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HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI5. oldal

Ebben az újévben 
minden jót kívánok,
Ahová csak léptek, 
nyíljanak virágok!
Még a hó felett is 
virág nyiladozzon,

Dalos madár zengjen 
minden rózsabokron.
Minden jó, minden szép 
legyen mindig bőven,
Szálljon rátok áldás 
az újesztendőben!”
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Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, 
az önkormányzat ilyenkor számol be arról, mit tett, 
hogyan gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az 
esztendőben.

Az idei év a folytonosság éve volt. Az év közepén írtuk 
alá az Egészségház átalakításáról, a Polgármesteri Hivatal 
felújításáról, napelemes rendszerek telepítéséről és egy kis 
zöldségfeldolgozó építéséről a támogatási szerződéseket, 
melyek megvalósítását már idén elkezdtük. A 10 millió 
Ft-os önrész kormányzati támogatásával, TAO-s pénzből 
egy 20x40 m-es műfüves pályát építettünk a teniszpá-
lyák mögé. Az előző évi TAO-s támogatásból új, szab-
ványos távolságra lévő korlátot építettünk a centerpálya 
köré, új padokkal kiegészítve. A településrendezési eszkö-
zeink felülvizsgálata során elkészítettük a településszer-
kezeti tervet, melyet a következő év elején vitatunk meg. 
Tavasszal a Közép- és Kelet Európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapítvány Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottságának 500 000 Ft-os támo-
gatásával megújítottuk az I. világháborús emlékművet és 
környékét. Ezzel egy időben elkészítettük az óvodához 
vezető járdának a 2. ütemét.

A településünk gazdálkodása az idei évben is stabil volt, 
sőt a bevételeink kis mértékben nőttek a tervezetthez 
képest.  A korábbi évek megtakarításaiból megvásároltuk 
és kialakítottuk a Jókai utca mögötti területből az új utcát 
és a falu felőli ingatlanokat. A közművesítés javarészének 
az engedélyeit megkaptuk, így ezeket jövő tavasszal ter-
vezzük megvalósítani. Idén is voltak, akik nem teljesítet-
ték fizetési kötelezettségüket, tőlük összességében több 
mint 3 millió forintot hajtottunk be az egész közösség 
érdekében.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a Fejér-
víz Zrt biztosította. Az elnyert KEHOP 2.2.1. pályázat 
keretében a Nemzeti Fejlesztési Iroda irányításával elkez-
dődött a ráckeresztúri szennyvíztelep rekonstrukciója, 
melynek befejeztével lehetőség nyílik a jelenlegi csator-
názatlan telkeknek a csatornahálózatra történő ráköté-
sére. A szemétszállítást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Velen-
cei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. végezte. A szemét-
szállításnál megmaradtak a díjfizetés alóli mentességek 
és kedvezmények, melyeket az önkormányzat fizet ki a 
szolgáltatónak.

Óvodánk a tavaszi döntésünk nyomán szeptembertől 
ismét saját fenntartásúvá vált. A feladatfinanszírozásra 
adott normatíva idén is fedezte a működés kiadásait.

Általános iskolánkat és a művészeti oktatást jelenleg 
továbbra is az állam tartja fent a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületén keresztül, 
azonban a Don Bosco Nővérek az elmúlt hónapokban 
megkerestek azzal, hogy jövő év szeptemberétől szívesen 

átvennék fenntartásra az intézményt. Az ezzel kapcsola-
tos véleményező szavazás a dolgozók és a szülők részéről 
már megtörtént, ahol jelentős többséget kapott a fenn-
tartó váltás. A képviselő testület az ezzel kapcsolatos 
véleményét a napokban fogja meghozni.

Néptáncosaink és zenészeink idén több szép elisme-
rést értek el, sokszor szerepeltek szerte az országban (az 
Országos Táncháztalálkozón, a Figurás bérlet keretében 
a Hagyományok Házában, Gödöllőn az Országos Népze-
nei Versenyen, Székesfehérváron a Fejér-Somogy-Veszp-
rém-Tolna Megyei Zeneiskolások Furulyaversenyén). A 
szombathelyi Sistrum Zenei versenyen egyik furulyásunk 
ezüst minősítést nyert. Énekeseink a tököli Országos 
Népdaléneklési Versenyen arany dalosmadár díjakat kap-
tak. A Székesfehérváron megrendezett „Húzd keresztül” 
Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek V. Fesztiválján 
a Tordasi Pillikék táncegyüttes 2. és 3. csoportja arany 
minősítést kapott. A „Mezőföld virágai” Fejér Megyei 
Szólótáncversenyen mind az öt párunk díjat nyert.

Férfikórusunk, a Tordasi Dalárda több év után ismét 
megmérette magát és a Székesfehérváron tartott Térségi 
Szintű Népzenei Minősítőn Kiváló minősítést szerzett. 

A HANGYA Művelődési Házunk szervezte idén is a 
településünk nagyobb rendezvényeit. Ezeken felül az épü-
letében biztosította a civil közösségeink, intézményeink, 
magányszemélyek és cégek összejöveteleihez, rendezvé-
nyeihez és a vásárosok árusításaihoz a helyet és technikai 
hátteret. Több új programot, táncos estéket szerveztek, 
a meglévőeket kibővítették, színházi előadásokat hívtak, 
melyek újabb lehetőségeket adtak az itt élőknek a pihe-
nésre és a különböző közösségekhez való kapcsolódáshoz. 
E programok és rendezvények idén tovább növelték köz-
ségünk kulturális jó hírét. 

Sportegyesületünk közepesen sikeres évet zárt. Idén is 
szép eredmények születtek a labdarúgó utánpótlás és a 
cselgáncs szakosztályokban. Felnőtt focicsapatunknak 
nem a legsikeresebb szezonja volt az őszi, de stabil benn-
maradóknak tűnünk a megye I. osztályban. Továbbra is 
aktívan folyik az utánpótlás képzése, minden korosz-
tályban indítottunk csapatokat a Bozsik tornákon és a 
bajnokságokon, ahol csapataink jól szerepeltek. Jelenleg 3 
edző teljes állásban és egy fél állásban tanítja futballozni 
a fiataljainkat. 
Most pedig lássuk mi történt még az idei évben:

 � megterveztettük és engedélyezés alatt van a sportöl-
töző bővítése

 � az előző év végén a sport- és kultúrcsarnok előkészíté-
sére kapott 40 millió Ft-nak egy részéből elkezdődött 
a tervek készítése

 � szociális tűzifát, karácsonyi és húsvéti csomagokat 
osztottunk a rászorulóknak

 � az ASP rendszerhez való csatlakozás kapcsán 5 új szá-
mítógép és egy korszerű színes nyomtató vásárlására 
kaptunk támogatást
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Tisztelt Lakosság! 2018. január 2-án, kedden 14 
órától 15 óráig Petercsák György, körzeti megbízott 
ügyfélfogadást tart a hivatalban.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

TÁMOGASSA CIVIL SZERVEZETEINKET 
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
„Tordas Községért” Közalapítvány

adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület

adószáma: 18500165-1-07
Tordasi Polgárőrség

adószáma: 19097439-1-07
Teremtőkert Egyesület

adószáma: 18144150-1-07
Tordas Sportegyesület

adószáma: 19820923-2-07
„Százlábú Gyermektámogató Alapítvány”

adószám: 18618736-1-07
Tordasi Gyermekekért Alapítvány

adószám: 18759716-1-07
Óvoda Gyermekeinkért alapítvány

adószám: 18486582-2-07

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan 
elől történő elszállítása) időpontja:
január 26.
Salak, hamu elszállítás időpontja:
január 23.
Üveghulladék elszállítása:
január 7.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

 � a Hangya Művelődési Háznál kicseréltük a padok erő-
sen elhasználódott fa ülőkéit és befejeztük a boltig tar-
tó kerítés új kialakítását egy új hirdetővel

 � pályázatot adtunk be útkarbantartó eszközök (karos 
ágzúzó, és egy ágaprító) beszerzésére

 � az egész életen át tartó tanulás hozzáférésének biztosí-
tására kiírt pályázaton még több szakkörjellegű prog-
ram megvalósítását és eszközök beszerzését terveztük 
a Művelődési Házba

 � pályázatot adtunk be a konyhánk fejlesztése céljából 
eszközök (sütő, főzőüst, hűtőszekrények) beszerzésére

 � a Tordas SE jóvoltából egy teqball asztallal gyarapo-
dott a sportpályán lévő eszközök száma

 � Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázatot hirdet-
tünk Szakgimnáziumok, Szakközépiskolák és szakis-
kolák tordasi tanulói részére

 � idén is 15 gyermeket támogattunk a Bursa Hungarica 
pályázaton felsőfokú tanulmányaikban

 � az utak néhány helyen történő karbantartásával lehe-
tővé tettük, hogy a VHG a hulladékgyűjtés terén az 
Öreghegyen is hasonló szolgáltatást végezzen, mint a 
településen

 � az újszülöttek ismét emlékfát kaptak ajándékba, amit 
a saját kertjükbe ültethettek

 � idén is ültettünk virágokat a hivatal ablakaiba és a vi-
rágtartóinkba

 � idén is megállapodást kötöttünk az Agárdi Popstrand 
szervezőjével, így a tordasi lakosok fél áron látogathat-
ták az agárdi koncerteket

 � a közfoglalkoztatás keretében idén 3 munkavállalóval 
egészítettük ki az önkormányzat karbantartó brigád-
jának csapatát

 � a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk nö-
vényeinket, nagy hangsúlyt fektettünk településünk 

zöldfelületeinek folyamatos ápolására
Továbbra is várjuk a beadott pályázataink eredményeit, 

melyek, ha kedvezőek, azonnal hozzáfogunk a megvaló-
sításukhoz. Bár ismét próbálkoztunk, még nem sikerült 
támogatást szereznünk a legfontosabb gyűjtőjárdánk, a 
Hangya sor felújítására. Ezeken kívül számos olyan dolog 
van, amely megoldásra, javításra vár. Ezeket az idei évhez 
hasonló módon a költségvetés adta keretekből az önkor-
mányzat fizikai brigádjával tervezünk megvalósítani.

Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, 
a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek, 
dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az 
önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját és 
segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak Tordas 
működéséhez, fejlődéséhez. 

Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a 
Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közös-
ségekben tevékenykedőknek és a Tordas Községért Köz-
alapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagoknak, hogy munkájukkal növelték telepü-
lésünk értékeit és öregbítették hírnevét. 

Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik a telepü-
lés, az intézményeink és a civil közösségeink honlapjait, 
akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a 
településünk újságját.

Ahogy látjuk, nem leszünk beruházások és feladatok 
híján a következő évben sem, de ezeket továbbra is csak 
együtt, közösen tudjuk Tordas javára elvégezni. Csak 
addig lesz szép, otthonos a településünk, amíg mindenki 
megteszi azt, ami a kötelessége. Nem csak a maga, hanem 
a mások javára is.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt, és Kegyelmek-

ben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!
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DECEMBER
November végén lázas készülődésbe és dekorálásba 
kezdünk, hogy felkészüljünk az adventi időszakra 
és ünnepi díszbe öltöztessük a HANGYA Művelő-
dési Ház épületét. Hagyományainkhoz híven ismét 
felállítottuk Tordas nagy adventi koszorúját és a bet-
lehemi jászolt az intézmény előtti téren. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a tordasi Önkéntes Pont-
nak, hogy az előkészületekben segítségünkre voltak. 
December 6-án gyermekek nevetésétől és énekétől lett 
hangos a művelődési ház, ugyanis a mi kis községünkbe 
is ellátogatott a Mikulás két kis rosszcsont  krampuszá-
val. A műsor végén egy gyermek sem távozott üres kéz-
zel, hiszen mindenki csokoládéval, cukorkával és almával 
megpakolt csomagocskákkal hagyta el az épületet.
December minden hétvégéjén ünnepélyes keretek között 
újabb és újabb gyertyákat gyújtottunk az adventi koszo-
rún Tordas egyházközösségei, intézményei és a tordasi 
Színjátszó Társulat közreműködésével. Az ünnepi han-
gulatot az adventi vásár is tovább fokozta, hiszen helyi 
kézművesek alkotásaiból válogathattak, forralt bort, teát, 
kakaót és frissen sült gesztenyét fogyaszthattak a ren-
dezvényre látogatók.
Az ünnepi időszakra elkészítettük a mézeskalács mese-
falut a hozzánk beérkezett házikókból és a nagy katoli-
kus templomból. A kész kiállítást január hatodikáig még 
megtekintheti minden kedves vendégünk a HANGYA 
Művelődési Házban nyitvatartási időben.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
01. 08./ 15./ 22./ 29. (Hétfő) 8:30-9:30 – Gerinc-
torna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisterem-
ben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő: 
500 Ft/fő/alkalom.

01. 08./ 15./ 22./ 29. (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints 
nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsatla-
kozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 
20 245 67 34-es telefonszámon.

01. 08./ 15./ 22./ 29.  (Hétfő) 17:00-18:00 – Tordasi 
Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden 
régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatla-
kozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai 
Sándorné Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelő-
dési Házban.

01. 11./ 18./ 25. (Csütörtök) 18:15-19:15 – Gerinc-
torna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a nagy-
teremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! 
Belépő: 500 Ft/fő/alkalom.

01. 10./ 24. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász 
Ügyfélfogadás a kisteremben.

01. 11./ 18./ 25. (Csütörtök) 15:00-16:00 – Kézmű-
ves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében.  A 
belépés ingyenes. A programba a folyamatos becsatlako-
zás lehetséges.

01. 12./ 19./ 26.  (Péntek) 19 órától – HANGYA Mozi 
Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit. 
Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kap-
csolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
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MŰVÉSZETI ISKOLA

ISKOLAI HÍREK
December van , az év utolsó hónapja. Vasárnaponként 
meggyújtunk egy-egy gyertyát az adventi koszorún, tele 
vagyunk várakozással és reménnyel. Közeledik karácsony, 
talán az év legszebb ünnepe. Szeretteink, családunk köré-
ben ünnepelünk. Remélem mindenkinek megadatik ez a 
lehetőség, ez a legnagyobb ajándék, ami az otthonokba 
kell, hogy jelen legyen karácsony ünnepén. Szívemből 
kívánom, hogy minden család békés, boldog, meghitt 
ünnepnapokat éljen át.

Kívánom, hogy az elkövetkező új esztendő sok örömöt, 
egészséget , sikereket, nyugalmat, szeretetet és békét 
hozzon mindenki életébe.

Kívánom mindezt az újság valamennyi olvasójának. 
Kívánom a kedves szülőknek, nagyszülőknek, akik tevé-
kenyen járultak hozzá az iskola életének jobbításához.

Szeretnék köszönetet mondani minden segítségért, 
támogatásért, odafigyelésért. 

Köszönöm a Polgárőrség egész évben végzett áldozatos 
munkáját, segítségét, azt, hogy továbbra sem hagytak 
magunkra bennünket. Koordinálták, irányították a reg-
geli közlekedést az iskola előtt nap mint nap.

Köszönöm a művelődési ház vezetőjének és dolgozói-
nak az együttműködést, a segítséget ünnepi műsoraink 
méltó lebonyolításában.

Elfáradtunk mindannyian, pedagógusok, diákok, moz-
galmas évet tudhatunk magunk mögött.

Igyekszünk megragadni valamennyi versenylehetősé-
get, megmérettetni diákjainkat, mintegy igazolásképpen 
magunk és persze az ő számukra is.

8. osztályosaink, miután a Jótékonysági bálon kicsit 

megízlelhették a felnőtt életet, most a középiskolai fel-
vételire készülnek, ezek az izgalmak várnak rájuk. Sok 
sikert kívánunk nekik.

A lezajló versenyek eredményeiről ismét beszámolunk 
majd itt az újságban, de kérjük, kísérjék figyelemmel 
iskolánk honlapját is. 

December 8-án kicsik és nagyok Mikulás bulin szóra-
kozhattak. A Művelődési ház és az Önkormányzat közös 
szervezésének eredményeképpen a nagyszakállú Télapó 
és segítői sok kisgyermek arcára varázsoltak mosolyt. 
Köszönjük.

Az elkövetkező időszak az iskolában is az ünnepre való 
készülődés jegyében zajlik.

Minden hétfő reggelén az iskolában is meggyújtjuk 
a gyertyákat az adventi koszorún, várjuk a karácsony 
eljöttét.

Tárnokra látogatnak többen az üveggyárba, ahol kará-
csonyi díszeket készítenek, illetve szebbnél-szebb alkotá-
sokat láthatnak. 

Karácsonyi „bolhapiac”lesz  december 19-én, ahol a gye-
rekek kicserélhetik a „megvásárlásra”szánt termékeiket, 
maguk által készített díszeket, karácsonyi ajándékokat.

Az utolsó tanítási napunk december 20. szerda. Reggel 
iskolai karácsonyi ünnepély az aulában, majd ezt az osz-
tályünnepségek követik. Ismét ellátogatnak hozzánk az 
Osénimus Alapítvány tagjai, akik karácsonyi bábjátékkal 
és ajándékkal kedveskednek a kicsiknek.

A téli szünet után 2018. január 3-án, szerdán találko-
zunk ismét az iskolában.

Iskolánk dolgozói és diákjai nevében szeretettel kívá-
nunk mindenkinek Áldott és Békés karácsonyi ünnepe-
ket, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt.

 � Somfai Sándorné

A Művészeti Iskola programjaiból

Január 03.  Első tanítási nap
Január 11-12.  Szolfézs vizsgák
Január 15-16.  Hangszeres vizsgák
Január 17.  Néptánc vizsga
Január 24.  14.30-Pesovár Területi Népdaléneklési  
  Verseny
Január 26.  I. félév vége
Február 02.  Bizonyítványosztás

Február 8.  FIGURÁS bérlet – 1 órás ismeretter- 
  jesztő műsor a Hagyományok Házában
Március 02.  Pesovár Ferenc Népdaléneklési és 
  Népzenei Verseny döntője - Lovasberény

A műsorainkra, fellépéseinkre, vizsgákra minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

 � Fazekasné Domak Anikó
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MESEVÁR HÍREK
Óvodánk az alapítványának – a Százlábú Gyermektámo-
gató Alapítvány – jóvoltából színházi bérletek megvéte-
léhez kapott támogatást. Az előadások közül november 
22-én a Csukló Farkas című meseelőadást tekintették 
meg a Csibe és Nyuszi nagycsoportos gyer-
mekek. Köszönjük az alapítvány felajánlását!

November hónapban a Liba héten kis kezek 
vágták, ragasztották papírból, zokniból, toll-
ból a libuskákat. A Katica csoportos gyerekek 
Márton napi lámpás felvonulással kívántak 
minden jót az óvoda aprajának-nagyjának. 
A Csibe csoport pedig ínycsiklandó libazsí-
ros kenyérrel és hagymával vendégelte meg 
a többi csoportot. Bölöni Réka Ludas Matyi 
című bábjátéka jókedvű mosolyt csalt a gye-
rekek arcára.

November 14-én tájékoztató beszélgetést 
szerveztünk az iskolába készülő gyermekek szüleinek 
az iskolai életről, az iskolakészültségről. Lövei Eszter és 
Németh Hanna tanító nénik jó tanácsokkal látták el az 
érdeklődőket, melyekkel megkönnyíthetik gyermekük-
nek az iskolakezdést. A megbeszélésen tiszteletét tette 
Kosaras Péter Ákos igazgató úr is. 

Ismét megrendeztük az adventi vásárt, ahová a szülők 
jóvoltából sok szép kézműves termék érkezett.

December 3-án a Hangya Művelődési Ház előtt az első 
adventi gyertyagyújtásnál a Csibe csoportos óvodások 
kedveskedtek a falu lakóinak kis műsorral, ezzel köny-
nyet csalva sok ember szemébe. Ezúton is köszönetünket 

fejezzük ki a Szülői Munkaközösségnek a munkájukért, 
az előkészületekben nyújtott segítségért, a szülőknek a 
finom süteményekért!

A vásárnál és a gyertyagyújtásnál összegyűlt pénzt a 
gyermekek programjainak színesebbé tételére fordítjuk.

December 5-én megérkezett a várva várt Mikulás. A 
gyerekek énekkel, verssel köszönték meg azt 
a sok játékot, melyek előkerültek a zsákjából.

December 6-án a Művelődési Házban 
újból találkoztunk a Mikulással, aki egy kis 
zenés műsor után csomaggal lepte meg az 
óvodásokat.

December 5-re Szülői Fórumot hirdet-
tünk meg, melynek témája: Hova lett a 
gyermekkorunk?

A Csibe és Katica csoportos gyerekeknek 
Kovács Petra segített a gyönyörű adventi 
koszorú elkészítésében. A Süni csoport-
ban szintén lelkes szülők munkálkodtak az 

adventi koszorú összeállításában. Köszönjük a szülők 
közreműködését!

December 18-án visszatérő vendégeink Bokros László 
és barátai karácsony legendáját elevenítették fel az 
óvodásainknak.

December 20-án a karácsonyváró ünnepségünkön a 
Csibe nagycsoportos gyerekek szerepeltek műsorral.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők eddigi mun-
káját és a támogatók önzetlen segítségét!

Az óvoda dolgozói nevében az Új esztendőre azt kívá-
nom, hogy mindenkire öröm és béke várjon!

 � Bányai Rita
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Ez újév reggelén
Minden jót kívánok

Ahová csak nézel,
Nyíljanak virágok!
Még a hó felett is 
Virág nyiladozzon,

Dalos madár zengjen
Minden rózsabokron!

Minden szép, minden jó
Legyen mindig bőven,
Szálljon áldás rátok
Ebben az új évben!

A TORDASI RÉGI 
TEMPLOM
A Kisbíróban már többször olvashattak arról, vajon hol 
lehetett Tordas régi temploma. Nem könnyű megtalálni 
a helyet, mert – bár sok apró nyom van – azok szétapró-
zottsága miatt nem nyújtanak egyértelmű bizonyítékot 
a régészeknek ahhoz, hogy tényleges kutatásba fogjanak. 
Wünscher Frigyes: Tordas: A Balogh Elemér szövetkezeti 
mintafalu (1942) című könyvében több helyen szó esik 
a középkori templomról. Ő említi, hogy egy 1337. szep-

tember 17-iki határjárás során a Kuldó és Tordas közötti 
határpontnak a tordasi templomot jelölték meg.  „Kuldó 
és Tordas határa az érintkezési részen emberemlékezet 
óta változatlan. Régi temploma elég messze látszó domb-
háton épült” – írja. 1337-ben tehát már biztosan állt a 
tordasi templom, mégpedig a mai Falu feletti dűlő részen. 
A falu pedig a templom köré települt. Az ott található 
középkori kerámia és csontmaradványok egyértelmű 
bizonyítékai ennek. A török uralom alatt, a XVI. század 
végén azonban a falu elnéptelenedett, az épületek pusz-
tulásnak indultak. 

„Tordason a régi falu helyén talált sok csontma-
radvány és az elpusztult templom kövei, a magyar 
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falu törökvilág alatti sorsának hirdetői.” (43.p)
 A XIX. század elején még állt a templom – igaz már 

romosan. „A régi, elpusztult Tordas katolikus templomá-
nak helyét Balassovics Márton ev. lelkész jegyezte fel: 
<ha Tordas községtől kb. 1000 lépést észak felé fordulunk, 
a dombon szemlélhetjük a templom szomorú romjait, a 
köveket, elmállott falakat, az alapzatokat.> Még 1802-
ben elég magasan állottak falai, a lakosok mind ismerték 
és az idegeneknek készséggel mutogatták. Tupy András 
lelkész idejében (1797-1812 között) köveiből az ev. lel-
készlak udvarát kerítették körül. Ez ma is köztudat. A 
templom alapjait ugyan nem sikerült eddig megtalálni, 
de kutatásaink arra engednek következtetni, hogy a 
megjelölt helyen nagy település volt.” (120.p) Igaz, hogy 
a leírás szerinti helyen még ma, a XXI. században is kon-
centráltan találunk köveket, amelyek között vakolt fal-
darabok, és formázott kövek is vannak, a templom falát 
mégsem sikerült megtalálni. Ennek magyarázata lehet az 
is, hogy amikor a templom köveit elhordták, az alapokig 
kiszedték azokat, és a töredékek, amik ma ott találhatók, 
csupán a bontáskor keletkeztek. Ebben az esetben egy 
megfelelő időzítésű légifelvétellel lehetne igazolni, hogy 
valaha ott templom falai álltak. A sok, díszes kerámiatö-
redék, amely azon a helyen felszínre került, utalhat arra 
is, hogy Tordasnak nemcsak egyszerű, hanem díszesebb 
temploma volt. Ha a légifelvételen kirajzolódna a temp-
lomfal, már célzottan lehetne az ásatást elkezdeni, és 
akkor kiderülne, van-e épségben maradt része a közép-
kori templomnak, vagy nincs.

 „Pesthy Frigyes 1864-ben megkereste a községeket 
helynévkutatás céljából. A Tordas községi akkori jegyző, 
bíró és négy elöljáró, Tordas községről a következőket 
állította. Szerintük a község elnevezése valami „nagyér-
dekű halotti tor” megtartásából eredt. Abból következ-
tetnek erre, hogy a község határában van Faluhely dűlő, 
„mely régi harcterekről tesz tanúságot, ahol találtatnak 
tetemes rakásokon ember csontjai és egyéb régiségek”. 
87.p A XIX. század második felében nemcsak a csontok 
és leletek, hanem még a hely elnevezése, Faluhely is arra 
utal, hogy ott volt a régi település. 

„A mai falutól északra emelkedő dombhát lejtőjén talált 
leletek bizonyítják, hogy azon a helyen valamikor tele-
pülés volt.

Ma már csak behorpadt terepalakulatot találunk, ahol 
még a közelmúltban cserépedénydarabokat vetett fel a 
földmíves szerszáma, az eke vasa.” (133.p) Leletek még 

ma is kerülnek elő. A templom feltételezett helye körül 
nagyobb koncentrációban, de a környéken szétszórva 
nagy területen. Nyilván a szántáskor a munkagépek 
szétterítették a maradványokat, főleg azokat, amik kis 
részekre törtek. A nagyobb kődarabok viszont ott marad-
tak, eredeti helyükhöz közel, nem tudta a munkagép 
messzire vinni őket. Nagyobb esőzés, vagy mélyszántás 
után nagyobb darabok is előkerülnek, illetve a felszínre 
került kövek jobban megfigyelhetők. A novemberi bejá-
ráskor lefényképeztük a területet, a koncentráltan jelen 
levő sok kőtöredék megerősíti azt a feltételezésünket, 
hogy valahol azon a helyen állhatott a templom. A kövek 
helyzetéből azonban nem lehet egyértelműen meghatá-
rozni sem a méretét, sem az elhelyezkedését, és azt sem, 
hogy maradt-e valami belőle. Így azt sem tudjuk, hogy 
É-D-i vagy K-NY-i tájolású volt-e (bár a Wünscher könyv-
ben K-NY-i tájolással van berajzolva a térképre). Ha figye-
lembe vesszük, hogy a mélyedéstől keletre, a dombtetőn 
feküdt, akkor az tűnik logikusnak, hogy K-NY-i tájolású 
volt, és a mélyedésben vezetett az út a templomig.

„Tordas a XIV. században már kialakult. A nyugati 
domb enyhe lejtőjén, nagyobbrészt a domb alján lévő sík 
helyen terült el. Települési formáját tekintve, csoportos 
település lehetett, vagyis girbe-görbe, kiszélesedő, majd 
elkeskenyedő, kerítésnélküli udvarokkal váltakozó közök 
jelentették az utcát, a közlekedésre szánt helyet.” (134.p) 
Az Árpád korban még nagyrészt földbe vájt veremházak-
ban éltek az emberek. Ezeket leginkább domboldalakba 
vájták. Ezen a területen talált több őrlőkő is bizonyítja, 
hogy a település ott helyezkedett el.

„Az 1739. évi pestis azonban már bő aratást talált Torda-
son. Vrathelyi Éliás (…) jegyezte fel: 322 halottat követelt 
ebben a községben a pestis. Az akkori parochia kertjében 
feküsznek a régi templom alatt.” (68.p) A köztudat szerint 
a pestises betegeket mésszel leöntve tömegsírban temet-
ték el, méghozzá abban a mélyedésben, ami a templom 
feltételezett helyétől nyugatra található. Természetesen 
ekkor már lakatlan volt a településnek ez a része. Néha 
még fordulnak ki a földből meszes csontdarabok, amik 
igazolják ezt az állítást.

Történelmi dokumentumok és a helyszínen talált lele-
tek sokasága megerősít bennünket, hogy ezen a helyen 
állhatott a templom. Pontosabb meghatározásához szíve-
sen vesszük a segítségét régészeknek, vagy régész tanu-
lóknak, akik szabad idejükből szívesen áldoznának egy 
eltűnt középkori templom felkutatására.
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75 ÉVE  
SZÜLETETT 
CSEH TAMÁS
75 éve, 1943. január 22-én szüle-
tett Cseh Tamás, aki 13 éves koráig 
Tordason élt. Már gyerekkorában is 
sokat szerepelt, verset mondott az 
iskolában, színdarabokban lépett 
fel. Sokat játszott a kastélyban, az 
erdőben. 1956-ban költöztek el 
Budapestre. Halála után díszpolgárrá 
választotta a testület.
Gyerekkorom című dalával emléke-
zünk rá:
„Csak még egyszer gyere elő
A résből, hol elbújtál, gyerekkorom,

Csak kő legyek, csak bogár legyek,
és engedj újra füveiddel játszanom.
Még egyszer csak bújj elő,
Vízben, kövek alatt rejtező, félelmes, 
álmos korom,
ízekben, bőr alatt rejtező,
ékesen bújj elő, kő alatt rejtőzködő.
égő por a lábujjak között
és fényes fűszálak közt csillogó üveg,
Iszap, ragacs és gyors vizek
és szégyen és sötétség és szédület,
Még lehet, hát bújj elő,
Vízben, kövek alatt rejtező, félelmes, 
álmos korom,
ízekben, bőr alatt rejtező,
Fényesen bújj elő, kő alatt rejtőzködő 
gyermekkorom.
Tág égbolt alatt,
Résben kövek alatt futó patak, futó vizek,
Még lehet, hát bújj elő, gyermekkorom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik édesanyánk, Papp Sándorné búcsúztatásán 
részt vettek, Őt utolsó útjára elkísérték, valamint 
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönettel: Papp Éva és testvérei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

POLGÁRŐR HÍREK
Az év végével mi, polgárőrök is lezárjuk a 2017-es évet, és 
felkészülünk a következő esztendőre.
Egész évben sokszor áldoztuk nappalainkat és éjszakáinkat 
önkéntesen, társadalmi munkában, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül. Folyamatosan végeztük nappali és éjszakai szolgála-
tainkat. Ott voltunk az iskolai napokon reggel a gyalogát-
kelőhelynél, szükség szerint segítve a gyerekek biztonságos 
átkelését. Igény szerint támogattuk a posta munkáját, főleg 
pénz kézbesítési időszakban fokozott figyelmünkkel védtük 
kézbesítőinket. A település számtalan rendezvényén segítet-

ték tagjaink a biztonságos, jól szervezett megrendezést.
Szeretnénk 2018-ban is hasonló mértékben, lehetősége-
ink és körülményeink adta kereteken belül Tordas hírne-
vét emelni, lakóit szolgálni. Látnunk kell azonban, hogy 
tagságunk öregszik, egyre nehezebb a szolgálatokhoz ele-
gendő önkéntest találni. Továbbra is várjuk a szolgálatra 
jelentkezőket, a munkánkhoz hozzájáruló támogatókat, 
és az adózásnál felajánlható 1 %-okat, adószámunk: 
19097439-1-07.
Polgárőr társainknak és támogatóinknak köszönjük a 
tavalyi egész éves munkát és támogatást. Mindenkinek 
Boldog Új Évet kívánunk.

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége

A település lakói nevében köszönjük a Polgárőrség egész éves, önzetlen munkáját!

APRÓHIRDETÉSEK KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek: 
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magányszemélyeknek:  
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.

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

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.Fizetés a megjelenés után tör-
ténik, az árak tartalmazzák az áfát.

P
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G
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten 
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a  
06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
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JANUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró 
szombati előesti szentmise 17 óra)

 � Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)

 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte 
17.45-től gyóntatás

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

 � Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 20.30

Jan. 5. P 

Urunk megjelenése, Vízkereszt (paran-
csolt ünnep) előesti és Elsőpénteki Szent-
mise 19 óra; utána Szentségimádás (Gyú-
ró 17 óra; Ráckeresztúr 18 óra)

Jan. 9. és 
23. 

K Bibliaóra az Érdi Tanoda épületében 19 
órakor (Ófalu Felső u. 123.)

„... az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, 
amelyet megtettetek, amíg ide értetek...” (MTörv 1, 29-33)

ÉVVÉGI HÁLAADÁS
Egy jó alkalom az életutamra, kegyelmi 
történetemre való visszanézésre

Az ünnepek elmúltával érdemes egy kis csöndet terem-
teni magunkban, imában visszatekinteni Istennel 
életutunkra.

Hogy néz ki ez az út? Milyen fordulópontok vannak 
rajta? Milyen elindulások, kanyarok, fordulatok, esetleg 
vargabetűk, stagnálások, elakadások, újraindulások tar-
kítják, alakítják? 

A Szentlélek segítségével engedem, hogy felidéződjenek 
életem különböző eseményei és próbálom Isten szemén 
keresztül látni, hallani, tapintani a történteket. Keresem, 
hogy egészen személyes módon felismerjem a sok áldást, 
kegyelmi ajándékot, amit kaptam azért, hogy ezeket job-
ban tudjam értékelni és megköszönni. 

Isten szemén keresztül próbálom látni nehézségeimet 
is, úgy, ahogyan Ő azokat nekem megmutatja. Keresem, 
hogy egészen személyes módon felismerjem, miként 
volt jelen Isten az életutam fájdalommal teli részeiben is. 
Hogyan írt a görbe betűkkel is? Hogyan alakított a nehéz-
ségekkel? Hogyan küzdött értem? Hogyan hordozott?

És ha ezt megpróbáltad, el tudod-e fogadni, hogy Isten 
ilyen végtelenül irgalmasan szól Hozzád?

“Számomra mindig elfogadható és kedves vagy, függet-
lenül attól, hogy mások mit gondolnak rólad (vagy te 
magad mit gondolsz saját magadról).”

“Látom és értékelem mindazt a jót, amit nap, mint nap 
teszel.”

“Látom és értékelem jó szándékaidat akkor is, amikor 
viselkedéseddel nem sikerül ezeket életre váltanod.”

“Látom rossz szándékaidat és rossz viselkedésedet is, de 
ettől függetlenül ugyanúgy szeretlek, és mindent megbo-
csátok neked még mielőtt kérésre nyitod az ajkad.” 

“Látom makacsságodat is és a változással szemben muta-
tott ellenállásodat, de akár az örökkévalóságig is hajlandó 
vagyok várni, ha neked olyan sok időre van szükséged, 
hogy válaszolni tudj szeretetemre.”

“Itt vagyok, hogy szolgáljak neked és hogy boldogságra 
segítselek.” 

Uram, Istenem,
A nemlétezés álmából életre hívtál,

Csupán azért, mert hatalmas szeretetedben
Jó és szép lényeket akartál alkotni.

Anyám méhében nevemen szólítottál.
Megadtad nekem a lélegzést, a mozgást, a világosságot,

És létem minden pillanatában velem jártál.
Mindenség Istene, ámulatba ejt,

Hogy vigyázol rám, sőt, dédelgetsz engem.
Teremts bennem olyan hűséget, amilyennel Te viseltetsz 

irántam,
És életem minden napján bízni fogok Benned és vágyódni 

fogok utánad.
Ámen.

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hív-
ható, mindkettőről ingyenes.

A reménytelenség és magány érzése bármelyikün-
ket elérheti. Beszélni problémáinkról, - első lépés a 
feloldásuk felé. A lelki elsősegély telefonszolgálatok 
ebben segítenek névtelenül. Ha szüksége van arra, 
hogy valakivel teljes bizalommal beszélhessen, hív-
hat minket éjjel-nappal.

E
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

JUDO - CSELGÁNCS

SIKERES ÉVZÁRÁS
Decemberben két kupa versennyel zártuk 
a 2017.- es verseny időszakot. Cegléden és 
Tokodaltáron bizonyították versenyzőink 
a tehetségüket, akarat erejüket, felkészült-
ségüket. A befektetett munka az év utolsó 
két versenyén is meghozta gyümölcsét.

Eredmények:

„Tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az 
álomból felébrednetek, mert most közelebb 
van hozzánk az üdvösség, mint amikor 
hívőkké lettünk.” (Róm 13,11)

Isten népét a reggel megérkezése 
Urának jóságára emlékezteti: „Ó, 
nap, mily gyönyörű vagy, Az Úr 
jósága mily nagy!” (Evangélikus 
énekeskönyv 101,1)

Bármennyire fontos része is életünk-
nek az éjszakai alvás, a vele járó kikap-
csolódás és feltöltődés, amikor elmúlik 
az éj, megszólal az ébresztő, felkelünk, 
hogy eleget tegyünk feladatainknak. 
A „hétalvó” pedig kötelességet mulaszt.
Pál apostol máshol is ír a keretek között 
tartott élet hasznáról („megsanyarga-
tom és szolgálatra alkalmassá teszem 
a testemet” - 1Kor 9,27), itt azonban 
nem a napi feladatainkra akar figyel-
meztetni. Alvó hitünket ébresztgeti.
Az a keresztyén alszik, aki megszokta 
a kegyelmet. Aki Isten mindennapi 
ajándékaira úgy tekint: „ez nekem jár, 
ezt mind előre megszolgáltam.” S ha 
netán valamit kér vagy vár tőle az Úr, 
így válaszol: „én már eleget adtam, én 
már eleget tettem!”
Az a keresztyén alszik, aki elfelejtett 
csodálkozni azon, hogy még mindig 

szereti, még mindig hordozza őt az 
Isten. S aki alszik, nem tud törődni a 
rábízottakkal, könnyen válik közöm-
bössé, átalussza a jótett alkalmait is.
Luther ezt írja: „Találó, hogy az apos-
tol a levél olvasóit felserkenésre inti, 
jóllehet nem volnának keresztyé-
nek, ha már fel nem serkentek volna. 
Csakhogy Isten útján megálltak. Ez 
pedig annyi, mint visszafelé haladni. 
Előbbre jutni pedig annyi, mint foly-
vást újat kezdeni!”
Isten harsonája ébresztőt fúj, órája jelzi 
felkelésünk sürgető idejét. Új napja 
megújult kegyelméről beszél. Kezdjük 
hát napjainkat hálaadással, örömmel 
és bűnbánattal. A naponkénti bűn-
bánat a naponta szükséges megtérés. 
Ezek után vegyük számba dolgainkat, 
s örüljünk annak, hogy kaptunk fel-
adatokat, s erőt is azok elvégzéséhez.
Uram! Köszönöm neked, hogy minden 
reggel megújul irgalmad. Ne engedd, hogy 
megszokjam ezt. Segíts hátat fordítanom 
a rossznak! Segíts elfelejtenem azt, amit 
már megbocsátottál! Segíts megvalósíta-
nom mindazt a szépet és jót, amit célként 
felismertem, amit a veled való beszélge-
tésben elterveztem! Segíts ma is örömet 
szerezni az enyéimnek, a tieidnek! Hadd 
legyen egész napom a tied! Ámen.

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Hétfő

19:30 Sport ifi 
a tornateremben

Szerda

18:00

kéthetente 
(hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség 
családoknál

Péntek

17:30
Barátkozók órája  
(Isten igéjét keresők  
közössége)

Szombat

18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom: 
hirdetés szerinti
időpontokban)

Vasárnap

09:00

Bibliakör  
óvodás és általános 
iskolás gyerekeknek 
(6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

RENDSZERES ALKALMAINK

Cegléd - Mikulás kupa:
Ribi Botond  I. hely
Geng Rozina Anita I. hely
Tóth Boglárka II. hely
Balogh Lili Gréta  II. hely
Szabó Levente Szabolcs II. hely
Geng Bálint Milán  III. hely
Tokodaltáró – Mikulás kupa
Lövei Dániel  I. hely

Lövei Vilmos  III. hely
Geng Rozina  I. hely
Geng Bálint III. hely
Könyves Zoltán  III. hely
Szabó Csaba  I. hely
Szabó Levente  II. hely
Ribi Botond  II. hely
Tóth Boglárka  I. hely
Tóth Levente  II. hely

A 2017-es évet is sikeresnek tekint-
hetjük, ugyanis országos bajnok-
ságról, nemzetközi, hazai régiós 
versenyekről begyűjtött 44 érem 
mellett számos jó helyezést értek el 
versenyzőink.

 � Kalamár Domokos, testnevelő 
tanár/judo edző
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 10-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.)

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

Gyermekorvos  
rendelése

Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig

Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: 

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

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

Gyógyszertár  
nyitvatartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06 22/467-324

HAMIS TÚRÓS PITE 
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg vaj, 20 dkg cukor, 4 tojás, 1 cs. sütőpor, 5 dl tej, 
14 dkg cukor, 2 cs. vaníliás pudingpor, 300 g tejföl

Elkészítés: A lisztből, vajból, cukorból, 4 tojássárgából és a sütőporból tésztát 
gyúrunk. A felét kinyújtjuk és egy közepes tepsibe tesszük. A pudingporból a 
tejjel és a cukorral pudingot főzünk. Még melegen óvatosan hozzákeverjük a 4 
tojás felvert habját és a tejfölt. A krémet a tésztára öntjük. A tészta másik feléből 
rudakat sodrunk, és berácsozzuk vele a sütit. Előmelegített sütőben megsütjük. 
Melegen és hidegen is finom!

2018-ban is várjuk sütemények, édes tészták receptjeit, 
melyet tordasiak készítettek. Akik szeretnek sütni, az elké-
szült remekművet fényképen meg is örökítik, és mindezt szí-
vesen megosztják a Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, 
küldjék el a fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu 
email címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

Sütik 
Tordasról


