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Kedves Tordasiak!

Hangya Hírek

1713. március 6-án kelt levelében
Sajnovics Mátyás úrbéri szerződést
kötött Varga Lőrinccel, Juhász
Istvánnal és több társával a nemes
Fejér vármegyében lévő Kálozi és
Tordasi pusztáinak megszállásáról
a következő feltételekkel: ...
(Folytatás a 2.oldalon)

A délután folytatásaként az Évkerék Társulat előadásában ismerhettük meg Zöld Péter meséjét, a
helyi gyermekek közreműködésével. Ezt követően a Sparking
zenekar dixieland-es, jazz-es
hangzását élvezhette aki ellátogatott a Sportpályára.
(Folytatás a 4. oldalon)

Piaci hírek
2013-ban pedig az országos Talentométer – fiatal magyar borász
versenyen két borral három díjat is
besöpört Kalmár Gergő borászunk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szalai Borbála:
Legyen öröm a tanulás!
Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengőbongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek, Ma, amikor
útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!

Szeptember
A minap éppen akkor toppantam
be egy kedves ismerős család nappalijába, étkezőjébe, miközben az
asztalnál ülve füzeteket csomagoltak. Ebben a családban tizenkét gyermek él, akik közül, ha
jól számolom tíz iskolás korú.
(Folytatás a 10. oldalon)

XXV. évfolyam 8. szám

P ro g ra m o k
szeptember 21.
Hangya napok
október 1.
Idősek világnapja
október 5.
Piac
október 12.
Szüreti felvonulás és Bál
október 23.
Emlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcra
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ÖNKORMÁNYZATI H ÍREK

KEDVES TORDASIAK!
Országunk alapítását jöttünk ünnepelni azon a napon melyet a
település a legfontosabbnak tartott
és a falu napjává tett. De idén
különös jelentősége van az ünneplésnek. 300 éve, hogy a török
által elpusztított Tordason újra indult az élet. Így a mai napon
településünk újraalapításáról és az
azt követő időszakról emlékezünk.
1713. március 6-án kelt levelében
Sajnovics Mátyás úrbéri szerződést
kötött Varga Lőrinccel, Juhász
Istvánnal és több társával a nemes
Fejér vármegyében lévő Kálozi és
Tordasi pusztáinak megszállásáról a
következő feltételekkel:
- a szőlőhegyen hat esztendeig adómentességet kapnak, azon felül
pedig a szüretkor minden kilencedik
akó mustot kell leadniuk
- három esztendeig szabadon élhetnek, nem kell adózniuk, nem tartoznak se robottal sem dézsmával.
Ennek letelte után a marhás emberek marhájukkal húsz napot, a
gyalogok tizenkét napot tartoznak
szolgálni az esztendő négy részében
elosztva
- a segítségükkel a földesúr épít
nekik egy malmot, melynek, ha a
fele költségét kifizetik, egy-egy harmada a falué, az Övé és a molnáré
lesz és a későbbiekben a falunak kell
karbantartani
- a kocsma a lakosságé lesz
- mindenféle vetésből és haszonból
kilencedet fizetnek
- megígéri, hogy amíg nem kell
fizetniük, addig a megyének sem
tartoznak fizetni
- vallásuknak megfelelő prédikátort
szabadon tarthatnak

- a mészárszék is a falué, de a
marhanyelvet oda kell adni a
földesúrnak
- a molnárnak a szántásból és
vetésből nem kell kilencedet adni,
ellenben gondját kell viselnie a malomnak és az uraság majorépítésében is a mestersége szerint
segítenie kell.
Ezekkel a feltételekkel megtelepedtek az első családok, elkezdődött
a falu újjáépítése, a mai Szabadság u.
középső és alsó szakaszán a
temetőig. Pontos létszámot erről az
időről nem tudunk, de 1715-ben
már 25 adófizetője volt a településnek, melyből 10 jobbágy, 11 zsellér
és 4 nincstelen. Számuk 1720-ra 18ra csökkent. Az első telepesek a
fennmaradt levelek alapján Pálffy
gróf birtokáról, Pozsony megyéből
jöttek. Így ír erről az időszakról dr
Wünscher Frigyes a Tordas
könyvben: „A korhoz mért életmódok közül a jobbikat élték.
Gazdálkodásuk ezen az istenáldotta
földön sokoldalú lehetett. A kaszás
rétek jó szénát termettek, a vizes
részek még nyáron is jó legelőt
adtak, a kis patak malmot hajtott,
húst is bőségesen ettek, a mészárszék üzemben volt. Sajnovics,
mint jó gazda módot adott a szőlő
telepítésére is.”
1728-ban a földesurak egyezkedései
miatt a falu elvesztette földjeinek a
felét, a terheik azonban megmaradtak. Emiatt többször panasszal fordultak a nemes vármegyéhez.
1744-ben újabb kedvező úrbéri
szerződést kötöttek, mely sajnos
csak 4 évig volt érvényben, így a
földek ismételt elvesztése után
megint szükségbe jutottak. Súlyosbította a helyzetüket, hogy a
döghalál elpusztította jószágállományukat. Sokan meghaltak, vagy
elmentek. Többször is vitáztak a
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földesurakkal a földek bérbeadásának terhein, sőt perre is mentek,
melyet elvesztettek.
1769-ben az úrbér országos szabá-

lyozása miatt megegyeztek. Ekkor
40 szabad jobbágy élt Tordason 10
lakóval. A megbékélés, a nyugodt
munka, a gyarapodás időszaka
következett kisebb nehézségekkel, a
jobbágyság 1848-as megszűnéséig.
1731 körül egy kis katolikus
kápolna épült vályogból, az akkori
magtárral egy fedél alá. A mai templom alapkövét 1758-ban helyezték
el és 1760-ban szentelték fel.
Az evangélikusok 1790-ben építették fel a templomukat.
Sajnos a nehézségeken felül 1739ben pestisjárvány, közel 100 évre rá
1831-ben kolera is tizedelte az itt
élőket. 1733-ban hatalmas tűzvész
pusztított, melyben minden korábbi
nyom, írásos emlék elpusztult.
1767-ben 20 ember háza égett le, elpusztult az evangélikus templom, az
iskola és a lelkész minden vagyona,
könyvtára. 1838-ban és 1842-ben
jégeső vert el az egész határt, még
magot is pénzen kellett vásárolniuk.

a tordasi önkormányzat lapja

Mindezek ellenére folytatódott az
élet, épültek a házak és nem
hagyták, hogy bármi is megállítsa a
fejlődést. 1869-ben már 1004
lakosa van Tordasnak, mely a
századfordulóra
1400
fölé
emelkedett, de 1941-re visszaesett
1200 körülire.
A mai napon gondoljunk őseinkre,
akik újraélesztették településünket.
Akik sokat dolgoztak, szenvedtek
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azért, hogy ma itt élhessünk, ebben
a szép faluban. Nem a televízió, az
internet, a plázák és a mértéktelen
fogyasztás határozta meg az
életüket, hanem a természettel, a
többiekkel való együttélés. Az életmódjukból fakadóan jobban, többet
figyeltek a másikra, közösségben
élték az életüket és a bajban is csak
főleg egymásra számíthattak.

Tovább folyik a patakpart
rendezése

tordasi kisbíró

Az újratelepítés 300 éves évfordulója miatt a következő egy évet
annak szenteljük, hogy jobban
megismerjük múltunkat, településünket, és elődeinket. Rendezvényeinken, programjainkon, és
az iskolában emlékezni fogunk
életükre, munkájukra, hitükre és kitartásukra.
Juhász Csaba polgármester augusztus 20-án elhangzott beszéde

PIACI
HÍREK

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság segítségével sikerült a Szent László patak, futballpálya mellett lévő 150
m-es szakaszának, az iskola felőli mederfalát rendezni.
Így az önkormányzat karbantartó brigádja könnyebben
tudja a patak területét gondozni, ligetessé alakítani.
Köszönjük a segítséget!

Most a Vabrik Pincészet mutatkozik be a piaci árusok
közül. Boraikat megvásárolni, megkóstolni is lehet a
következő piaci napon október 5-én.
Pincészetünk az Etyek-Budai borvidéken, Kajászón található. A borászatot Vabrik Ferenc ügyvezető és Kalmár
Gergő borász alapította 2011-ben.
A borászatunk már az első évjáratával nagy sikert ért el
a helyi borversenyen: hét nevezett borunk közül öt
arany-, kettő ezüstérmet kapott az Etyeki Hegyközségi
megmérettetésen.
2013-ban pedig az országos Talentométer – fiatal magyar borász versenyen két borral három díjat is
besöpört Kalmár Gergő borászunk.
A fiatal, alig hároméves pincészet borait egyre több
helyre juttatjuk el köszönhetően a versenyeken elért
eredményeknek és annak a gondos, szaktudással megalapozott munkának, amivel Gergő irányítja a pincében
zajló munkát.
Borainkat megvásárolhatják helyben vagy a forgalmazóinknál.
A következő években még jobb borokat szeretnénk
készíteni, és azt elérni, hogy minél többen fedeznék fel
Kajászó és a Váli-völgy szépségeit. A pincészetünkbe
érkezőket nem csak borokkal, hanem kemencés és
egytálételekkel várjuk.
A hozzánk látogatók sétálhatnak egy nagyot a kastély
feletti ősparkban, vagy kilovagolhatnak akár a szőlőnkbe
is, hiszen Kajászó egy valódi lovasbirodalom, a
települést számos lovarda veszi körül, ahol akár lovasoktatásra is lehetőség van. Három hektáros ősparkunkban
kiépített paintball pálya is található, ahol bejelentkezés
után várjuk vendégeinket.

Üdvözlettel:
Juhász Csabapolgármester

Köszönjük Mindenkinek,
aki időben befizette az adóját!
BABA - MAMA RUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE
megunt, kinőtt játékok adása- vétele, cseréje
2013.OKTÓBER 19 (szombat) 9:00 - 11:00-ig
A HANGYA Művelődési Házban
Jelentkezni: Nagyné Schubert Réka védőnőnél
lehet a 30/312-76-72-es telelefonszámon.
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Susán Péter bűvész műsora közben már egyre baljósabban fújt a szél, de reménykedtünk, hogy az esti tűzijáték
időpontjára alábbhagy. Az esti mulatságot a Cow Air
zenekar indította, akiknek nem szegte kedvüket sem az
időjárás, sem a határozottan családias létszámú közönség. Sajnálatos módon a tűzijátékot le kellett mondani
az erős szél miatt, viszont ami késik, az nem múlik,
szeptember 21-én a Hangya nap keretein belül bepótoljuk! Az estét a Roy és Ádám Trió koncertje zárta. Az a
maroknyi közönség aki megtisztelte őket figyelmükkel,
láthatóan jól szórakozott. Ezúton szeretnék még egyszer

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Falunap 20án
Idén huszonnegyedszer került megrendezésre falunapunk Szent István ünnepén. Ünnepi szent misével indult
a program, amit a hagyományos kenyérszentelés
követett a Sajnovics téri parkban. A katolikus egyház
részéről Dr. Hankovszky Béla atya áldotta meg az ünnepi
kenyeret, majd a református egyház képviseletében
Kádár Ferenc tiszteletes úr szolgált rövid igehirdetéssel.
A délelőtti programot követően, fél négykor folytatódott
a rendezvény. Rendszeresen visszatérő vendégeink, a
Martonvásári Fúvószenekar indította a délutántól késő
estig tartó műsort.
Koncertjük után Juhász Csaba polgármester úr ünnepi
köszöntője következett. A délután folytatásaként az Évkerék Társulat előadásában ismerhettük meg Zöld Péter
meséjét, a helyi gyermekek aktív résztvételével.
Ezt követően a Sparking zenekar dixieland-es, jazz-es
hangzását élvezhette aki ellátogatott a Sportpályára.

köszönetet mondani mindenkinek, aki fizikailag, vagy
anyagilag támogatta a rendezvény létrejöttét.
Reméljük legközelebb az időjárás is nekünk kedvez
majd!
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Szeptember 30-án a Népmese napját ünnepeljük, az
előre meghirdetett rajzpályázat eredményét is itt hirdetjük ki.
Október 1-jén ünnepeljük a Zene Világnapját.
Ebben az évben is készülünk az Idősek Napján a szépkorúak köszöntésére.
Október 6-án méltó módon emlékezünk az aradi vértanúkra, illetve október 23-án ünnepi műsorral
készülünk a az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére.
Művészetis diákjaink Bonyhádon Népzenei Találkozón
vesznek részt.
Szeretettel várjuk Kisteleki Zoltán előadóművészt, aki
minden évben a kicsiket kedves mesejátékával lepi meg.
Szeretnék köszönetet mondani Solymos Tamás Géza
festőművész Úrnak, aki a nyár folyamán megjelent saját
mesekönyvét a könyvtárnak és az óvodának adományozta. Sok sikert kívánunk és várjuk a sorozat folytatását.
Jó munkát, sok sikert kívánunk minden kedves
diákunknak.
Somfai Sándorné

I SKOLAI H ÍREK

Iskolánk nevében szeretettel köszöntök minden kedves
olvasót a 2013/2014-es tanév kezdetén.
Ismét becsengettek, elmúlt a nyár, vele a gondtalan és
önfeledt napok, ismét munkára hívogat minket a
csengőszó.
Szeretettel köszöntjük és fogadjuk az intézményben a
kicsi első osztályosokat, kívánjuk, hogy minél hamarabb
második otthonuknak érezzék az iskolát.
Szeretettel köszöntjük a Gyúróról érkező új diákokat, s
nem utolsóként a 8.osztályos, végzős tanítványainkat.
Kívánunk kitartást, szorgalmat és erőt valamennyi diáknak, és kívánom mindezt a kedves szülőknek is.
Az új tanév új törvényi rendelkezéseket is hozott magával, ezért már az első héten megtartottuk a szülői
értekezleteket, hogy az ott megbeszéltek értelmében haladhasson tovább a tanítás. Új rendelkezés a diákok 16
óráig való kötelező benntartózkodása az intézményben.
Természetesen szülői kérelemre ez alól felmentést
kaphatnak az érintett diákok.
Ezt a tanévet négy évfolyamon is párhuzamos osztályokkal indítottuk. Örvendetes ez, természetesen így
felmerül az osztályok elhelyezésének problémája. Kérjük a kedves szülők megértését és türelmét,
remélhetőleg az iskolabővítés megoldja majd ezen problémánkat. Szerencsére az a tapasztalatunk, hogy gyermekeink jól érzik magukat így is, ez a legfontosabb az ő
életükben.
Az iskolakezdés izgalmai után a hétköznapi élet
megszokott mindennapjait éljük. Elkezdődnek a délutáni foglalkozások, a szakkörök kínálta lehetőségek,
minden olyan foglalkozás, mely gyermekeink tehetségének gondozása érdekében történik.
A művészeti iskolában is kezdetét veszi az oktatás, az
első programok. Fellépés a Hagyományok Házában
szeptember 20-án, szüreti felvonulás és az azt követő
táncház szeptember 21-én a Hangyanapok rendezvényén.

Bokros Vendégh áz
Bokros Vendégház 8 férőhellyel, három szobájával,
nappalijával, két fürdőszobájával, felszerelt amerikai
konyhájával kiváló helyszín: családi kikapcsolódásra,
hétvégi pihenésre, nyaralásra, családi rendezvényekre,
baráti összejövetelekre, gyülekezeti és ifjúsági
programok lebonyolítására.
Szívesen állunk rendelkezésükre.
Akadálymentes és SZÉP kártya elfogadóhely!

Érdeklődni lehet: Bokros Anna +3620/8863257
Cím: Tordas, Vajda János u.2.
www.tordasivendeghaz.hu
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
XI. SZŰCS BÉLA TÁNCTÁBOR
tanszékvezető pedagógusai és Szabó Szilárd, Németh
Ildikó helyi táncoktatók.

Sikeresen zártuk a XI. „SZŰCS BÉLA” gyermek és ifjúsági
néptánc tábort, melyet 2013. aug. 27- 31. között rendeztünk meg.

Zeneoktatást iskolánk tanárai látták el: Kovács Márton
vonós hangszerek, Sasvári Bertalan népi furulya,
Fazekasné Domak Anikó citera, népi ének.
Egyéb programok:
Kiállítás, viselet bemutató: Németh Ildikó, Fazekasné
Domak Anikó
Esténként táncház Szabó Szilárd, Németh Ildikó
vezetésével,
Esti büfé: Simonné Bucsi Brigitta
Filmvetítés a Petőfi Művelődési Házban Dénes Zoltánnal
„A Szászcsávási banda”
Kézműves foglalkozások Kovács Erika vezetésével,
közreműködött Sármásy Zoltánné Marika

Széki magyar

Meghívott zenészek:
Magos zenekar Budapestről: Enyedi Ágnes, Soós Csaba,
Fekete Márton, Enyedi Tamás, Horváth Dávid és Hermann Mária

A táborban tanulók összlétszáma 50-55 fő volt. A létszám nagy része iskolánk tanulóiból tevődött össze, az
esti táncházakban 20-30 fővel szaporodott a táncolók,
muzsikálók, érdeklődők köre.
Minden szóbeszédet megelőzve, amit az aránylag kisebb
jelentkező létszámból következtet bárki, megjegyzendő,
hogy a 2013. évi nyári tánctáborok látogatottsága
arányát tekintve folyamatos létszám csökkenést mutatnak. Sok, több éve színvonalasan, kiválóan működő
tábor elmaradt a jelentkezések hiánya miatt pl. Szászcsáváson, Felvidéken „Szőttes” tábor… Mindezek okait
lehet boncolgatni, de kiemelendő, pozitív megállapítás,
hogy a tordasi táborunkban, a saját iskolánk gyermekei
tehetségük, alázatuk, tudásuk által nagyon magas színvonalon táncoltak, muzsikáltak a tábor egész ideje alatt.
A programokban maximálisan részt vettek. A hangulat
családias és egyben fegyelmezett volt. Büszkék vagyunk
tanítványainkra!

Iskolánk két gyermek zenekara esténként folyamatosan
muzsikált, koncertszerűen és tánc alá: a Gatyamadzag
zenekar, tagjai Turú András, Szilágyi Szabolcs, Kerényi
Tamás, Konczos Vince, Cselikovics János és a Tüzifa
népzenei együttes Sárossy Sarolta, Pásztor Dóra, Pápai
Áron, Fazekasné Domak Anikó
A tábor technikusa: Neuvert Kristóf
Petőfi Művelődési Ház, Cseh-Szombathy Balázs műv.ház
igazgató, állandó háttérként készenlétben állt, a
táborhoz szükséges tecnikai hátteret és a filmvetítés
helyszínét ők biztosították.

Az idei tánc, játék és zenei anyagokat a következő néprajzi területekről állítottuk össze: SZÉK (Erdélyi
Mezőség) és RÉTKÖZ (Felső-Tisza vidéke, Szatmár).
A kiírástól kicsit eltértünk, (nagysajói helyett széki táncokat tanítottunk) melynek elsősorban anyagi okai
voltak, az egyik táncos párt (Linzenbold Maximilián és
Szabó Rubinka) le kellett mondani a költségvetési hiány
miatt.
Néptáncot tanítottak Szilágyi Zsolt, Szilágyiné Újlaki
Marianna, a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola

BerciMarci bácsi és Marcsi
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Közérdekű információk:
A művészetoktatás a 2013-14. tanévben, az előző
tanévhez hasonlóan, a következő szakokat indítja:
klasszikus és népi furulya, citera, népi ének, népi ütős,
hegedű, brácsa, bőgő és néptánc. Személyi változás népi
furulya szakon várható.
Kérjük, a tanév folyamán folyamatosan figyeljék az
értesítéseket az iskola aulájában és a kis iskola hirdető
tábláin ill. a gyerekeknél írott személyes üzeneteket.
A térítési és tandíjak összege és a befizetés módja az
első félévben nem változik!
Első művészeti iskolás szülői értekezlet: szeptember 16.
18 óra a kisiskola tánctermében.
Első jelentős program: a Hagyományok Háza felkérésére
ismét bemutatjuk az „Este a Gyimesbe’ jártam…” c.
műsort, szeptember 20-án, Budapesten, pedagógusoknak szervezett nyílt napon.
Évfordulóink ez évben: 15 éves a Tordasi Pillikék néptánc csoport és 5 éves a Tüzifa népzenei együttes. Ez alkalomból december 13-án rendezünk egy találkozót,
gála műsort. Minden segítséget, ötletet szívesen fogadunk és várunk. Szeretnénk, ha minél több régi
tanítványunk eljönne, ha esetleg művészpályán van,
előadásával közreműködne a programokban.Szép
tanévet kívánunk, szeretettel várjuk a gyermekeket a
művészeti iskolába!

Házigazda: Cselikovics Herta a művészeti iskola titkára,
és a tanári karból Fersch Andrea, Sármásy Marika,
Horváth Györgyi, Németh Ildikó, Fazekasné Domak
Anikó, Szabó Szilárd, Hüber Erika.
Állandó segítség a gyerekek, szülők köréből: Pápai Áron,
Simonné Bucsi Brigitta, Fülöp Attila, Sebestyén Ákos,
Erdélyi Kristóf, Erdélyi Ferenc, Szilágyi Szabolcs, Tomai
Zita, Kerényi család, Turú család.
Támogatók: Tordas Község Önkormányzata, Tordasi
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Főv. Fogy. Otthona.
Természetben hozzájárultak a táborhoz: süteménnyel
Laboranovits Anita és Sugár Anna Lili szülei, Tóth Anikó
és Zita szülei, Búzás Erika, Erdélyi Rita, Pápai Áron
szülei, Boldizsár Botond, Kolos szülők szőlővel és Barbarics szülők pénz adománnyal.
A köszönet kifejezésére nem lehet szavakat találni,
hiszen ha jól meggondoljuk, a háttérben napi szinten
10-20 ember biztosította munkájával a zökkenőmentes
lebonyolítást. Fő célunk a néptáncon, népzenén, népi
mesterségek megismerésén keresztül a gyerekek
élményhez juttatása, motiváció értékeink tiszteletére,
megőrzésére.
A tábort záró gálaműsor kirobbanó hangulatú volt,
melyet idén a tornateremben rendeztünk meg. A Magos
zenekar koncertjével indult a műsor, rétközi játékokat,
táncokat, széki táncokat mutattak be a táborlakók
pedagógussaikkal. Jászsági muzsikát adtak elő a Tüzifások, Násztor Eszter rimóci dalokat énekelt, Sasvári
Bertalan és Fazekasné Domak Anikó gyimesi lassú és
sebes magyarost játszottak. Méltóan emlékeztünk meg
Dr. Halmos Béla népzenészről, ki a hetvenes években induló „táncház” módszer alapító muzsikusa, értelmi
szerzője volt, egyetemi tanár. A gyerekekkel megtanultuk az „Elmegyek, elmegyek…” c. széki lassú dalt, melyet
mély átéléssel tolmácsoltak a gyerekek a közönség felé.
Egy szép záró táncházi mulatsággal búcsúztunk el
egymástól.

Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B. §-a alapján a Községháza hirdetőtábláján
megjelent a 90 napot meghaladó tartozással
rendelkező, 100 ezer forintot elérő adózók listája."
Köszönettel: Matota Kornél

Tábor végén mindig megtervezzük a következő év táncanyagát: idén nem táncanyagot, hanem korosztályt
jelöltünk meg, óvodás-kisiskolás és „senior” felnőtt korúaknak szeretnénk tábort szervezni, ami országos
szinten hiányt pótol.

2012-ben a Bábel Alapítvány Adó 1%
felajánlásból 221.500,- forint támogatást
kapott. Az összeget az alapítvány az
alábbi célokra használta fel:

Reméljük lelki és szellemi téren megerősödve érezte
magát minden résztvevő fiatal, pedagógus, szervező.
A tábort végig fotózta Fersch Andrea tanárnő, ezekből a
képekből láthatnak ízelítőt.

8

Művészeti iskola támogatása

100 000,- Ft

Kreatív napközis tábor támogatása

121 500,- Ft
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zongoraművész regényét. Eltökélt kutatómunka, kitartó
nyomozás után szenvedélyes életírás született, melyben
egy huszadik századi utazót látunk, aki hol szapora, hol
bizonytalan lépéseivel egyre közelebb kerül a világhoz
és önmagához. Aztán világossá válik, hogy két utazóval
van dolgunk. Hiszen a szerző, az Életrajzoló útját is
végigkövethetjük Bartókhoz. És önmagához. Ennek a
regényírói elgondolásnak köszönhető, hogy a mű mindvégig izgalmas módon kapcsolódik a jelenhez, a ma
Magyarországához. És a 21. század egyik alapkérdéséhez: hogy mit jelent bartóki módon magyarnak
és művésznek lenni? Temesi Ferenc regénye nem
csupán felveti, de meg is válaszolja ezeket a kérdéseket.
Temesi Ferenc Bartókja a külső és belső utak
szövevényes regénye.
További címek kedvcsinálónak:
Joe Abercrombie: A penge maga
Luis Miguel Rocha: Az utolsó pápa
Naomi Alderman: A rabbi meg a lánya
Dina Mcmillan: De hiszen azt mondja, hogy szeret!
Mörk Leonóra: Az utolérhetetlen Mr. York
A magyar úri család konyhája
Gundel Károly: A vendéglátás művészete

HÍREK

Kedves Olvasók!
Véget ért a szünet, és a nyárra kikölcsönzött könyvek is
„elfogytak” otthon – mondták azok az olvasók, akik augusztus végén ellátogattak a könyvtárba.
Szerencsére van utánpótlás, hiszen több kedves olvasó
felajánlásával 105 darab kötettel gyarapodott az állomány. Ezek legtöbbje új, és a gyerekkönyvtől a krimin
keresztül az irodalmi ritkaságig remélhetőleg sokféle
olvasói igényt kielégítenek. Először ezek közül ajánlanék, és elsőként Tóth Olga Csupasz nyulak című
könyvét. Felkavaró, elgondolkodtató regénye a hatvanas
évek Magyarországáról szól, anya és lánya(i) viszonyáról, a nővé érés és az anyává válás megéléséről.
Családi sérelmekről és kegyetlenségekről, a kitörés
lehetőségéről és lehetetlenségéről. Érdekesség, hogy a
szerző elismert szociológus, a család változásait, a férfiak és nők társadalmi helyzetét, a családon belüli
erőszak megnyilvánulásait kutatja. Számos tudományos
publikáció után ez az első regénye.
Temesi Ferenc negyven évvel ezelőtt határozta el, hogy
megírja Bartók Béla, a világhírű magyar zeneszerző és

A következő lapszámig további új kötetekkel bővül majd
az állomány, természetesen az olvasói igények (kicsiké
és nagyoké) figyelembevételével.
Érdemes lesz tehát benézni, szeretettel várok mindenkit
a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

AUTOSULI

Köszönetnyilvánítás

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

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak akik
Varga Sándor temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, ezzel
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

„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 /
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M E S E VÁ R
HÍREK

Gondolatok
„Felhőbe rejti szép szemét,
aludni tér a nyár,
a strandföveny, a csúszdapark,
a part is néma már.”
Mentovics Éva
Véget ért a rövid vakáció és
szeptember 2.-án újra kitártuk Mesevár kapuit. Ez idő alatt sem
tétlenkedtünk, hiszen egy új fél csoporttal bővült óvodánk. A tornaszoba helyére került a Nyuszi
csoport, a földszinti egyik felnőtt
mosdó helyén pedig a gyermekmosdó került kialakításra. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat karbantartó brigádjának a
munkáját, az új függönyök, textíliák
pedig Báhidszki Balázsné Ilonka
néni és Bokros Ancsa keze munkáját
dicsérik, köszönjük. Az új Nyuszi
csoportban 12 kisgyermek kezdte
meg az óvodát, őket Farkas Istvánné
Erika néni és Benedekné Varga
Mónika dajka néni várta nagy
szeretettel. Új dolgozóink Völgyi
Boglárka a Csibe csoport óvó nénije
és Benedekné Varga Mónika a
Nyuszi csoport dajka nénije. Takaros
tiszta óvoda várta a gyermekeket,
köszönjük a dajka nénik odaadó
munkáját. Alighogy elkezdődött a
nevelési év máris készülhetünk a
Hangya vásárra, ahol újra meghirdetjük az Aranyhabverő versenyt, a
Népmese napjára és a hagyományos
Szüreti mulatságunkra.
A nyárra visszatekintve köszönjük a
szülőknek a sok gyümölcsöt, amit a
gyerekek pillanatok alatt belakmároztak és Kovács Attilának a
finom zamatos barackot.
Kívánok minden gyermeknek
élményekben gazdag nevelési évet.
Milichovszkiné Szalai Ilona

Szeptemberrel nemcsak a kedvenc
évszakom veszi kezdetét, de bizony
az iskola is sarkig tárja kapuit és a
frissen meszelt, díszített falak, jellegzetes tisztaság szaggal várják a
nebulókat. Még az iskola tiszta
ruhába öltözött, idehaza is kezdetét
vette a készülődés. Emma számtalanszor pakolta ki és ellenőrizte az
újonnan beszerzett iskolaszereit,
minden ki van e pipálva arról a
listáról amit Zsuzsa néni évzárókor
a bizonyítványba rejtett miszerint,
erre és erre lesz szükségünk a
következő tanévben. A nyári szünet
fura hatással van a gyerekekre. Két
hónap alatt növekednek akkorára,
hogy ha nem használódott volna el
a ruhájuk, akkor is újat kell beszerezni. Nincs ez másként a tornafelszereléssel sem, és aki ismeri
Emmámat, jól gondolja ha úgy gondolja, párszor előkerült már ez is,
hogy magára öltve pózoljon a tükör
előtt és vessen pár cigánykereket
benne.
Az újonnan beszerzett tanszereket
követi a csomagolás. A minap éppen
akkor toppantam be egy kedves
ismerős család nappalijába, étkezőjébe, miközben az asztalnál ülve
füzeteket csomagoltak. Ez a látvány
mindennapos volt gondolom minden olyan családnál, ahol iskolás
korú gyermek él, igen ám, de!
Ebben a családban tizenkét gyer10

mek él, akik közül, ha jól számolom
tíz iskolás korú. Éppen, az általános
iskolások füzetei voltak napirenden.
Sosem gondoltam bele, mi munka
lehet náluk az iskolakezdés. Most,
hogy az elmúlt órákban itt morgolódtam a fóliák tankönyvekre való
méretre vágásával hasított belém az
aznapi látvány. Náluk nem elég a
fólia, meg kell különböztetni címke
olvasgatása nélkül, melyik füzet kié.
És nyilván így volt, van ez ma is,
mikor hazaérkeztek az iskolából az
új tankönyvekkel. Mindenkinek más
és más csomagoló papírba kerülnek
a füzetei, könyvei. Lesz aki a piros
papírba csomagolt könyveket teszi a
táskájába, más a kékekbe vagy
zöldbe, autósba vagy virágosba
kerülteket. Földig hajolok előttük, és
már nem is utálkozom annyira azon
a pár könyvön ami még rám vár.
Kunsági Raffer Gabriella
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Rendszeres alkalmaink:
Minden vasárnap
10 órakor szentmise.
Péntekenként
18.00 órakor zsolozsma.
Programjainkról részletes
információ található
honlapunkon:
www.tordasrk.hu

Vasárnaponként 10 órakor szentmise - októberben Szűz Mária hónapjában, minden szentmise előtt
Rózsafűzért mondunk
Október 4én első pénteki szentmise19 órakor.
Október 8án kedden Szűz Mária
Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónájának főünnepén, szentmise 19 órakor
Október 26án szombaton délután
4 órakor bérmálási mise
Október 31én csütörtökön 17.30tól 18.30-ig gyóntatás
November 1én pénteken Mindenszentek ünnepén szentmise 19
órától. Mindenszentek ünnepe, ami
eddig csak tanácsolt ünnep volt, az
idei évtől bekerült a kötelező ünnepek közé
November 2án Halottak napja

Változások a hitoktatásban
Szeptembertől az iskolai hittant
Szilágyi Melinda martonvásári hitoktató tartja. Melinda Tordason
született (leánykori neve Bubálik
Melinda) és gyermekei megszületése előtt már tanított hittant
községünkben. Az első és az ötödik
évfolyamon a tanórák keretén belül
lesz a hitoktatás, a többi osztály hittanórái az előző évekhez hasonlóan
a tanórák után lesznek. Az elsőáldozásra és bérmálkozásra továbbra
is Varga Attila hitoktató készíti fel a
gyerekeket. A bérmálkozásra való
felkészítést vasárnaponként a szentmise után tartjuk11 órától a Sport
utcai közösségi házban.
Melinda a tordasi óvodában is tart
hittant ez év szeptemberétől. A hitoktatással kapcsolatban bármilyen
kérdésük van bátran forduljanak hitoktatóinkhoz vagy tegyék fel kérdéseiket a tordasrk@googlegroups.
com e-mail címen.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Cravero Csilla áldozatos és eredményes munkáját, amelyet az iskolai
hitoktatás keretében az elmúlt években végzett. Továbbra is számítunk
rá ministránsaink és az ifjúsági csoport vezetésében!
Egyházközösségi nyári tábor
2013
A hagyományoknak megfelelően
idén is táborba vonult egyházközségünk apraja és nagyja.
A hatnapos táborban közel 80-an
fordultak meg. További képeket és
élménybeszámolókat a tábor webnaplójában olvashatnak amely a
http://tordasrk01.blogspot.hu/
címen érhető el. Az alábbiakban
Salamon Saci élménybeszámolóját
idézzük:
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Tegnap éjjel hazaérvén a munkából
és még az autózás zaja nem hagyott
aludni, egyszer csak eszembe jutott
az iszkaszentgyörgyi tábor minden
apró csodája. Peregtek előttem a
képek és aztán lassacskán álomba
ringattak. Szeretném megosztani
Veletek, akik ott voltatok és akik
most nem lehettetek. A rengeteg
törődés és igyekezet, a jókedv,
amiben egymást részesítettük, azt
gondolom még sokszor megmelengeti szívünket. Rozsé atya és a tátott szájú gyerekek a vadászati
előadás közben valamint az esti "
Gumiarábikumos" nótázás a tűznél,
játék, megannyi kacagás. Az ebéd
alatti mese felolvasás, amihez az
első alkalom után a gyerkőcök,
hozták a könyvet Lázár Ervin hősei
történeteinek folytatásáért. András
lebilincselő előadásai az Apolló 13ról, a szemmel és távcsővel látható
égi világról és a nagylányokkal
titkosan szervezett bébiktől-nagypapákig összeállított csapatok izgalmas terep-akadályversenye, mindmind kedves, jó emlék. Felejthetetlen az éjszakai közös
hanyattfekvős hullócsillag nézés
is. Hertának és Jácint atyának
köszönhetően nagyon-nagyon jók
voltak az ételek, az egyik fiúcska,
anyukája pici szégyenkezésére azt
mondta a ragulevesre, hogy Ő
mindig ilyen finomat szeretne enni.
A szemünk előtt készültek Emese és
Marcsi vezetésével az apróbb és
nagyobb kezek nyomán a színes
kavicsok, a tábori viaszolt és festett
nagy zászló, mécsestartók konzervdobozból, mártott gyertyák. És látogatóink elkényeztettek dinnyével,
Anikó általuk postázott palacsintájával, amit a kiskorúak
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a füvespálya hosszában ülve kaptak
kézhez. Hát, ehhez fotó kell. És a tábori misék zsibongása, melyekhez
képest a vasárnapiak teljes nyugalomban telnek. De hát ki hogy, épp a
konyhából beesve, mezítláb, kártyaasztalttól, csocsótól vagy épp az
íjászversenyről léptünk be Isten
lakóhelyére, a kis kápolnába. Az is
hasznunkra szolgált, hogy a délutáni
elmélkedések a mise olvasmányáról
és az evangéliumról szóltak.
És zengett az ének Csaba gitáros
kíséretére, kis Lukács is fújja már a
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Halleluját. Reggeli ébresztőre kánon
szólt:"Felkelt a nap, Dicsérjed hát,
Jézus szavát, Akaratát"( Az éneket
Emese az evangélikus családi táborból importálta.) Nem tudom milyen
volt erre ébredni, de mi zsolozsmázók lelkesen fújtuk az egész
házon és kerten át. Jó volt a
nagylányokat nézni amilyen kedvesen babáztak, homokvárat építettek vagy épp a homokot szedték ki a
kicsik szájából, és a kislapátok körüli konfliktusokat profi módon
hárították. Nekem nagyon jól esett,

a tordasi önkormányzat lapja

hogy az egyébként már szinte önálló
életet élő gyermekeim az első
hívásra igent mondtak a tábori
részvételre. (Hát nem véletlenül.)
A tábor utolsó két napjáról sajnos
nem tudok beszámolni, miután a
Herti féle diagnózis szerint sikerült
a háromnapos láz nevű gyerekbetegséget összeszednem. De aki
Isten gyermeke, annak gyerekbetegsége is lehet, gondolom én.
Nagyon jó volt Veletek!

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A Gyúrói Református
Egyházközség Presbitériuma
tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt és kedves
családját, hogy közösen
adjunk hálát Istennek

Köszöntőt mond:
nagytiszteletű Agyagási
István, a Vértesaljai
Református
Egyházmegye esperese.

az újonnan épült gyülekezeti
házért és a megújult
templomkertért.

Az istentiszteletet
követően kerül sor az új
gyülekezeti ház
felavatására.

A hálaadó istentisztelet
2013. szeptember 22-én,
vasárnap
15 órakor veszi kezdetét
templomunkban.
(Gyúró, Rákóczi út 27.)

Igei köszöntőt mond:
főtiszteletű Peterdi
Dániel, a Dunamelléki Református Egyházkerület
főjegyzője.

Igét hirdet:
főtiszteletű Dr. Bogárdi Szabó
István, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke.
Rendszeres alkalmaink:
Szerda 18 óra: Bibliakör
Szombat 18 óra: Ifjúsági óra
Vasárnap 9 óra:
Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

Szeretettel várjuk a közös
hálaadást lezáró szeretetvendégségre is.
Lelkészi Hivatal:

Hivatali ügyelet:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Hétfő: szabadnap, Kedden és

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

Szerdán a délelőtti órákban (8.30-

6656

11.00) Pénteken és szombaton a

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@

délutáni órákban (14.30-17.00)

t-online.hu

Hivatali időn kívül is szeretnénk
készen állni minden
lelki szolgálatra.
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Magyarországi misszión
Augusztusban igét hirdetett gyülekezetünkben Jonathan Paul Unverzagt, amerikai evangélikus lelkész.
- A HaugeForeignMission szervezet
tagjaként, a magyar EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) támogatásával jutott el
hozzánk. Mikor járt először Magyarországon, és milyen céllal
érkezett?
- 2010-ben jártam itt először.
Munkatársaimmal együtt nyári
táborokban tanítottunk gyerekeknek bibliai történeteket, énekeket,

játékokat. A fő cél az volt, hogy minél
jobban megismertessük velük Jézust, és hozzá vezessük őket.
A mostani látogatásom alkalmával
nyolcan jöttek még velem az otthoni
közösségünkből: 2 felnőtt és 6 fiatal.
Számukra ez misszió, de szemléletformálás is egyben: a sajátjuktól
eltérő kultúrával ismerkednek meg,
és alkalmazkodnak hozzá. Mindemellett példát mutatnak élő
keresztény hitükről a gyerekeknek.
- Kérem, mondjon néhány szót az ön
által vezetett gyülekezetről!
- A település, ahol szolgálok, Onalaska, Wisconsin és Minnesota
határán, közvetlenül a Mississippi
folyó partján fekszik. Evangélikus
gyülekezetünk, a „Christ is Lord Free
Lutheran”, kb. 200 aktív főt számlál.

A két segédlelkész és az én munkámat egy irodai munkatársunk segíti.
Nagyon sok fiatal család tarozik hozzánk, de vannak idősebb tagjaink is.
Vasárnaponként az egész család
részt vesz az istentiszteleten. Utána
kis vendégséget rendezünk, teával
és süteményekkel, itt van lehetőségünk beszélgetni egymással. Ezt a
gyerekek korosztályokra bontott
vasárnapi iskolája követi. Korosztályonkénti Biblia óráink is nagyon
népszerűek. Évente egy hétvégén a
segédlelkész vezetésével gyerektábort szervezünk a fiataloknak,
amire meghívunk más gyülekezeteket is. Színjátszó csoportunkat én irányítom. Minden ősszel
új darabot tanulunk meg, és kb. 15
alkalommal adjuk elő más templomok híveinek. Kórusunk Húsvétkor és Karácsonykor énekel, de
van egy dicsőítő zenekarunk, akik az
istentiszteleteken szolgálnak minden alkalommal.(http://www.christis-lordchurch.org/)
- Az istentisztelet alatt említette,
hogy 11 gyermeke van.
- A mi helyzetünk nem szokványos,
mert nemcsak hogy 11 gyermekem
van (7 lány, és 4 fiú) - ami még
nálunk is meglepően soknak számítde mind a 11 gyermekünket otthon
oktatjuk. A feleségem foglalkozása
tanárnő, tanított is, mielőtt megszülettek a gyerekek, most pedig a
legkisebbtől az érettségizőig ő
tanítja otthon a saját gyerekeinket.
Ez azt is jelenti, hogy minden gyerek
nagyon felelősségteljes, és már 10
éves koruktól kezdve szinte minden
otthoni háztartási feladatot el
tudnak látni. Így sokkal könnyebb
vezetni egy ilyen nagycsaládot,
hiszen mindig van segítő kéz, jól el
lehet osztani a feladatokat, korán
13

önállósodnak a gyerekek. De nem ez
az oka annak, hogy nálunk a
keresztény családok egyre többször
döntenek az otthonoktatás mellett.
A fő ok az, hogy amellett, hogy
személyre szabottan és szabadabban tanítják meg a gyerekekkel az
iskolai tananyagot, van idő arra is,
hogy elmélyedjenek a bibliai ismeretekben, és meg is éljék azt. Ez
nagyon fontos számunkra.
Legnagyobb gyermekei már egyetemre járnak. Hányan tanulnak most
otthon?
- 4 gyermekem egyetemista, 7 van
jelenleg otthon. Ebből a két legkisebb még nem kezdte el az iskolát,
így most öten tanulnak az édesanyjukkal.
- Mi volt a legmeglepőbb tapasztalata itteni tartózkodása során?
- Próbálok óvatosan fogalmazni,
mert nem szeretném, ha negatívan
hangzana, amit mondok, sőt: Az én
hazámban az ember tudja azt, hogy
a hallgatóságnak mi a véleménye
egy prédikációról. Az emberek
mosolyognak, bólogatnak, valamilyen gesztussal mindig kifejezik, mit
gondolnak, még ha az negatív, akkor
is. Amikor először voltam Magyarországon, 2010-ben, főleg az
idősebbek esetében éreztem az igehirdetés közben azt,

tordasi kisbíró

hogy fogalmam sincs, mit gondolnak: tetszik nekik, vagy nem, mert
semmilyen reakciót nem láttam az
arcukon. Aztán az istentisztelet után
odajöttek, és mosolyogva köszönték
meg az elhangzott szavakat. Ekkor
döbbentem rá arra, hogy bár a magyarok jóval tartózkodóbbak és
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zárkózottabbak, mint az amerikaiak,
ugyanúgy gondolkodnak.
Ezt tapasztaltam a mai istentisztelet
alatt is, a fiatalabbak sokkal nyíltabbak voltak, az idősebbek zárkózottak, de a végén mosolyogva
köszöntek és távoztak. Ez a
tartózkodás talán a sok éves kom-

munista időszak eredménye, nem
tudom. Mindenesetre én nagyon
szeretek Magyarországon lenni és a
Biblia igazságát hirdetni.
Az interjú teljes változatát honlapunkon olvashatják: http://www.
tordas-gyuro.blogspot.hu/

A délutáni kézműves foglalkozások
is nagyon népszerűek voltak.
Ebéddel minden nap a gyülekezet
tagjai szolgáltak, sőt 3 diétázó gyermek és 1 felnőtt részére gluténmentesen is elkészítették az
adagokat. Hálás szívvel köszönjük a
fáradozásukat.
Nagyon sokan segítették a tábor ellátását gyümölcsökkel, enni és innivalóval, órákon át történő
arcfestéssel - állva 40 türelmetlen
gyerek rohamát -, pénzbeli
adományokkal, és az önkormányzat
hűsítésre alkalmas vízzel és locsolórendszerrel, lévén, hogy a
tábor 5 napja egybeesett az augusztusi 5 napos hőségriadóval. Mindenkinek köszönjük a segítséget.
Köszönjük a táborvezetőnek, a
szervezőknek, a segítő szülőknek és
ifiseknek, hogy idejükből és energiájukból sokat áldozva megszervezték, Isten segítségével és
vezetésével sikeresen lebonyolították ezt a tábort.
És nem utolsó sorban köszönjük a
gyerekeknek, hogy eljöttek, lelkesen

hallgatták az előadásokat, játszottak, szót fogadtak, vigyáztak
magukra és egymásra. Őszintén
reméljük, hogy növekedtek hitükben, és olyan lelki útravalót kaptak
ebben a pár napban, amire szívesen
emlékeznek vissza.

Gyerektábor
Augusztus elején öt napig a gyerektábor résztvevői vették birtokukba a
parókia udvarát. Lelkészünk németországi szolgálata miatt az idén
lelkes gyülekezeti tagok vállalták
magukra a szervezés feladatát. A 4
és 10 éves korosztályból összesen
46 gyermek jelentkezett a táborra.
Szervezőkkel, segítő ifisekkel és
szülőkkel együtt minden nap kb. 60
fő vett részt a programokon.
A tábor témája a következő Ige köré
épült:
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Gal. 5, 22-23
Naponta két „gyümölcsről” és a
hozzá kapcsolódó témákról beszélgettünk, és minden nap vendégül
láttunk olyan embereket (várandós
kismamát, szerzetes testvért,
kertészmérnököt, hagyományőrző
katonát), akik az aznapi téma kapcsán mondták el tapasztalataikat,
így téve emberközelivé és megfoghatóvá a tulajdonságokat a
gyerekek számára.
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Egyházközségünk eseményeinek
fényképes beszámolóit elolvashatják honlapunkon: http://tordasgyuro.blogspot.hu/
Kokaveczné Árvai Erika

Országos
Missziói Nap
Szeretettel hívunk mindenkit
a 2013. október 12.én
Budapesten, a Deák téri
evangélikus templomban
megrendezésre kerülő
Országos Missziói Napra.
Az esemény központi igéje:
„Kegyelemből van üd
vösségetek a hit által.”
(Efezusi levél 2.8).
A felnőtteknek szóló
előadások ideje alatt a rendezvény szervezői gyermekfoglalkozásokat biztosítanak
a 2-6 és a 7-12 éves
korosztálynak.
További információ és részletes program: http://.
misszio.lutheran.hu
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Jótékonysági koncert

Nagyszerű zenei élményben volt
részük mindazoknak, akik augusztus 28-án ellátogattak az Aura Musicale kamarazenekar jótékonysági
hangversenyére.
A barokk kamaraegyüttes 1995-ben
alakult. Repertoárjuk középpontjában a délnémet és osztrák barokk
zene áll. Az együttes művészeti
vezetője Máté Balázs csellista, aki
szólistaként és kamarazenészként

egyaránt ismert Európa-szerte és a
tengerentúlon, hangversenyeivel és
lemezfelvételeivel. Az együttes
alapító tagja, szóló hegedűse Posvanecz Éva. Az Aura Musicale már
több nagysikerű hangversenyt adott
rangos nemzetközi fesztiválokon,
2004 tavaszán pedig nagyszabású
európai hangversenykörutat tett
J.S.Bach János-passiójával, világhírű
énekszólisták közreműködésével.

(Forrás: www.info.bmc.hu)
A felújítás befejezése előtt álló
templomunkban Haydn, Mozart,
Boccherini és Werner művei
csendültek fel tolmácsolásukban.
A művészek olyan magas színvonalú
előadást nyújtottak, amilyet csak
rangos hangversenytermekben hallhatunk. Köszönjük nekik ezt a felejthetetlenül szép estét, és azt, hogy
zsúfolt programjuk ellenére időt,
pénzt és fáradtságot nem sajnálva
eljöttek hozzánk és megajándékoztak minket ezzel a csodálatos
zenével.
A koncertre a belépés díjtalan volt,
a művészek tiszteletdíjukról és minden költségükről lemondva a
résztvevők adományait teljes
mértékben a templom felújításra
ajánlották fel. Köszönjük ezt nekik,
és az adományozóknak is.

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
TOBORZÓ

Kedves Szülők, Érdeklődők!

2013. szeptember 6.-tol (péntek) új kezdő ovis (4–5 évesek) csoportot indítok!
A foglalkozás időpontja: péntek 17.00 - 17.45-ig.
A tavalyi „ovis” csoport edzései szeptember 4.-től (szerda) kezdődnek!
Edzések időpontja: szerda 17.00 - 17.45-ig.
A haladó versenyzők edzés időponjai:
hétfő, szerda, péntek: 18 - 19.30
A tavaly elindult felnőtt judo csoporthoz idén is lehet csatlakozni. A foglalkozások japán gimnasztikát, esés
technikát, küzdő gyakorlatokat, speciális köredzést, kardió edzést, konditermi edzést foglalnak magukba.
Edzés időpontja: kedd 19.30 - 20.30-ig.
Foglalkozások helyszíne:
Tordas, Általános Iskola tornaterme
Ha kérdésük van, hívjanak, készséggel állok rendelkezésükre!

Jelentkezési határidő 2013.09.13.
Üdvözlettel, Kalamár Domokos,
testnevelő tanár, judo edző I. Dan,

Tel: 30 5610851

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik Igari Józsefné temeté-sén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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Labdarúgás

Támogassa jelenlétével és jegyvásárlásával Ön is a tordasi
labdarúgást!
Szeretettel hívjuk a hazai
mérkőzéseinkre, szurkoljunk
együtt a csapatainknak!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk 2013.
szeptember 21-én 9.45 kor, a
labdarúgó pálya mellett az
iskolai 100 m-es futó-, és
távolugró pálya átadására!

Lapzárta után kaptuk a hírt: a Magyar Kupa fejér megyei
selejtezőjének 3. fordulójában
Ercsi-Tordas 0:3. Gratulálunk a továbbjutáshoz,

HAJRÁ TORDAS!
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Rendbehoztuk a focipályát
saját gépét biztosította a fúrásokhoz. Továbbá köszönet
a többi résztvezőnek is: Szabadi Pál, Hadnagy Csaba,
Duhai Csaba, Farkas Zsolt, Csillag Szilveszter, Szilágyi
István, Barátki Lajos, Kiss Balázs, Kiss Péter, Halenár
Gergely, ifj. Halenár Jenő, Vlad Flórián, Vlad Zoltán,
Kónya Bálint, Kusz Gábor, Kunsági László, Szabó Tamás,
Tomai István, Pántya Bertalan, Nedelcu Krisztián, Bakos
Richárd, Somlói József, Farkas Péter, Popelka Csaba.

Június 29én szombaton szép számmal összejöttünk,
hogy rendbehozzuk a focipályát. Képviseltette magát
minden korosztály az utánpótlástól az öregﬁúkig.
A munkálatoknak két fő része volt: fúrás a csapadékvíz
elvezetésére, és a kapuk előtti gyeptéglázás. A munka jó
hangulatban és jó időben folyt. A munkálatok végén Kiss
Balázs lehengerezte a pályát. Az ebédről Farkas Jenő és
Csuti gondoskodott. Köszönjük nekik a ﬁnom vadhúsból
készült gulyást. Köszönjük Keresztesi Olivérnek, hogy a

SPORTEGYESÜLET
TORDAS

MEGHIVÓ

A tordasi tenisz szakosztály
XVI. TORDAS KUPA teniszbajnokságát rendezi

2013. október 5-én 9 órától
női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett, valamint párosban , 14-től 99 éves korig.
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik és
művelik valamilyen szinten a teniszt.
Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig
Az első kör veszteseinek lesz „vigasz” !!!
Nevezési díj ebéddel és frissítővel 2.500,-Ft / fő
Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán !
A verseny támogatói:
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA- Tordas
BOKROS VENDÉGHÁZ – Tordas www.tordasivendeghaz.hu
HANGYA KÁVÉZÓ & VIKI ABC -Tordas
Meditax-Tordas KFT (www.meditax.hu)
CARÉRA BOSCH AUTÓSZERVIZ-ÉRD M7 LEHAJTÓ ( www.carera.hu)
Versenyigazgató: Tóth Gábor 30-93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor
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SZOBRAINK NYOMÁBAN
AZ ÚJRATELEPÜLT TORDAS 300 ÉVES
1859es térkép: a folyó két ágán a felső vízimalom a falué,
mely 1890ig üzemelt. 1924es katonai térképen már nem
szerepel, tehát lebontották. Az alsó vízimalmot 1960
környékén bonthatták le. A Cifrahíd előtt láthatjuk a
Tűzoltó tavat 1859től 1913ig.

Tordas híres szülöttje Sajnovics János (1733. május 12 –
1785. május 04) jezsuita szerzetes, Sajnovics József és
Peyer Erzsébet gyermekeként látta meg a napvilágot Tor
dason. Most 2013ban a nagyapjáról Sajnovics Mátyásról
(16?? – 1726) emlékezünk meg, az ő személyében a falu
újratelepítőjét tisztelhetjük.
1713. áprilisában úrbéri szerződést kötött több személlyel.
Tordas 15701610 között kihalt a török hódoltság alatt.
Sajnovics Mátyás 1687. február 7én nemesi címet, illetve
címert kapott I. Lipót királytól. 1692ben Győr vármegye
alispánja lett.
Balogh János és Sajnovics Mátyás 1697. június 12én
megvásárolták Kálóz, Kuldó és Tordas pusztákat. 1699.
augusztus 15én Sajnovics Mátyás ekkor királyi
megerősítést kap, majd később gazdálkodni kezdett és
lemondott az alispáni címről.
Sajnovics Mátyás I. feleségének Pozsgay Katalinnak József
és Ádám nevű ﬁa született. II. feleségének Komáromi Évá
nak, Marianna, Rozália, Katalin és Julianna nevű lányai
születtek. Valószínű, hogy előbb a kúria épülhetett meg.
Történészek között vita van arról, hogy visszatelepítés
vagy újratelepítés történte? Visszatelepítés a régi falu
helyére esett, ahol még állt a katolikus kőtemplom. 1734
ben tűzvész, pestis járvány sújtotta a területet. 1738. után
történt az újratelepítés a mostani falu helyre. Ez a jeles
esemény Sajnovics József nevéhez köthető. Sajnovics Má
tyás labanc érzelmű földesúr volt, ami miatt a kurucok a
győri és a tordasi birtokát is meglátogatták és felgyújtot
ták. A szerződés egyik pontja szerint vállalta, hogy
megépíti a vízimalmot, egyet magának egyet pedig a falu
nak. Mecénás volt a Nepomuki Szent János kőszobor
elkészítésénél, mely talapzatán a Sajnovics család címere
volt látható (jelenleg hamisítvány van a helyén). A Kőszegi
kerületi tábla elnöke 1724től egészen haláláig 1726ig.
A magtárat és a cifrapincét Sajnovics József építhette az
172830 közötti időben.

1884es térkép: a Cifrahíd előtt látható a Tűzoltótó.

1924es katonai térkép: az alsó vízimalom szerepel ezen
a térképen, melyet 1960 környékén lebontottak.
Fontosabb épületek jelölései a térképeken:

Evangélikus templom
Római katolikus
tem plom

Magtár

Kastély ősi magja

Vízimalom

Istálló (17821797 tér
képen keleten van,
1858as térképen már nyu
gaton van)

Tűzoltótó a
Cifrahíd előtt.

Tordas, 2013.07.18. Nagy Miklós
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Részletek Bohár Tamás “Nézd meg jobban” című
magyarországi állatairól szóló verses gyerekkönyvéből
Mi mozog ott? Egy tűpárna?
Idekint a szabadban?
Rövid lábán egy sündisznó,
sétálgat az avarban.

A gyapjúpulcsi mindig divat
Tudja Feri, Dorka
De mégis azért a legjobban
A birkának állt volna.

A csöppnyi jószág nem pihenhet
ha jóllakni szeretne,
de tudja jól, hogy kitartással
mellé áll a szerencse.
De lakik itt még sok száz
Láthatatlan fazon
Akik parányi lábukkal
Mászkálnak a gazon.

Kígyó szerű hosszúkás hal
A nyálkás testű angolna
Ártalmatlan mégis sok lányt
Sikításra hangolna.

Van itt piros pöttyös
Hupikék meg sárga
Vidáman süt a nap
A sok színes bogárra.
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

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

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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

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

06-22/ 467-324

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

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

TÁJÉKOZTATÓ A
FELNŐTT ÉS GYERMEK HÁZIORVORVOSI
ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL
AZ ORVOSI ÜGYELET 2013. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBI
HELYSZÍNEKEN ÉS IDŐPONTBAN KERÜL BIZTOSÍTÁSRA:
hétköznap 16:00  8:00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat
1. ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT, 2451 ERCSI, ESZE TAMÁS U. 14.
Ügyelet: 25/492021
2. ÉRDI KISTÉRSÉGI ÜGYELETI CENTRUM , 2030 ÉRD,
SZABADSÁG TÉR 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365274
Gyermek ügyelet: 23/365770
Az ügylet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

Az újság legközelebb október 30án jelenik meg.
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

a tordasi önkormányzat lapja

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna üzemzavar bejelentés:
06 20/852-03-52, 06 20/852-03-53.
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

