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Ahol az erdők holt avarján
kegyetlen őszi szél nevet,
egy itt felejtett nyár-mosollyal
szárítsuk fel a könnyeket!
(Wass Albert)

Emlékezzünk
halottainkra!
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11. oldal

POLGÁRŐR HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Lassan közeledik az év vége, az eltelt idő számbavétele, a jövő év tervezése. A számadatokat nézve továbbra
is kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása, de
továbbra is vannak néhányan, akik késnek a kötelezettségeik befizetésével. Tordas esetében is látszik, hogy nem
vesznek kárba a befizetett adóforintok, ezek biztosítják a
település üzemelését és folyamatos felújítását, fejlesztését.
A régi iskola melletti járda és gyalogátkelőhely elkészítése
után ismét több területen dolgozik az önkormányzat karbantartó brigádja. A fűnyírósok az utolsó vágásokat végzik a közterületeinken, temetőben és az idén kitisztított
területeken, árkokban. Az útőr programban részt vevők
az Erdőmajori út széleit tisztították meg az Öreghegyig.

Itt köszönjük a segítséget Vincze Csabának, akinek emberei segítettek az elszállításban. Mivel az önkormányzat
rövidesen átadja az öreghegyi szemétszállítást a faluban
is szállító szolgáltatónak, szükséges néhány út szabályos
űrszelvényének a kialakítása, hogy el tudjon férni majd a
kukásautó. Ennek megfelelően folyik a belógó ágak, bokrok vágása, metszése. Az építő brigád a sportpálya fakerítését építi át, egy lábazat kialakításával az előírtaknak
megfelelőre megemelve a magasságát. Nagyjából a régi kiosztásnak megfelelően, új tartóvasra kerülnek a lecsiszolt,
átfestett, már megszokott fa „lécek”. Október végén kihelyezésre kerülnek a falu régi képét megidéző kovácsoltvas
ismeretterjesztő táblák is, amin fotók és rövid leírás emlékeztet arra, hogyan is nézett ki régen Tordas. Reméljük,
ezek nem csak díszítik településünket, hanem emlékeztetnek elődeinkre, a munkájukra és láthatjuk, honnan indultunk, mivé lettünk, mikre lehetünk büszkék.
Időközben elkészült Tordas Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának munkaanyaga, melyet egy előzetes átnézés
után a Településfejlesztési Koncepcióval együtt 30 napra
véleményezésre közzéteszünk. Kérjük, hogy véleményeikkel segítsék a település jövőképének meghatározását.
A tél beköszöntéig pedig rendezzük el környezetünket
és növényeinket, hogy településünkön is tiszta, szép környezetben készüljünk a közelgő ünnepekre!
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TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2016. szeptember 27-án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
elfogadta a 2016. évi költségvetés I. félévi beszámolóját
döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról
 elfogadta a járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének
feltételeiről szóló Megállapodást
 döntött Solymos Tamás és Solymos Tamásné kérelméről
 döntött Karsai Dávid kereseti kérelméről
 támogatja a Ráckeresztúron működő Továbbképző és
Családterápiás Központot



FACSEMETÉK
ÚJSZÜLÖTTEKNEK
2008 óta minden évben ősszel, így 2016-ban is az önkormányzat facsemetéket ajándékoz a településen abban az évben született gyermekeknek. A szülők a Botta
Kertészet különböző fafajtái közül választhatnak: nyírfa,
kislevelű hárs, nagylevelű hárs, virágos kőris, magas kőris, magyar kőris, török mogyoró, közönséges mogyoró,
kínai csörgőfa, kínai szömörce, turkesztáni szil, hegyi
juhar, platánlevelű juhar, vadgesztenye, platán, feketedió, közönséges dió, berkenye, tölgyfa, buxus, lucfenyő,
feketefenyő, ezüstfenyő, égerfa, meggyfa, sövénynek való
gyertyán vagy selyemakác kerül a kertjükbe. 2008 óta
már 127 gyermek kapott ajándékba facsemetét, melyeket
előre egyeztetett időpontban a Botta Kertészetben (Tordas, Rákóczi u. 40.) lehet átvenni, ősszel és tavasszal.

KÓRUS TOBORZÓ
Idén a december 17-én tartandó karácsonyi koncert keretében szeretnénk életre hívni egy nagy Kórust, mely a meglévő kórusokból és énekelni szerető helyi és környékbeli tagokból állna. Ezért szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
akinek van kedve ebben részt venni. A próbák csütörtökönként ½ 8-9 vannak a Sport u 14. sz. alatti közösségi házban.
 Juhász Csaba

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: november 25.
Salak, hamu elszállítás időpontja: november 28.

Juhász Csaba polgármester
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Tordas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017.
tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, továbbá felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázati kiírás megtekinthető Tordas község honlapján (www.tordas.hu), valamint a községházán.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

TISZTELT LAKOSSÁG!
2016. november 8-án, kedden 14 órától 15 óráig
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart a hivatalban.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet – a
tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból
zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként.
Bár az ún. összevezetéses eboltást az Állatorvosi Kamara
településünkön megszüntette, az ebtartó továbbra is köteles az oltásról gondoskodni az állatorvos felkeresésével,
vagy helyszínre hívásával.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy az ebet tulajdonosa úgy
köteles tartani, hogy az közterületre kijutni, elkóborolni
ne tudjon, anyagi kárt ne okozzon és senki testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse. E rendelkezés megszegői
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak.


dr. Matota Kornél, jegyző

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
2016 októberében őszi hangulatba borítottuk a Művelődési Házat. Fúrtunk, faragtunk, leveleket vágtunk, hogy minden hozzánk betérő kedves ember otthon
érezhesse magát.
Idén ősszel újra elkezdte próbáit a tordasi Színjátszó Társulat. Izgatottan várjuk új előadásukat december 18-án.
Új baba-mama programmal bővültünk, Mihovics Márti táncpedagógus
szervezésében. A foglalkozások, mely az Uccucára-Hacacára névre hallgat,
minden szerdán délelőtt veszi kezdetét 10 órakor.
Október 6-án egy esős reggelen ellátogattak hozzánk a Sajnovics János Általános Iskola és AMI diákjai, hogy megajándékozzák Tordas lakóit egy gyönyörű műsorral és tiszteletüket tegyék az aradi vértanúk előtt.
Október 7-én délután a Hangya Művelődési Ház idén is helyt adott a Tordas Község Önkormányzata által szervezett Idősek napjának. A hangulat
remek volt, az ebéd pedig fenséges.
Októberben 8. alkalommal került megrendezésre a Garázsvásár elnevezésű eseményünk, mely töretlen sikert arat a faluban és környékén. Továbbra is várjuk a
kedves érdeklődőket! Legközelebb november 12-én lesz alkalom egy kis piacozásra.
Október 15-én a tordasi Paraszt lagzitól lehetett hangosabb a falu, ahol élőzenére mulathattak a hozzánk látogatók. Aki a nagy mulatozásban megéheTORDASI
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

TOVÁBBRA IS
KÖTELEZŐ AZ EBEK
VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSA

zett, egy finom vacsorával űzhette el éhségét, melynek elkészítéséről Pintér Zoltán, szakács gondoskodott. Ezúton
is köszönjük a fenséges ízvilágot!
Október hónapban kicsit jobban foglalkoztunk az
egészséggel, hiszen ingyenes hallás- és érrendszeri szűrésre is lehetett jelentkezni.
Az előző hónapban Pécsi Rita neveléskutató 3. előadásával készült a falubelieknek, melynek témája a párkapcsolat volt. A negyedik és egyben lezáró részt november
7-én tekinthetjük meg nagytermünk színpadán.

‚
Október 21-én este 18 órakor az 56-os forradalomról
emlékezhettünk meg a tordasi diákok előadásában.
Október 24-én újra indult a Kattints Nagyi tanfolyamunk, ahol az idősebb generáció ismerkedhet meg a számítógép és az internet egyelőre ismeretlen világával.
Töretlen lelkesedéssel és energiával vágunk neki az ősz
utolsó hónapjának is és igyekszünk továbbra is minden
korosztály számára programot/műsort rendezni.
Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy program ötleteikkel
segítsék munkánkat! Köszönjük

NOVEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ
November 5. (szombat) – Hangya Rock – A kedvünkért újra összeáll a Razzia zenekar és koncertezik egy nagyot a Hangyában! Kapunyitás: 21:00. Belépő: 500 Ft/fő
(A belépő 2 db tetszőlegesen választható italt tartalmaz.)
November 7. (hétfő) – Pécsi Rita neveléskutató előadássorozatának IV. részét tekinthetjük meg a Hangya
Művelődési Ház nagytermében. Regisztráció 17:30-tól,
előadás kezdete: 18 óra. Belépő: 500 Ft/fő.
November 8. (kedd) – Nyugdíjas klub
November 12. (szombat) – Garázsvásár és baba-mama börze – Kezdés: 7:00. Asztalfoglalás: +36 20 248 88
60. Asztalbérlés: 500 Ft/asztal.
November 12. (szombat) – Kocsmasportok éjszakája
– Várjuk sok szeretettel a darts, csocsó és sakk szerelmeseit egy kis megmérettetésre. Kezdés: 19:00 óra. Nevezési
díj: 500 Ft/fő.
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November 24. (csütörtök) – Szív klub – 14 órától a
Hangya Művelődési Ház kistermében, Dr. Harbula Ildikó
szervezésében.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Minden hétfőn 16 órától – Kattints nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek- A Hangya Művelődési Ház
kistermében.
Minden szerdán 10:00-tól - Uccucára Hacacára babatánc – Mihovics Márti szervezésében- A Hangya Művelődési Ház kistermében.
November 2. 16.30 – Falugazdász ügyfélfogadás – A
Hangya Művelődési Ház kistermében 13 órától.
Minden csütörtökön 15 órától – Önkéntes Pont – A
Hangya Művelődési Ház kistermében.


Fekete Zsófia Fruzsina / Zsoldos-Bodor Ágnes
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HANGYA NAP KÉPEKBEN

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

2016. szeptember 17. szombat
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Diákönkormányzata a Szülői Munkaközösség segítségével jótékonysági vásárt szervezett a Hangya Napokon. A rossz idő ellenére is sikeresen zártuk a programot.
Köszönjük szépen az árusítást Porczné Simon Andreának
és Simor Anettnek, a felajánlásokat a kedves szülőknek,
nagyszülőknek!
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ŐSZI
KAVALKÁD
JÓTÉKONYSÁGI BULI

ISKOLA

HANGYA NAPOK
JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁR

2016. szeptember 23. péntek
A Sajnovics János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata a Szülői Munkaközösség
segítségével jótékonysági bulit szervezett a Hangya
Művelődési Házban.
Bízunk benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát!
Köszönjük a díszletet a ZumArt Dekornak, a fantasztikus videó diszkót Retroboy Tomeknek, a fényeket Kiss
Mártonnak, a belépőjegyek árusítását Kiss Krisztának,
Rózsavölgyi Juditnak, Cifka Orsolyának, Bodor Ágnesnek, Nagymányai Petrának, Kökény Tibornak, a szervezést Simon Andreának, Áldott Lórántnak, az egész estés
segítséget Porcz Péternek, Mayer Lórándnak, a felajánlásokat Völgyi Zoltánnak, Cifka Orsolyának, a helyszínt a
Hangya Művelődési Háznak!
Aki lemaradt, szeretettel várjuk a következő rendezvényünkre!
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A MAGYAR
NÉPMESE NAPJA
2016. szeptember 30.
A magyar népmesekincs mindenki számára ismert kulturális érték. „A nagy mesemondó”, Benedek Elek születésnapján 2005 óta ünnepeljük A magyar népmese napját, melynek fő célkitűzése felkelteni a szülők figyelmét,
hogy gyermekeik meséket hallgassanak. E napon a meseszerető gyerekek és felnőttek, pedagógusok, a mesével
foglalkozó szakemberek tisztelettel fordulnak a népmesék felé. A kezdeményezéshez idén is csatlakozott a Sajnovics János Általános Iskola és Művészeti Iskola.
A műsorban közreműködött Petz Ilona Sára, Csillag Zoé,
mesét mondott Kuti Eszter Veronika és Kokavecz Eszter
Ilona, furulyán játszott Tóth Julianna és Fersh Andrea tanárnő. A jeles nap alkalmából meghirdetett rajzpályázatért Bálintné Milánkovics Olga tanárnő felelt.
A szereplők felkészítésében Varga Szabolcsné Gál Gabriella és Horváth Györgyi tanárnő segített.
A diákönkormányzat szervezésében a nap folyamán lehetőségük nyílt a gyerekeknek meséket olvasni, hallgatni,
nézni és ezekhez kapcsolódóan színezni, rajzolni.

MŰVÉSZETI ISKOLA

DE SZERETNÉK,
ARANYHALLÁ VÁLNI…
Egy csodaszép őszi délutánon a Fővárosi Értelmi Fogyatékosok Otthonába látogattunk el a művészeti iskola
zenész és néptáncos kisdiákjaival. Megpróbáljuk gyermekeinket hozzászoktatni, ha fogyatékkal élő emberrel
találkoznak, akkor se fordítsanak hátat, segítsenek és
szenteljenek nekik is figyelmet. A Szüreti Sokadalom
erre igen jó alkalom volt! Egy rövid műsort állítottunk
össze, amelyben Péter Szabolcs és Frey Dávid furulyaszólóit követően Halász-Velner Hanga fejér megyei dalait hallgathattuk meg citerakísérettel. Őket követte a
Pillikék néptánccsoport, akik a koreográfia bemutatása
után egy kis madocsai táncmulatságba hívták az otthon
lakóit. Nagyon jól éreztük magunkat, jót táncoltunk, s
azt hiszem, szép délutánt szereztünk mindnyájuknak!
Köszönjük a meghívást és az ajándékokat, melyet a lakók készítettek a műhelyben! Ezzel a szép gesztussal
megmutattuk gyermektársainknak és úgy vélem, sok
felnőttnek is, hogy minden ember egyenértékű! Köszönöm a gyerekek felkészítését kollégáimnak, Németh
Ildikónak, Szabó Szilárdnak, Hegedűs Istvánnak és Cselikovics Hertának.
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HALMOS BÉLA
ORSZÁGOS NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ
2016. október 1-2-án rendezték meg Bonyhádon a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozót. Iskolánkból három produkcióval neveztünk. A kétévente megrendezésre
kerülő versenyen idén is sokan indultak, hiszen ifjúsági
és felnőtt kategóriában összesen 117 produkció mutatkozott be a neves zsűri előtt. Tanítványaink igen szépen
szerepeltek! Sokszor mondjuk, hogy egy hajszálon múlt...
Halász-Velner Hanga a sok énekes között a maximum 40
pontból 31 pontot ért el, így éppen lecsúszott a 32 pontos
nívódíjról. Frey Dávid furulyaszólójával 34 ponttal nívódíjat kapott, míg a szintén furulyás Péter Szabolcsot pedig a jól megérdemelt 38 ponttal, és az így kiemelt nívó-

díjjal jutalmazta meg a zsűri. Mindhármójukra nagyon
büszkék vagyunk és gratulálunk zenész palántáinknak!
Ismét méltón képviseltük iskolánkat és településeinket!
Felkészítők: Hegedűs István, Feraru Krisztián kollégáim
és jómagam voltunk. Köszönjük a szülők támogatását!


Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

NÉMETH ILDIKÓ
ÉS SZABÓ SZILÁRD
PÉCSINÉ ÁCS SAROLTA
DÍJAT KAPOTT
Mindketten az Állami Balett Intézet néptánc szakán
államvizsgáztak, majd az Állami Népi Együttes, később
a Kodály Kamara Táncegyüttes hivatásos táncosaként
kezdték pályájukat.
A Népművészet Ifjú Mestereiként állandó résztvevői
voltak – a Népművészet Mestereivel közös műsorokban
– a Dunamenti Folklór Fesztiválok nyitó gáláján. Ildikó
egy alkalommal rendezője is volt a gálának. Tanítottak
a Kalocsai Népi Együttesben – Tóth Feri bácsi, később a
Göröm együttesben Szűcs Béla meghívására.
Több mint két évtizedig vezették a Százszorszép
együttest (Martonvásár), alapítói és oktatói a tordasi
művészeti alapiskolának.
„Pedagógiai munkánk célja: a magyar néptánc anyanyelvi
szintű oktatása.” (Németh Ildikó)
Ezt követik a kalocsai táncok tanításakor is. Ők voltak
az elsők, akik táborokban, együttesekben alaposan és hitelesen oktatták és készítették koreográfiáikat a mi táncainkból – nem idevalósiként. Mély tisztelettel figyelték,
tanulták és tanították a filmekből és még élő táncosoktól
megtanult figurákat.
Kalocsai táncokból a Szőttes, az Ifjú szívek (Szlovákia),
Bartók, Százszorszép, Kodály Kamaraegyütteseknek készítettek koreográfiákat.
Két népi iparművészünket iskolai gyermekfoglalkozásTORDASI
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ra is meghívták, ahol az írást, pingálást és tojásfestést tanították a gyerekeknek.
„...az utóbbi években fogott meg, azok az apró rezdülések,
finomságok, amit a fiatal, forró vérű táncos nem észlel még.
Kalocsa számomra most nyílt meg, jelent mást, mint a köztudatban.” (Németh Ildikó, 1997)
A gyermek „Fölszállott a páva” versenyen Busai Bori
és Mahovics Tamás mentorai voltak, akik igen sok hívet
szereztek a kalocsai néptáncnak.
A Német Ildikó – Szabó Szilárd házaspár rászolgált és
megérdemli, hogy – először, nem kalocsaiként – részesüljön a Pécsiné Ács Sarolta díjban. Munkásságuk tökéletesen megfelel az alapítvány céljainak is.
A Művészeti Iskola tanárai nevében gratulálok kollégáinknak az elismeréshez! Büszkék vagyunk arra, hogy
velük együtt taníthatunk! Fazekasné Domak Anikó
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GÓLYA, GÓLYA, GILICE…
„Legyen a zene mindenkié!” Ebből a Kodály idézetből
kiindulva jött a gondolat, hogy akkor tegyük ezt mi is!
Tényleg legyen mindenkié! 2016. október 3-án emlékeztünk meg a Zene Világnapjáról az iskolában. Érdekes kettősség jellemezte a műsort, mivel ezen a napon emlékeztünk meg a Hallássérültek Világnapjáról is. Igazgató úr
is kíváncsian várta, hogyan lehet ezt a két dolgot összehozni. A Zene Világnapja október 1-je, a Hallássérülteké
pedig szeptember utolsó hétvégéje… mi lenne, ha a Zene
Világnapján megtanítanánk egy dalt jelnyelven az iskola
diákjainak?… Az ötlet igen megtetszett Németh Hanna kolléganőmnek is, aki velem egyetemben birtokában
van ennek a „tudománynak”. Elérkezett a szeptember…
Egy 17 fős gyermek csapatot szedtünk össze, akikkel lelkesen próbáltunk hetente többször. Aztán elérkezett a
szép, októberi, hétfő reggel, ahol Halász-Velner Hanga
fejér megyei dalai után megmutattuk, mit is tud a kis
csapatunk. A gyermekek nagy érdeklődéssel figyeltek
bennünket, majd elmagyaráztuk nekik, mi is az a jelnyelv. A bemutató után minden tanulónk elsajátította a
Gólya, gólya, gilice kezdetű gyermekdalunkat jeleléssel
és közben énekelte. S, hogy teljes legyen, mi még citerával is kísértük a dalolást.
Másnap a szülőktől, nagyszülőktől jöttek a visszajelzések, hogy otthon a gyerekek első dolga az volt, megtanítsák családjuknak a dalt! Azt hiszem, ennél több nem is
kell, ebben minden benne van. …s jólesően nyugtáztam,
elértem célomat!

ÓVODA



Fazekasné Domak Anikó, ének-zene, népzene tanár

MESEVÁR HÍREK
Visszatekintve még a nyárra, nem számoltunk be arról, hogy óvodásainknak és az óvoda dolgozóinak emlékezetes zenei élményben volt része, mikor a Magyar
Honvédség Központi Zenekarának Ostinato Kvintettje
ellátogatott hozzánk. Köszönet a zenészeknek, és külön
köszönet Kovács Tibornak, aki által ez az előadás megvalósulhatott. Nem csak a koncert volt emlékezetes, „hab
volt a tortán”, hogy a gyermekek megszólaltathatták a
hangszereket is. Nagy tapsban részesült az, aki képes volt
arra, hogy hangot csalogasson ki a hangszerekből. Köszönetképpen óvodásaink rajzon örökítették meg az emlékezetes eseményt, gyűjteménybe rendeztük és néhány
kedves szó kíséretében elküldtük a zenészeknek.
Süni csoportosaink szinte mindannyian szeptemberben kezdték az óvodai életet. Nagy szeretettel várták
a csoportban dolgozók és az óvoda többi dolgozója is a
kicsiket. Volt néha szomorúság, de a sok dal, mese, vers,
játék megvigasztalta őket.
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A hosszú, szép meleg ősz sok ajándékot tartogatott számunkra. Sétáinkon, kirándulásokon rácsodálkozhattunk
a természet szépségeire, begyűjthettük a sok kincset.
Megfigyeltük a költöző madarakat. A Katica csoportosok
Gyúrón voltak Baranyiné Noéminél állatokat simogatni. A Csiba csoportosokkal a Tordasi Tájházba látogattunk, ahol Márki Feri bácsi nagy szeretettel bemutatta
a kiállított kincseket. Volt olyan kiállítási tárgy, amit a
gyerekek ki is próbálhattak. A Hangya vásáron a szülők
felajánlásait vásárolhatták meg az érdeklődők. Papírgyűjtésünkön 48 600,- Ft értékű papír gyűlt össze, mindenkinek köszönjük. Nagy izgalommal készültünk a szüreti
bálra. Sajnos a hideg idő beszorította a mulatozókat az
étterembe, jókedvünket mindez nem befolyásolta. Kicsit
szűk volt a terem, hiszen örömünkre sokan összegyűltünk. Köszönet a szülőknek a sok-sok finomságért és a
sok segítségért. Köszönöm kolléganőim munkáját is.
Ahogy néztem a sok vidám arcot, elgondolkodtam, mikor is kezdődött mindez…
30 évvel ezelőtt a régi óvoda óvónői Cigány Zoltánné
Kati néni vetetésével Farkasné Erika, Velasques Mária és
én elhatároztuk, nem engedjük, hogy feledésbe menjenek
dédszüleink, nagyszüleink szokásai, hagyományai. Elköteleztük magunkat amellett, hogy már kisgyermekkor-

ban ismertessük meg óvodásainkat a tordasi szokásokkal,
néphagyománnyal, s mindezt építsük be az óvodai mindennapokba, nevelésbe. Ennek megvalósításában lelkes
társaink voltak a kezdeteknél Szabadiné Kati néni, Farkasné Ica néni, Liptainé Lengyel Emma, Schuchné Jutka.
Így a néphagyományőrzés, helyi szokások felelevenítése
és megismertetése óvodai nevelésünk alappillére. Régebben nemcsak a gyermekeknek tartottunk szüreti bálokat.
A szülők és az óvoda dolgozói tartották a falusi mulatságot is. A bál előtt próbákra jártunk, hogy aztán végig
táncoljunk a falun. Sokan emlékeznek arra, mikor Csíki Nagy István tanítgatta a lelkes, táncos lábú felnőtteket. Feledhetetlenek azok a jó hangulatú bálok, szinte az
egész falu megmozdult. A májusfa állítás és a pünkösdölő
is jeles napjaink közé tartozik. Nagy öröm számomra,
hogy fiatal kollégáim is szívügyüknek érzik a néphagyományőrzést, amit évekkel ezelőtt kitűztünk magunk elé,
valósággá lett, és ma is élő.
Az állatok hetében a felelős állattartás, az állatok szeretetére, tiszteletére nevelés kerül előtérbe. Elmaradhatatlan a Tordas Zoo bemutatója. Késő ősszel is sok kaland
vár ránk, amiről később számolunk majd be.

KEDVES OLVASÓK!

már az a kérdés, rá lehet-e találni a boldogságra, ha az embernek előre
meg van írva a meséje.
Jonas
Jonasson
könyve, A százéves
ember, aki kimászott
az ablakon és eltűnt –
már a címével megragadja a figyelmet, hogy
aztán ne is okozzon
csalódást. Egy svéd kisvárosban, az idősek otthonában születésnapi
ünneplésre készülnek:
az otthon lakóját, a
százéves Allan Karlssont akarják felköszönteni. Az esemény aztán átcsap egy teljesen kiszámíthatatlan és végtelenül vicces ámokfutásba, amelynek
minden egyes fordulata lenyűgözi az olvasót.
Remélem, találnak kedvükre való olvasnivalót, ha ellátogatnak a könyvtárba.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a könyvtár az őszi szünetben (okt. 31-nov. 4.) zárva tart, a
szünet utáni első kölcsönzési nap november 7., hétfő.
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Milichovszkiné Szalai Ilona

Szeretettel várok mindenkit!
 Varga Szabolcsné
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KÖNYVTÁR

Gyorsan telnek a napok és a hetek – már október végéhez közeledve ajánlom a legújabb kiadványokat, remélve, hogy a napi feladatok mellett jut
idő egy-egy jó könyvre is.
Kedvelt sorozat a kicsik körében Jill Tomlinsoné, akinek cseperedő állatszereplői izgalmas kalandok közben tanulnak meg eligazodni a világban.
Itt van például Ottó, a kíváncsi pingvinfióka, akinek fontos feladata, hogy folyton kérdez.
Mindent tudni akar, hogy mi miért történik vele,
s közben lassan megtanulja, hogy a változásoktól nem kell félni, elég csak hozzájuk szokni.
A nagyobbaknak ajánlom Milos Macourek
sorozatának újabb kötetét, amelyben varázslatos telefonkagyló segítségével Matyi és Sári
mindent megold – sziporkázó szöveg sok nevetéssel, ez
azt hiszem, mindenkire ráfér.
Leiner Laura Bexi-sorozatának 4. kötete, a Nélküled
is megtalálható a könyvtárban, igazi „lányos” könyv…
A felnőtt olvasók körében népszerű Jodi Picoult ezúttal a lányával, Samantha van Leerrel közösen írt klas�szikus tündérmesét Sorok között címmel. A könyv egy
olyan kamaszlány története, aki kész átkelni valóság és
fantázia határán, hogy a legnagyobb veszedelmek árán is
ráleljen a boldogságra.
A Sorok között folytatásában, Lapról lapra címmel



IDŐSEK NAPJA
Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagymamák, Nagypapák, Dédikék és Dédpapák, kedves Megjelentek!
Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm ismét
Mindnyájukat ezen a délutánon, melyen Önöket ünnepeljük, az életükre, a munkájukra emlékezünk.
A több éve bevezetett hagyomány szerint a héten köszöntöttük külön azokat is, akik betöltötték a 90. életévüket. Sajnos Németh Tibi bácsi néhány hete eltávozott
közülünk, és idén sem volt senki, aki csatlakozott volna
a 90 év felettiekhez. Így Kalocsainé Juliska, Farkasné Erzsike, Dallosné Eszti, Némethné Teri, Mucsiné Irén nénit,
Gáti Rudi és Farkas István bácsit is külön köszöntjük ebből az alkalomból. Közülük továbbra is Kalocsainé Juliska néni a településünk legidősebb lakója, aki november
végén lesz 96 éves!
Mai fejjel elgondolkozva nem tudjuk elképzelni, milyen
lesz az élet 20-30 év múlva, amikor talán mi is megéljük
ezt a kort, melyet Önök is megéltek. Hasonlóképpen lehettek Önök is a mai világról, bár a fejlődés üteme egyre
csak nő, így még nehezebb kiszámítani, elképzelni a jövőt.
De akármilyenné is alakul, az embernek mindig ott kell
lennie. Fontos, hogy megmaradjanak azok az értékek, melyeket Önök is örököltek szüleiktől, nagyszüleiktől. Ezeket kaptuk mi is és ezeket kell továbbadnunk nekünk is.
Az elmúlt napokban a legidősebbekkel beszélgetve többen említették, hogy mennyire fejlődik mostanában a település. Mások a lehetőségek most és mások voltak régen.
Manapság azt gondoljuk, hogy milyen egyszerű közműveket bevezetni, utakat építeni. Persze, ha van rá bőséges forrás és van mihez csatlakozni, meg lehet csinálni.
Csakhogy azokban az időkben, azokkal a lehetőségekkel
ez egyáltalán nem volt könnyű. Az egy-két utcás településből nagyobb faluvá váláshoz sokszor kellett az itt élők
együtt gondolkodása, összefogása és közös munkája. A
Hangya idők nagy fejlesztései után is volt még mit tenni
Tordason. Ezekben a munkákban vettek részt Önök is. Itt
éltek, dolgoztak magukért, gyermekeikért, miértünk.
Köszönjük, hogy megtették mindazt, aminek köszönhetően most mi is itt lehetünk! Köszönjük, hogy túl
tudtak jutni a nehézségeken, erejükkel, hitükkel fejlesztették a települést! Köszönjük, hogy a jövőben is gondolkozva vállalták gyermekeiket és a múltat köszönve
gondoskodtak szüleikről. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik nem tudtak eljönni, és akik Önökkel éltek,
de már nincsenek köztünk.
Igyekszünk, hogy méltók lehessünk ezt a munkát folytatni, a hitet, reményt, szeretetet és a tudást továbbadni,
és tisztelettel emlékezni Önökről, az életükről.
Mindezekért hálából fogadják tőlünk szeretettel ezt a
kis ünnepséget és vendéglátást.
 (Juhász Csaba polgármester beszéde
az Idősek Napján)
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Kalocsai Mártonné

Mucsi Jánosné

Farkas Károlyné

Gáti Rudolf
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Polgárőreink két nagy rendezvényen tettek ki magukért
a napi rendszeres szolgálatokon felül. A nyár vége felé a
NEBIH (azaz a „Fajtakísérleti állomás”) bemutatóján segédkeztünk öt fővel. A bemutatóra érkező körülbelül 200
fő vendégnek a parkolását oldottuk meg, és a tájékoztatásukban segítettünk a nap folyamán.
Augusztus 20-án a tűzijátékra igen sok vendég érkezett, idén is több mint 250 autónak bonyolítottuk le a
parkolását. Ebben benne sincs a környező utcákban és
bejárókon leparkoló autók száma. A nézők biztonságáról
és a tűzijáték megfelelő körülményeiről mindeközben a
csapat másik része gondoskodott. A nap folyamán 13 fő
szolgálatra jelentkezőket. Olyanokat is keresünk, akik
volt szolgálatban.
„csak” az iskola melletti reggeli átkelésnél segítenek, vagy
Szeptember elseje óta az iskolába igyekvő gyerekek
az autó tisztántartását vállalnák. Eddigi munkánk elisbiztonságos átkelését az időközben átadott zebránál semerésének és nagy jelentőségűnek tekintjük a felajánlott
gítjük naponta.
adó 1%-ok mértékét, amely idén 283 ezer forint. A tárIdén már 17. alkalommal rendeztük meg a Polgárőr
gyi támogatásokat továbbra is Andorfy Ottó elnökkel
napot a focipálya melletti színpadnál, hagyományosan
egyeztetve, a pénzügyi támogatásokat pedig lehetőleg az
szeptember első hétvégéjén. Ez nap főleg rólunk, polegyesület bankszámlájára utalva kérjük lebonyolítani, a
gárőrökről szólt. Most nem volt foci villámtorna, csak jó
félreértések elkerülése és az átlátható működés érdekében.
hangulatú beszélgetések, a megszokott zsíros kenyér, sör
Kérjük, hogy akinek a falu közbiztonságával kapcsolaés sütik mellett. A rendezvényen részt vett a rendőrség
tosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van, hívképviselője, a vezetőség és a tagság több tagja, valamint
ja a polgárőrség telefonszámát. Éjjel-nappal, a közismert
a támogató tordasiak. Ez a nap jól szolgálta a szervezet
telefonszámon igyekszünk segíteni a rászorulóknak letovábbi működését, a vélemények és javaslatok cseréjét, a
hetőségeink és a törvények által szabott keretek között.
közeljövő feladataira való felkészülést. Mindehhez ételt,
Bűncselekmény esetén a rendőrséget kell először értesíteitalt, sütiket kaptunk a vállalkozóktól, itt lakóktól, és
ni, mert intézkedési joguk csak nekik van.
tagjainktól, melyeket ezeket ezúton is köszönünk, és jóleső érzéssel fogadtunk.
Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Szeptember közepén érkezett a hír, hogy egy korábbi
Járőrautó telefonszáma: 06-30/63-08-777
pályázatunk sikerrel zárult, így egy készlet gumit kapunk
Adószámunk: 19097439-1-07
adományként a HANKOOK-tól a járőrautóra, amelyeket
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008.
várhatóan még a cikk megjelenése előtt át is vehetünk.
Nem hisszük, hogy van olyan lakója településünknek,
 Tordasi Polgárőrség
aki ne hallott volna rólunk, a Tordasi Polgárőrségről,
munkánkról. 25 éves múlttal és tapasztalattal rendelkező szervezet vagyunk, amely stabil tagsággal és gazdaMi is köszönjük a Polgárőrség egész éves
sági háttérrel rendelkezik. Ennek fenntartása, szélesítése
önzetlen segítségét!
érdekében kérjük és várjuk a további támogatásokat, és
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POLGÁRŐRSÉG

POLGÁRŐR HÍREK

EGY KIÁLLÍTÁS
TANÚSÁGA:
JELENTÉS A TORDASI
PINCETÁRLATRÓL
Az előző Kisbíróban már közhírré tették, miszerint Tordas határában középkori köveket formáz az eke. A történetet ott kezdeném, hogy 1975-80 között 2 talicskányi
kő és egy vödör cseréptöredék került a birtokomba. Régóta készültem erre a kiállításra és most a 74. születésnapom alkalmával meglepetésnek szántam magamnak és
a tordasiaknak. A 3 nap alatt 21 látogató tette tiszteletét
a Pincetárlaton. Örömömre nem csak a helybéliek, hanem az ország különböző pontjáról jöttek érdeklődők:
2 fő Gyúróról, 3 fő Polgárról, 3 fő Hajdúböszörményből,
1 fő Szegedről és szintén 1 fő Budapestről. Utólag még
4 tordasi lakos látogatta meg a kiállítást. Feltették azt a
kérdést, hogy meddig lesz látogatható a tárlat? Ha a falunak lesz rá igénye, akkor nagyon szívesen látom az érdeklődőket továbbra is. Várom érdeklődő válaszukat. Egy

váratlan meglepetés ért, Zs. Péter úr tudomásomra hozta,
hogy ő megtalálta a középkori templom falát. Onnan
származó cseréptöredékeket, üveg- és fémtárgyakat kaptam ajándékba, majd 2 napra rá személyesen is megmutatta a falmaradványt. A közelben nagy számban emberi
csontmaradványokat találtunk, ezért is valószínűsíthető,
hogy a középkori templom maradványa lehet, hiszen régen a templom köré temetkeztek a XIII. századig. Abban
reménykedek, hogy a székesfehérvári szakemberek is
felfigyelnek erre a felfedezésre és ennek köszönhetően
védelem alá kerül az utókor számára.


Tisztelettel: Nagy Miklós
2016.09.17.

EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZEPTEMBER 18.

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK
ÜNNEPE
biciklis zarándoklattal voltunk a ráckeresztúri
templombúcsún

A megérkezés öröme
12

Miért szeretjük a Keresztet? Mert Istennek azt az összehasonlíthatatlan szeretetét bizonyítja, amely nem csak a
jó emberre vagy a barátjára irányul, hanem az ellenségre
is. Isten akkor is szereti az embert, ha az elfordul tőle,
és semmi szeretetre méltó vonást nem mutat már fel. Ez
Istennek a valóban minden indok nélküli szeretete, aminek oka csakis Önmagában van, és amivel áthidalja azt a
szakadékot, amellyel az ember elszakítja magát Tőle. A
Kereszt alapkijelentése tehát így hangzik: „Isten velünk
(értünk) van” (Róm 8,31).
Köszönjük a ráckeresztúri hívek vendégszeretetét!

Ima zarándoklat közben

Ráckeresztúri oltár feszület
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SZEPTEMBER 19.

MINISTRÁNS NAP
„Csak azt hiszem el, amit látok”!...?
A ministránsok nagyszámú (20-22 fős) lelkes csapata
szombat délelőtt a templomban gyülekezett a ministránsokat vezető Cravero Csilla néni hívására. A fegyelmezett oltár körüli szolgálat megkívánja a közös
gyakorlást, különösen is a legkisebbek bevezetését a
kegytárgyak ismeretébe, a helyes és szép liturgikus
mozgás elsajátítását, az apró, de annál fontosabb
mozdulatok megtanulását. Az erőfeszítés gyümölcseként vasárnaponként láthatjuk, ahogy Csilla néni
türelmes, bátorító vezetése mellett az amúgy igencsak életvidám, sportokban, néptáncban, játékokban
igazi gyermeki elevenséget mutató fiúk és lányok, a
szentélyben természetes összeszedettséggel és méltósággal végzik a számukra kiosztott feladatokat. A
becsületes munka után a Szent József közösségi ház-

OKTÓBER, A
SZŰZANYA HÓNAPJA
Minden októberi vasárnapi mise előtt Rózsafűzért imádkoztunk. A Rózsafűzért imádkozó ember belső tapasztalata; Mária tekintetével szemlélni Jézust.
Az örvendetes olvasó első titka az Angyali üdvözlet, amelyet Mária csodálkozással meglepve fogad. Az angyal ezt
mondta neki: „Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél.
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.”… Mária így válaszolt: „Íme, az Úrnak szolgálóleá-

NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR






Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúró szombati előesti szentmise 17 óra)
Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise 18.30, előtte 17.45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Adventi Roráték november 29-től minden kedden és
csütörtökön reggel 6 órakor

Nov. 4.

elsőpénteki szentmise, 18.30

Nov. 11.

péntek, Bibliaóra (közösségi ház), 19 óra

Nov. 25.

péntek, Bibliaóra, 19 óra

Nov. 29.

kedd, Rorate mise, reggel 6 óra
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ban Jácint atya különleges vetítéssel várta őket.
„Csak azt hiszem el, amit
látok”!? Vajon megbízhatunk-e abban, amit
látunk, és ahogy elsőre
látjuk a dolgokat? A legmegbízhatatlanabb
érzékszervünk, a látásunk,
amit számtalan módon
be lehet csapni. Ezt bizoAndré Martins de Barros
nyító képeket vetített JáA filozófus
cint atya a gyerekeknek,
akik nagyon élvezték és
láthatóan értették is, reméljük megsejtették, hogy életükben és hitükben a „nem látható” igazabb és valóságosabb, mint amit látnak ugyan, mégis félrevezető lehet, vagy kevésbé megbízható. Az együtt töltött időt
agapé zárta. Másnap a vasárnapi misén Szilika Domonkos és Tódor Álmos ministráns vezetővé avatása
történt. Jó erőt kívánunk és kitartást szolgálatukhoz!
nya, legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38). Kérdezzük
meg mindannyian magunktól, félünk-e attól, amit Isten
kérhetne vagy kér tőlünk? Engedjük-e, hogy Isten meglepjen minket, ahogyan Mária tette, vagy bezárkózunk
biztonságainkba (anyagi, értelmi-, ideológiai bizonyosságainkba)? Tényleg megengedem, hogy Isten belépjen
az életembe? Hogyan válaszolok Neki? Kérjük Mária
közbenjárását, hogy segítsen minket: engedjük magunkat meglepni Isten által, mindennap hűségesek legyünk
Hozzá, dicsérjük és hálát adjunk Neki, mivel Ő a mi erősségünk. Ámen.


Ferenc pápa és Alessandro Saraco gondolatai

Október 30-án imádkozzunk bérmálkozóinkért!
Halottak napján és minden nap imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK
09:00

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

10:00

Istentisztelet

Vasárnap

Szerda

18:00

Péntek

18:00

Szombat

18:00

hónap 1-3. szerda: Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör
Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)
Ifjúsági alkalom
Baptitea alkalom minden hónap
utolsó szombatján
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TORDASI
MÜVELŐDÉSI HÁZBAN

ADVENTI KONCERT
December 11.-én (vasárnap)
17 órai kezdettel

Tordasi Baptista Gyülekezet
Szeretettel meghív hangulatos tea estjére,
amelyet minden hónap utolsó szombatján tartunk!

Közreműködik:

Budafoki Baptista Gyülekezet
Kamarazenekara és Kórusa
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Szervező: Tordasi

Baptista Gyülekezet

Wol– Élet Szava Magyarország Tóalmás
képviseletében: Kádár László és családja
NOVEMBER 19- én (SZOMBATON) 18 ÓRÁTÓL
Mindenkit szeretettel várunk!
CÍM: Tordasi Baptista Gyülekezet
Dózsa Gy. u. 7.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kedves Gyerekek és Felnőttek!

ADVENTI készülődés lesz

REFORMÁCIÓ – MA
* előadássorozat a református gyülekezetben *

a Református Gyülekezeti Házban
november 19-én, szombaton 9-12 óráig.

ADVENTI

és karácsonyi
díszeket,

- ISTENKAPCSOLATUNK TÜKRÉBEN
címmel tart előadást

ajándékokat
készítünk közösen.
Aki jön, hozhat magával tolltartót, ollót, ragasztót, hogy csak
a

képzelet szabhasson határt az alkotásnak.

Egy héttel később (november 25-én),

november 19-én, szombaton 17 órától,

Gyúrón, a református gyülekezeti házban

Dányi Zoltán,
református lelkész, pár- és családterapeuta.

pénteken este 19 órától
a nagyobbak és felnőttek

adventi koszorút készíthetnek.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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Az előadás idejére gyermekmegőrzést is szervezünk.

S z e r e t e t t e l v á r u n k mi n d e n é r d e k l őd ő t !
TORDASI
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VENDÉGÜNK VOLT
PINTÉR BÉLA
Őszi reformációs programsorozatunk nyitó rendezvénye Pintér Béla, a keresztény könnyűzene
egyik legismertebb előadójának koncertje, bizonyságtétele volt tordasi templomunkban október első
napján. Az énekes közvetlen, kedves személyisége,
elkötelezett hite nyilvánult meg dalaiban, melyeket kicsik és nagyok sokszor együtt énekeltek
vele. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük
sokunk szíve-lelke is megnyílt a dalokban foglalt
evangéliumi tanításokra.
Az este szeretetvendégséggel zárult, köszönjük a
testvéreknek a finomságokat, és a szervezésben
nyújtott segítséget!

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték
nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő
nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit,
amelyeket véghezvitt.” 78. zsoltár 3-5

GYÜLEKEZETTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁS ÉS ELŐADÁS
DR. KORÁNYI ANDRÁS
egyháztörténésszel

2016. NOVEMBER 12.
szombat
16.00 óra
Gyúró, evangélikus parókia

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A belépés díjtalan,
adományokat köszönettel elfogadunk.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

november
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PIAC

RECEPTEK A PIACRÓL

I. TÖKMAGOLAJOS KENYÉR

A sós masszához

•

250 g BL 80 liszt

•

250 g öregtészta

•

30 g liszt

•

250 g tönkölyliszt

•

3 dl víz

•

30 g só

•

2 tk. só

•

10 g friss élesztő

•

1 ek. tökmagolaj

A friss élesztőt kevés vízzel felfuttatjuk, majd a hozzávalókat összekeverjük és dagasztjuk. Másfél órán keresztül
kelesztjük, majd 200 fokon kb. 1 órán át sütjük.

II. KUGLÓF
•

1,5 dl langyos tej

•

2 tojás

•

15 dkg olv. vaj

•

1 tk. vanília kivonat

•

csipet só

•

50 dkg tönkölyliszt

•

10 dkg cukor

•

3 dkg élesztő

•

1 citrom vagy narancs héja

•

2 ek. kakaópor

Az élesztőt kevés langyos tejben egy teáskanál cukorral
felfuttatom, majd a többi hozzávalóval lágy, fánktészta
szerű tésztát dagasztok. Mikor kész, kettéveszem, majd
a felébe beledolgozom a kakaóport.
A tésztát duplájára kelesztem, majd bőven lisztezett
felületre borítom először a sima tésztát. Kezemmel téglalapformára lapogatom. Ugyanígy a kakaós tésztát is.
Egymásra teszem őket, feltekerem, majd, mint a ruhát,
két végénél fogva ellentétes irányba megcsavarom.
Egy nagyobb szilikonos kuglófformába teszem, hagyom, hogy duplájára keljen.
180 fokos sütőben 45-50 percig sütöm, ha kell, a tetejét
félidőben egy fóliával letakarom.
A formában hagyom hűlni. A kihűlt tésztát vagy megszórom porcukorral, vagy citromos, narancsos olvasztott
vajjal átkenem.

III. SÓS RÚD
A tésztához
500 g búzaliszt
(BL55, BL80 vagy
tönköly liszt is lehet)

•

50 ml olívaolaj vagy vaj

•

25 g élesztő (friss)

•

100 g tejföl (20%-os)

•

250 ml 2,8%-os tej vagy víz

•

1 teáskanál só

•

1 kávéskanál kristálycukor (elhagyható)

•

16

•

50 ml víz

Az élesztőt kicsit fel kell futtatni a langyos tejben vagy
vízben, majd a többi hozzávalóval összegyúrni, kicsit dagasztani. Amikor szép állagú a tészta, a tetejét érdemes
bekenni egy kis olajjal, majd konyharuhával letakarva
meleg helyen keleszteni kell kb. 45 percet.
A megkelt tésztából kis adagokat szakítunk, majd rudakat sodrunk, melyeket sütőlemezre helyezünk. Kicsit
érdemes még így is pihentetni. Majd 200 fokos sütőbe
helyezzük és félig megsült állapotban rácsorgatjuk a sós
lisztes keveréket. Majd teljesen készre sütjük.

IV. FOSZLÓS KALÁCS
•

50 dkg finomliszt

•

2 dl 30%-os habtejszín

•

1 mk. só

•

1 dl zsíros tej

•

60 g cukor

•

2 dkg friss élesztő

•

1 tojás

•

Tetejére: 1 tojás

•

1 tojás sárgája

Lehet géppel vagy akár kézzel is dagasztani. Gépbe egyszerűen csak belemérjük a szobahőmérsékletű
hozzávalókat.
Kézzel történő dagasztáskor tálba mérjük a lisztet, elkeverjük a sóval és a cukorral. A közepébe mélyedést készítünk, ide tesszük a tojást, a tojás sárgáját, a tejszínt és
a tejet. Végül rámorzsoljuk a friss élesztőt.
A tésztát dagasztani kezdjük. Amikor összeáll, egy
gombóccá kitesszük a deszkára és erőteljes mozdulatokkal tovább dagasztjuk. Kb. 10-15 perc alatt szép sima, rugalmas, fényes felületű tésztát készítünk. Akkor jó, ha
nem ragad a munkalaphoz és a kezünkhöz sem.
A bedagasztott tésztát tálba tesszük és 30 -35 percig
kelni hagyjuk szobahőmérsékleten.
Ezután enyhén lisztezett felületre borítjuk és an�nyi egyforma darabba vágjuk, ahányas fonással fonni
szeretnénk.
A darabokat egyesével gömbölyítjük, majd letakarva
további 10-15 percig pihentetjük.
Ezután a gombócokat megsodorjuk, finoman meghintjük liszttel és megfonjuk.
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

november

TANGÓ SZELET
A tésztához
•

30 dkg finomliszt

•

10 dkg cukor

•

5 dkg margarin

•

1 db tojás

•

1 ek cukrozatlan kakaópor

•

1 csomag sütőpor

•

0.5 dl tej (szükség szerint)

Erre a piskótatallérral készült sütire egy napot várni kell,
míg igazán finom lesz – de megéri. Az elkészítése sem
nehéz, szeretettel ajánljuk!
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes tészták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen meg is
örökítik, és mindezt szívesen 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!

A krémhez
•

1 l tej

•

3 tasak vaníliás pudingpor

•

20 dkg cukor

•

20 dkg margarin

RECEPT

SÜTIK
TORDASRÓL

hozzávalók / 4 adag

A tetejére
•

20 db piskótatallér

•

10 dkg csokoládé (olvasztott)

elkészítés
A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk annyi tejjel,
hogy jól gyúrható legyen. Két lapot sütünk belőle.
A krémhez megfőzzük a pudingot. A margarint a cukorral jól kikeverjük.
Amikor a puding már kihűlt, a két krémet összedolgozzuk. Felét a két lap közé töltjük, a másik felét a lap tetejére kenjük, és kirakjuk a piskótatallérral. Olvasztott
csokival, csokoládémázzal díszítjük.
Ha tehetjük, hagyjuk a sütit pihenni fél napot vagy egy
éjszakát, akkor lesz igazán jó.

FALUGAZDÁSZ

ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) előzetes telefonos
egyeztetés után tart ügyfélfogadást.
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

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

Tordasiaknak:

Nem tordasiaknak:

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

egész oldal 20 000 Ft

egész oldal 25 000 Ft

fél oldal 12 000 Ft

fél oldal 15 000 Ft

negyed oldal 7 000 Ft

negyed oldal 9 000 Ft

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.
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nyolcad oldal 4 000 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 történik,
az árak tartalmazzák az áfát.

17

SPORT

FUTBALL

FELEMÁS EREDMÉNYEK SZÜLETTEK
A HÉTVÉGÉN
Csak a felnőtt csapatok tudtak pontot gyűjteni, első
keretünk remizett a Sárbogárddal, míg megye III-as keretünk 3:0-ás győzelmet aratott a Lovasberény felett.
Korolovszky gárdája már hetek óta jól szerepel, ráadásul a legutóbbi alkalommal meggyőző sikerrel bizonyult
jobbnak a Velence együttesénél. Ez alkalommal azonban
nehezebb ellenfélre számítottunk, ugyanis bár a Sárbogárd gyengült némileg a tavalyi évhez képest, már 4
győzelmet sikerült bezsebelniük ebben a szezonban. A
Kócziánt, Hadnagyot, Farkas Kevint és Némethet nélkülöző csapat a következők szerint kezdett: Kires, Kőszegi,
Kerényi, Szép, Bakos L., Farkas Zs., Tolnai, Kun, Pongrácz, Szmok, Vörös. A találkozó első percében azonnal
veszélyes szituációt alakítottak ki a vendégek, de Kires
hárítani tudott, majd jó húsz percen át erős mezőnyjáték
következett. A 21. percben azonban Szép szerzett labdát
a saját térfelén, majd egy 60 méteres szólót követően az
alapvonalig vitte a labdát, melyet mértani pontossággal
ívelt Vörös lábára, aki az ötös vonaláról kapásból be is
talált, megszerezve ezzel a vezetést a Tordasnak. A gól
lényegéből a semmiből jött és az első félidő további perceiben is a korábban tapasztalt mezőnyjáték dominált,
komolyabb helyzet egyik oldalon sem alakult ki.
A második félidőre a Sárbogárd már két cserén túl volt,
ezért támadójátéka valamivel megerősödött, azonban
igazi helyzet előbb Vörös előtt adódott, aki jó 16 méterről lőtt felsőkapufát, majd Szmok elé került a labda, aki
sajnos a ziccerben mellé lőtt. Mivel a Tordas nem tudta
eldöntetni a találkozót, a Sárbogárd megélénkült és a második félidőben már átvette a kezdeményezést, de igazán
veszélyes akciót nem tudtak vezetni, a hazaiak pedig fegyelmezetten védekeztek. A nyomás alatt nem nagyon
volt lehetőség hibázni, de ezt sajnos nem sikerült tartani
és a 84. percben egy középre lögybölt labdát védőink nem
tudtak kivágni, az odaérkező Boros pedig Kires fölött a
hálóba emelte estében. A bosszantó találat egyben a végeredményt is jelentette. A játék képét tekintve összességében megérdemelt eredmény született, bár a Tordas célratörőbben játszott.
U19-es csapatunk szintén a mezőföldiekkel csapott
össze. A Sárbogárd ifi kerete nagy mumusunk volt, legutóbb több mint tízgólos vereséget szenvedtünk. Ezzel
szemben a Pongrácczal csak a kispadon kezdő srácaink
az első félidőben már kétgólos előnyre tettek szert, előbb
Márhoffer, majd Balassa volt eredményes. A félidőben
azonban felébredt az ellenfél, és az 54. percben már sike18

rült egalizálniuk, majd a 66. percben a vezetést is megszerezték, végül pedig 2 gólosra növelték az előnyt. A szép
kezdés ellenére sajnos nem sikerült a pontszerzés a fiúknak, ugyanakkor küzdeni akarásuk és kemény munkájuk
eredménye egyre jobban látszik, és reméljük, hogy mindez nemsokára az eredményekben is visszaköszön majd.
A hétvége egyedüli győzelmét Herczku István csapata,
a megye III-ban szereplő szurkolói gárda tudta begyűjteni. A Lovasberényt fogadó együttesünkben változást
jelentett, hogy Csizmazia vállalta a kapus feladatokat,
így a kezdő csapat átalakult kissé: Csizmazia, Varga, Farkas Á, Sztyélik P, Farkas Ö, Márkus, Orosz, Tóth, Süke,
Vida, Szalay. A mérkőzés jól indult, a 2. percben Márkus
indította Vidát, aki egészen a tizenhatoson belülre robogott és ott nem is hibázott, a rövidbe vágta a labdát. Alig
negyedórával később Farkas Ö kért labdát egy szögletből, majd néhány csel után lőtt kapura, lövése azonban
elakadt Vidában, aki fordulásból a kapu jobb oldalába
lőtt, ezzel már megduplázva a hazaiak előnyét. A Tordas
folyamatosan támadásban maradt, de sajnos sem Szalay,
sem Márkus, sem pedig Tóth nem tudott a hálóba találni, így a rengeteg helyzet ellenére a félidőben maradt a
2:0-ás előny. A második játékrész az elsőben megszokott
szerint alakult, sorozatban jöttek a lehetőségek, de újabb
találatot csak a 63. percben sikerült elérni, ekkor Márkus egy rövid szóló után közelről a kapus alatt passzolt a
kapuba. A megsemmisült Lovasberény lényegében ugyan
változtatott felállásán és ezáltal módosult a játék képe, de
igazán veszélyes szituációt nem tudtak kialakítani, így
csak az újabb kimaradt tordasi helyzetek zárták a sort.
Abszolút megérdemelten nyert a Tordas, sőt kicsivel több
szerencsével jóval nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna, reméljük, hogy a héten ez összejön.
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TENISZ

XIX. TORDAS TENISZ
KUPA KÉPEKBEN
Győztesek:
45 év alatt: Németh Antal
45 év felett: Galgóczy Lajos
Győztes páros: Ádám István/Zoltán György és Markó
Gábor/Zoboki Zoltán
A verseny megnyitóján adtuk át a 2016. évi klub bajnokság - többfordulós pontverseny - győzteseinek járó vándorserleget is.
MARTON BAJNOKA: ZOBOKI ZOLTÁN,
TORDAS BAJNOKA: HERNÁDI SÁNDOR.
Gratulálunk!
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MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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.

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;
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

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

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

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:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

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

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

