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2022 
december

XXXII.* évf. 11. szám

A KÁRPÁT-MEDENCE 
ÉNEKES PACSIRTÁI

8-9. oldal

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk  
minden kedves Olvasónknak!

MEGÉPÜLT  
AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚT 

3. oldal

December 3. szombat 7:00  |  TORDASI TERMELŐI PIAC
December 6. kedd 10:00  |  MIKULÁS ÜNNEPSÉG
December 4. vasárnap 16:00  |  II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 11. vasárnap 16:00  |  III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 17. szombat 14:00-18:00  |  ADVENTI VÁSÁR
December 18. vasárnap 16:00  |  IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
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MEGEMLÉKEZÉS 
1956. OKTÓBER  
23-RÓL
Október 21-én, pénteken emlékeztünk meg az 
1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. 
Azokról, akik harcoltak és életüket áldozták a 
hazánkért, népünk szabadságáért. Tisztelet a 
hősöknek! Az ünnepi műsort köszönjük az iskolás 
diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

KEDVES  
TORDASIAK!
Az év utolsó hónapjába lépve 
számba vesszük, miket terveztünk 
még erre az évre és azon igyekszünk, hogy mindezeket 
még megvalósítsuk. Azonban be kell látnunk, hogy ez 
lehetetlen és nem is ez az advent és a karácsony lényege. 
Gondoljuk át, mik azok, amiknek feltétlenül még idén be 
kell fejeződnie úgy, hogy ne okozzon bennünk feszült-
séget és mik azok, amikre elég, ha csak jövő év elején 
kerül sor. Készüljünk az év végi ünnepekre, próbáljuk 
tervezni a hátralévő heteket. Ebben valamilyen módon 
segít a karácsonyi lázban élő környezetünk, bár inkább 
a szívünkkel próbáljunk ráhangolódni a Megváltó szü-
letésére, a Szeretet ünnepére. Erre jó alkalom az elmúlt 
évek hagyományainak megfelelően, az adventi vasárna-
pok délutánjain rendezett gyertyagyújtások, ahol megél-
hetjük a közösségbe tartozás élményét is. Pár éve közös 
Adventi vásár napot is tartunk helyi fellépőkkel, árusok-
kal. Szeretettel hívunk ezekre mindenkit, aki szeretné 
jobban megismerni lakóhelyét, az itt élőket!

Hasonló helyzetben van önkormányzatunk is. A beru-
házások egy részét befejeztük (temető utak, Rákóczi 
- Petőfi összekötő), folyik a megvalósult pályázataink 

elszámolása és az elfogadottak ellenőrzése. A külterületi 
utak pályázatunk (Erdőmajori út, Szent Orbán út ele-
jének felújítása) kivitelezése elkezdődött, a csapadékvíz 
rendezéséről szóló pályázatunk engedélyeztetés alatt van, 
itt jövőre várható a kivitelezés. Számba vesszük az idei 
év költségvetésének teljesítését és elkezdjük a jövő évi-
nek a tervezését. Közben készülünk az év végén esedékes 
ajándékcsomagok összeállítására (mikulás és karácsonyi), 
melyekkel a gyerekeknek és a rászorulóknak szeretnénk 
örömet okozni. Idén kis kedvességgel szeretnénk megkö-
szönni azok munkáját is, akik a szabadidejükből áldoz-
nak miértünk, a településért!

Tudjuk, érezzük, hogy nincs könnyű helyzetben az 
ország, egyre nehezebb az embereknek. De pont az ilyen 
nehézségek adnak lehetőséget arra, hogy átgondoljuk, 
mik azok körülöttünk az életünkben, amikre valóban 
szükségünk van és mik azok, amikre nem. Át tudjuk gon-
dolni, hogy hogyan tudunk takarékosabban élni, mellyel 
valóban segíteni tudunk és kevésbé szennyezzük, jobban 
vigyázzuk környezetünket. Mindezekre is jó lehetőség az 
adventi időszak. Tegyük félre megbántottságunkat, rosz-
szakarásunkat, próbáljunk megbocsátani megbántóink-
nak és készüljünk együtt a karácsonyra a valódi Szeretet 
ünnepére!

Áldott, békés, boldog Karácsonyt!

 � Juhász Csaba polgármester
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MAGBÖRZE  
BESZÁMOLÓ
November 12-én maroknyi lelkes hobbikertész gyűlt 
össze, hogy megossza egymással virágmagjait, gumóit és 
nem utolsó sorban a tapasztalatait. Van, aki új növénye-
ket ismert meg, többen olyan növény magjára tettek szert, 
amit régóta szerettek volna. A résztvevők örömmel osz-
tották meg egymással saját tapasztalataikat a növények 
vetését/ültetését, gondozását és egyéb fortélyait illetően.

Aki most lemaradt, ne csüggedjen, hiszen 2023 tava-
szára tervezzük a II. Tordasi Magbörzét, ahol szintén 
magok, gumók, hagymák és akár palánták cseréjére is lesz 
lehetőség. A tavaszi alkalmat előadás(okk)al tervezzük 
bővíteni, ahol meghívott vendég bővítené ismereteinket 
a hobbikertészetben hasznos témákkal kapcsolatban.

Várjuk Önöket szeretettel jövőre is! 

MEGÉPÜLT  
AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚT
November második hetén a padka nyesésével és a 
meglévő út kiegyenlítésével elkezdődött a Rákóczi 
utca - Petőfi út összekötő utca építése. Ezt követően 
került sor az árok felé lejtéssel kialakított zúzottkő 
ágyazat elkészítésére, majd az aszfalt kötő réteg 
felhordására. A csatorna fedlapok szintre állítása 
után megtörtént az aszfalt kopó réteg felhordása 
és a zúzottköves padka elkészítése. A Petőfi úttal 
történő összekötését – egy rácsos áteresz beépíté-
sével – a főútra nyert pályázatunk során szeret-
nénk megvalósítani.

Így ez az utcánk is végre szilárd burkolatot 
kapott a Magyar Falu Program pályázatának 
köszönhetően!

 � Juhász Csaba polgármester

PACKETA  
CSOMAGAUTOMATA 
TORDASON
November közepén elkezdődött a terület előké-
szítése egy Packeta önkiszolgáló csomagautomata 
box telepítéséhez. A box egy önkiszolgáló csoma-
gautomata, mely éjjel-nappal üzemel, a hét min-
den napján, így a letölthető mobilapplikációjával 
bármikor átvehető a rendelt csomag. Nemsokára 
Tordason is elérhető lesz a gyors, gördülékeny 
csomagátvétel. 

A csomagautomata hely-
színe: Tordas, sport-
pálya parkoló (2463 
Tordas, Köztársaság út 3.) 

Bővebb információ a cso-
magautomatáról: https://
www.packeta.hu/zbox
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BUBA BEHAJTÁSI 
ENGEDÉLY
A Budapest-Balaton kerékpárút Tordas-Kajászói sza-
kasza tordasi részére is kikerült a behajtani tilos tábla 

„kivétel engedéllyel” megjelölés.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizs-
gálati rendjéről szóló 18/2022. (IX. 28.) önkormány-
zati rendeletében szabályozta a személygépkocsival 
történő behajtás feltételeit.

A behajtási engedély kiadásának feltétele:
Az az ingatlan tulajdonosa vagy használója 

kaphat engedélyt, aki a személygépjárművel a 
kérelemben megjelölt ingatlanhoz más módon 
nem tud eljutni. A kérelem benyújtásakor meg kell 
indokolni a behajtás szükségességét és a jogcímet 
(tulajdoni lap, szerződés) is igazolni kell.

A behajtási kérelem tartalma: 
Az engedély kiadása iránti kérelemben meg kell 

nevezni, hogy tulajdonosként, vagy használóként, 

milyen okból kéri a behajtási engedélyt. Pontosan meg 
kell jelölni azt a behajtási tilalom hatálya alá tartozó 
utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre 
vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli. 
Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a 
helyrajzi szám megadására.

Az engedély kiadása iránti kérelmet – egy adott 
járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egy-
idejű igazolásával – a jármű üzemben tartója (tulaj-
donosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró 
személy nyújthatja be Tordas Község Polgármesteré-
hez. A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági 
jelzését (forgalmi rendszámát).

Az engedély egy adott járműre adható ki a rendelet 
által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazo-
lása esetén. 

A behajtási engedély a kiadás napjától visszavoná-
sig vagy az engedélyben feltüntetett napra érvényes a 
település közigazgatási területének határáig.

A kérelem minta az önkormányzat honlapján 
elérhető. 

 � dr. Zay Andrea, jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK
2022. október

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. október 
11-én tartott rendkívüli nyílt ülésén:

 � döntött a „Külterületi utak felújítása Martonvásár-Tor-
das” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról:

 �

A.) Az eljárás kivitelezéséhez szükséges nettó  
94 206 812,- Ft fedezetet rendelkezésre bocsátja. 
B.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos 
közbeszerzési szabályzatának 1.5. pontja alapján indí-
tott közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi 
döntéseket hozta:

1. A „Külterületi utak felújítása Martonvásár-Tordas” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Az eljárás nyertese: 
MARTONVÁSÁR: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1225 Budapest Nagyté-
tényi út 254. B. ép.) Ajánlati ár: 143 976 884,- Ft
TORDAS: STRABAG Generálépítő Kft. (Székhelye: 

1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.)
Ajánlati ár: 94 206 812,- Ft

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. október 
25-én tartott rendes nyílt ülésén:

 � döntött a fogorvosi körzet megosztásáról és két fogor-
vos fogja biztosítani a fogorvosi ellátást;

 � úgy döntött, hogy Frankó-Mihályi Zsuzsa részére ér-
tékesíteni kívánja a 2463 Tordas, zártkert 2114 hrsz.-ú 
1100 m2 területű ingatlan 7/22 tulajdonrészét és a 2463 
Tordas, zártkert 2115 hrsz.-ú 935 m2 területű ingatlan 
7/22 tulajdonrészét úgy, hogy a területre jellemző vé-
telárat a következő ülésen határozza meg;

 � engedélyezte azt, hogy a Tordasi Mesevár Óvoda a 
2022/23-as nevelési évben az alapító okiratban engedé-
lyezett gyermeklétszámtól 10 %-kal eltérjen; 

 � úgy döntött, hogy Juhász Csaba polgármester a 2022. 
évre vonatkozóan 1 havi bruttó jövedelmének meg-
felelő, azaz 780 000,- Ft jutalmat kapjon az elvégzett 
munkája elismeréseként;

 � úgy döntött, hogy Toman Jánossal 2022. december 
1-től egy éves időtartamra, 2023. november 30-ig la-
kásbérleti szerződést köt a 2463 Tordas, Sajnovics tér 
3. fsz. 2. számú lakásra;

 � úgy döntött, hogy Máté Ágnessel 2022. december 1-től 
egy éves időtartamra, 2023. november 30-ig lakásbér-
leti szerződést köt/nem köt a 2463 Tordas, Sajnovics 
tér 3. 1. em. 3. számú lakásra;
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TISZTELT KUTYA  
TULAJDONOSOK ÉS 
KUTYA SÉTÁLTATÓK!
Több panasz érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz ami-
att, hogy a kutyák közterületen történő sétáltatásakor a 
gazdák otthagyják a kutyájuk névjegyét, azaz a kutya-
ürüléket. Legyen az a kerékpárút és környéke, a 
községi temetőhöz vezető út, a temető vagy egyéb 
közterület.

Annak ellenére, hogy a mondás szerint szerencsét hoz, 
senki sem szeret belelépni. Ráadásul közegészségügyi 
szempontból sem megengedhető, hogy kutya ürülék 
legyen a közterületen!

Kérem a kutya tulajdonosait, amennyiben kutyájuk 
a közterületen végezte el nagy dolgát, takarítson 
össze kutyája után. 
Mindannyiunk nevében köszönöm!

Tordas, 2022. november 17.
 � dr. Zay Andrea, jegyző

 � úgy döntött, hogy dr. Hankovszky Bélával 2022. de-
cember 1-től egy éves időtartamra, 2023. november 
30-ig lakásbérleti szerződést köt/nem köt a 2463 Tor-
das, Köztársaság út 2. számú lakásra. 

 � döntött a ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével 
összefüggő telekalakítások pénzügyi elszámolásáról, 
a nyilvántartási érték meghatározásáról, valamint a 
szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése folytán a be-
kötési darabszámok módosításáról.

Rendeletek

 � módosította a szociális ellátásokról szóló 17/2021. 
(IX. 30.) önkormányzati rendeletet:

 
A rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

15.§ (1) A Szociális Bizottság évente kétszer, hivatalból 
– a tárgyévben még felhasználható szociális pénzkeret 
figyelembe vételével maximum 20.000 Ft értékű húsvéti 
és karácsonyi csomagban részesítheti
a) tárgyév november 1-jén és február 1-jén érvényes rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsággal ren-
delkező gyermekek családját
b) tárgyév november 1-jén és február 1-jén érvényes lak-
hatási vagy ápolási települési támogatásban részesülőket
c) azokat az állandó lakóhellyel és életvitelszerűen is ott 
tartózkodó 65 év feletti személyeket, akik saját jogú vagy 
hozzátartozó nyugellátása, rokkantsági ellátása az adott 
év október 1-jei állapot szerint nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.
(2) Húsvéti vagy karácsonyi csomag ugyanazon lakott 

ingatlanra lakásonként kizárólag egy személynek állapít-
ható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztar-
tások számától.”

 � módosította a közterület rendeltetéstől eltérő 
használatról, valamint a közterület használatért 
fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) ön-
kormányzati rendelet:

a rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

3.§ (2) Közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésszerű-
től eltérő módon használni csak engedély vagy az önkor-
mányzattal kötött szerződés alapján lehetséges. A közte-
rület használat az alábbi célokra engedélyezhető:
a) árusító és egyéb fülkék elhelyezésére
b) járműmegőrző telep (pld. kerékpártartó, parkoló) 
létrehozására,
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezésére,
d) kiállítás, bemutató, búcsú, vásár céljára, községi ünne-
pek, ünnepélyek ideje alatti rendezvényekre, cirkuszi 
sátor, mutatványosi eszközök felállítására,
e) közút, járda burkolatának felbontására,
f) építési, bontási és egyéb építési anyag tárolására.
(3) Közterület használatra engedély nem adható:
a) járművek, üzemképtelen járművek és alkatrészeik 
tárolására,
b) szemét, trágya és egészségre ártalmas anyag tárolására,
c) állatok árusítására.”

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: 
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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MAGBÖRZE
Új programmal bővült a Művelődési Ház kínálat. most 
először került megrendezésre a Mag-börze, melyen a rész-
vétel egyetlen feltételhez kötött: Ne csak vigyél, hozzál 
is! Az őszi első alkalom után, a tavaszi II. Mag-börzére 
már most lehet készülni!

FELHÍVÁS
Tisztelt Tordasiak! 
Várjuk egyesületek, civil szervezetek, vagy akár 
baráti társaságok jelentkezését, rendszeres klub-
formában való programok helyszíneként!
Várjuk ötleteiket, igényeiket, milyen klubot sze-
retnének rendszeresen elindítani. Segítünk az 
ötletek kidolgozásában, megvalósításában, a klub 
működésében.
Elérhetőségeink valamelyikén, vagy akár szemé-
lyes megkeresésüket várja a ház vezetője: Juhász 
Károly. 
Tel: 06 30 094 5855; email: muvhaz@tordas.hu

III. LUDAS TORDAS, 
BORMUSTRA
Idén is vidám hangulatban telt a III. Ludas Tordas, Bor-
mustra és Márton napi rendezvényünk. A délutáni kéz-
műves foglalkozáson színezhettek és különféle libás 
alkotásokat készíthettek kicsik és nagyok egyaránt. Ezt 
követően a Maszk Bábszínház meseelőadását nézhették 
meg a gyerekek. Amíg a sötétedést vártuk, egy kis zsíros-
kenyérrel, meleg teával kedveskedtünk, majd a Sajnovics 
parkban énekes-lámpás felvonulást tartottunk. 

Ezután a felnőtteké lett a főszerep. A bormustrán min-
den gazda bemutatta borait, kóstolgattak, eszmecsere 
folyt, míg a neves zsűri egyik tagja, Takács Edina borász, 
mindenkinek átadta a megérdemelt jutalmakat. Az idén 
3 településről, 10 szőlősgazdától 24 borminta érkezett a 
versenyre. A szakmai zsűri – melynek elnöke dr. Janky 
Ferenc egyetemi docens, tagjai: Takács Edina borász, Vab-
rik Ferenc és Vabrik Ákos borászok, valamint Nagy Zalán 
Zsolt borász tanuló – egy jó hangulatú este folyamán 
értékelték a nedűket. Az eredmény: emléklapok, okle-
velek, 6 bronz, 7 ezüst és 3 arany fokozat született. Az 
idei legízletesebb vörösbor címet Feldhoffer Gergely vegyes 
vörösbora, míg a fehérborok legfinomabbja címet Szalai 
György cuvée bora érdemelte ki. Az idén sem maradhatott 
el a vándordíj, TORDAS BORA átadása, melyet Feldhoffer 
Gergely vihetett haza. Gratulálunk mindenkinek! 
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PROGRAMOK

Adventi gyertyagyújtás, vásár
nov. 27.  I. Adventi vasárnap – Evangélikus egyház
dec. 04.  II. Adventi vasárnap – Katolikus egyház
dec. 11.  III. Adventi vasárnap – Baptista egyház
dec. 17.  Adventi vásár
dec. 18.  IV. Adventi vasárnap – Református egyház

6-án érkezik a Mikulás
December 6-án 10:00 órára várjuk a Mikulást a Hangya 
Művelődési Házba. Feltételezhetően ajándékokkal érke-
zik, de azok kiosztása előtt „Manóca és a hópelyhek” 
című meseelőadást nézheti meg a közönség. Lesz itt 

Mikulás napi sürgés-forgás, megpihenés, alkotás Manó-
cával, aki hamar belopja magát a gyermekek szívébe és 
még a fölnőtteket is megnevetteti. Közös játékok, énekek 
és egy manó-mese teszik teljessé a Mikulás várást.

Állandó programok 
Dance NRG – minden hétfőn és csütörtökön 18:00-19:00
Dance fittness – minden hétfőn 19:30-20:30
Gerinctorna – minden kedden 10:00-11:00
Nyugdíjas klub – minden hó első keddje 14:00-15:00
Középiskolai felvételi előkészítő – minden szerdán 
16:00-18:00
Társastánc – minden pénteken 20:00-21:30

Kriszti & Gábor ruha vásár 5-én

Testi-lelki töltekezés 
Majkon és Tatán  
az őszi tantestületi  
kiránduláson
Ködös október végi délelőtt indult a buszunk a majki 
Kamalduli Remeteség felé. Az iskola falait és a gyerekzsi-
vajt magunk mögött hagyva szemlélődhettünk a mese-
beli, sejtelmes, már-már kísérteties tájban. Elnehezült, 
párás tekintettel tekintett vissza ránk az őszi természet. 

„Az észak-vértesi erdőség mélyén, náddal körülölelt 
tavak szomszédságában bújik meg a majki Kamalduli 
Remeteség, Magyarország Európa-szerte kuriózumnak 
számító műemlékegyüttese. A majki remeték hallgatási 
fogadalomban, szigorú rend szerint éltek, ezért néma 
barátoknak is hívták őket. A remeteség főkapuján ma 
is látható egy latin felirat: Távol legyen ezen szent magány 
kapujától a csendzavaró, mert Istennek szentelt serege gyűlöli a 
zajt.” Bajban lennénk a mindennapokban, ha osztanánk 
a kamalduliak véleményét… Mindenesetre Nagy Nóra 
történelem szakos kolléganőmmel a tanári kar újdonsült 
tagjaiként egyetértettünk abban, hogy a dolgos munka-
napok végén időnként nekünk is jólesne egy-egy órára 
remeteségbe vonulni… 

Idegenvezetőnk, Pelyachné Pigniczer Klára tanárnő 
személyes tapasztalatain keresztül mesélte el nekünk, 
hogyan találjuk meg a lelki békénket és tudunk feltöl-
tődni a csendben való megmerítkezés és az aktív pihe-
nés összekapcsolásával, és lelkesen biztatott bennünket 
a zarándoklat mint feltöltődési forma kipróbálására. A 
Kamalduli Remeteség igényesen felújított épületei a ben-
nük található csodaszép kályhákkal, bútorokkal, freskók-

kal, a kamalduliak életét bemutató lengyel fotóművészek 
kiállításával szemet-lelket gyönyörködtető látványt 
nyújtott. Lelki élményekkel gazdagodva érkeztünk meg 
a verőfényes Tatára. Nyoma sem volt már a borongós 
időnek, és egyúttal hétköznapi apró-cseprő gondjaink is 
köddé váltak. Elsőként testi tankunkat igyekeztünk csu-
rig tölteni minden jóval, mi szem-szájnak ingere, majd 
egy fergeteges városnézés keretében kisvonattal vittek 
körbe bennünket Tatán a város összes nevezetességét 
bemutatva. Talán a kisvonat hatására… hirtelen előtört 
belőlünk gyermeki énünk, és csilingelő kacagások köze-
pette robogtunk keresztül a városka utcáin. Lehet, a 
kamalduliak picit félreértelmezték a Bibliát, hiszen Jézus 
is azt mondja az iskolánk udvarán zsibongó gyermek-
hadra: „Ilyeneké a mennyek országa”…

A kirándulás során a töltekezés mibenlétére fókuszálva 
Gabi (Varga Szabolcsné Gál Gabriella igazgatóhelyettes, 
aki idén ünnepelte körünkben pályafutásának harmin-
cadik évfordulóját) titkát is sikerült talán megfejtenem: 
nevetésével nem csak magát, hanem mindannyiunkat 
nap mint nap örömre hangol… 

 � Blahóné Borlay Eszter
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A KÁRPÁT-MEDENCE 
ÉNEKES PACSIRTÁI
Néhány éve a művészeti iskola égisze alatt megalapí-
tottam a Borsika énekegyüttest, a fejér megyei Pesovár 
Ferenc Népdaléneklési versenyre. Kicsik voltak még akkor, 
de közben megnőttek és bekerültek melléjük a kisebbek. 
Jelenleg 11 általános iskolás, dalosajkú lány alkotja az 
együttest. Idén januárban is elindultunk a Pesovár Ferenc 
megyei versenyen, ahol Kiemelt Arany minősítést értünk 
el. Tovább folytattuk a versenyeket… Beneveztünk egy 
online versenyre is, ahol szintén Arany minősítést kap-
tunk és bejutottunk a középdöntőbe. Eközben Mezőtúrt 
is bevettük, ahol két csoportra osztottuk magunkat, de 
így is mindkét csapat Arany fokozatot, valamint orszá-
gos III. helyezést ért el. 

Nyár végén, miközben a martonvásári Trilla Fesztiváli 
fellépésre próbáltunk, érkezett a hír, hogy bejutottunk a 
28. Hajnal akar lenni… Kárpát-medencei népdaléneklési 
verseny döntőjébe, melyet Erdélyben, Válaszúton fognak 
megrendezni az ősz folyamán. Hatalmas nagy öröm, bol-
dogság, a munkánk gyümölcsének beérése... mindenféle 

érzelmek kavarogtak bennünk. Elkezdődött a felkészülés, 
valamint az utazás előkészítése, hiszen itt igen sok min-
denre kellett figyelni. Aztán elérkezett az utazás napja… 
október 28-án reggel elindult a kis csapat… izgatottság, 
öröm, honvágy, akarás, boldogság volt bennünk. Nagy út 
állt előttünk, de csak a cél járt a fejünkben. A határátlé-
pés izgalmait túlélve az első megállónk Kőrösfő volt, ahol 
egy kedves régi ismerősöm által betekintést nyerhettünk 
egy gyönyörű kalotaszegi szoba rejtelmeibe, felvehettük a 
gyöngyöspártát, megnézhettünk mindent. Majd egy kicsi 
szuvenír vásárlás után már sötétedéskor megtekintettük a 
csodásan felújított református templomot. Csodával néz-
tük és természetesen énekeltünk is benne egy kicsit. 

Irány a szállás, Válaszút, kollégium. Kis kalandok után 
mindenki elfoglalta éjjeli menedékét, kipakoltunk, elő-
készültünk, majd gyorsan sokat pihentünk a másnapi 
verseny előtt. Korán riadót fújtam, mivel készülődni kel-
lett a korai versenyre. Öltöztünk, énekelgettünk, közben 
reggeliztünk, fontunk, vasaltunk, majd mindannyian 
elindultunk a helyszínre. Már az egész környezet csodás 
volt. Egy teljesen más miliő. Mindenki nagyon kedves, 
segítőkész volt velünk. Sorban megérkeztek a csoportok, 
majd a zsűri is elfoglalta helyét és elkezdődött… izgul-
tunk, pedig nem kellett… fantasztikusan ügyesek vol-

RAJZPÁLYÁZAT
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 3.a osztálya a Cinema City Tad az Elveszett Felfedező 
és a Smaragdtábla című filmhez meghirdetett rajzpályáza-
tán III. helyezést ért el. A nyereményük egy osztálymozizás.

Mesterpedagógus
A sikeres minősítő eljárásnak köszönhetően  
Csernelyné Tengely Ágnes tanárnő mesterpedagógus 
fokozatot ért el. Gratulálunk!
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tak a lányok! Bátran, mosollyal az arcukon elénekelték 
a bakonyi dudadallamokat. Meghallgattunk a többieket 
is… sokszor ámulva, csodálkozva. Mindenki szuper volt! 
Kis izgulás és eredményhirdetés… vártuk, hogy mond-
ják már a nevünket… és kimondták. Térségi minősítés: 
KIVÁLÓ fokozat, országos minősítés: ARANYPÁVA 
díj, valamint a 28. Hajnal akar lenni… Kárpát-me-
dencei népdaléneklési verseny I. helyezés. Végig-
nézve a lányok arcán, majdnem elsírtam magam… de 
csak később tettem meg. Óriási öröm, megtiszteltetés… 
nagyon büszke voltam rájuk! 

Fel sem tudtunk ocsúdni, mentünk öltözni, ebédelni, 
majd a délutáni felnőtt korcsoport versenyét meghall-
gatni. Moldvából, Csíkból, Galga mentéről érkeztek a 
csoportok szebbnél szebb viseletekben, tájszólásokkal. 
Közben elmentünk Kallós Zoltán gyűjteményét megnézni 
a múzeumba. Hatalmas anyagot és egy fantasztikus tár-
latot láthattunk egy nagyon jó vezetővel! Úgy éreztem, 
még mindenki egy más tudatállapotban volt ekkor. Nem 
tudtuk ott felfogni… csak sodródtunk a programokkal. 
Zárásként egy ének kurzuson vehettünk részt, ami fan-
tasztikus lezárása volt a napnak. Este kicsit leeresztettünk, 
ismerkedtünk, forrócsokiztunk, beszélgettünk… Másnap 

jól bereggeliztünk és elindultunk a nagy útra, hazafelé. 
Kőrösfőn kicsit megpihentünk, vásárolgattunk, s a Király-
hágón az összes kürtőskalácsot megvettük, majd a szülők 
nagy örömére, este épségben hazaérkeztünk. 

Azt hiszem, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy 
egy olyan élménnyel gazdagodtunk, melyet soha, senki 
nem vehet el tőlünk! Köszönjük a segítséget mindenki-
nek, aki hozzájárult az utazásunkhoz! Köszönjük a fenn-
tartónknak – a Don Bosco nővéreknek, az iskola vezeté-
sének, a Tordasi Gyermekekért Alapítványnak, a lányok 
szüleinek, a KÓTÁnak (Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége), a Kallós Zoltán Alapítványnak a támogatá-
sokat. Én pedig külön megköszönöm Csohány Tiborné 
Erikának, Kurilla-Farkas Tímeának, Sármay Bencének 
és férjemnek, Attilának (akik ketten saját autóikkal utá-
nunk szállították a csomagjainkat, viseleteinket), hogy 
segítettek nekem az utazás során mindenben!

Az együttes tagjai: Csohány Diána, Csohány Elizabet, 
Diósi Villő Kinga, Diósi Zselyke Mária, Ferreira Flóra, 
Kurilla Júlia Mária, Péter Borbála, Sármay Jázmin, 
Széll Izabella, Tas-Gurabi Réka, Völgyi Zselyke

 � Fazekasné Domak Anikó  
népzenetanár, a csoport vezetője
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MESEVÁR HÍREK
Mindenszentek elmúltával, november beköszöntével 
hideg, ködös, szürke napok érkeztek. De nem a Mesevár 
Óvoda falai közé! Itt Szent Márton legendájával ismer-
kedtek a gyerekek, és a liba-héten szebbnél szebb libás 
alkotások születtek a szorgos kis kezek munkája nyomán. 
Minden csoport készített lámpást is, s a hét megkoro-
názásaképpen Márton napján lámpás „felvonulást” tar-

tottunk. A végállomás a Csibe csoport volt, ahol közös 
mondókázás, éneklés után libazsíros kenyeret és lila 
hagymát falatozhattak a gyerekek. Szem előtt tartottuk 
a mondást: „Aki Márton napján libát nem eszik, az egész 
évben éhezik.” Annyi bizonyos: a Mesevár óvodások nem 
fognak éhezni!

Békés, reményteli készülődést, várakozást kívánunk az 
adventi időszakra!

 � Vajda Zsófia

Pedagógiai Szakszolgálat

BEISKOLÁZÁS 2023
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) értelmében a gyer-
mek abban az évben, amikor a 6. életévét betölti, tankö-
telessé válik. Indokolt esetben a gyermek óvodai nevelésé-
nek további egy nevelési évvel történő meghosszabbítása 
kérhető. A tankötelezettség elhalasztását kizárólag a szü-
lők (törvényes képviselők) kérelmezhetik, az Oktatási 
Hivatal honlapján olvasható útmutató szerint.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/
tankotelezettseg_halasztasa

Az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, 
aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai 
úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, 
Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az 2023. január 
1. és január 18. között. Az eljárás az Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus úton is bonyolítható.

Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását 
megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni, az 
eljárásrend során az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött 
kérelem kitöltése és postázása vagy Ügyfélkapun keresz-
tül történő benyújtása szükséges. Részletes tudnivalók az 
Oktatási Hivatal honlapján olvashatók.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/
hat_eves_kornal_korabban

A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alá-

támasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés) 
kérhető a gyermek óvodapedagógusaitól, a gyermekkel 
intézményes keretek között foglalkozó logopédustól, 
gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyermeket ellátó 
szakorvostól, háziorvostól.

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szak-
emberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a 
megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó doku-
mentumok alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt 
adnak, tehát maradhat még egy évet óvodában a gyer-
mek vagy elutasítják, tehát szeptember 1-én tankö-
telessé válik. Amennyiben a beküldött dokumentáció 
alapján nem tudnak szakmailag megalapozott dön-
tést hozni, a területileg illetékes pedagógiai szakszol-
gálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a 
gyermek egy hagyományos „iskolaérettségi vizsgála-
ton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által mega-
dott időpontban, melyről a szülő értesítést kap. Ha a 
szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik meg a 
vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki (igazolás 
szükséges). Amennyiben távolmaradását nem igazolja, 
több időpont nem adható.

Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszke-
dési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerme-
kekre is érvényes.

Martonvásár, 2022. november 03.
 � Szabó Antalné, igazgató 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Martonvásári Tagintézménye
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KÖNYV- 
AJÁNLÓ
Ardone, Viola:  
Gyerekvonat

1946. Nápoly. 
A háború sújtotta Olaszország déli területéről un. gye-

rekvonatok indultak az északi városokba, ahol idegen 
családok fogadták az árva, félárva, szegénységben élő dél-
olasz gyerekeket. A gyerekek vegyes érzelmekkel, az isme-
retlentől való, önmaguk és mások által is szított félelem-
mel, ugyanakkor a szebb jövő kecsegtető álmával indulnak 
anyjukkal az állomásra. Az Anyák sem tudják igazán, 
hová küldik a gyerekeiket, de a remény, hogy pár hónapig 
jó körülmények között élhetnek azok, legyőzi a félelmet és 
az elszakadás fájdalmát.

A könyvet olvasva egy tízéves kisfiú – Amerigo – sze-
mélyén keresztül éljük meg a jómódú, szerető modenai 
család mindennapi életét, ahova most már Amerigo is 
tartozik. Beilleszkedik, mindene megvan, és a szeretett 
hegedülést is kedvére gyakorolhatja. 

Hónapok múlva, útban hazafelé szülővárosába, furcsa 
érzés keríti hatalmába. Ahogy közelít otthonához, talál-
kozás a szinte mindig morózus édesanyával, visszatérés a 

régi, szegény körülmények közé nagy feladat, hiszen óri-
ási változás történt ezalatt a pár hónap alatt az életében. 

Hogyan dolgozza fel Amerigo, fel lehet-e egyáltalán 
dolgozni egy kamasznak a hirtelen változást szegénység 
és jómód között? Ő, és társai mindkettőt megismerték.

1994. Nápoly. 
„Hallottam, hogy gyerekbandák több turistát megver-

tek és kiraboltak. És mindig az jutott eszembe, hogy én 
is bekerülhettem volna az ilyen kölykök közé, akik túl 
hamar nőnek fel ebben a felnőni képtelen városban.

Mire az ajtód elé érek, a torkomban dobog a szívem. Nem 
csak az izgalomtól, hogy annyi idő után újra itt vagyok, 
vagy a bánattól, hogy tudom, ott fekszel a szobában az 
ágyon, ami a mi ágyunk volt, kibontott, csaknem teljesen 
fekete hajjal. Hanem a félelemtől. Félek a piszoktól, a sze-
génységtől, a szükségtől, félek mert csaló vagyok, olyan 
ember, aki nem a saját életét élte, nem a saját vezetéknevét 
viseli. Az évek során eljutottam odáig, hogy a félelem visz-
szahúzódott az elmém egyik távoli zugába, de mindig is 
kész volt lecsapni rám, mint most ez előtt a csukott ajtó 
előtt. Te sosem féltél semmitől. Mindig emelt fővel jártál. 
A félelem nem létezik, mondogattad nekem, csak a kép-
zelet műve. Én is sokszor elismételtem, de sosem tudtam 
meggyőzni magam.” (részlet a könyvből)

 � Krajnyák Zsuzsa

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény

ÁLLÁSPÁLYÁZATOT  
HIRDET

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

GONDOZÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltéte-
lek: általános iskolai végbizonyítvány. 
További információt Vargáné Kadlecsik Georgina nyújt 
06-30/641-17-15-ös telefonszámon. 

ÁPOLÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:  
középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, 
egészségügyi szakdolgozó. 
További információt Vargáné Kadlecsik Georgina nyújt 
06-30/641-17-15-ös telefonszámon. 

KONYHAI KISEGÍTŐ munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: általános iskolai végbizonyítvány. 
További információt Serák Tamás élelmezési csoportve-
zető nyújt a 06-30/837-5191-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Önéletrajz elektroni-
kus levélben történő eljuttatása a titkarsag@tordasfo.hu 
e-mail címre, vagy személyesen a 2463 Tordas, Geszte-
nyés út 1. szám alatt lévő portaszolgálatnál leadva.

Hirdetés – ÁLLÁS
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ÚJONNAN  
ÉRKEZETT  
KÖNYVEKKEL  
VÁRJUK AZ  
OLVASÓKAT! 
Könyvtárunkban minden korosztály talál érdeklő-
désének megfelelő könyvet, folyóiratot.

A könyvtár nyitvatartása

Hétfő             8:30 - 14:30
Kedd            13:00 -  18:00
Szerda            8:30 - 14:30
Csütörtök          z á r v a
Péntek          14:00 - 19:00
Szombat         8:30 - 11:00
Minden hónap első szombatján zárva.
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TEMETŐI  
SZOLGÁLATOK
Mindenszentekkor és a halottak napján a polgárőrök idén 
is fokozott és folyamatos bűnmegelőző járőrszolgálatot 
láttak el a temetőben. A Tordasi Polgárőrség a parkolóban 
segítette a biztonságos közlekedést és a megemlékezés 
nyugalmát összesen 8 fővel. Együttműködésben a rend-
őrséggel és az önkormányzattal a település sajátosságai-
nak figyelembevételével fokozott és folyamatos járőrszol-
gálatot láttunk el.

Tagtoborzásunkat folytatjuk, továbbra is várjuk a szolgá-
latra jelentkezőket!  Ha Te is kedvet kaptál és szívesen 
lennél egy „szeletje” Tordasnak, fontosnak tartod az itt 
élők biztonságát és szeretnél egy szuper csapat tagja 
lenni, akkor gyere és „Adj egy éjszakát vagy nappalt a 
biztonságért!”

Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújta-
nak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 
Szakmáry Zoltán +3606203464787 
Gucsek László  +36 70 371 7067 
Cifka János  +36 30 932 9556 

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÜNNEPELVE VÁRVA 
AZ ÜNNEPET 
Az ünnep lényege az, hogy kiszakadunk a hétköznapok 
sűrű menetéből, megállunk, lélegzethez jutunk és találko-
zunk. Mert az ünnep öröme a találkozásban rejlik, talál-
kozunk emberekkel, hiszen az ünnep részese az ember, és 
találkozunk Istennel, mert amikor ünnepelünk, akkor a 
hálaadásnak is mindig van helye. Így nem csak az egyházi 
ünnepeink részese az Isten, hanem egy hívő családban a 
születésnapok, évfordulók, ballagások és bármilyen más 
alkalmak is lehetőséget adnak az Istennel való találkozásra. 
Adventi időszakhoz érkeztünk. Egy olyan ünnepi időszak-
hoz, ami több héten keresztül tart, és segít bennünket, 
hogy megérkezzünk karácsony ünnepéhez. Advent szó 
eljövetelt jelent, az Úr eljövetelére emlékeztet tehát minket 
ez a pár hét. Emlékeztet bennünket arra, hogy amint az 
ígéret szólt, eljött az Úr, emberré született. Emlékeztet ben-
nünket arra, hogy a mi életünkbe is eljön vagy talán már 
el is jött, hogy vele élő és személyes kapcsolatunk legyen. 
Végül pedig emlékeztet bennünket arra, hogy ígérete sze-
rint el fog jönni majd a világ végezetével, hogy elhozza az 
ő országát. Az adventi időszak tehát nem csupán a kará-
csonyra való felkészülés ideje, hanem önálló ünnepként 
is megállja a helyét, és a figyelmünket az eljövendő felé 
fordítja. Karácsony ünnepe pedig mint egy pecsét megerő-
sítheti a várakozásunkat, Isten szavának megbízhatóságát 
jelezheti számunkra azáltal, hogy megmutatja nekünk azt, 

PADFŰTÉS
A Tordasi Evangélikus Egyházközség templo-
mában infrapaneles padfűtés került beszerelésre 
az EEÖR-KP-1-2021/1-002180 azonosító számú 
pályázat szakmai programjának megvalósítá-
saként. A beruházás lehetővé teszi, hogy a téli 
időszakban is a templomban tarthassuk gyüle-
kezeti alkalmainkat, melyekre mindenkit szere-
tettel várunk!
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Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

Gyülekezetünk blogja: www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
Lelkészeink: 
Süller Zsolt, 
+36203561686, suller.zsolt@evangelikus.hu
Bence Győző, 
+36208243055, bencegyozo@gmail.com

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne 
hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban minden-
képpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, perselypénz

hogy az Isten bizony hűséges az ígéreteihez. Mert amiként 
a próféták által sokszor és sokféleképpen megígérte, Jézus 
emberré született a júdeai Betlehemben, hogy elérkezzen 
a mi megváltásunk. Advent ünnepe még csak most kez-
dődik, még van időnk és lehetőségünk egy kicsit lassítani, 
megállni, és a lényegre figyelni. De vigyázz, mert hamar 
elszalad ez a pár hét, és ez az elro-
hanó ünnep emlékeztet minket a 
rohanó életünkre is. Éppen ezért 
fontoljuk meg Pál apostol szavait, 
aki az Úr eljövetelére így figyel-
meztet minket. „Ezenfelül tudjá-
tok, hogy az idő sürget: ideje már 
az álomból felébrednetek, mert 
most közelebb van hozzánk az 
üdvösség, mint amikor hívőkké 
lettünk.” (Róm 13,11) Sürget az idő, 
de engedd meg magadnak most azt 
a „luxust”, hogy ne a vásárlásba, a 
díszítésbe, a sütés-főzésbe hajtson 
bele a sürgető idő, hanem napi 
néhány perc ünnepi csendbe, ahol 
magadban vagy családod körében 
az ige mellett készülsz az Úr jöve-
telére. Kezd el kicsiben, tűzd ki 
célul, hogy advent minden napján 
reggel és este csupán 2-3 percre 
megajándékozod magadat a csend-

del és imádkozol. Kezd azzal a reggelt, hogy elkérd a napo-
dat az Úrtól, este pedig adj hálát neki azért, hogy veled 
volt, hogy gondodat viselte. Így lehet ez az advent igazi 
ünneppé számodra és családod számára is. Igazi ünneppé 
és igazi találkozássá az Úrral, aki közel van hozzád. Ámen.

 � Bence Győző
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LEHET-E A KOSZORÚ 
EGY VONAL?
A karácsony közeledtével sorra jelennek meg a boltok 
polcain a dekorációs kellékek, köztük az így vagy úgy 
négy világítótesttel díszített koszorú-szerűségek. De 
vajon lehet-e a koszorú egy egyenes? Lehet-e a gyer-
tyák színe egyforma, hossza különböző? Lehet-e őket 
a koszorú egyik „sarkában” csoportosítani? Advent 
kezdetén nem árt felidézni, hogy mit és hogyan szim-
bolizál a koszorú!

A régebben kisböjtnek is nevezett időszak talán leg-
ismertebb jelképe a koszorú, melynek kör formája az 
év – mélyebb síkon az egész élet rendjét, illetve Isten 
örökkévaló szeretetét hordozza. A rajta elhelyezkedő 
négy gyertya sorjában meggyújtva a fény közeledtét, a 
Nap éven belüli négy fordulóját, a keresztény szimbo-
likában négy fogalmat: hit, remény, öröm és szeretet, 
de egy-egy személyt vagy közösséget: Ádám és Éva, 
a Zsidó nép, Szűz Mária és Keresztelő Szent János is 
jelent, ugyanakkor valódi gyertyával naptárként is 
funkcionál. Hét közben a megégett kanócok jelölik, 
hogy éppen melyik héten is tartunk az adventben. A 
katolikusoknál a gyertyák színei általában megegyez-
nek a liturgia színeivel: három lila egy pedig rózsaszín, 
de elfogadott az olyan koszorú is, ahol a színek azono-
sak. Van keresztény felekezet, ahol a gyertyák mind 
pirosak. Egyes koszorúkon van egy ötödik gyertya is, 
amelyet karácsony előestéjén gyújtanak meg. Sőt a 
görögkatolikus és ortodox családoknál – mivel náluk a 
karácsonyt egy 40 napos böjt előzi meg – a koszorún 
hat gyertya van.

Érdekesség, hogy a kereskedelem minden igényt kielé-
gíteni igyekezvén ma már nemcsak változatos színű és 
elrendezésű, de különböző hosszú gyertyákkal is árulja 
a koszorút, megkímélve minket a heti egy alkalommal 
történő gyertyagyújtás fáradságától. Egyesek úgy tart-

ják, hogy a gyújtási sorrend szigorúan az óramutató 
járásával ellentétes vagy éppen megegyező, esetleg átlós 
kell legyen. A hagyomány azonban nem tartalmaz ilyen 
kitételt, az azonos színű gyertyák bármelyike jelképez-
heti bármelyik hetet, csak a rózsaszín van fenntartva a 
harmadik vasárnapnak.

Karácsony után a koszorút régen elégették és a hamuját a 
földekre szórták, így indítva újra rajta az életet. Ma már 
a poliuretán koszorúalap ezt természetesen nem teszi túl 
környezetbaráttá.

Úgy tudjuk, az adventi koszorú a 19. században jelent 
meg evangelikus keresztényeknél és később fokozatosan 
elterjedt a többi felekezet körében. A katolikusoknál való-
színűleg csak az első világháború után jelent meg, ami-
ben a virágkötőknek volt jelentős szerepe. Koszorút állít-
hatunk otthon és a templomban is, ez a szokás ugyanis 
paraliturgikus, azaz se nem egyházi, se nem profán.

 � Tarsoly András

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

Adventben kedden, csütörtökön, pénteken reggel 6 
órakor RORATE
Minden vasárnap 10 órakor SZENTMISE
KARÁCSONYI KONCERT december 21.
A karácsonyi ünnepi miserendet megtalálják 
honlapunkon (www.tordasrk.hu) és a templomi 
hirdetőtáblán
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

RENDSZERES ALKALMAINK

Szeretettel várjuk rendszeres alkalmainkra:

Istentisztelet és gyermekistentisztelet: 
vasárnap 10 órakor
Énekkar, Imaóra: 
szerdán 18 órakor havonta egy-egy alkalom
Bibliaóra: pénteken 18 órakor
Konf-IFI: szombaton 16 órakor

2464 Gyúró, Rákóczi út 27.

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

Tel.: 20/4456656

LELKÉSZI HIVATAL

ADJ MÁR  
CSENDESSÉGET…
Egy kedves barátommal utaztam együtt a napokban, s 
beszélgetésünkben a közelgő ünnepi időszak kérdései jöt-
tek elő. Egyszer csak így szólt: nézd meg, mi vesz körül 
minket! Őrület, ami most van: az árak az égbe szöknek, a 
háború veszélye nem hogy csökkenne, még inkább nő, az 
emberek szíve tele van bizonytalansággal, megválaszol-
hatatlan kérdésekkel, belül és kívül is békétlenség van és 
zűrzavar. És ebben érkezünk meg az adventhez, a csend 
idejéhez, a békességet hirdető Isten Fiának születéséhez. 
Hatalmas a távolság, amit át kell hidalni, hogy igazán 
megérkezzünk az ünnephez!

Igazat adtam neki, s elgondolkoztam, hogyan lehetséges 
ez egyáltalán? Hogy épülhet meg híd a ma élethelyzete, 
felfordult-felbolydult békétlen világunk és az ünnepben 
érkező Szent Isten között?

Ekkor csendült fel bennem Balassi Bálint háborús idő-
ben írt versének kezdő sora, melyben a szerző könyörög, 
szinte már-már követeli: „Adj már csendességet, lelki békes-
séget, mennybéli Úr!” Az imádkozó nem szépíti a helyzetet, 
teljesen őszintén áll Isten elé. Oda viszi könyörgésében 
mindazt, amitől szabadulni szeretne, felfedi Isten előtt 
azt, amiben segítséget kér.

Háborúinkban, zaklatottságunkban el kell jutnunk 
addig a pontig, ahol már megelégeljük magukat, s 
meg kell küzdenünk – térdre ereszkedve, imádsággal, 
könyörgéssel – a belső lelki csendességért. Kimondottan 
fontos adventi feladatunk ez, különösképpen amikor 
kívül is, belül is békétlenség van. Adventi várakozás-
sal kiáltani segítségért, békességért és bocsánatért az 
Érkező Úrhoz. A hídépítés a mi oldalunkon ebből áll: 
várjuk őt és őszinte szívvel vágyunk arra, amit hoz. A 
távolság nagyobb részét pedig maga az Úr hidalja át: 
aki korábban ismeretlen, láthatatlan, végtelenül távoli 
volt, az most megérkezik és ahol befogadják, ott az Isten 
jelenléte teljesedik ki, elhozva a rég vágyott belső békét, 
lelki csendességet. Ez az igazi ünnep.

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor



16 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  o k t ó b e r

PAMMER ENDRE  
EMLÉKVERSENY
2022. november 12-én a tordasi és a martonvásári sakko-
zók, sőt a megyéből sok vendégsakkozó is összegyűlt a 
martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ-
ban, hogy részt vegyen a nagy múltra visszatekintő Pam-
mer Endre Emlékversenyen. A versenyzők három korcso-
portban indulhattak: alsós iskolás és óvodás, felsős iskolás 
és felnőtt. A reggel 9 órai kezdésnél 44 játékos várta, hogy 
elkezdődjön az első játszma. A megnyitót a verseny egyik 
fő szervezője, Dolinka Zsolt és Martonvásár polgármes-
tere, dr. Szabó Tibor úr nyitotta meg ünnepélyesen. A 
verseny hat fordulós úgynevezett svájci 
rendszerben zajlott. A verseny szabályos-
ságáért Katona Ferenc FIDE versenybíró 
felelt, akinek a munkáját segédbíróként 
Szabó Anna és Bakacs János segítette. 
Minden korosztályban nemenként az 
első három helyezett kapott érmet és az 
összetettben elsők pedig kupát is. Járá-
sunk csapatából a MartonVál Sakk Club-
ból az alsósok között a lányoknál Bakacs 

Liza Emili 3. lett, a fiúknál Bakacs Ábel Márton pedig 
6. A felsős lányoknál Fodor-Adorjáni Lilla 3. lett, a fiúk-
nál Kaszab Lázár Bonifác 4., Tomasits Mihály 7. és Tóth 
Kolos 9. helyezést ért el. Kaszab Lázár Bonifác a legjobb 
helyi ifjúsági játékosként a „Helyi tehetség” különdíjat is 
kiérdemelte. A felnőttek között a helyi versenyzők közül 
a legjobban Berzy Lajos szerepelt, aki a második helyen 
végzett. Körtélyesi Richárd pedig a második legjobb ifjú-
sági játékos lett a felnőtt kategóriában, amivel szintén 
ezüstérmet szerzett. Jövőre újra várjuk a megye játékosait 
a hagyományos Pammer Endre Emlékversenyen.

Folytatódik feladványfejtő játékunk. Egyértelmű, hogy 
világos nyerésre áll ebben az állásban. A nehézség az, hogy 
kettő lépésben kell megnyerni. Hogyan fejezheti be a ját-
szmát világos kettő lépésben? A megoldás beküldhető a 

martonvalsakk@freemail.hu email címre. 
Aki hat alkalommal is helyesen küld be 
megoldást a feladványokra, Magyar Sakk-
világ magazint kap ajándékba, melyet 
postai úton juttatunk el hozzá. A sakkos 
képességeink fejlesztéséhez sakk leckék 
és feladványok találhatók még az egyesü-
letünk weblapján is, a martonvalsakk.hu 
címen.

 � Bakacs János – MartonVál SC

MENTÁLHIGIÉNÉ ÖT 
PERCBEN 
Salamon Sarolta (Saci) vagyok, és lassan 30 éve élek  csa-
ládommal Tordason. Épp az „itt létért” való hála indít 
arra, hogy pár témát, gondolatot megosszak, amivel a 
hivatásom mentén, mint mentálhigiénés lelkigondozó 
találkozom és nekem is segít. 

Mi lenne, ha…?  
Önértékelésről öt percben
Virginia Satir (1916-1988) amerikai családterapeuta, aki-
nek már a neve is egészen rendkívüli, írt egy könyvet a 
család (és itt gondoljunk a bármilyen felállásban egymás-
sal élőkre) együttélésének művészetéről. Tehette, mert 
több ezer amerikai család gondjával-bajával, konfliktusá-
val foglalkozva mély tapasztalatot szerzett az elakadások 
mikéntjéről és a változás lehetőségeiről egyaránt. Néha 
eljátszott a gondolattal, hogy vajon milyen lenne a világ, 
ha egy reggel mindenki magas önértékeléssel ébredne fel. 

„Azt hiszem nagyon megváltozna a világ. Az emberek 
szeretettel, kedvességgel, és a valóságnak megfelelően 
tudnának bánni saját magukkal és egymással.” Ahogy 

Virginia, ezt a reggelt azt hiszem én sem fogom megérni, 
de a saját önértékelésemet formálhatom különösen, ha 
belátom, hogy gyengébb a kelleténél. Ilyen akkor van, 
amikor áldozatnak érzem magam, vagy azt, hogy én nem 
számítok semmit, és általában másokat teszek felelőssé a 
tetteimért. Ha ilyesmit tapasztalok, akkor épp itt az ideje, 
hogy türelemmel, időt adva magamnak, érdeklődéssel 
forduljak afelé, aki vagyok, aki egyedül pont olyan, mint 
én és, aki persze egy rakás dologban olyan, mint bárki 
más (van légzése, keze, lába, stb.). Ha értékelem, hogy 
a hasonlóságaimmal és a különbözőségeimmel együtt 
teljesen egyedi vagyok, akkor abbahagyhatom, hogy 
másokhoz hasonlítgassam, vagy megítéljem magam. Az 
értékességem kialakítása érdekében tett erőfeszítések, 
azaz, hogy el kezdek rácsodálkozni magamra, egyre több 
energiát, erőt, kreativitást, szabadítanak fel, hogy meg-
küzdjek mindazzal, ami az életben szembe jön. Másrész-
ről a magas önértékelésű ember is érezheti magát rosszul, 
csak éppen nem címkézi magát értéktelennek és próbál 
megbirkózni vele.

„Én én vagyok, s ez így van jól.” megállapítással fejezi 
be Virginia az Önértékelési Nyilatkozatát, ami pl. itt is 
elolvasható (kb. 5 perc): https://emk.hu/versek-es-irasok/
en-en-vagyok/

Békés, boldog Új Esztendőt kívánok,
 � Salamon Saci
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EZ TÖRTÉNT  
2022-BEN
Az idei szezonban kevesebb verseny mellett előtérbe 
került a lelkes amatőr társas tenisz. A tordasi és gyúrói 
családok mellett Martonvásárról, Érdről, Pusztazámor-
ról és az előző évekből már a megszokott létszámmal 
Székesfehérvárról látogatták rendszeresen pályáinkat. 
Ez utóbbiak között voltak Galgóczy Lajos edzőnk 
tanítványai is, akik közül Szabó Kitti L12 eredmé-
nyei alapján egy kisebb tornán is részt vehetett Rafael 
Nadal mallorcai akadémiáján. Itt meg kell említeni a 
L18-ban versenyző tordasi Tóth Kata Martinát, aki 
korosztályában dobogóra állhatott a Budapest Bajnok-
ságon, valamint játéklehetőséget kapott az MTK fel-
nőtt csapatában és immár idén másodszor is Magyar 
Szuper Liga bajnok lett csapatával.

A tordasi Ágotai Emőke edzésein szenior korosztálytól a 
gyermekekig találkozhattunk heti rendszerességgel hobbi 
teniszezőkkel, és volt néhány kezdő-újra kezdő puszta-
zámori család, akik hetenként saját edzővel érkeztek.

Megyei csapatunk lelkesen küzdött hétről hétre, de saj-
nos egy-két nagyon izgalmas tie brakben eldőlt vesztes 
mérkőzésnél nem jutott előbbre. A nevezett csapatok 
száma évről évre csökken, azt is eredményként köny-
veltük el, hogy ki tudtunk állni a meccsekre. Továbbra 
is jegyzik Tordast a régió tenisz térképén… A fehér-
vári Bregyó TC, Kiskút TK és Agárd TK továbbra is 
dominál.

A jubileumi XXV. TORDAS KUPA beszámolóját az előző 
cikkünkben közöltük. A TORDAS SE elnöke, Farkas Örs 
elismerő oklevéllel fejezte ki nagyrabecsülését a verseny 

negyedszázados fennállása alkalmából Fehér Sándor ver-
senybíró és Tóth Gábor versenyigazgató részére.

Az idei utolsó játéknap november 13-volt csodálatos őszi 
napsütésben. 
A téli hónapokban az energiaárak emelkedése miatt drá-
gábbak lettek a pálya bérletek is. Fehérvári viszonylatban 
a Bregyó TC és Kiskút TK pályáit ajánljuk átlagosan 8 
ezer Ft/óra díjjal, valamint Budapesten számos tenisz-
klubnál lehet ennél kedvezőbb áron a reggeli és hétvégi 
időszakban pályát foglalni.

Találkozunk 2023. márciusban!

 � Tóth Gábor – klubigazgató

TENISZ

TORDASI TERMELŐI PIAC
DECEMBER 3.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 

A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN
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MEGÚJULT A TORDASI 
SPORTLŐTÉR
A Sportegyesület támogatásával, és jelentős társadalmi 
munkával elkészült a lőtér felújítása. A munkák során új 
burkolatot kaptak a golyófogók, korszerű lőlaptartók let-
tek kialakítva. A lőpavilon elektromos hálózata elkészült, 
az álmennyezet is megújult. A „vandálok” által összetört 
táblát kicseréltük.

Az őszi minősítő versenyünket a már felújított lőtéren 
tudtuk megtartani.

Köszönjük mindenkinek a segítséget, és továbbra is vár-
juk szakosztályunkba a lövészet után érdeklődőket.

 � Cifka János

LÖVÉSZET
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APRÓHIRDETÉSEKKERETES  
HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 30 szóig 500 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek: 
30 szóig 1 000 Ft, a további 
szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi cégeknek:  
30 szóig 1 500 Ft, a további 
szavak 50 Ft/szó.

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

Tordasiaknak:

egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:

egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft



Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107 vagy 06 22/460-007

Körzeti megbízott

06 20/969-59-63

Polgárőrség

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó

112

Posta

06 22/467-503

Iskola

06 22/467-532

Óvoda

06 22/467-502 (41-es m.),  06 20/245-0326

Konyha (élelmezésvezető)

06 20/248-2409

Polgármesteri hivatal

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes

06 30/819-56-07

EON (áram) műszaki hibabejelentés

06 80/533-533

NKM/E.ON gáz

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

Kormányablak

06 22/460-081

Szennyvíz, szippantás

06 20/571-3105

Kutyabefogás: Fedák Krisztina

06 30/961-46-45

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor

06 20/413-93-30

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

06 22/467-324
H: 13-17   Sze: 8-12   Cs: 8-12

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

06 22/460-019 
06 22/569-146
H-P: 8-17:30

Betegszállítás (KOALA Bt.)

06 80/620-622
06 20/521-6604
06 20/520-3797

  
Szelektív

December 15. Cs
December 29. Cs

  
Hamu

December 28. Sze

Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)  
Dr. Jellinek Kinga 

06 22/460-637,  06 30/444-5779
H: 8-12   K: 16-18   Sze: 16-18
Cs: 8-9   P: 8-12
Tanácsadás:   Sze: 8-10    Cs: 14-16

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

06 30/542-0381   
H, Cs: 8-14   K, Sze: 13-19

Orvosi ügyelet (Érd)

06 23/365-274, 06 23/365-770

Háziorvosi rendelés  
Dr. Harbula Ildikó

06 22/467-527,  06 70/941-1788
H: 13-17   K: 12-16   Sze: 8-11   
Cs: 8-11   P: 12-16

Védőnő  
Schubert Réka

06 30/312-7672,  tordasivedono@gmail.com
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
Sze: 11-13
Várandós tanácsadás:
Sze: 13-15
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Szerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 900 példány

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 15-ig.


