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KERÉK IMRE:
FARSANG
Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!
Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!
Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.
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Febr. 13. Termelői Vásár
Febr. 24. Hangya Könyv Klub

SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK
A 2015-ÖS ÉV
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HANGYA
SZABADEGYETEM
ÁLLÓKÉP ÉS MOZGÓKÉP HATÁRÁN
Damokos Attila és Nagy Marcell
előadása
4.
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NYUGDÍJAS KLUB
KARÁCSONYA

13.
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NYÍLT NAP AZ OVIBAN

8.

oldal

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Véget értek az ünnepek, a pihenés időszaka, és újra kezdődtek a hétköznapok. Az év végén próbáltunk feltöltődni, kikapcsolódni, hogy újult erővel kezdhessük az
új évet. Vannak, akik jobbat, többet szeretnének, mint
tavaly, de sokan vannak, akik megelégednének a tavalyi
történésekkel, eredményekkel, örömökkel. Mi sem vagyunk elégedetlenek, hiszen tavaly is szépen fejlődtünk,
és sok minden szép és jó történt településünkön. Az első
hetekben a legfontosabb feladat az idei év költségvetésének a megalkotása és elfogadása. A normatívák összessége
és az egyéb bevételeink a tavalyi szinten maradnak, így
stabil működést és kisebb fejlesztéseket tudunk tervezni.
A korábbi években keletkezett többletbevételeket pedig
kizárólag a testület által meghatározott fejlesztésekre
fogjuk fordítani. A tavalyi év végén megjelentek az első
megyei pályázatok, melyen az Egészségház kialakítására

pályázunk. Ennek eredménye tavasszal-nyáron várható.
A közfoglalkoztatás keretében lehetőségünk nyílik részt
venni az „útőr” programban, melyen 5 fő 9 hónapos foglalkoztatására nyerhetünk lehetőséget, a munkához tartozó eszközökkel és anyagokkal együtt. De hogy addig se
unatkozzunk, folytatjuk a sportöltöző előtetőjének építését az anyagok előkészítésével (gyalulás, festés), majd
a beépítésével. Időközben egy melegedő-műhely-mosdó
helyiségcsoportot alakítunk ki az önkormányzat brigádjának a régi konyhából, hiszen az egészségház átépítése
miatt a jelenlegi helyiségüket már nem sokáig használhatják. A két ünnep között sikerült egy vállalkozóval kifestetni az óvodát, így január 5-én örülhettek a gyerekek,
hogy megszépültek a Mesevár falai.
Az idei évben nagyon hamar kezdődik a nagyböjt, így
összesűrűsödtek a báli, farsangi programok. Szakítsunk
rá időt, vegyünk részt ezeken, érezzük jól magunkat,
mert most van ideje a vígasságnak!
Juhász Csaba polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2015. november
24-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
¥¥
¥¥

¥¥
¥¥

¥¥
¥¥

¥¥

¥¥

¥¥
¥¥
¥¥

¥¥

¥¥
¥¥

¥¥
¥¥
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elfogadta a település 2016. évi rendezvénytervét
elfogadta a 2015. évi költségvetés III. negyedévi beszámolóját
döntött a költségvetést érintő módosításokról
döntött a Kölcsey utca és a Gárdonyi utca felújításáról
módosította a helyi adókról szóló rendeletet
elfogadta a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
rendeletét
módosította a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló rendeletét
döntött a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről
elfogadta az önkormányzat 2016. évi munkatervét
döntött a 2016. évi belső ellenőrzési tervről
döntött a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetének módosításáról
meghosszabbította a Válvölgye Gastro Kft-vel kötött szerződést
döntött a polgármester cafetériájáról
elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására kötött közszolgáltatási
szerződés meghosszabbítását
döntött a közkifolyók mérősítéséről
módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodást

¥¥

¥¥

¥¥

elfogadta a Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és
igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezetét
döntött a településfejlesztési koncepció és integrált
településfejlesztési stratégia kidolgozásáról
döntött a Tordasi Gyermekekért Alapítvány kérelméről

Tordas Község képviselő-testülete 2015. december
15-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
¥¥

¥¥

¥¥

¥¥

¥¥

¥¥
¥¥

¥¥

¥¥
¥¥

módosította a 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet
elfogadta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletet
módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletet
elfogadta a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendeletet
módosította Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát
döntött a lakáskérelmekről
döntött az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadásának,
haszonbérbeadásának adókötelezettségéről
módosította a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendeletet
módosította a HANGYA Művelődési Ház bérleti díjait
döntött a gyógyszertár bérleti díjáról
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2016.02.11. 19 ÓRA
ÁLLÓKÉP ÉS MOZGÓKÉP HATÁRÁN
Damokos Attila és Nagy Marcell előadása
A fiatal alkotópáros a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanult, onnan indult rohamosan felfelé ívelő
karrierjük. Rendezéseikért, operatőri munkájukért már
az egyetem alatt is több díjat nyertek, még Pekingbe is
eljutottak kisfilmjeik egyikével, ami kifejezetten nagy
szó, tudván, hogy ott a világ minden pontjáról érkezett
versenyzőkkel mérettettek meg. 2015-ben több listán is
az év legjobb tíz zenei videoklipjébe szavazták három(!)
munkájukat is.
Előadásukban beszélnek majd a kezdetekről, izgalmas
munkahelyzetekről, vetítenek munkáikból, mesélnek
majd utazásukról.
Szeretettel várunk mindenkit. Szokásunkhoz híven
megterítjük „vendégvárós, beszélgetős” asztalunkat,
melyre örömmel várunk minden falat sütit, korty bort.

HANGYA KÖNYV KLUB
2016.02.24. 19 ÓRA
Tavaly év végén felmerült az igény egy új, irodalommal
szorosabban összekapcsolódó sorozat indítására. Az előzetes tervek szerint félévente szerveznénk író-olvasó estjeinket, de természetesen, amennyiben igény van rá, sűríthetünk a programon. A kérésnek eleget téve, szeretettel
hívjuk Önöket a Hangya Könyv Klub első előadására.

LÁMPÁS KELLENE, HOGY MEGKERESSÜK
A LÁMPÁST. - Tibeti közmondások Tordason
Beszélgetés Sári László, Kelet-kutatóval
A tibeti közmondásokat a nyílt, egyenes beszéd jellemzi. Beszélgetés közben az előkelőségek és az egyszerűbb emberek is igen gyakran idézik a közmondásaikat, nem ismernek ennél egyszerűbb és meggyőzőbb
érvelést. Olykor vigasztalóbbat sem.
„Bárhová menj, / sehol sincs csupán boldogság. / Bárhol
megmaradj, / sehol sincs csupán fájdalom.”
A tibetiek mindent kimondanak, amit helyesnek, igaznak vélnek. Nincs köntörfalazás, szépelgés, finnyáskodás, szemérmeskedés.
„A kutya az kutya. / Ha iskolába járatod, / akkor is
megeszi a szart.”
De erős a tibetiek lírai és bölcseleti vénája is.
„A túlzott szeretet gyűlöletet, / a túlzott jóság csömört
szül. A bűn pompás és bűvölő / csillogó színes buborék. / Mikor a Tudás eléri, / szertefoszlik a ragyogás.”
Költői és bölcs meglátásaikból, felismeréseikből az
egész világ sokat tanulhat...

HANGYA FARSANG
2015.02.05. 21 ÓRA
Belépő: 500Ft
Idén is eljött az idő, hogy őrültebbnél őrültebb
jelmezekbe öltözve búcsúztassuk a telet. Gyertek és mulassuk át együtt az éjszakát a ’70-es,
’80-as évek rock’n’roll világának jegyében. Öltözhetsz Axl Rose-nak, Lemmy-nek, Curt Cobain-nek vagy akár lehettek többen az egész
Scorpions, a lényeg, hogy beöltözve érkezz, és
meghívunk egy welcome drinkre!
A buliban a jó hangulatról és a zenéről a Gas
Gas zenekar gondoskodik!
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

HANGYA
SZABADEGYETEM

SÜ TIK TOR DASRÓL

PILLE SZELET
hozzávalók / 6 adag
A tésztához
¥¥38

dkg finomliszt
dkg porcukor
¥¥8 dkg mangalica zsír
¥¥10 g szalakáli
¥¥1 db tojás
¥¥1 citromból nyert citromhéj
(reszelve)
¥¥1 csomag vaníliás cukor
¥¥1 dl tej
¥¥3 dkg margarin
(a sütőlap bekenéséhez)
¥¥8

A krémhez
¥¥5

dl tej
¥¥5 dkg finomliszt
¥¥5 dkg cukor
¥¥20 dkg vaj
¥¥20 dkg porcukor
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Új rovatot indítunk a Tordasi Kisbíró oldalain,
melyben olyan sütemények, édes tészták receptjeit osztjuk meg az olvasókkal, melyet tordasiak
készítettek. Ehhez várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják a Kisbíró olvasóival névvel, vagy
név nélkül. A fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a Polgármesteri
Hivatalba küldjék. Süssünk együtt!

A szalakálit a tejben feloldjuk. A lisztet a zsírral
elmorzsoljuk, és az összes tésztához valóval, valamint a szalakális tejjel jól összegyúrjuk. Jól nyújtható, puha tésztát kapunk, ha szükséges, még pici
tejet adhatunk hozzá. A tésztát 3 cipóba osztjuk, és
egyenként vékony lapokká nyújtjuk.
A sütőt előmelegítjük, és a sütőlapot vékonyan
bemargarinozzuk. A kinyújtott tésztát a nyújtófára lazán felcsavarjuk, és arról könnyen ráteríthetjük
a sütőlapra. 200C°-on kb. 8 perc alatt rózsaszínre
sütjük. A kisült lapokat tálcára csúsztatjuk.
Amikor a lapok kisültek, megfőzzük a krémalapot.
A lisztet és a kristálycukrot simára keverjük a tejjel, és állandó kevergetés mellett főzzük, míg sűrű
nem lesz. Ez kb. 15 perc. Amikor megfőtt, kihűtjük,
közben néha megkeverjük. A puha vajat kikeverjük
a porcukorral és a vaníliás cukorral.
Amikor a krémalap teljesen kihűlt, összedolgozzuk
a cukorral kikevert vajjal.
Megtöltjük a lapokat. A süteményt csak másnap
szeleteljük, addig hűtőben tartjuk.

FALUGAZDÁSZ

BABA-MAMA KLUB

ÜGYFÉLFOGADÁS

BABÁS-MAMÁS
PROGRAMOK

Gulyás Nikoletta, falugazdász minden páros
héten szerdán a Művelődési Házban (Szabadság út 55.) 12.30-16.00 óráig ügyfélfogadást
tart. Kérdés esetén hívható a 06 70/4893-882es telefonszámon.

A Művelődési Házban Csiribiri játékos foglalkozás kedden 10 órakor Halász Katalinnal, Kerekítő
Mondókás Móka szerdán 10-től Borka Máriával.
A Teremtőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával
pénteken 11-től, Ovis torna csütörtökön 4 órától Seiler
Tündével.
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SÜTIVERSENY
„Süteményt zsűrizni szubjektív dolog. Kinek mi a finom,
kinek mi a szép. Ma, mikor ítéletet kellett hozni, több
szempont volt, amit figyelembe vettünk. Első és legfontosabb az íz volt. Melyik az a sütemény, ami azon túl,
hogy ízlik, ennék még belőle, sőt a karácsonyi vacsora
végén is szívesen elfogyasztanám. Az is szempont volt,
hogy a szememnek tessen a látvány, ha súlyoznom kell,
kevesebbet dobott a latba. (Tudom, mikor a legjobbat szeretnénk készíteni, na akkor beüthet
NYERTESEK:
valami gikszer, nem keményedik a
hab, folyik a csokoládé, de az íze még Téglás Margó
Szabó Kata
remek) és nem utolsó szempont volt
Mihovics Márta
az ünnephez való kötődés az alap- Farkas Irén
anyagok megjelenésében. Sokan gondolják, micsoda remek dolog lehet végig kóstolni szebbnél
szebb, finomnál finomabb süteményeket. Ezzel nincs is
semmi baj. No de sorrendbe állítani, majd kiállni a versenyzők elé, elmondani az építőnek szánt kritikát, no az
kevésbé hálás feladat. Látni a csalódást a szemekben, nem
jó érzés, látni az örömtől csillogást, az bizony remek érzés.
Ma, mikor a harmadik gyertya fénye is kigyúlt, sok szem
csillogott a fényében. Akik kóstolták ezeket a remek süteményeket, azokéban mindenképpen.”

2015. NOVEMBER 13.
A MAGYAR NYELV
NAPJA

Engedelmes, eszes eb
Körmével kaparó kotorék
Baromfit babráló beagle
Vadat vadászó véreb
Udvarban ugató ugráló Ubul
Szemetet szétszedő szőrös szörnyeteg
Farkát ficánkolva fogdosó, fürgén futó Frakk

Iskolánkban rövid megemlékező ünnepséget tartottunk
a magyar nyelv napja alkalmából, melyen diákjaink a
magyar nyelv fontosságát és szépségét méltatták. Majd
az osztályok előzetes feladatként kapott nyelvi játékait,
alliterációs verssorait hallgathattuk meg.
Hogy mennyire ötletesek és találékonyak voltak gyermekeink, valamennyit összegyűjtöttük, és most közzé
tesszük.

2. b. osztály

ALLITERÁCIÓS JÁTÉK A MAGYAR
NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL
AZ OSZTÁLYOK VERSEI 2015. 11. 13.
2. a. osztály
A kutya
Barátságos, bundás bestia
Játékos jutalmazott jószág
Papucsot piszkáló pamacs
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ISKOLA

(Kunsági Raffer Gabriella írása és képei a facebookon)

A macska
Egér eszenciát evő emlős,
gombolyagot gurító girnyó,
bajuszát bosszúsan billegető,
dédelgetve dorombolva durmoló,
lábával levélen lépegető Lukrécia,
szép szemével szerényen szendergő Szerénke.
Madarat majszoló macska.
3. a. osztály
A játék
Piros, pöttyös, pattanó,
Piroskához pattanó,
Kicsi kocka…koppanó.
Gurul, gördül a golyó,
Dől a domi-dominó.
5

Ubul ugrál ugrálón.
Lapos lehet a lego.
Lili lego lakban
lakik a lovaggal.
Micimackó mocorog,
Böbe baba bozontos.
Milyen mókás a malom!
Kicsi kocsi, kamion.
Hintázik Helga a hintalovon.
Hintáztató hintaló,
Hóha hóha hí ha hó!
3. b. osztály
Karácsony
Zizegő, zörgő, zúzmarás zöldellők
Hűvös, hófehér hópelyhek hirdetik
Kopogva közeleg kedves karácsony.
Ilyenkor itthon igazán idilli
Kellemes, közeli, karácsonyi körben
Csodálatos, csillogó, családi csendélet.
Fenyőfa, fények, forró finomságok
Esztendőben egyszer egészen együtt
Anya, apa, ajándék – olyan, mint egy álom.

5. b. osztály
A magyar nyelv
Egyedülálló, egyéni, eredeti zene
Ritka, rímes, remek dallam
Különleges, kiemelkedő, kiváló szó
Érdekes, ékes, édes nyelv.
Mozi
Színes, sziporkázó, szélesvásznú film
Élményteli, érdekfeszítő, érdekes történet
merész, maskarás, mulatságos színész
Roppanós, remek, rágcsálnivaló pattogatott kukorica
Vidám, varázslatos, változatos vászon
Izgatott, ijedős, indulatos néző.
6. a. osztály
Karácsony
Égő, égig érő gyertyafény
Szépen szikrázó, sziporkázó csillagszóró
Selymesen sajtkrémes sós sütemény
Csillámos, csillanó, csendülő csengő
Fahéjas, finom, fonott kalács
Barátságos, boldog, békés család.
6. b. osztály

4. a. osztály

Jövő

Bagoly

Várva várt váratlan holnap,
feledhetetlen, felhőtlen, fényes,
fájdalmas, felkavaró, félelmetes jövő,
Bizonytalan, békés, barátságos jövendő.
Színes, szertelen, szabad,
távoli, tiszta, titokzatos távol.

Fán fészkelő, figyelő madár
huhogó, hangos szárnyas
eszes, elmés, egerésző uhu
bölcs, bátor, barátságos bagoly.
4. b. osztály
Lábbeli Álom
Bőr, betétes benti cipő szabadon szálló szerelmes
Meleg, mutatós, mulatós bakancs álom,
Lábon lakó lila csizma édes, ékes, éles képzelet,
Piros, Pazar, puha papucs, fellobbanó, francia, fantázia
Csattogó, cseppálló csoszogó gumicsizma. gondolat.

Sör
Finom, fantasztikus, félbarna,
felpezsdítő, folyékony frissítő.
Sokfajta, sárga, sose silány sör.
Hűtött, hűsítő, habzó folyadék,
erjesztett, elbutító, elszédítő lé.

Rémálom

7. a. osztály

Rossz rettegő rettenetes rémálom
bosszús borzalmas borzasztó gondolat
hosszú horrorisztikus hihetetlen történet

Álom

5. a. osztály
Útvesztő
Veszélyes, váratlan, végzetes akadály
Magas, meredek, megmászhatatlan fal
Kanyargós, kusza, kiszámíthatatlan ösvény
Lélegzetelállító, lenyűgöző, lehetetlen kiút
Érthetetlen, értelmetlen, észvesztő térkép
Hosszú, határtalan, hihetetlen útvonal
Hosszú, hajszálvékony, hazavivő fonal.
6

Szép, szelíd, szerető álom
mindig, mámorító, mézes, édes
lebegő, lenge, lebilincselő látomás
Mesés, mókás, madaras álom
csodálatos, csábító, csodás csalódás
Varázslatos, világszép vadító álom.
7. b. osztály
Zene
Színpompás, szomorú, szívszaggató szimfónia
szenvedélyes, szép, szikrázó, szonáta
szerelmes, szerető, széphangú szoprán
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színarany, szivárványos, szunnyadó szaxofon.
Állati zene
Zöld zakós zebra zongorál,
Piros, pompás, pampogó papagáj
pink pinttyel papol,
Dongó dalol, dúdol, dalolász,
ezerféle, erdei, eredeti zene.
8. osztály
Egyszarvú
Szivárványszínű, szépséges, szelíd,
pedáns, pompás, patás póni,

csillogó, csodálatos, csendes csoda
kedves, kecses, kegyes,
szárnyas, szarvas, szeretetteljes,
tuti, tarka, tüneményes talány.
Barátságos, bársonyos, bátor misztikum,
varázslatos, víg, vad teremtmény
kecses, kedves, kacér lény.
Szuper, szarvas, szárnyas szépség,
patás, piros, pompás paci
mókás, mulatós, mosolygós póni,
derekas, dicső, daliás hátas
aranyos, akaratos, ambiciózus almafaló.

ISKOLAI HÍREK
Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit, Tordas lakosságát az új év kezdetén!
Kívánom mindenkinek, hogy békében és egészségben
teljen a 2016-os esztendő. Kívánom végzős diákjainknak is, akik jelenleg a központi felvételiket írják, hogy
sikeresen szerepeljenek, céljaik megvalósuljanak, majd
felvételt nyerjenek az általuk megjelölt iskolákba.
Január 18-tól 22-ig zajlanak a művészeti iskola félévi
vizsgái, s természetesen az általános részben is hasonlóképpen félévi felmérésekben, értékelésekben, dolgozatokban adnak számot tudásukról diákjaink.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi műsorral emlékezünk azon alkalomból, hogy Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
10 órakor 7-8. osztályos diákjaink részt vesznek az
„Együtt szaval a nemzet” program keretében a nemzeti
összetartozást erősítő kezdeményezésben.
Január 27-én ismét iskolánk ad helyszínt a Fejér Megyei
Népdaléneklési verseny területi döntőjének.
Január hónapban szoktuk felkeresni a leendő iskolásokat
az óvodában, tesszük ezt most is, kicsit ismerkedve a
gyerekekkel.
Február 5-én Farsangi télbúcsúztató karnevál lesz az
iskolában. Alsó és felső tagozat számára külön tartjuk,
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szervezzük a rendezvényt.
Február hónapban felsős diákjaink a Szép magyar beszéd területi döntőjén vesznek részt, valamint a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulójára is
ekkor kerül sor.
Iskolánk nevében köszönetet szeretnék mondani Kovács
Péternek (Hobónak), akinek a közbenjárásával ismételten irodaszereket és tanszereket kaptunk.
Ugyancsak köszönettel tartozunk Hajbin Gergelynek a
hozzánk szállított adományokért.
Kívánok mindenkinek sok sikert a munkájában, kitartást és jó egészséget ebben a hideg téli időszakban.
Néhány fotót bemutatunk a sikeresen megrendezett novemberi iskolai bálról.
Balogh Ritának köszönjük a fotókat. A facebook zárt csoportjában a képek megtekinthetők és megrendelhetők.
Somfai Sándorné, ig.h.
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

Pálfalvi Nándor:

December végén megújult óvodánk, újrafestették a termeket és a folyosót, új eszközök beszerzésére került sor
(bútorok, könyvek, elektronikai eszközök). Köszönjük!
A január meghozta a gyermekek számára a várva várt havat. Gyermekzsivajtól volt hangos az udvar, előkerültek
a régen használt csuszkák is. Hóembert építettünk, és a
madarakról sem feledkeztünk meg, megetetjük őket. Itt
a farsang, bár rövid lesz, mi vidáman készülünk a bálra,
melyet február 9-én tartunk. Egészséghetünkre is januárban kerül sor. Visszatekintve az adventi készülődésre,
a csibe csoportban mézeskalácsot sütöttünk, ügyes kezű
anyukák is segítettek, köztük Tarsolyné Kuti Katalin.

Táncra, táncra kislányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút.

NYÍLT NAP AZ OVIBAN

vércse (Ilonka néni) érkezése hozta lázas mozgásba. Hess!
Huss! Miután elmúlt a veszedelem, az éhes kis madárkák
nekiláttak a tízórai elfogyasztásának.
Ezután következett a nap fénypontja: a mézeskalács készítése. A lelkes kis cukrászok gyúrták, nyújtották, szaggatták a tésztát apró kezecskéikkel több asztalnál. Sorra
kerültek az óriás tepsikbe a nagy mézeskalács fenyőfák,
majd a csillag formájúak is. Ahogy megsültek a tészták,
az óvó nénik hozták azokat vissza, hogy tovább folytathassuk mi, anyukák a munkálatokat a legkitartóbb kis
cukrász pajtásainkkal. Párosával illesztettük össze a fenyőfákat, majd cukormázzal díszítettük azokat. A végeredmény pedig csodálatos 3D-s karácsonyfák erdeje lett.
Ezután összeillesztettük és kidekoráltuk a csillagokat is,
amelyek szintén 3D-s alakot öltöttek.
A gyerekek kimentek egyet a levegőre, majd felfrissül-

December 9-én nyílt nap volt az óvodában, a Csibe csoportban.
Advent lévén a délelőttöt karácsonyi hangulatban, az
ünnepre készülődvén töltöttük.
A gyerekek kis párnácskákra csücsültek le egy nagy körben. Ilonka óvó néni közéjük telepedett egy képes bibliával a kezében, és belekezdett az érdekfeszítő történetbe.
Az apróságoknak is lehetőséget adott a Szent család történetének felelevenítésében. A pásztorok éneke is felcsendült, melyet a gyerekek is daloltak.
Majd Marcsi anyuka mézeskalács tésztájának összetevőit próbálták kitalálni a gyerekek szaglás útján.
Az ülésben elgémberedett lábú csöppségeket egy nagy
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FARSANG

Mert a farsang februárban
nagy örömöt ünnepel:
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell.
Mindenkinek vidám farsangot kívánok!
Milichovszkiné Szalai Ilona
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ve érkeztek vissza és láttak neki az ebédjüknek. Az ebéd
elfogyasztása után ki-ki készülődött a délutáni alváshoz,
illetve a hazamenetelhez.
Én személy szerint nagyon jól éreztem magam ezen az
alkalmon az óvodában. Jó volt látni, hogyan telik itt a
gyermekem egy napja, s egy kicsit újra megtapasztalni
az ovis hangulatot. Szép emlékeim vannak gyerekkoromból az óvodámról, ahová szívesen jártam, de azt hiszem,

hogy ha most lennék ovis, ez itt sem lenne másképp. A
kisfiam is nagyon szeret ide járni, a kislányom pedig alig
várja, hogy jövőre ő is jöhessen.
Nagyon jó ötletnek tartom az ehhez hasonló nyílt napok szervezését.
Köszönöm szépen a lehetőséget!

KEDVES OLVASÓK!

Elsőként a „sorozatfüggőknek” ajánlom a következő kiadványokat: a kis olvasók körében népszerű
Holly Webb legújabb állatos történetei, a Geronimo Stilton-sorozat új kötetei már megtalálhatók
a könyvtárban.
A nagyobbak kedvence a Sherlock, Lupin és én-sorozat, a 6. kötetben (A Szajna árnyai) a három rendkívüli gyerek Párizsban nyomoz egyikük eltűnt unokatestvére után. Leiner Laura Bexi-sorozatának 3.
kötetét, az Illúziót is kölcsönözhetik már a fiatalok.
Kortól függetlenül pedig itt a Star Wars: Az ébredő
Erő - a legújabb epizódról szóló kalauz a filmmel szinte egy időben kerül az olvasókhoz. A könyvben többek
között megismerhetjük az új Star Wars-film járműveit,
helyszíneit és szereplőit is.
A Skandináv krimik-sorozat is újabb kiadványokkal
bővült felnőtt olvasóknak.
További új könyvek szintén felnőtteknek:
Bíró Szabolcs: Sub Rosa
Dragomán György: Oroszlánkórus
Forgách András: 12 nő voltam
Jodi Picoult: Találj rám!
Stephen King: Aki kapja, marja
Szeretném felhívni a kedves Olvasók figyelmét,
hogy február 8-án iskolai szünet miatt a könyvtár
is zárva tart.
Az új évben is szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
hétfőn és szerdán: 13:45 - 16:30
(február 8-án zárva)
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KÖNYVTÁR

Engedjék meg, hogy az idei első könyvajánlóban boldog
új évet kívánjak, és elegendő időt – kedvet kikapcsolódásként az olvasáshoz.
Remélhetőleg érdemesnek találják ebben az évben is felkeresni a könyvtárat, találnak kedvükre valót az újonnan
beszerzett könyvek között, és lesz idő a régebben tervezettek elolvasására is.

Tarsolyné Kuti Katalin

02.19.

SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK A
2015-ÖS ÉV
ÚJSZÜLÖTTJEIT!

Budai Borbála
¥¥Cseh-Szombathy

Orsolya
József

¥¥Budai

02.22.

02.27.

Hajbin Borbála

Fehér Alexandra

¥¥Hajbin

(Kovács)
Tímea
¥¥Hajbin Gergely

¥¥Bukovszky

02.27.

05.12.

Fehér Viktória

Forgács Elizabet

¥¥Bukovszky

¥¥Magera

Dóra
Edit
¥¥Fehér László

Dóra

Zsuzsa
¥¥Forgács János

Edit
¥¥Fehér

László

05.16.

06.26.

Kitzinger Nimród

Alföldy-Boruss
Kincső Boglárka

¥¥Kitzingerné

Libricz
Anna
¥¥Kitzinger István

Rákosi Anikó
Boglárka
¥¥Alföldy-Boruss Áron

07.01.

07.13.

Gaál Nimród

Balogh Fanni

¥¥Patai

¥¥Csohány

¥¥Gaál
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¥¥Dr.

Valéria
Tamás

¥¥dr.
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08.11.

09.05.

Garai Lotti Zsófia

Zéman Viktor Attila

¥¥Toman

¥¥Horváth

Nikolett

Kitti
¥¥Garai

László

09.14.

09.24.

László Zille Bori

Csizmadia Léna

¥¥Kocsis

¥¥Devecsai

¥¥László

Szandra
Károly

11.01.

Kiss Lorenzó Antal

Elek Blanka Sára

¥¥Balogh

Éva
Henrietta
¥¥Kiss István

¥¥Pál

11.02.

11.22.

Récsi Panka

Piotrowski-Korvin
Blanka Rozina

Dóra
(Bontovics Dóra)
¥¥Récsi András

Ornella Fiorini: LÁNYOMNAK
Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy szállj,
erőseket,
mint a karvalyé, hogy a szabadság
magasságában
könnyű szárnyalással
lebegni tudj,
és siklani
az élet színein át,
a csendben

KISBÍRÓ

—

2016.

Dominika
Gábor

¥¥Csizmadia

10.02.

¥¥Récsi

TORDASI

Zsuzsanna
¥¥Zéman Viktor

február

meghallani a szelet,
és minden szót, melyből mesék születnek.
Emlékezz erre,
és élvezd a repülést
a tenger felett,
a fűszálakon át,
sőt - miért is ne?!-,
akár széttépett álmok között,
mert mindennek, még a zúzmara
jegének is értelme van.
Erős szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy leküzd a távolságot,

Orsolya
¥¥Elek Attila

¥¥Kozicsko

Katerina
¥¥Piotrowski-Korvin
Balázs

a port, mely a szívedet szorítja,
és mindazt, mi aranynak látszik,
de amely valójában nem az.
Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
sűrű pelyheset,
hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted,
és ha le is zuhansz,
ne essen bajod.
Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked,
de nem lehet,
mert csak te vagy, ki magadnak őket
megteremtheted.
/ Fordította: Erdős Olga/
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TORDASON GÓTIKUS
KÖVET FORMÁZ AZ
EKE…
A dombháton állt a falu régi temploma. 1810-ben
az evangélikus lelkész lebontatta. A mai temetőtől
észak-nyugatra van egy mélyedés. Száz lépésnyire sok
kődarab, edény töredékek, emberi csont maradványok
is láthatók. Légi fotó készítésekor, súroló fénnyel, reggel vagy este fele a növényzet kirajzolná a templom
alaprajzát. Ásatás esetén több kérdésre is választ kaphatnánk.
„Sajnovics Nepomuki János negyvenkilenc éves volt,
amikor Bauer József polgárnál lakott Budán, a Várban.”
(Csupor Tibor: Csillag és ősi szó) Az utca és a házszám
ismeretlen. (Sajnovics utolsó éveiről – 1785-ben, 52
évesen halt meg – szinte semmit sem tudunk. A szerk.)
Svigruha Pál, tordasi lakos egy beszélgetés alkalmával
megemlítette, hogy őrzi az úrbéri szerződését őseinek.
Nem mondott részleteket. De érdemes volna ezt az iratot tanulmányozni egy történésszel.

teni, az egyik vagy a másik. Névtévesztésről van e szó?
A kastélyban 1940-41(?)-ben a katonák légópincét építettek. (Adatközlő Varga Tibor bácsi.) A tordasi kastély
utolsó legnagyobb bővítése ideje viszont nem ismert.
Ez alatt pince van.
Szobrok vetélkedője: Sajnovics vagy Petőfi?
Sajnovics János 1958-ban emléktáblát kapott születésének 225. évfordulójára. Elkészült a mellszobra is.
1959 nyarán bronzba öntötték, és 1961 őszig várta a
felavatását. (Ám az nem történt meg. A szerk.) A Petőfi szobornak novemberben volt a helyszíni szemléje.
1961 márciusában avatták fel Tordason az Almási Balogh Elemér szobor helyén, új talapzaton. A Kulturális
Minisztérium ajándékozta Tordasnak. A szülőfaluja
vajon miért nem fogadta el híres fiának mellszobrát?
(Karcag befogadta a vándor Sajnovics János mellszobrát.) A kútszobor fülke üresen állt egészen 1986. május
11-ig. De ez már egy másik történet. (Ekkor avatták fel
Nagy Miklós Sajnovics szobrát. A szerk.)
Még egy érdekes helytörténeti adat: az evangélikus
templommal szemben lévő Varga ház udvarán történt
az I. Világháborús emlékmű posztamensének kifaragása, egy bicskei kőfaragó által 1937-ben.
2016 nyarán tervezem a KŐTÁR megnyitását.

Kicsit talányos eset az is, vajon mikor járt V. György
vagy VI. György Tordason? Az olvasó nem tudja eldön-
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Nagy Miklós
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A ház udvarán történt a posztamens faragása

NYUGDÍJAS KLUB KARÁCSONYA
2015-ben is jó hangulatban telt a Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele. Gurabi Tiborné köszöntötte a vendégeket,
majd unokái olvastak fel kedves történeteket. Juhász Csaba, polgármester beszéde következett, aki ezután zenei műsorral szórakoztatta a közönséget.
A Nyugdíjas Klub idén is várja régi és új tagjait változatos programokkal, jó hangulatú összejövetelekkel.
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NYUGDÍJAS
KLUB

A tordasi kastély alaprajza

EGYHÁZAK

BAPTISTA IMAHÁZ

A FODRÁSZ, AKI NEM
HITT ISTENBEN
Egy ember elment levágatni a haját. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, beszélgetésbe elegyedtek. Szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette:
- Én nem hiszem, hogy Isten létezik. Most mondja meg
őszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem
lenne.
A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött,
hogy nem válaszol a fodrásznak, mert nem akart vitába
keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég
fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett az utcára. A következő pillanatban meglátott egy embert, akinek hos�szú, gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. A vendég
visszament a fodrászüzletbe, és ezt mondta a fodrásznak:
- Tudja, mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon!
- Hogy mondhat ilyet, uram? - kérdezte meglepetten a
fodrász. - Hiszen itt vagyok én, én fodrász vagyok, nem?
- Nem, nem! - erősködött a vendég. - Fodrászok márpedig
nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem lennének
olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek az
utcán, mint az az ember ott, látja?
- De hát attól még léteznek fodrászok! - válaszolta a fodrász. - Tehetek én arról, hogy az az ember nem jön be
hozzám?

- Hát ez az! – bólintott rá a vendég. – Éppen erről van szó!
Isten is létezik! Tehet Ő arról, hogy az emberek nem fordulnak Hozzá, hogy nem keresik Őt és nem hallgatnak
Rá? Ezért van olyan sok fájdalom és szenvedés a világon.
CSAK rajtad múlik. Te Hozzá fordulsz? Te hallgatsz Rá?
Keresztyén Média UCB Hungary: Igeforrás hírmagazin

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A 2016. ÉV IGÉJE
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak
én titeket.” Ézs. 66, 13
Csecsemőként keservesen sírtunk – aztán édesanyánk
magához ölelt, mellére vett bennünket. Közben talán
szelíden énekelt. A kisgyerekre is orvul leselkedő szorongás miatt nem tudtunk elaludni – de anyánk addig
simogatott minket, amíg álomba nem szenderültünk.
Talán velünk együtt ő is elaludt, hiszen maga is nagyon
fáradt volt. Máskor sírva próbáltunk feltápászkodni egy
esés után – és egyszer csak éreztük, hogy egy erős kar
felemel és átölel minket. Közben aggódott értünk, de ezt
igyekezett leplezni. Kamaszként zavartan motyogtunk
ezt-azt a világról – és ő csak leült mellénk, és úgy nézett
ránk, hogy tudtuk: itt nincs szükség szavakra. Pedig
14

szíve szerint biztosan ránk kiáltott volna, de tudta: itt
mindkettőnknek hallgatni kell.
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én
titeket...” Ézsaiás mondata nagyon merész. Ő ugyanis
az anyai vigasztalással Isten hozzánk forduló szeretetét juttatja kifejezésre. Ő mer a Mindenható gyöngédségéről szólni. Istent nemcsak olyan szavakkal lehet
illetni, hogy erős és hatalmas, nemcsak olyan férfias
jelzős szerkezetek segítségével lehet őt bemutatni,
mint Seregek Ura vagy Királyok Királya, hanem bizony gyöngéd, „feminin” jelzőkkel is lehet érzékeltetni
az ő magatartását. Isten természetesen se nem férfi,
se nem nő. Ám adott esetben segít a hozzá való közeledésben, ha rájövünk: ő olykor olyan, mint apánk,
máskor meg úgy tesz – ebben az esetben úgy vigasztal
– mint édesanyánk.
Vallom, hogy a Szentháromság Isten vigasztal. Az Atya,
aki teremt, akiről a zsoltár ezt mondja: „vessződ és boTORDASI
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tod megvigasztal engem” (Zsolt 23, 4). Jézus, akiről
joggal énekeljük, hogy „Ó Jézus, kincsem, vigaszom”
(Evangélikus Énekeskönyv 503,1). Valamint a Szentlélek, akit Jn 14,16 Paraklétosznak, vigasztalónak nevez.
Annyira vigasztalannak tűnik a mai világ! Könyörögnünk kell a vigasztaló Szentlélekért.
Mivel pedig megtapasztaljuk, hogy a Szentháromság
Isten megvigasztal bennünket, magunk is meg tudjuk
vigasztalni egymást. (…) Gyülekezeti tagjaink, a periférián élők, az egyházzal szinte semmiféle kapcsolatot
nem tartók: mind-mind vigaszra szorulnak. Nem egyszerűen emberi törődésre és szolidaritásra –arra is -, hanem a Lélek erejére.
Isten igéjéből napról napra vigaszt lehet meríteni. Akkor is, ha egyedül, akkor is, ha közösségben olvassuk
azt. (…)
Adja a Vigasztalás Istene, hogy 2016 minden napján
megvigasztalt vigasztalók tudjunk lenni!
Dr. Fabiny Tamás püspök
Evangélikus Útmutató

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

RENDSZERES HETI
ALKALMAINK:
Vasárnap 9 órakor – Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szerdán 18 órakor – Bibliakör

REFORMÁCIÓ – MA
* előadássorozat a református gyülekezetben *
A PÉNZ "VEZÉRLI" A VILÁGOT…
De ki, vagy mi irányítja a pénzt?

LELKÉSZI HIVATAL
ELÉRHETŐSÉGEI:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

BÖJTI ELCSENDESEDÉSRE HÍVUNK
Február 25-27. között,
esténként 18 órától
Evangélizációs alkalmakat tartunk
a református gyülekezeti házban.

IGÉVEL SZOLGÁL KÖZÖTTÜNK

Nt. Agyagási István
ny. esperes

A hitmélyítő sorozatot február 28-án, vasárnap 10 órakor
böjti úrvacsorás istentisztelettel zárjuk.

KORRUPCIÓ? – HÁTTÉRHATALOM? – ISTEN?
bibliai-hitbeli alternatívák a századelőn
Február 20-án, szombaton 17 órától,

a református gyülekezeti házban * ismét közöttünk

Dr. Békefy Lajos,
a Dietrich Bonhoeffer-díjas református lelkész és publicista,
a Menekültkérdés után egy újabb aktuális témával.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„EGYÜTT JÁTSZOTTUNK, ÉLVEZTÜK,
HOGY EGYÜTT
VAGYUNK.”
„Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges,
ha együtt laknak a testvérek!” (Zsolt 133,1)

INTERJÚ TÓDOR ÁLMOSSAL AZ ADVENTI
KATOLIKUS GYEREK LELKI NAPRÓL, LELKI
DOLGOKRÓL, A LELKIISMERET HANGJÁRÓL
- Advent végén Karácsonyra készülődő lelki nap volt
gyerekeknek a közösségi házunkban, és ezzel összefüggésben állítottam össze a kérdéseket, hogy erről is, de
sokkal inkább a Te élményeidről, tudásodról és eddigi
tapasztalataidról beszélj, olyanokról, amit lelki dolgoknak nevezhetünk az életünkben. Először is köszönöm,
hogy igent mondtál a kérésemre.
- Álmos, Te hogy fogalmazod meg azt, hogy Karácsonykor pontosan mit ünneplünk? Szerinted ez
csak egy családi ünnep?
- Sokan azt mondják, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe. Hát az is, de elsősorban Jézus születésének az
ünnepe.
- A Karácsonyi liturgiában ez hogy derül ki, mi
utal rá, hogy Jézus születése valóságosan megtörtént?

- Például az, hogy felolvassák, melyik olimpia évében
történt.
- Ez remek válasz. A mi egyházközségünk hogy készülődik Karácsonyra?
- Csinálnak elsősorban egy nagy templomtakarítást,
egybefűzik a karácsonyfa állítással meg Betlehem készítéssel, programok is voltak.
- Advent időszaka megelőzi Karácsonyt, mi az, ami
különleges, ami máskor nincs az évben?
- Más színekben van Jácint atya, vagy a pap, és Adventi
koszorú van a templomban.
- És még mi?
- Roráték vannak.
- Mi az a Roráte? És miért szereted?
- Reggeli misék vannak hétköznaponként. Ez viccesen
azért is jó, mert ilyenkor nem kell otthon reggel kását
ennem, meg jó, hogy heti háromszor mehetek templomba.
- Miben volt más ez az adventi lelki nap, mint egy
bármilyen iskolai nap?
- Hát itt együtt volt mondhatom az egyházközség ös�szes gyereke, együtt játszottunk, élveztük, hogy együtt
vagyunk. Nem úgy, mint az iskolában egy felmérőt ...,
bár én azt is szeretem.
- Akkor szerinted jó ez is és az is, de a kettő másról
szól. Azt szeretném tudni Álmos, Neked, mint tízéves fiúnak, akinek 4 fiútestvére is van, mit jelent
az, hogy lelki élet, pontosabban kell-e törődnünk a
lelkünkkel?
- Kell. És erről Attila bácsi is beszélt az elsőáldozási felkészítőn, hogy a lelkiismeretünkkel kell törődni, figyelni kell rá, mert jönnek a kisebb bűnök, és akkor szól a
lelkiismeretünk, hogy ez nem volt jó, hogy ezt ne csináljuk, de ha nem hallgatunk rá, akkor később már nem
halljuk meg, és egyre több bűnt fogunk elkövetni, anélkül, hogy tudnánk, mit csináltunk.
- És hogy lehet jóvátenni, ha valaki mégis rosszat
tesz?
- Akivel rosszat tett, attól a legfontosabb, hogy bocsánatot kér, beismeri, hogy rosszat csinált, és megpróbál
neki valami jót tenni, és ezzel igyekszik kiengesztelni. Másrészt, ha már volt elsőáldozó, akkor elmegy és
meggyónja.
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- Van-e olyan lelki példaképed, akivel nem találkoztál, de akiben megfogott az, hogy Ő milyen példásan, bátran, jóságosan viselkedett az életében?

borétumba. Fejből ismeri az ott található növényeket,
tudja, hogy mire jók a vadnövények, és az ő anyukája
finomat főzött ezekből.

- Vannak DVD-ink II. János Pál pápáról, Szent Miklósról, Szent Ferencről, Teréz anyáról és mindegyikben
csodálom azt, hogy meg merte tenni, ami tett, hogy
szembe mert szállni a kornak az akkori parancsaival,
szokásaival, és ellentmondtak még a saját javuknak is.

- Jácint atyát, mint családi barátotokat, és Te, mint
ministráns is közelebbről ismered. Mi minden jót
tanított Neked?

- Miben vettél részt a lelki napon?
- A játékok közül a „Betlehemben jártam” székfoglalós
játékban, aminek a szövegét én egy kicsit modernizáltam, és ezért sikerült nagyon viccesen játszanunk itt is
és a hittanórán is. Készítettem Betlehemet spatulából,
és részt vettem a mézeskalácsevésben! Néztem a diafilmvetítést is és a történeteket hallgattam.
- Salamon Feri bácsi mesélt a gyerekkori élményeiről. Mi tetszett ebben?
- Tetszett, hogy ahol élt, az egy nagyon kis falu volt és
ott mindenki tudta Karácsonykor, hogy Betlehemezés
lesz, mindenki örömmel fogadta Őket. És, hogy nagyon
nagy volt a hó.
- Szerinted mit lehet tanulni idős emberektől, miért
jó velük lenni?
- Sok olyat tudnak mesélni, ami Velük megtörtént, de
velünk már tutira nem fog. Az idős emberek általában
bölcsek, és ha Velük történt valami rossz, akkor levonják
úgy a tanulságot, hogy mi azt már ne csináljuk meg.
- Úgy hallottam, van a családotokban egy idős pap.
Ki Ő? Hol él? Mit csinál?
- Igen, Farkas atya, Ő a dédimamámnak a testvére,
Zircen az apátságban szerzetes. Nagyon szereti a növényeket, sokat tud róluk, van ott egy szép arborétum
is, és nem jó szó rá, hogy a mániája, de mammutfenyők magjait a cellájában csíráztatja és kiülteti az ar-

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

február

- Nagyon sokat. Nagyon sok érdekes és tanulságos dolgot mesélt a táborokban és kirándulásokon. A sekrestyében régi misekönyveket, régi papok bejegyzéseit mutatta meg, mi mit jelent a liturgiában a templomban, ott mi
mit miért és hogyan csinálunk. És felhívja a figyelmem,
ha valami rossz, hogy ezt ne csináljam.
- Mint egy igazi lelki atya.
- Igen.
- Eddig a lelki dolgokról beszélgettünk, de a teljes
élethez a testi jóllétünkre is kell, hogy figyeljünk.
Tudom, hogy sportos család vagytok, és úgy tudom, hogy Te nagyon szeretsz főzni is. Így van?
Miket főztél-sütöttél, ami nagyon ízlett a családnak?
- Szilvás gombócot nyáron, pizzát, indiai lepénykenyeret és még nagyon sok minden mást.
- És el is mosogatsz?
- Ha nyaralunk, akkor igen!
- Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, hogy bátor voltál ezekről a nem mindennapi dolgokról beszélni!
Köszönjük Mindenkinek, aki segített, hogy ilyen jól sikerüljön az adventi gyerek lelki nap!
Köszönjük Mindenkinek, aki az Adventi zenés áhítaton
szerepelt!
És köszönünk minden dicséretet és a kedves buzdításotokat a koncert után: „Ez olyan szép volt, legyen jövőre is!”

17

FEBRUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR
Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek (Előesti
Szentmise Gyúró szombat 17 óra)

Febr. 2.
kedd

Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő
Boldogasszony 19 óra Szentmise
(gyertyát lehet hozni)

Febr. 10.
szerda

Hamvazószerda, hamvazkodással, szigorú
böjti nap 19 óra Szentmise
Nagyböjti idő kezdete

SPORT

FUTBALL

CSERE A FELNŐTT
CSAPAT KAPUS
POSZTJÁN
Heim Attilával közös megegyezéssel bontott szerződést
az egyesület még decemberben, majd alig két héttel később meg is lett az utód, Kires Attila személyében.
Már az őszi szezon vége felé érezni lehetett, hogy a felnőtt együttes első számú kapusa, Heim Attila teljesítménye elmarad képességeitől, és sajnos ennek okát a csapaton belüli ellentétek jelentették. Az év végén Heim kérte a
vezetőséget, hogy bontsák fel az augusztusban született
megállapodást, amelynek értelmében szabadon igazolhatóvá válik. Végül december 12-én egyesületünk elnöke
is aláírta a megszüntetést, így némileg nehéz helyzetbe
hozta a csapatot, ugyanis nem könnyű alig egy hónap
alatt jó kapust találni, pláne nem decemberben.
A gyors mérlegelést követően Kires Attila, a Tordas egykori kapusa is szóba került, hiszen ismeri a csapatot és a
körülményeket, ráadásul távozását követően folyamatosan játszott csapatában, azonban mivel az „43-as számú
építők” meghatározó játékosa, nem tűnt egyszerű feladatnak visszacsábítani.
Kiressel az első találkozásra még karácsony előtt sor került, ahol a vezetőség ismertette a lehetőséget, és szerencsére sikerült megtalálni a közös hangot, így az egyedüli
kérdés az lett, hogy miként fogadja a jelenlegi csapata.
Végül december végén sikerült megállapodni, így már
biztos, hogy Attila visszatér a Tordas SE-hez.
Farkas Örs ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Abszolút örülhetünk Attila érkezésének, ugyanis nem könnyű
ilyenkor kapust igazolni, és jelen esetben egy jó játékos
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érkezik, aki ráadásul nem idegen a tordasi pályán, így
nem kellett kompromisszumot kössünk kapus poszton,
ráadásul folytatni tudjuk az utánpótlás korosztályú kapusképzést is.”
Az igazolás apropóján egy rövid interjút is készítettünk:
Közel egy év után öltesz majd ismét tordasi mezt, mi
volt az első érzésed, amikor biztossá vált, hogy visszaigazolsz?
Megtisztelőnek éreztem a megkeresést, az, hogy nem felejtettek
el, nagyon jó érzés volt.
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Az elmúlt évben a 43-as számú építők csapatában játszottál, a BLSZ1-ben, hogyan ítéled meg, mennyire különbözött a Fejér megyei bajnokságtól?
A hangulat az, ami szerintem a legnagyobb különbség a két
bajnokság között. Megyei meccseken jóval többen szurkolnak,
mint a BLASZ-os meccseken. A másik, amit érdemes kiemelni,
hogy a budapesti bajnokságban jóval kiegyenlítettebb a mezőny, mint a megyékben, ami egyszerre előny és hátrány is.

Hát a későbbiekben Buffon visszavonulása után szeretnék a Juventus kapus posztjára pályázni. De viccet félretéve, szeretném,
ha a csapat kiegyensúlyozottan, jól teljesítene a bajnokságban,
és minél előrébb végezne. Ennek érdekében mindent meg fogok
tenni.
A felnőtt csapat mellett az utánpótlás korú gyerekek kapusedzését is te irányítod majd, milyen koncepció van
ezzel kapcsolatban a fejedben?

Mióta Tordasról eligazoltál, némileg átalakult a keret, és
a felnőtt csapatot már egy Pro licenszes edző irányítja.
Hogyan látod a változásokat, milyen várakozásaid vannak?

Nagyon fontos az alapokat megfelelő szinten elsajátítani.
Amint ezzel készen vagyunk, szeretném, hogy az utánpótlás
kapusaink megfeleljenek a mai “kapus ideálnak”. Tehát lábbal
is ügyesek legyenek, és a játékkal is együtt éljenek. Röviden.

A változásokat nagyon pozitívnak gondolom. Régen dolgoztam
már “képzett” edzővel. Nagyon bizakodó vagyok.

Végül pedig, mi volt az a legfontosabb tényező, ami miatt
ismét a Tordast választottad?

A felnőtt csapat első számú kapusa leszel, mik a terveid
a jövőre nézve?

A családias hangulat, a javuló körülmények és a jó emlékek
mind segítettek abban, hogy így döntöttem.

JUDO - CSELGÁNCS

ÖVVIZSGA
2015 DECEMBER
Övvizsgával zártuk az elmúlt esztendőt. Ifjú sportolóink egy része a VI. és V. Kyu anyagából vizsgázott. Tisztességgel készültek a vizsgára, és
mindannyian sikeresen teljesítették a vizsgakövetelményeket.
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Vizsgázók:
hátsó sor:
Tóth Levente, Szabó Levente Szabolcs, Tódor Álmos, Kokavecz Ádám
László, Tóth Barnabás, Krepuska György Géza, Gyugyi Lőrinc
középső sor:
Tóth Boglárka, Süller Márta, Radics Mira, Szabó Kinga,
Radics Kerka Réka
első sor:
Lövei Vilmos, Tódor Benedek, Lövei Dániel, Szabó Csaba
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: 750 példány

MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ
06 22/467-527
06 20/390-15-05

KEDVES GAZDIK
ÉS LEENDŐ GAZDIK!

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72

A Tordaszoo Állatfarmon Gyúrón új tanfolyamokat hirdetünk, melyekre várunk szeretettel! A foglalkozásokat fedeles lovardánkban
tartjuk, hogy kényelmesen kutyázhassunk
télen is. Egy kis ízelítő a programokból:
Alapozó kutyatanoda: 6 hetes tanfolyam 7 hónapos kortól a stabil kutya-gazda
kapcsolatért
KölcsönKutyaSuli: Ha éppen nincsen
kutyátok, de gyermeked odavan értük. A
program során a kisebbek képzett terápiás
kutyák segítségével sajátíthatják el a kutyá-

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

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

val való kommunikációt, míg a nagyobbak
akár megbízható, barátságos gazdira váró
kutyákkal is tanulhatnak közösen.
Agility és ügyességi alapozó tanfolyam azoknak, akik még csak ismerkednek a sporttal
Klikker tréning kurzus trükkök tanításához, ha szeretnél valami újat, izgalmasat
kipróbálni
Kutyaovi (3 hónapos kortól) a jól megalapozott, szocializált viselkedés kialakításáért
Részletekért és további információért írj a
tordaszoosuli@gmail.com címre vagy hívd
a 06-30-390-2178 számot!
A TordaszooSuli csapata

06-22/467-324
DEFIBRILLÁTOR

!

06/20-413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007;
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (42-es m.)
06-20-245-03-26

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: 19820923-1-07
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
adószáma: 18618736-1-07
Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószáma: 18486582-2-07

APRÓHIRDETÉSEK
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.

KERETES HIRDETÉSEK
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, ellőre
fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi
hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 %
kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az
árak tartalmazzák az áfát.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 80/203-895
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
EON (GÁZ)
06 80/424-242
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
30/337-87-37

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag
és papír hulladék ingatlan elől történő
elszállítása) időpontja: február 26.

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
nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06-22/ 467-324

