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Baktai Faragó József
AZ ÉN HAZÁM
(Az 1956-os forradalom tiszteletére)
Félszáz éve, mivelünk, angyali segítséggel
megtörtént a világot
ámulatba ejtő csoda.
Azóta is szívem fölött hordom
a forradalom dicső díszeként
lyukas zászlódat, Magyarország.
A hősi harcokban elesettek előtt:
leszegett fővel, szomorú szívvel,
versemmel tisztelgek, Magyarország.
Ez is az én hazám,
ez a több "Golgotát" megjárt,
többször kivérzett, kirabolt,
de mégis mindig talpra állt
Magyarország.
Ez is az én hazám:
e nyolcvanhat éve megcsonkolt,
ötven éve tankokkal tiport, vérünkkel áztatott
maradék Magyarország.
Ez is az én hazám,
hol azért imádkozom,
hogy ismét támadjon föl:

szívet, lelket melengetve,
az ötven évvel ezelőtti
- tizenhárom napig tartó,
Októbervégi Magyar Szabadság.
Óbuda, 2006. október 13.

PROGRAMAJÁNLÓ
November 7. hétfő - Kosársuli - tornaterem
November 17. csütörtök - Ringató foglalkozás

November 19. szombat - Bábel Alapítvány bálja Szociális Otthon étterme
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Kedves Tordasiak !
segítették, hogy mi is nagyra nőjünk. Nehéz, embert
próbáló idők között éltek, sok minden borzalmon
mentek keresztül. Köszönjük életüket, munkájukat,
hitüket, kitartásukat és szeretetüket! Október 6-án
azokról emlékezünk, akik az 1848-as szabadságharcban
vállalták seregeink vezetését és ezért hősiesen adták
életüket a hazáért. 23-án azokról emlékezünk, akik
1956-ban szembe mertek szállni az elnyomással, akik
össze tudtak fogni az ország érdekében. November 1jén pedig elhunyt szeretteinkre gondolunk, akik már
nem élnek közöttünk. Akikkel jól-rosszul együtt éltünk,
de most, hogy még sincsenek itt, fájó a hiányuk. Sokszor elgondoljuk, mennyi mindent tehettünk volna még
értük. De vannak, akikkel most élünk, akikért még
megtehetjük azt, amit később már nem. Gondoljunk
családjainkra, barátainkra és tegyük meg azt, amit a
szívünk diktál…
Juhász Csaba I polgármester

Az ajándékba kapott jó idő elmúltával lassan közeledik
a tél, az év vége. Itt az ideje, hogy elkezdjük tervezni a
jövő évünket. Ez most nem lesz egyszerű, hiszen több,
alapvető körülmény fog változni, amelyekről a
következő hónapokban dönt majd a parlament. Átalakulás előtt áll az ország jelentős része, az önkormányzatiság és az oktatás. Hosszas tárgyalások után
úgy tűnik sikerül rendezni a korábbi csatorna beruházás
után fennmaradt hiány egy részét is. Mindezek azt mutatják, hogy a következő évben is tartanunk kell magunkat az előző évek szigorú, visszafogott
gazdálkodásához. Fejleszteni csak a pályázat útján nyert
pénz segítségével fogunk tudni. Elsődleges feladataink
a település stabil működésének megőrzése, a megnyert
pályázatok megvalósítása. A további takarékosság
érdekében a beérkezett ajánlatokat elbírálva új mobiltelefon flottára kötöttünk szerződést, így egymással
ingyen, másokkal pedig kedvezőbb percdíjakkal beszélhetnek az intézmények és vezetőik. Ezzel több tízezer
forintot spórolunk meg havonta. Ezzel egyidőben
megszüntetünk néhány drága, vonalas előfizetést. Az
elérhetőségekről részletes tájékoztatást adunk.
Mindeközben a közterületeken is tovább folyik a
munka. Elvégeztük az utolsó fűnyírást, bokrok
gazolását, az intézményeinkben felmerült karbantartási
feladatokat. A vízügy tordasi emberei kitisztították a
pataknak a benzinkút melletti részét, és a patak medrét.
A felszínre került építőanyagot és hulladékot a korábban
odavivő elszállította, így akár sétálni is lehet az így
kialakított ligetben. Ez lesz a folytatása, a korábban a
sportpálya mellé tervezett patakparti sétánynak.
Tovább folyik az óvodaudvar játékainak telepítése. Az
eszközök optimális elhelyezése miatt növelni kellett az
udvart, ami csapadékvíz elvezető meghosszabbítását és
jelentős földfeltöltést igényelt. Rácz József alpolgármester kis földmunkagépével elterítette a kazánhoz
vezető út alapját is, és kiásta a játszóeszközök ütéscsillapító gödrét. Ezután kerül sor az eszközök telepítésére,
felállítására.
Az ősz, az emlékezés hónapja is. Október 1-én emlékezünk az idősekre, akik előttünk építették hazánkat,
akik gondozták, vigyázták, nevelték fel szüleinket, és
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
- a 10/32 helyrajzi számú ingatlan megosztásának
feltételeiről tárgyalásra hatalmazta fel a polgármestert
- döntött a Gyúró településsel fennálló védőnői megállapodás 2011. december 31. napjával történő felmondásáról;
- határozott 2 db LEADER pályázaton való indulásról;
- 2018-ig meghosszabbította a Teremtőkert Egyesülettel
fennálló megállapodást a Petőfi u. 6. szám alatti ingatlan
működtetéséről, egyúttal hozzájárult, hogy az Egyesület
pályázatot nyújtson be az Alkotóház bővítésére és
felújítására.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 28-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
- elfogadta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót;
- megalkotta a település közbeszerzési szabályzatát;
- döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról;
- elfogadta a település esélyegyenlőségi tervét;
- kiegészítette a Körjegyzőség alapító okiratát a statisztikai tevékenységgel;

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A csatorna-ügy egyik szálát lezártuk - 40 milliót sikerült
töröltetnünk a hiteltartozásból
oldal iratanyag áttekintése után, hosszadalmas és nehéz
tárgyalássorozatot követően, megfelelő biztosítékok felmutatásával sikerült a banktól egy elfogadható ajánlatot
kapnunk, mely szerint elengedik kötelezettségünk 36%át, vagyis kb. 40 millió forintot.
Bár a fennmaradó tartozást sem lesz könnyű
településünknek visszafizetni, azt gondolom, hogy a
kilátástalan helyzetből a legjobbat sikerült kihozni. Az
ajánlatot október 13-án tárgyalta a képviselő-testület,
részleteket a következő Kisbíróban olvashatnak.

Mint azt már korábbi cikkeimből megtudhatták, a
csatorna beruházáshoz a Víziközmű Társulat jelentős
összegű hitelt vett fel 2004. febuár 25-én. A hitel mögött
kezesként az önkormányzatok álltak, de a pénzmozgásokról nem sok tudomásuk volt. A hitel 2010. nyarán
járt le, ősszel megtudtuk, hogy Ráckeresztúr-Tordas
vonatkozásában közel 280 millió forintos követelést tart
nyilván a bank, amelyet nem tudott kifizetni a Társulat.
Ebből kb. 100 millió esett Tordasra. A Víziközmű Társulat nem tett lépéseket az ügy megoldása érdekében, a
fennálló tartozáson gyűlt a késedelmi kamat.
Az önkormányzat részéről polgármester úrral több száz

Hajbin Tímea

Változás a csatorna üzemeltetésben!
veszi át az üzemeltetést, vagyis október második felétől.
Ezért nagyon fontos, hogy a záró mérőállást mindenki
ellenőrizze októberben (erről egy tájékoztató levelet is
olvashatnak majd a számla mellékleteként), illetve azt
is, hogy a következő időszakra megállapított átalányfogyasztás helyes.
A Kft. központi ügyfélszolgálata a Martonvásár,
Fehérvári út 10. szám alatt található.
Tel. szám: 06-22-784-849

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas Önkormányzatok
közös beruházásaként megépült szennyvíztisztító és
csatornahálózat üzemeltetésére a négy település megalakította a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és
Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Kft-t.
A Kft. a képviselő-testület döntése értelmében a Fejérvíz által leolvasott elszámolási időszak utáni napon
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Az új szolgáltatási szerződés november folyamán mindenkinek kiküldésre kerül, amelyet az előre nyomtatott
adatok ellenőrzése után mindenkinek aláírva vissza kell
juttatnia az ügyfélszolgálatra.

az ügyfélfogadási idő a következő:
Szerda: 8-12 óráig, és 13-16 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig.
A tordasi ügyfélszolgálat továbbra is a Szabadság út 87.
szám alatt található. Tel. szám: 22/467-502
az ügyfélfogadási idő:

Reméljük, hogy az új, egységes üzemeltetés a lakosság
érdekeit fogja szolgálni.

Kedd: 8-10, 13-17
Péntek: 8-12

Hajbin Tímea

Megújulhat a tornaterem
zajlik majd, így – reményeink szerint – 2012 húsvétjára
a diákok végleges formájában vehetik használatba az
felújított épületet. A munkákat követően végre
megfelelő körülmények között lehet majd öltözni,
zuhanyozni és a torna- és konditermet használni.
Nem elhanyagolható, hogy a fejlesztéssel jelentősen
csökkennek majd az épület fenntartására fordítandó kiadásaink is.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Veres Andreának, aki a pályázat sikeres elkészítésén fáradozott,
valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak,
aki közbenjárásával védte Tordas érdekeit.

2011. augusztus 30-án a Belügyminisztérium és Tordas
Község Polgármestere aláírta azt a támogatási
szerződést, melynek célja az iskola tornatermének
felújítása.
A pályázat keretében településünk összesen 16 630 000
forint támogatást kapott „az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra”. Ezt egészíti ki
4 157 500 forintnyi önrész, így összesen több mint 20,5
millió forintot fordíthatunk az épület korszerűsítésére.
Ebből az összegből új öltözőket alakítunk ki, lecseréljük
a külső és belső nyílászárókat. Az épület új víz, gáz és
fűtésrendszerrel gyarapodik, megújul a tető egy része,
melyre napkollektorokat telepítünk.
A kivitelezés feltehetően a téli, kora tavaszi időszakban

Farkas Örs

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Tordas Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012.
évrea Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési
keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási
hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
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részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény
- katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésre nyer felvételt
- külföldi intézményben nyer felvételt.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények
- katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultsága igazolása

A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy
főre jutó havi nettó jövedelméről.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A szociális rászorultsága igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról.

A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások; vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak

A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetősége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő 1244 Budapest, Pf. 920; Tel.: (1)
301-3200; Fax: (1) 301-3220 E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu;Internet:
www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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Napenergiát hasznosító lakossági pályázat indul
eréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2,97 milliárd forint
keretösszegben ír ki pályázatot az Új Széchenyi Terv
Zöld Beruházási Rendszer keretében használati meleg
víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektorrendszerek beszerzésére, és telepítésére.

A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátásának
csökkentését, valamint energiahatékonyságának javítását célzó rendszerek telepítését kizárólag az ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
által regisztrált kivitelező végezheti el.

A használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére,
vagy ezen célok kombinált, esetleg egyéb hőigények
kielégítésére is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek beszerzésére és telepítésére magánszemélyek és
maximum 12 lakásos társasházak nyújthatnak majd be
pályázatot. A támogatható tevékenységek közé tartozik
– a lakóingatlan építési technológiájától függetlenül – a
napkollektorból és csatlakozó elemekből álló rendszer
és annak telepítése is. A pályázati forrás a teljes
beruházási érték 50 százalékát fedezheti, de lakásonként
legfeljebb 800 ezer forint támogatás nyerhető el. A
munkadíj nem lehet több a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség 30 százalékánál. A
telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen
illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti rendsz-

A támogatás minden esetben vissza nem térítendő, utófinanszírozású. A pályázatok 2011. október 25. és 2011.
december 31. között, vagy a keret kimerüléséig
nyújthatók be. A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében, szakaszos rendszerben történik. A pályázati
felhívás 2011. október 12-én, a pályázati útmutató, illetve mellékletei és egyéb kapcsolódó információk ezt
követően a http://zbr.kormany.hu/ oldalon, valamint az
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) érhetők el.

Forrás: www.kormany.hu

Öreghegyi térképavatás

Új telefonszámok

Elkészült az Öreghegyet bemutató térképes tábla. Az
ünnepélyes, újborkóstolással egybekötött térképavató
rendezvényről a novemberi Kisbíróban részletesen
beszámolunk.

1.

Önkormányzat

20/371-8636

2.
3.

Iskola tanári, Igazgató
Művészeti iskola

20/372-3334
20/371-8653

4.

Iskolatitkár

20/245-2943

5.

Művelődésszervező

20/248-8860

6.
7.

Művelődési ház
Óvoda

20/245-6734
20/245-0326

8.

Óvoda konyha

20/248-2409

9.

Védőnő

30/312-7672

10.

Könyvtár

20/248-5779

Ezzel egyidőben megszűnnnek a
- művelődési ház (467-530, 668-084)
- könyvtár (467-042, 668-033)
- régi óvoda (467-533)
vezetékes telefonszámai.
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Hangya Napok
Szeptember 9-én, pénteken a hagyományos műsorrend
szerint peregtek az események.
A Növényfajtakísérleti Állomás parkjában az „Ünnepi
beszédet” Szeremley Béla, a Hangya Együttműködés
Elnöke mondta, melyben kiemelte, hogy a mezőgazdaság fellendítésének milyen fontos állomása volt,
és lehetne most is Tordas. Ennek legfontosabb eleme az

Művelődési Házban Varga Sándor úr köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd megnyílt a HANGYA Emlékés Terménykiállítás. A kisteremben csodálhattuk meg a
kiskertek és a Növénykísérleti Állomás terményeit,
külön köszönet a kiállítóknak! A nagyteremben
tekinthették meg Toman Ilona helytörténeti anyagából
nyílt kiállítást. Köszönjük neki, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta! Ezután „A Hangya” filmvetítés következett.
Ez két részből állt, az elsőben archív filmhíradókat
láthattunk, ezt az összeállítást Hanák Gábor úr, aki
történész, filmrendező, készítette, és ajándékozta
nekünk. A másodikat Miskolcról kaptuk és a hetvenes
évek Tordasát eleveníti, idézi fel. Az érdeklődők
megvendégeléséhez nagyban hozzájárult az Önkormányzat konyhája a nagyon finom pogácsával, a Cifra
Pince és Varga Sanyi bácsi boraival, köszönjük nekik a
segítséget!

összefogás, az együttgondolkodás, ami nélkül nincs
továbblépés. Juhász Csaba polgármester úr is a sikeres
jövő zálogának az összefogást tartotta. A megemlékezést az Általános iskolások műsora színesítette
Ezután következett a koszorúzás Almási Balogh Elemér
emlékére. Innen lesétáltunk a Millenniumi Emlékparkba, ahol Szeremley Béla úr és Juhász Csaba úr Emlékfát ültetett a Hangya Szövetkezet emlékére. A
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Szombaton kirakodó-, virág- és terményvásárral, Lovagi tornával kezdtünk, mellyel párhuzamosan a Sportpályán a Veterán Járművek Találkozója és börze zajlott.

elismert az Asszonykórusunk! Köszönjük nekik
munkásságukat, a rengeteg szabad időt, amit a próbákra,
fellépésekre szánnak, és ezt a szép délutánt, amit szereztek nekünk!

A már nagyon várt, nagy sikerű bajvívó bemutató után
Róka Szabolcs ének- és mesemondó előadóművész
meseelőadásába kapcsolódhattak be a nézők.

Tordason köszönthettük az országosan híres, népszerű
Szász Kati és Csobolya József operetténekeseket,
előadóművészeket, akik ismert operett slágereket adtak
elő.
Sokak számára az est fénypontja következett, mindenki
Balázs Klárija és Korda Gyurija! A bonviván korát meghazudtoló előadással rukkolt ki, megtáncoltatták,
megvonatoztatták a nagyérdeműt! Köszönjük Szollár
László úrnak, hogy támogatásával eljött hozzánk Magyarország egyik leghíresebb előadóművész házaspárja!
A rendezvény zárásaként a Luxemburg Rádió együttes
rock & Roll Party-ja következett, ahol az éjszakába
nyúlóan ropták a táncoslábú tordasiak.
A virág- és terményvásárból befolyt bevételeket
jótékonysági célokra ajánlották fel: a Feldhoffer
Kertészet az óvodának fejlesztő játékok vásárlására, a
Botta Kertészet a Teremtőkert Egyesület számára.
Köszönjük nekik!

A Pogácsa- és Süteményverseny díjazottai a Tordasi
Szépségszalon felajánlásaival gazdagodhattak, szépülhettek. Köszönjük nekik a támogatást! Nyertesek: I.
Kunsági Gabriella, II. Bosnyákné Erzsike, III. Halenár
Krisztina 16 órakor kezdődött a 20 éves Tordasi Asszonykórus által szervezett Kórustalálkozó. A
vendégfellépők az ország távolabbi tájékáról is
érkeztek, ezzel is bizonyítva, hogy mennyire ismert,

Szüreti Felvonulás és Táncház Boldizsár Józseffel és zenekarával
2011. október 8-án 15 órakor vette kezdetét a hagyományos Szüreti Felvonulás. A program a Táncházzal
folytatódott, ami 18 órakor kezdődött a Művelődési
Házban. A talpalávalót Boldizsár József és zenekara
szolgáltatta. Az élő népzene, a sok érdeklődő, a szépen,
a hagyományoknak megfelelően feldíszített Művelődési
Ház, a gyermekek számára biztosított szőlőpréselési
lehetőség igazi szüreti hangulatot teremtett! Nem
maradt el a szülők által megvalósított Büfé sem, ahol
finom házi sütikkel, szendvicsekkel, üdítőkkel várták a
táncolásban „megfáradtakat”.
8
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Nagy Csabának! Köszönjük Boldizsár Józsefnek és
zenekarának, hogy felelevenítették a hagyományos
magyar kultúrát, élőben hallhattuk népzenéjüket, táncolhattunk rá! Köszönjük Simon Györgynek a préselést,
Bucsi Istvánnak a szőlőt, az almát Rácz „Öcsinek”!
Külön köszönet illeti Bucsi Brigit a Művelődési Ház
feldíszítésért, amit fájó szívvel bontottunk le! Köszönjük még a szülők önzetlen segítségét, a Büfé megvalósítását, a vendéglátást az Otthonnak és a Sport
Büfének! Köszönjük a Tordasi Polgárőröknek, Andorfy
Ottóéknak, hogy segítették a menet biztonságos
felvonulását!

Idén is nagyon látványos, művészi értékekben gazdag
előadásokat láthattak az érdeklődők! Nem véletlenek az
előadók szakmai sikerei, a fellépők országos
népszerűsége! Büszkék lehetünk rájuk, hiszen fellépéseiken aratott méltó elismerésekkel Tordas jó hírét
viszik tovább!

Köszönjük a lakosság összefogását, ami nélkülözhetetlen egy hagyományőrző rendezvény sikeréhez!
Köszönjük a fellépők és felkészítőik fáradozásait, mert
tudjuk, hogy nagyon sok munkájuk van a produkciókban! Köszönjük a lovaskocsit a Hóka Lovardának, és

Tordasi Ifjúsági Nap
Szeptember 23-án, pénteken a tordasi fiataloké volt a
Művelődési Ház. Vagyis helyesebben a fiataloké, mert
sokan érkeztek a környező településekről is! Lehetett
játszani, (csocsózni, asztali jégkorongozni), és este a
zenéé volt a főszerep. Az est csúcspontjának Copy Con
és együttesének fellépése volt! Copy Con (Pintér
Gábor) szolnoki énekes, zeneszerző, szövegíró és MC
országosan elismert előadóművész. „Sokan a hazai reggae-élet egyik leghitelesebb előadójának tartják, hiszen
a magyar hagyományoktól távolálló műfajt elsőként
sikerült az itthoni mentalitásnak megfelelő módon
átértelmeznie, és előadnia. Szólókarrierjének kezdetén

„Jamaika magyar hangjának” nevezték, ami nemcsak a
műfaj nagyjainak magas szintjén megvalósított
előadásmódot jelentette, hanem a hazai „lelkület” megjelenését szövegeiben, dalaiban. A szolnoki lakótelepről
indult, pincérből lett előadó mindmáig őszinte tudott
maradni, távol a művészi megalkuvásoktól,
álszentségtől.” A koncert után következett a Tordas
Rádió Party Vida Tónival. Tóni az előadás
látványosságát videódiszkóval is fokozta. A legkitartóbbak hajnalig maradtak, remélem jól szórakoztak, és ez
sokak számára feledtette a másnapi fejfájást.

Petőfi Sándor Művelődési ház
Szerda: zárva
Hétvége: Rendezvények esetén

Nyitva tartás:
Hétfő: 15:00-19:00
Kedd: 9:00-19:00
Csütörtök: 15:00-19:00
Péntek: 15:00-19:00

Művelődési Ház: 06-20- 245-67-34
Kulturális szervező: +36-20-248-88-60
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Kertbarátok klubja
meghatározó lehet a kertszomszéd hatása is.
Nem mindegy, hogy kertünkben milyen szőlőt,
gyümölcsfát, telepítünk vagy milyen zöldséget, virágot
ültetünk. A megfelelő fajta ugyanis az eredményes
kertészkedés egyik legjelentősebb tényezője. Ennél
fontosabb már csak az lehet, hogy hogyan tudjuk
megvédeni kertjeinket a károkozóktól, betegségektől.
Szakmai előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal szeretnénk segíteni az érdeklődőknek a hatékonyabb
kertműveléshez.
Az előadás ingyenes!

"Kertészkedj, művelődj, barátkozz,
és védd a természetet!"
2011. november 3. csütörtök 18:00
Előadó: Takács Edina borász
A klub célja a kertészek és kertbarátok munkájának
összefogása, segítése, szaktanácsadás, de a legfontosabb
egy baráti közösség kialakítása, azoknak a közössége,
akiknek sokat jelent a szűkebb környezetünk szeretete,
ápolása, kertjüknek művelése. Nagyon sokan nem tanulták a kertművelést, apáról fiúra száll e tudomány, de

Idősek Világnapja
Külön köszöntjük Tordas legidősebb lakóit, akik már
betöltötték vagy ez évben töltik be a 90. életévüket:

Tordas Község önkormányzata október 1-én köszöntötte az Idősek világnapja alkalmából a tordasi szépkorúakat. A művelődési házban rendezett, vacsorával
egybekötött műsoros est nagyon jó hangulatban telt.

Igari Józsefné Ilona néni

A rendezvényt megelőzően Juhász Csaba polgármester
úr köszöntötte Tordas legidősebb lakóját, Milichovszki
Benjaminnét. Sajnos Kató néni néhány nappal a 93.
születésnapja után kórházba került és elhunyt. Már csak
a fotó őrzi kedves mosolyát.

Milichovszki Benjaminné Kató néni
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Hétvári Lajosné Irénke néni

91 éves

Farkas Károlyné Erzsike néni

90 éves

90 éves

91 éves

A MESE A LEGJOBB GYEREKSZOBA!
WEBRE FEL! INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ
Azokban a családokban, ahol 3 évesnél fiatalabb gyermek él, a szülők mindössze 46%-a mesél minden nap,
a 4-8 éves gyerekek szülei pedig még kevesebben
(31%-uk). Elgondolkodtató az is, hogy az apukák
mindössze egynegyede mesél naponta. (forrás: Ipsos
kutatócég)

Szokásomtól eltérően a beköszöntött őszre egyetlen linket ajánlok, és az ügy fontossága miatt röviden meg is
osztom itt a Kisbíróban annak tartalmát.
www.meseljmindennap.hu – a médiaunió 2011-es társadalmi célú kampánya
„Magyarországon több mint 470 ezer királylány él, de
a legtöbben még nem is tudják, hogy azok. Mesélj gyermekednek minden nap, mert a mese a legjobb gyerekszoba.” – mondja egy reklám, ami a Youtube-on már
látható (kereső mezőbe be kell írni, hogy „mesélj minden nap”) és rövidesen a TV-ben is találkozhatunk vele.

Elképesztő. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy a
világ olyan, amilyennek ő akarja látni, hogy a valóság
az, amit a szívével lát. Közben a valóság az, hogy ma
Magyarországon minden második gyereknek NEM
mesélnek. Sokszor rácsodálkozom, hogy mennyire jó
helyen élünk, hogy micsoda pozitív közeg vesz minket
11
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növelik a gyerekünk fantáziáját és gyógyítják a lelküket.
Hát ezért kell.. Legyen minél többünkké ez a varázslatos
közös élmény, mert a mese a legjobb gyerekszoba.

körül, hogy Tordason menyire nem igazak a kutatások,
a statisztikák, a trendek. Azt remélem, hogy ha
felmérnénk, ezek az arányok nálunk másképp alakulnának. Mert mi, akik összefutunk a pályán a különböző
fesztiválokon, a nemzeti ünnepeken, a nyári táborokban,
misén vagy egy néptánc fellépésen, mi tudjuk micsoda
érték és erő lakik a mesékben, az esti családi beszélgetésekben, a közösségben, Mátyás királyban.
Meséljünk minden nap, és meséljük el másoknak is,
hogy ez mekkora öröm, hogy a mese kisgyermekünk
életének mennyire fontos eleme, hogy a történetek
eligazodást nyújtanak ebben a mostani fura világban.
Ha olvasunk, akkor gyermekünkre figyelünk, akkor
együtt vagyunk, és a közben kialakuló belső képek

.. és hogy ne maradjunk linkek nélkül:
http://mese.lap.hu/ - minden, amit a mesékről tudni
lehet
www.nepmese.hu - mese és mondókatár
www.mintamokus.com - játékosan, kreatívan, mókásan, finomat
http://www.facebook.com/csaladiprogramok - családi
programajánló, nincs mese!
Jó böngészést és mesélést!
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

ISKOLAI HÍREK
Nemrég még csak ízlelgettük az iskolai életet, mostanra
már szinte el is fáradtunk a tennivalóktól és a feladatoktól.
Lezajlottak a tanév eleji szülői értekezletek.
Megválasztásra kerültek a Szülői Munkaközösség
tagjai is. Szeretnénk megköszönni Erdélyi Ritának a
többéves elnöki tisztséggel járó munkáját. A szülők új
elnököt választottak Simonné Bucsi Brigitta személyében, köszöntjük őt, kívánunk sok sikert a
munkájához.
Szeptember 30-án ünnepeltük a Népmese Napját. Rajzpályázatot hirdettünk meg. Nagyon sok szép értékes,
igényes alkotás született, bizony elég nehéz volt ezekből
választani. Minden diákunkat dicséret illet a pályázatra
beküldött munkákért, melyek az iskola aulájában kiállításra kerültek és megtekinthetők voltak. A sok szép
munka közül azért próbáltuk a legjobban sikerült alkotásokat kiválasztani.

Íme az eredmények:
1.osztály:
1.hely: Szabó Kinga
2.hely: Pap Judit
Falusi Boróka
2/a osztály:
1.hely:
Vlad Flórián
2.hely:
Takács Boglárka
Sugár Lili
Különdíj:
Boldizsár Kolos
2/b osztály:
1.hely:
Pók Zsófia
2.hely:
Miklós Dóra
Szalféter Torcom Szófia
3.hely:
Gladcsenkó Liza
Különdíj:
Simon Kitti
3.osztály:
1. hely:
Takács Anna
2. hely:
Végh Klaudia (Gyúró)
Különdíj:
Simon Olivér, Jézsó Kristóf
4.osztály:
1. hely:
Sztyéhlik Dorka
2. hely:
Kunsági Kinga
Különdíj:
Puskás Petra (Gyúró)
5.osztály:
1. hely:
Csapó Dalma és Weinelt Veronika
2. hely:
Albrecht Márk és Szilágyi Szabolcs
Különdíj:
Boldizsár Botond
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Benedek Kata és Könyves Kata
Benkei Sára
Horváth Fruzsina (Gyúró)
Benkő Márton és Pápai Áron
Falusi Csenge

7.és 8.osztály:
1. hely:
Sárossy Sarolta
2. hely:
Varga Anna
Különdíj:
Benkő Réka
Kiss Evelin
Németh Alexandra
Ezen a napon külön az alsó és külön a felső tagozat
egész nap meséket nézhetett, illetve hallgathatott az
aulában, a felső galériában és a fejlesztő szobában.
Nagyon élvezték a gyerekek.
Ugyanezen a napon Szollár László képviselő úr
meghívására az alsó tagozatosokkal egy nagyon
kellemes délelőttöt töltöttünk el a Kalandparkban.
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a lehetőséget
és a vendéglátást.
Október 1. az Idősek Világnapja.
Műsorral, -verssel, énekekkel, jelenettel, furulyával és
tánccal - kedveskedtünk és köszöntöttük mi is a község
nyugdíjasait.
Mint minden évben, most is tisztelettel megemlékeztünk a Zene Világnapjáról, október 6-án pedig az
ARADI VÉRTANÚKRÓL.

kedvesen részt vettek a játékban és jókedvűen bújtak a
mese szereplőinek „bőrébe”, illetve jelmezébe. Mondtak verset, mondókát, szinte megtanulták a mesét. Jól
érezte magát mindenki.
Október 15-én a Diákönkormányzat pénztárát gyarapítandó papírgyűjtést szerveztünk.
Október 23-án 17 órai kezdettel emlékezünk meg az
iskola aulájában az 1956-os forradalom eseményeire.
Az ünnepi műsort fáklyás felvonulás követi, majd mindezt az Emlékparkban koszorúzás és méltó tiszteletadás
a múlt hőseinek.
Október 24-25-én fogadóórákon várjuk a kedves
szülőket.
Az őszi szünet november 2-től november 5-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. péntek, a
szünet után november 7. hétfő lesz az első tanítási nap.
Mindenkinek jó pihenést, szép időt kívánok!
Novemberben tervezzük a 3-4. osztályosok, valamint a
felső tagozatosok szépkiejtési versenyét.
A hagyományos alapítványi bál megrendezésére november 19-én kerül sor. Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk.
Somfai Sándorné I igazgató helyettes

Október 8-án szombaton ünnepeltük a szüreti munkálatok befejezését a Szüreti felvonulással és az azt követő
táncházzal.
Október 12-én ismét, mint már évek óta Kisteleki
Zoltán előadóművész mesejátékkal szórakoztatta a kicsiket egy rendhagyó irodalomóra keretében. A kicsik
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Bemutatkozás
működési szabályzatban szereplő jogokat és
kötelezettségeket maximálisan betartsuk és a lehető
legtöbb dologban élni tudjunk törvény adta
lehetőségeinkkel. Bízom a többi szülő együttműködésében és kérnék is mindenkit, hogy felém is
bizalommal forduljanak kéréseikkel, kérdéseikkel, felvetéseikkel, ötleteikkel, esetleges problémáikkal,
melyeket a kéthavi rendszerességgel összehívott SZMK
üléseken a többi taggal együtt megvitatunk.
Elérhetőségem: 2463 Tordas, Somogyi Béla utca 42.
Tel: 22/467-780 vagy 06 30/658 3535, email cím:
brigitta.simonne@gmail.com

Simonné Bucsi Brigitta vagyok és engem ért az a
megtiszteltetés, hogy általános iskolánk Szülői
Munkaközösségének elnökévé választottak. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást és
egyúttal elődömnek, Erdélyi Ritának megköszönni
sokéves odaadó munkáját.
Egy rövidke kis kitérőtől eltekintve születésem óta itt
élek a településen, immár férjemmel és két iskolás korú
gyermekemmel. Hobbim a kézműveskedés és szeretnék
minél több technikát elsajátítani, megtanulni.
Fontosnak tartom a közösségi életet és szívügyemnek
tekintem gyermekeink sorsát. Eddig is igyekeztem
tevékenyen részt venni az iskola életében, de elnökké
választásom óta azt gondolom, élen kell járnom, ezzel
a többi szülőnek is példát mutatva, hogy bizony a jó cselekedetnek, az odaadásnak és az önzetlen
segítőkészségnek csodálatos ereje van. Mosolygó arcokat varázsol! Nagyon lelkesen és teljes odaadással
igyekszem ellátni ezt a nemes feladatot, s bízom benne,
hogy komoly eredményeket fogunk tudni felmutatani a
szülőkkel és az iskola vezetősőgével, a pedagógusokkal
és a fenntartóval közösen. Azon leszek, hogy a

A kupakgyűjtő verseny folytatódik!
Az őszi szünet utáni első héten fogjuk begyűjteni az osztályfőnökök segítségével a kupakokat.
A nyertes osztály jutalomban részesül!

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
dezvénye
December 19. - 2012. január 2. Téli szünet
2012. Január
9-13. félévi vizsgák
20. félévi értesítők (de. Magyar Kultúra Napja tánc,
zene)
26. félévi szülői értekezlet
A népi furulyát oktató művésztanár személye megváltozott, az új tanár: Sasvári Bertalan, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem népzene szakának végzős hallgatója. Reméljük fiatalsága és szakmai tudása
meggyőző lesz, szeretettel fogadják őt a növendékek és
a szülők egyaránt.

Várható programok a 2011/12. tanév első félévében
2011.
Október 1. Idősek napja Tordas (furulya, tánc) 15 óra
Október 8. Szüreti felvonulás (tánc) 15 óra
Országos Minősítő Tüzifa népzenei együttes (Tiszakécske)
Október 23. Nemzeti ünnep (tánc)
Október 29 - november 6. Őszi szünet
November 19. Bábel bál (tánc)
December 3. Adventi fellépés Bp. Vörösmarty tér (zene,
tánc)
December 9-10. Százszorszép gálán fellépés (táncosok)
December 15. Du. Művészeti iskolások karácsonyi ren14
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Szüreti felvonulás és gyerek táncház
Mottóként az idei év kisbírója Cselikovics János
köszöntőjét idézzük:
„Hallgattassék!
Szüreti bál újra eljött,
Ma reggel a nap is feljött.
Népi ruhát felöltöttük,
Kulacsokat megtöltöttük.
Jó kedvben itt nem lesz hiány,
Mert a csapat nem oly silány.
Van itt hátul egy kis banda,
Úgy hallom, hogy nagy a hangja.
Este felé lesznek szépek,
Legyenek ők példaképek!
Figyeljetek, ifjak, vének,
Mert rólatok szól az ének!”
(Madocsai köszöntő vers nyomán, részlet)
A résztvevők, közreműködők sora hosszú, sok munkát,
felkészülést jelentett minden csapatnak ez a kis mulatság, bemutatkozás.

A látvány, ami fogadott bennünket egyszerűen leírhatatlan. Az egész Bucsi család keze munkája, név szerint:
Bucsi Brigitta, Simon György, Bucsi Tamás, Bucsi
István és felesége, igazi szüreti hangulatot teremtett.
Füzéreken fellógatva, ahogy kell, szőlő, alma, dió,
kukorica…, szüreti koszorú, több helyen terményekből,
a szürethez szükséges kellékekből, szerszámokból komponált díszlet. A gyerekek maguk darálhattak, préselhettek, kóstolhattak igazi szőlőből mustot, ami
csodálattal töltötte el őket. Ez az odaadás, önzetlen
segítség nagyon megmelengetett bennünket, s sajnáltuk,
hogy a felnőttek nem használták ki ezt a csodát, mert
elmaradt a hagyományosan az ifjúsági korosztály által
szervezett szüreti bál. Az ingyenes büfét a szülők állították össze.
A nézők, hozzátartozók adománya 14.875,- Ft, melyet
nagyon köszönünk.

A bíróné és a bíró tisztét ebben az évben Konkoly Annamária és párja vállalta.
A Rezeda csoport 12 fővel vett részt (Főv. Fogy. Otthona) kik székelyföldi szöktetőst adtak elő kiválóan,
Pap Judit vezetésével. A Pillikék (Műv. Iskola) 44 fővel,
több korosztályt vonultatott fel, a kicsik moldvai csujjogatásokat, táncot, a nagyobbak rimóci énekeket és táncokat mutattak be. A bemutató végén testvériskolánk
táncaiból gyimesi kerekest és héjszákat láthattak a
nézők. A zenekíséretet Boldizsár József és bandája szolgáltatta. A menet duplájára növekedett, s elkísért bennünket a Gesztenye sor felé, és vissza egészen a
sportpályáig, ahol az utolsó bemutatót egy záporeső szakította félbe.
A művelődési házban folytatódott a gyermek mulatság.
15
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Mindez nagyon jól esett a résztvevőknek, erőt adott a
hirtelen hűvösre változott időben a nem rövid
gyalogláshoz. Sok ilyen közösségi élmény kellene,
hogy helyi hagyományainkat is továbbvigyük, ill. a gyerekeknek ne munka, hanem élmény legyen az együtt
való a táncolás, muzsikálás, éneklés, játék.
Köszönet mindenkinek aki mindehhez önzetlenül hozzájárult!

További köszönetünket fejezzük ki:
az egyetlen lovas hintó tulajdonosának, így legalább a
bíró, bíróné és a zenekar ezen kocsizhatott, köszönjük
az adományokat, a gyerekek megvendégelését:
Rácz Józsefnek ki egy láda almát ajánlott fel, Vasvári
Pálnak ki palacsintával, üdítővel, szőlővel vendégelte
meg a nem kisszámú csapatot, a Fogy. Otthona pogácsával, üdítővel készült, az óvodánál Farkas Istvánné,
Erika óvó néni szörpöt és rágcsálni valót kínált.

ÓVODAI HÍREK
Szüreti mulatságunkat. A jeles napra nagy izgalommal készültünk, vidám tánccal, verssel, énekekkel.
Szüretelni voltunk, ahol begyűjtöttük az ősz kincseit.
Készültek zöldség-, gyümölcs bábok, gyümölcssaláta és finom csalamádé is.
Lelkes anyukák kézimunka ötleteikkel gazdagították
a vidám forgatagot. Öröm volt látni a szorgos gyermekkezeket és a csillogó gyermekszemeket.
Köszönjük a szülők segítségét!

Sarkadi Sándor: Gesztenyecsalogató
Héj, héj, héj
Szúrós tüskehéj,
Vadgesztenyehéj,
Tarka boci lakik benne
Ess ide a tenyerembe,
Héj, héj, héj
Nyílj ki tüskehéj!
A pihentető nyár után, kitárultak az óvoda kapui.
Alig kezdődött el az év már készülhettünk a Hangya
vásárra. A vásárra ügyes kezű anyukák finomabbnál
finomabb süteményeket készítettek, amit ott a
helyszínen árusítottak. Versenyt is hirdettünk, a
szavazatok alapján Porczné Simon Andrea nyerte el
az "Arany habverőt". Asztalunknál még ízletesebbnél ízletesebb befőtteket, lekvárokat és savanyúságokat lehetett vásárolni. A Feldhoffer Kertészet
felajánlásaként virágokat is árusítottunk. A vásár
bevételét mozgásfejlesztő eszközökre költjük!
Köszönjük a szülőknek a sok-sok felajánlást, a
vevőknek pedig a vásárlást!
Hagyományainkhoz híven október 7-én tartottuk a

Kirándulások séták alkalmával rácsodálkozhatunk a
természet szépségeire, felfedeztük a körülöttünk
lévő világ csodáit!
Milichovszkiné Szalai Ilona

KÖNYVTÁR
dalmi ritkaság. Még egyszer köszönet a felajánlóknak!
Ismét lehetőség van új könyvek vásárlására is, természetesen az olvasói igények (kicsiké és nagyoké) figyelembevételével. Szeretném újra felhívni a figyelmet
korábbi kiadású kötetek vagy szakirodalom esetében a
könyvtárközi kölcsönzésre.

Örömmel és köszönettel számolhatok be arról, hogy az
utóbbi hetekben számos ajándékkönyvvel gyarapodott
a könyvtár állománya. Az otthon nélkülözhetővé vált
kötetek a könyvtárban jó helyre kerültek: állományba
vételezésük után kölcsönözhetők lesznek. Legtöbbjük
új vagy újszerű, van köztük gyerekkönyv, krimi, iro16
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2-án, szerdán) zárva tart. A szünet utáni első kölcsönzési
nap november 7., hétfő.
Szeretettel várok mindenkit!
Varga Szabolcsné

A könyvtár az őszi szünetben (okt. 31-én, hétfőn és nov.

GYEREKOLDAL
Gyárfás Endre: Gesztenyéző
Aki többet beledob a dobozba vagy kosárba, az a
gesztenyekirály.
-Sorversenyt is rendezhetünk gesztenyegurításból.
-Gesztenyepiramis: Mindenki kap egy bizonyos
számú gesztenyét, összesen kb. 30-40 darabot
érdemes szétosztani a játékosok közt. Középre
tegyünk egy lapos tányért vagy tálcát! A játékosok
felváltva tesznek egy-egy gesztenyét a tányérra, a
rajta lévő gesztenyekupac tetejére is lehet pakolni.
Ha leesik egy gesztenye a tányérról, fel kell vennie
annak, akinél leesett. Az nyer, akinek legelőször elfogy a gesztenyéje, vagy akinél a legkevesebb
marad.

Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
Gesztenyéből fabrikálok
Buksi fejű barna bábot.
Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
Ha vagytok már jó néhányan,
Megnyitom a bábszínházam.

Unatkozom! Mit csináljak?
-Tegyünk jó sok gesztenyét egy vödörbe vagy mély
tálba, és rejtsünk közéjük egy apró tárgyat pl. üveggolyót, csengettyűt, gombot stb.! Csukott szemmel
kell megkeresni az elrejtett kincset. Versenyre is
mehet.
-Célbadobálás: Ehhez a játékhoz szükségetek van
egy üres dobozra vagy kosárra. A játék résztvevői
kapnak 10-10 gesztenyét, és egy vonal mögé állnak.

Zöld burokban születtem,
mikor aztán nagy lettem,
a zöld burok kifeslett,
és az úrfi kiesett.
Hegedűs Mónika

HÍREI
- diákcsere programot Puconciban (38.000)
- szlovéniai tábort (70.000)
- szakköröket (75.000)
- művészeti iskolai tandíjat (12.400)
- Pillikék együttes részvételét a gyulai fesztiválon
(60.600)
Köszönjük minden támogatónak!

November 19-én tartjuk hagyományos Alapítványi
Bálunkat. A vacsorajegy 2500 Ft, de lehet vásárolni támogató jegyet is, amelynek értékét a vásárló határozza
meg. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének és emelnék az est hangulatát!
A 2010-es év adóinak 1%-ából 292.000Ft került az
alapítvány számlájára. Ebből az összegből támogattuk
a(z)
- osztálykirándulásokat (36.000)

Szabóné Hegedűs Mónika I kuratóriumi tag
17
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Meghívó
A Bábel alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a
november 19-én
19 órakor
tartandó alapítványi báljára.
A bál helyszíne: A tordasi Szociális Otthon étterme.
Az alapítvány a tordasi Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóit támogatja.

VÉDŐNŐI

HÍREK
Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87. (Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)
Tanácsadás időpontja: szerda
11 - 13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott
tanácsadás
A tanácsadás előzetes bejelentkezés alapján történik,
hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.
Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük
betölti az adott hónapban a születésnapját jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot
érinti: 1éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól évente egyszer
ajánlott!

RINGATÓ foglalkozás lesz havi rendszerességgel
TORDASON!
Időpontok:
október 13.
november 17.
december 1.
Helye: Evangélikus Gyülekezeti Terem (Szabadság u.
132.)
Időpont: minden alkalommal 10:40
Bővebb információ a www.ringato.hu és a
www.fiskus.hu honlapon valamint a védőnőnél kérhető.
Védőnő: Nagyné Schubert Réka
Tel: 30/312-6-72
e-mail: vedono@tordas.hu
18
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
kelts viszálykodást mások között!
4.Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld föl
a hangod! Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! Ne
fakassz könnyeket! Nyugtass meg másokat, és légy
jószívű!
5.Bocsáss meg embertársaidnak! Ne légy haragtartó!
Mindig te nyújts békejobbot elsőként!
6.Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt! Tégy jót
másokkal, viselkedj velük úgy, ahogyan szeretnéd, hogy
ők veled bánjanak! Sose arra gondolj, hogy mások
mivel tartoznak neked, hanem arra, hogy te mivel tartozol nekik!
7.Légy együtt érző mások szenvedései láttán! Siess
mindig segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel!
8.Dolgozz lelkiismeretesen – mások a te munkád
gyümölcsét élvezik, ugyanúgy ahogy te is élvezed
mások munkájának gyümölcsét.
9.Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! Légy
nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására! Oszd meg velük anyagi és lelki javaidat!
Próbáld észrevenni, mások miben szenvednek hiányt!
10.Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!
Štefan Wyszyński bíboros (1900-1981)

Minden vasárnap 10 órakor szentmise
Minden hónap első péntekjén 18.30-kor szentmise,
előtte 17.30-tól gyóntatás
Péntekenként 18.00 órakor vesperás (esti dicséret).
Minden hónap harmadik péntekjén a vesperás után fél
hétkor bibliaóra. Vezeti: dr. Hankovszky Béla atya.
„Beszélgetések” címmel középiskolás és egyetemistakorú fiataloknak tart összejövetelt Jácint atya havonta
egy szombaton. A következő alkalom témája és
időpontja honlapunkon megtalálható.
Októberben minden szombaton 18 órakor a Rózsafüzért
imádkozzuk.
November 1-én Mindenszentek ünnepén délelőtt 10
órakor szentmise.
A szeretethadjárat ábécéje
1.Tisztelj mindenkit- Krisztus jelen van felebarátaidban.
Légy megértő másokkal – ők a te testvéreid!
2.Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat! Még
a legrosszabb körülmények között is találj az életedben
valami jót!
3.Mindig jót mondj másokról – ne pletykálkodj és ne
rágalmazz! Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne

A Tordasi Egyházközség honlapja: www.tordasrk.hu

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
Reformáció
német evangélikus lelkész néhány évvel ezelőtt írta meg
„Új reformáció - 96 tétel az egyház jövőjéről” című
könyvét. Mint annak idején Luther Márton, rövid
tételeket megfogalmazva szállt síkra az egyház
megújulásáért. Írása komoly visszhangokat keltett. Az
ünnepre készülve néhányat az ő tételeiből emeltünk ki,
őszinte végéggondolásra.
A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye,
hanem ránk váró feladat.
A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és
nem is világnézet vagy tan.

Ünnep. Ha ezt a szót hallom, a megszokottnak és a
különlegesnek sajátos elegyét érzem benne, amely
sokszínű üzenetet hordoz. Októberi ünnepeink múltbeli
eseményeket idéznek. Alkalmat adnak arra, hogy letűnt
korok embereinek hősies példáira ne csupán emlékezzünk, hanem a történelem viharos időszakaiban letisztult gondolatokat, egyszerű szavakat újra élővé tegyük
sokszor legkevésbé sem egyértelmű mindennapjainkban. A reformáció élményét, eseményét nem emlékezésül, hanem hitünk megújításának napi
gyakorlataként hagyták ránk őseink. Klaus Douglass,
19
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elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat,
amely elé Isten állított bennünket.
A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak
nyomába szegődni.
Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz,
hogy Istennek helye legyen bennük.
Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a
hit, a remény és a szeretet együttes ereje.

A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.Aki közölni akarja másokkal a jó
hírt, annak magának is jó hírré kell válnia.
Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá.
Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi
ajándékot Istentől – és megkapta a hozzá tartozó feladatot is.
A gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia,
amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette.
Ha azt akarjuk, hogy az emberek jobbak legyenek,
hozzáférhetővé kell tennünk számukra Isten szeretetét.
Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.
A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek

Reformációi és temetői istentiszteleteink időpontja:
október 31-én 17.00-kor reformációi istentisztelet
november 1-jén 16.00-kor temetői istentisztelet

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
Lelkészbeiktatás
nevében Nagytiszteletű Dr. Kádár Ferenc professzor úr,
és Nagytiszteletű Kálmán Béla, volt principálisa, aki a
ráckevei gyülekezet jókívánságait adta át. Továbbá
köszöntötte Tóth Béla Gyúró község polgármestere,
valamint Juhász Csaba polgármester Tordas község
önkormányzata nevében. A gyülekezet köszöntését a Jn
17,20 alapján Apostagi Zoltán gondnok adta át. A beiktatás ünnepélyességét emelte a ráckevei gyülekezet
énekkarának szolgálata, Apostagi Sámuel versmondása,
valamint Sárossy Sarolta és Sárossy Gyula éneke. Ifj.
Kádár Ferenc Nagytiszteletű úr válaszában
megköszönte az igei áldásokat és útmutatásokat, s a
Zsolt 124,8 alapján tett bizonyságot arról, hogyan
tapasztalta meg az elmúlt időszakban gyülekezet és
lelkipásztor az Ige igazságának megelevenedését, s
miképpen válik ez a jövőre nézve reménységgé: „A mi
segítségünk az Úr nevében van.”
A beiktatást követően a gyülekezet szorgos asszonyai
várták a vendégeket, s tettek bizonyságot keresztyéni
vendégszeretetükről. Ezúton szeretnék mindenekelőtt
hálát adni Urunknak, aki mindvégig gondoskodott
rólunk, s mindazoknak köszönetet mondani, akik áldozatos munkájukkal és hathatós támogatásukkal hozzájárultak e szép ünnepünkhöz.
Apostagi Zoltán, gondnok

Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. szeptember 18-án
gyülekezetünkben kiemelkedő és igen jelentős eseménynek lehettünk részesei. Erre az adott örömteli okot,
hogy a tavasszal megválasztott ifj. Kádár Ferenc
Nagytiszteletű úr beiktatását ünnepelhettük. Az igeszolgálatot Főtiszteletű Peterdi Dániel Főjegyző úr látta el
a napi újszövetségi ige, a Jn 20,19-23 alapján. Hangsúlyozta, hogy a gyülekezet és a lelkipásztor életének
középpontjában a békességet hozó Jézusnak kell állnia,
a közös küldetést a tőle kapott Szentlélek erejével lehet
végezni, akár ítéletet, akár kegyelmet hordozó az Ige
ránk bízott üzenete.
A beiktatás szolgálatát Nagytiszteletű Agyagási István,
a Vértesaljai Egyházmegye esperese végezte, aki elmondta, hogy a kulcsnak és a pecsétnek a lelkészi szolgálatra vonatkozóan lelki üzenete is van.
Egyházmegyénk lelkészi karát több mint húsz lelkész
képviselte, s áldáskívánással köszöntötték az újonnan
beiktatott lelkipásztort. A beiktatást követő nyilvános
presbiteri gyűlésen a vendégek közül többen is köszöntötték lelkipásztorunkat és családját. Így a lelkészi kör
nevében Nagytiszteletű Dombi Ferenc baracskai
lelkipásztor, aki az átmeneti időszakban helyettesítőként
vett rész gyülekezetünk életében, Nagytiszteletű Ócsai
Tibor, aki gyülekezetünk előző pásztora volt, a család
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csak bizonytalanul mondhatunk bármit is. Tennünk kell
érte, hogy életünk biztos alapon állhasson itt e földön
is.
A fennkölt gondolatok után pedig álljon itt egy
kézzelfoghatóbb dolog:
Október – a népszámlálás hónapja. Ehhez nem akarok
túl sok bölcsességet fűzni. Aki komolyan gondolja hitét,
az nem felejti el kitölteni a kérdőíven a 38. pontot. Én
REFORMÁTUS vagyok.
Kádár Ferenc, lelkipásztor

Október
Október – a reformáció hónapja. Ekkor emlékezünk hitvalló elődeinkre, akik mintegy ötszáz évvel ezelőtt
megújították, felfrissítették az egyház életét azzal, hogy
visszatértek a tisztán bibliai alapokhoz, rátaláltak a
Szentírás alapján álló élő hit fontosságára.
Október – nemzetünk híres emléknapjai, szomorú ünnepei. Október 6. és 23. És mindaz, ami ezekhez
köthető. Az el nem ért szabadság, a mindhalálig tartó
hűség, hazaszeretet, a kitartó küzdelem, mely hazánk
megjobbításáért, megújításért folyt.
E kettő összekapcsolódik a megújulásban, melyre ma is
nagy szükségünk van.
Hitünk megújulására először. Hogy valóban élő legyen
a kapcsolat a Mindenhatóval. Hogy életünk a helyes
alapokon állhasson. Hogy a mennyei világban életünk
legyen.
Nemzetünk is rászorul az újításra. Állapota egy sok
sebtől vérző beteg emberét mutatja, akinek jövőjéről

A BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI

KOSÁRSULI
Ha szereted a labdajátékokat!
Ha szeretsz másokkal együtt küzdeni!
Ha szívesen tanulnál profi kosarastól!
Ha általános iskola felső tagozatos vagy éppen középiskolás vagy!

Akkor itt a helyed közöttünk!
Szeretettel várunk HÉTFŐNKÉNT
a Tordasi Általános Iskola tornatermébe!
Első alkalom 2011. 11. 07. Hétfő 19 órától!
Részvételi díj: havonta 1000 Ft
Osas, a profi kosaras segít
a játék minél jobb
elsajátításában!

Szervező: Tordasi Baptista Gyülekezet
Tel: 2o/886-32-56
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A sportegyesület hírei
Toborzó
U19 1997-1991-ben születettek
minden korosztályban edzés kedden és pénteken du. 68-ig
Jelentkezni lehet a Sportpályán edzésidőben személyesen, vagy telefonon:
Milichovszky Sándor Erdei János Varga Károly
06/30-9508577
06/30-2014182 06/20-7723997

Tordas Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya folyamatosan várja a futbalozni vágyó fiatalokat.
Korosztályok: 3-5 évesek, edzés kedden és csütörtökön
du. 4-5-ig
U7 2005-2006-ban születettek edzés kedden és pénteken du. 5-6-ig
U9 2003-2004-ben születettek
U11 2001-2002-ben születettek
U13 1999-2000-ben születettek

MINDEN ÉDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Utánpótlás
és Erdei János edzőnek.
Köszönjük az egyesület elnöke és a szülők segítségét a
szervezési és szállítási feladatok ellátásában.

Körzeti labdarúgó versenyen vett rész az U7 és U9 csapatunk Martonvásáron. A fiatal labdarúgók nagyon szép
teljesítményt nyújtottak. Ezúton is garatulálunk nekik

Labdarúgás eredmények
forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ifi
1-3
3-3
0-7
2-0
1-4
1-3
0-1
10-0
2-3

Vál - Tordas
Tordas - Baracska
Lovasberény - Tordas
Sárszentmihály - Tordas
Tordas - Szár
Jenő - Tordas
Tordas - Fehérvárcsurgó
Csákvár - Tordas
Tordas - Gyúró
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4-1
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0-7
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XIV. TORDAS KUPA
9-3 arányban.
Női egyesben a körmérkőzések után ismét a tordasi Fehérné Pólus Ágnes bizonyult legjobbnak, sőt a férfi senior-ok között is elődöntőt játszhatott.
Párosban szintén tordasi győzelem született. A Nánási
Attila és Nánási Dávid - apa, fia – felállású páros magabiztosan nyerte mérkőzéseit és nyerte meg a számot.
Második lett a Jáger Zoltán - Tóth Gábor (Tordas)
alkotta páros, míg harmadikként a Dobák család – apa,
fia – párosa végzett.

Kiváló nyári időjárás fogadta október első napján a
hagyományos Tordas Kupa és egyben szezonzáró
versenyünk résztvevőit. A szokásos augusztus végi
verseny időpontját az utóbbi években tapasztalható
hőség, az augusztus 20. körüli sűrű programok miatt
megváltoztatva, kora őszre került versenyünk és „csak”
a móri Ezerjó bornapok kézzelfogható közelében zajló
arrafelé hagyományos teniszverseny jelentett „konkurenciát” vármegyénkben.
Négy versenyszámban lehetet nevezni, legtöbben a 45
év feletti egyéniben indultak.
A körmérkőzéses rendszerben bonyolított meccsek kilenc gémig tartottak, nem ritkán meghaladva az egy
órás játékidőt is. Női egyéniben és párosban egy, a
seinor (45+) és junior (45-) korosztályokban két-két
négyes csoportban küzdöttek versenyzőink, majd az
elődöntőt a csoport elsők vívták a második helyezettek
ellen. Szombaton egész nap pattogtak a labdák és fogytak az ásványvizek. Vasárnapra már csak a senior
elődöntők és döntő maradtak. A déli harangszóra aztán
eldőlt, hogy ismét Dobák Tamás nyerte a 45 éven
felüliek versenyét, miután izgalmas és fordulatos
mérkőzésen 9-7-re legyőzte a tordasi Zoltán Györgyöt,
aki hatvan feletti korát meghazudtolóan küzdött a
győzelemért. A negyvenöt év alatti versenyszámban a
pálhalmai Jáger Zoltán ismét győzni tudott Tordason, a
szabadegyházi tenisziskolát vezető Rittler Gábor ellen

A győztesek jutalma a kupák és érmek mellett vacsora
meghívás, lovasbérlet, valamint teniszlabda volt.
Szombaton délidőben közösen elfogyasztott marhagulyás pótolta az elvesztett kalóriákat. Köszönjük Kati!
A versenyre felajánlott díjakat a BOSNYÁK LOVARDA , VIKI ABC – Kántor Ferenc és a sukorói
BOGLYA CSÁRDA sport szerető tulajdonosai biztosították. A verseny lebonyolításában segített a GYÖRGYI ABC és a MEDITAX-TORDAS KFT.
Köszönjük!
Találkozzunk 2012-ben XV. Tordas Kupa versenyen!
Tóth Gábor
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Mentők: 104
Masszázs - Cellulitmasszázs
Kecsketejszappanok minden bőrproblémára.
Otthonias környezet, este és hétvégén is Tordason.
06-20/557-1065

Betegszállítás: 06 22 311 325
Orvosi rendelő: 06 22 467 527
06 20 390 1505
Védőnő: 06 30 312 76 72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22 460 637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25 492 021 / 06 25 492 008
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22 460 019

Téli akciók a tordasi kozmetikában!

Defibrillátor: 06 30 249 99 99
Tűzoltók: 105

- Szalagavatói sminkek
- Bőrcsiszolás (MicroDermAmbrosia)
- Női – és férfi arckezelések és gyanták
- Fülbelövés

Rendőrség: 107 vagy
06 22 460 007 / 06 20 969 5963
Polgárőrség telefon:
06 30 630 87 77

Bejelentkezés: Radványi Mónikánál
a 06-20-370-85-85 telefonszámon

Általános segélyhívó: 112
Posta: 06 22 467 503

Cím: Tordas, Szabadság út 104.

Iskola: 06 22 467 532
Óvoda: 06 22 467 502

Iskolába jó minőségű eszközöket beszerezhet helyben is a
Papír-Írószer-Ajándék boltban (Téka), Szabadság út 26.

(42-es mellék)
Polgármesteri hivatal:
06 22 467 502
Csatorna üzemzavar bejelentés:

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

06 30 641-6935
Fibernet (kábel-TV) hibabejelentés: 1280 (helyi tarifa)
EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80 533 533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80 424 242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80 203 895
Okmányiroda: (Martonvásár)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Milichovszki
Benjaminné temetésén részt vettek, és sírjára virágot hoztak.
A Gyászoló család
Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

06 22 460 081

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

