigéntar-

talma és visszaállt a biológiai egyensúly.

Az elvégzett munka eredményeit egy sajtó nyilvános projektzáró rendezvény keretein

belül szeretnénk bemutatni, ezzel megköszönve minden közreműködnek és támo-

gatónak, hogy segítették munkánkat.

Helyszín: MTA Agrártudományi Kutatóközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. Főépület, V. előadó terem

Időpont: 2012. november 26. (hétfő) 10.30 óra

A projektzáró rendezvényt Bedő Zoltán, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

főigazgatója nyitja meg. Lévai Ferenc, az Aranyponty Kft. ügyvezető igazgatója a tó

és mellékvizeinek tisztítási és kotrási munkálatait, Lukács László, a Garden Kertészeti

és Erdészeti szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a történelmi park idős fáinak

megóvásával kapcsolatos kivitelezési folyamatot mutatja be.

Az eseményen rövid séta keretében megtekinthetik a megújult kastélyparkot.

A rendezvényre, valamint az azt követő fogadásra ezúton tisztelettel meghívom.

Részvételi szándékát kérem, 2012. november 21-ig, jelezze a 0622/569-597-es tele-

fonszámon vagy a timar.nora@agrar.mta.hu email címen.

Bedő Zoltán főigazgató 

MEGHÍVÓ



tordasi kisbíró 2012. November a tordasi önkormányzat lapja

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 5-ig.

Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22/311-325

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

06 20/390-15-05

Védőnő: 06 30/312-76-72

Gyermekorvos: (Martonvásár) 

06 22/460-637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár: (Martonvásár) 

06 22/460-019 

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 

06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 

(42-es m.); 06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal: 

06 22/467-502

Csatorna üzemzavar bejelentés:

06 20/852-0352, 06-20-852-03-

52 

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/424-242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80/203-895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22/460-081

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

AUTOSULI
/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.

13-0309-07/

„A” „B” „C” „E” 
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás   
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /

Vezetés .:  Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint 
Fizetés  .:  Több részletben
E-mail  .:  autosuli@citromail.hu
Mobil   .:   06309/11-20-79 / Pál Péter / 

Fülakupunktúrás Addiktológus,
Természetgyógyász,         
Masszázs  terapeuta

Tóth  Gáborné 
Tordas,

Somogyi B u.16

Időpont egyeztetés
Tel :06-30-268-58-43,

06-22-467-650 
Rendelési idő:

Hétfő,Kedd  9-11-ig
Szerda,Csütörtök,
Péntek 17-19-ig

ELADÓ TELEK!

Eladó a Spotpálya bejáratától
balra eső 150 m2-es ipari

terület a telekre tervezett épület
tervrajzával együtt. Csatorna

bevezetve, víz és villany
előkészítve. 

Érdeklődni lehet a  
70/466-8528-as és a 

30/388-0927-es 
telefonszámon.


