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„Aztán egy bálterembe értem,
s táncolni kezdtem táncos éjjel,
táncoltam zengő korcsolyákkal,
torkig lakó, vak szenvedéllyel.
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Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Rogyásig-tánc, te álmok álma!
Csak álmainkban táncolunk így.”
(Kosztolányi Dezső)

5. oldal

KARÁCSONYI SZÍNDARAB

6. oldal

KERESD A MIKULÁST! SULI BULI

Termelői Vásár
Garázsvásár
Iskolai farsang
Crazy Winter
Retro Party
Baba-mama börze

FEBRUÁRI
PROGRAMAJÁNLÓ

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK! TISZTELT
Az ünnepek, a pihenés időszakának elmúltával egy újabb TORDASI
évet kezdtünk. Újra megtervezzük az önkormányzat gazdálkodását, kitaláljuk, mi az, amit az idén szeretnénk fel- LAKOSOK!
újítani, fejleszteni, építeni. Több pályázatunk eredményét
várjuk, melyeket ebben az évben kellene megvalósítani.
Így reméljük, minél hamarabb kezdhetjük az egészségház
és a hivatal felújítását, a kis zöldségfeldolgozó építését. E
mellett ismét több pályázaton indulunk január hónapban.
Szeretnénk útkarbantartó eszközöket beszerezni a traktorainkhoz, a konyhánkba egy 200 literes üstöt és egy 20
tálcás sütőt, az óvoda előtti járdaépítéssel egy időben szeretnénk rendezni a Hősi emlékművek előtti területet. Mivel
az önkormányzatoknak több területen csatlakozniuk kell
egy központi rendszerhez, ezért lehetőségünk van új informatikai és irodai eszközök beszerzésére pályázni. Év végén
az önkormányzatok támogatásaiból 40 millió Ft jutott Tordasnak, amit egy új sport- és kulturális csarnok építésének
előkészítésére kapunk. Így közelségbe kerül a régóta dédelgetett álmunk megvalósulása is, ami további kormányzati
segítséget kíván. Idén szeretnénk megvalósítani a Jókai
u. mögötti telkek közművesítését, hogy minél hamarabb
értékesíthetők legyenek. Ebben az évben épül meg a tavaly
megnyert 20x40 m-es műfüves pályánk is. Ha csak ezeket
nézzük, már akkor lesz bőven tennivaló, de ezeken felül
továbbra is számos kisebb javítást, fejlesztést tervezünk,
melyeket az önkormányzat fizikai brigádja valósít meg.
A karácsonyi csomagok és az Erzsébet utalványok átadása
után januárban 55 m3 segélyfát osztunk ki közel 1 millió Ft
értékben, melyet tavaly a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlása pályázatán nyertünk.
Januártól új jegyző – Szűcs Márta - irányítja a hivatalt, Dr.
Matota Kornél más önkormányzatnál folytatja a munkáját.
Köszönjük az itt eltöltött közel 10 évét és sok sikert kívánunk az új feladatához!
Az elmúlt évben kétszer fél fővel csökkentettük a hivatalban dogozók létszámát, így több munka jut mindenkire.
Jelenleg egy jegyző, egy adóügyi, egy pénzügyi-anyakönyvi,
egy szociális-igazgatási, egy munkaügyi-szervezői, egy fél
pénztárosi kolléganő és egy fél hivatalsegéd dolgozik a polgármesteri hivatalban Önökért, a faluért. Az önkormányzat fizikai brigádjában heten, három közfoglalkoztatottal
kiegészülve végzik a napi feladatokat, szépítik, fejlesztik
településünket.
De nemcsak nekik, hanem mindannyiunknak vannak
feladataink, kötelességeink a településünkkel szemben.
Tegyük meg továbbra is az aktuálisakat, a téli időjárásnak
megfelelően takarítsuk az ingatlanjaink előtti járdát, egymásra figyelve közlekedjünk az útjainkon.
Használjuk ki a rövid farsangi időt, szakítsunk időt,
vegyünk részt a közös programjainkon, éljük egymással-egymásért az életünket!
 Juhász Csaba polgármester
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Engedjék meg, hogy pár szóban
bemutatkozzam Önöknek.
Szűcs Márta vagyok, 2017. január 01-től látom el a jegyzői feladatokat a településen. Két gyermekem van, a fiam
25 éves, rendszergazdaként dolgozik egy kereskedelmi
cégcsoport központjában, a lányom 16 éves, 10. osztályos
gimnáziumi tanuló.
Igazgatásszervező diplomával és mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezem. Időközben letettem
a közigazgatási alapvizsgát, majd a szakvizsgát is. Az
önkormányzati szférában egy Komárom-Esztergom
megyei településen közel 17 évet dolgoztam, megtapasztalva a különböző hivatali és önkormányzati
munkafolyamatokat. Ezen munkám utóbbi öt évében
jegyzőként tevékenykedtem. Kipróbáltam magam az
államigazgatásban is, hiszen Tordasra érkezésem előtt az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél pályázati – pénzügyi szakterületen hasznosíthattam tapasztalataimat.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a község vezetése úgy döntött, én tölthetem be a jegyzői pozíciót Tordas községben. Szakmai hitvallásom köztisztviselőként
az ügyfélbarát közigazgatás, valamint a magas szintű
szakmai és emberi lojalitás képviselete. Fontos feladat
számomra az önkormányzati munka törvényességének a
biztosítása, a polgármester úr és a képviselők tevékenységének szakmai segítése.
Bízom benne, hogy ezen értékek mentén mindenki
megelégedésére tudom végezni munkámat ezen a dinamikusan fejlődő, nagyon jó természeti adottságokkal
bíró, szép településen, ahol a közeljövőben tervezem
magam is a letelepedésemet. Szeretnék Tordas községnek
jó jegyzője lenni, ez azonban az Önök támogatása, segítsége nélkül nem valósulhat meg.
Tordas, 2017. január 5.
 Tisztelettel: Szűcs

Márta, jegyző

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan
elől történő elszállítása) időpontja: február 24.
Salak, hamu elszállítás időpontja: február 27.
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TAVALY IS KAPTAK
FÁT AZ ÚJSZÜLÖTTEK
Többéves hagyomány folytatásaként tavaly év vége felé
ismét 20 család kapott az önkormányzattól gyermekük
születésének ünnepére-emlékére egy-egy fát-bokrot,
melyet a Botta kertészettől vehettek át. A kiértesítés után
lehetőségük volt a faiskolában kiválasztani azt a növényt,
mely a kertjükben elültetve együtt nő gyermekükkel.
Mi pedig örülünk, hogy újabb életekkel gazdagodott
településünk.


Juhász Csaba polgármester

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

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2016. december
6-án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:


döntött a „Tordas I. világháborús emlékmű és környékének felújítása” pályázaton való indulásról

Tordas Község képviselő-testülete 2016. december
13-án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:


elfogadta a 2017. évi rendezvénytervet



elfogadta a 2016. évi költségvetés III. negyedévi beszámolót



módosította a 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet



elfogadta a településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát



döntött a 2017. évi belső ellenőrzési tervről



döntött az egészségügyi alapellátások körzeteiről és a
járóbeteg szakellátásról



módosította a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását



módosította a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletet



döntött a Karsai Dáviddal kötött szerződés jóváhagyásáról



döntött a 65 év felettiek egyszeri 10 000 forintos utalvánnyal történő támogatásáról

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság!
2017. február 7-én, kedden 14 órától 15 óráig Petercsák
György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart a
hivatalban.

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

nyolcad oldal 4 000 Ft

nyolcad oldal 5 000 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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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.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ
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02.04. 7:00 – Garázsvásár – A Hangya Művelődési Ház
nagytermében. Asztalbérlés 500 Ft.
02.07. 14:00 – Nyugdíjas klub
02.11. 21:00 – Crazy Winter Retro Party – 21 órától
hangolódás az est egyik fénypontjára a legjobb zenékkel, majd 23 órakor startolunk azzal a fiatal külföldi
srácokból álló bandával, akik tavaly turnézták végig
kis hazánkat és olyan együttesek elő zenekarai voltak,
mint a Brains vagy a Subscribe. Az élő koncert után Dj
Hangya veszi kezébe az irányítást és pörgeti talpalávalónak 2017 első Crazy „winter’ retro party zenéit. Bárpultjaink már a kezdetektől rendelkezésre állnak, ahol
különleges italakciókkal várunk mindenkit! Folyamatosan frissülő hírek és információk: www.facebook.com/
hangyamuvelodesihaz.
02.18. 10:00 – Baba-mama börze – Kedves anyukák!
Szeretnénk negyedévente lehetőséget biztosítani arra,
hogy a kinőtt ruhákat és megunt játékokat csereberél-
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jék vagy értékesítsék. Ne tántorítson el senkit, hogy
kicsi még a gyerkőc, mert mi baba barát programokkal
készülünk, hogy nyugodt körülményeket biztosítsunk
a vásározáshoz. Asztalbérlés: 500 Ft.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Hétfőnként 16:00-tól – Kattints nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek. – Haladó csoport – Jöjjenek bátran, bármikor lehet csatlakozni!
Keddenként 16:00-tól – Kattints nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek. – Kezdő csoport – Jöjjenek bátran, bármikor lehet csatlakozni!
Szerdánként 10 órától sok szeretettel vár minden
babát-mamát Mihovics Márti az Uccucára Hacacára
babatánccal a művelődési ház kistermében.
Minden páratlan héten szerdán 13 és 16 óra között
falugazdász ügyfélfogadás a kisteremben.
Minden csütörtökön 15:00-tól kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében. Az ide látogatók
szebbnél szebb dekorációkat, kiegészítőket készíthetnek
újrahasznosítási technikákkal. A rendezvény látogatása
ingyenes.
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Iskolánk diákjai és dolgozói nevében boldog, egészségben
és szeretetben eltelő új évet kívánok az újság minden
olvasójának iskolánk diákjai és dolgozói nevében.
Lezajlott a felső tagozatban a „Szép magyar beszéd” verseny.
Az I. helyezést elért tanítványaink képviselik iskolánkat
a megyei versenyen, reméljük szép eredménnyel.
5-6. osztályos kategóriában:
I. helyezett
Tóth Kata Martina 5.b osztályos
II. helyezett
Sármay Fanni
5.b osztályos
III. helyezett Radics Mira
6.a osztályos és
Hajbin Sára
6.a osztályos tanulók.
Különdíjat kapott: László Keve Csongor 5.b osztályos és
Keleti Krisztián
6.b osztályos tanulók.
7-8. osztályos kategóriában:
I. helyezett
Pók Zsófia
7.b osztályos és
Petz Ilona Sára
7.a osztályos
II. helyezett
Gladcsenkó Liza
7.b osztályos
Schachay Viktória 8.a osztályos és
Tóth Szilvia
8.a osztályos tanulók.
III. helyezett Sugár Anna Lili
7.a osztályos és
Gladcsenkó Fanni 7.a osztályos tanulók.
A zsűri különdíját és dicséretét:
Szentandrássy Ildikó 8.b osztályos,
Simon Olivér
8.a osztályos és
Csillag Zoé 7.a osztályos tanulók kapták.
Gratulálunk a szép eredményekhez.



Január 16-val kezdődően zajlott a Művészeti Iskola növendékeinek félévi vizsgája.



Január 23-án emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjának ünnepére az iskolában.



Január 20. az I. félév vége, január 27-én kiosztottuk a
félévi bizonyítványokat.



Január 25-én zajlott iskolánkban a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny területidöntője.



Szülői értekezleteket tartunk február 6-án és 7-én,
értékelve az I. félév eredményeit.



Február 10-én lesz a télűző farsangi karnevál, külön
az alsó és külön a felső tagozat számára.



Február 16-17-én iskolai szünet lesz.

A nyolcadik osztályosaink nehéz időszak előtt állnak.
Továbbtanulási jelentkezési lapjaikat kell a kiválasztott
intézménybe elküldeni, és vár rájuk egy komoly megmérettetés, a felvételi vizsga.
Sok sikert kívánunk nekik az elkövetkező időszakhoz.
Mindenkinek erőt, egészséget és kitartást kívánunk a
továbbiakban.


Somfai Sándorné, ig.h.

Bolhapiac

Karácsonyi színdarab
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ISKOLA

ISKOLAI HÍREK

DIÁKÖNKORMÁNYZ AT HÍREI

2016. DECEMBER 6.
FRADI SULI
PROGRAM
A Fradi Suli program keretében ellátogatott
hozzánk a labdarúgó csapat kapitánya, Gyömbér Gábor, Csomor Erika háromszoros duatlon
világbajnok, Pécsi Annamária, a triatlon szakosztály vezetője, vezetőedző és Mogyorósi Péter
kommunikációs menedzser. Az autogrammok
és fotózás mellett még ajándékokkal is készültek a gyerekeknek, aminek nagyon örültek.
Köszönjük szépen!

2016. DECEMBER 9.
KERESD A
MIKULÁST!
SULI BULI
Minden év decemberében a Diákönkormányzat szervezésében megrendezésre kerül a
Keresd a Mikulást Suli Buli. Az alsósok karácsonyi feladatokat oldanak meg, majd táncolhatnak egyet. A felsősöknek suli bulival
készülünk.
Nagy dicséret illeti a Diákönkormányzat
képviselőit, akik szívvel lélekkel készültek és
munkálkodtak a nap folyamán.

JÓTÉKONYSÁGI
GYŰJTÉS
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata
gyűjtést szervezett a Tordas Zoo Állatfarm
részére.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a
felajánlásokat! Örömmel fogadták az élelmet,
törölközőket, tisztítószert és egyéb dolgokat.
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Diákönkormányzat
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
A hosszú téli szünet után ismét gyerekzsivaj tölti be az
óvodát. Az idei évben is sok program, meglepetés várja a
kicsiket.
Mielőtt az új évi programokról írnék, egy kis visszatekintés az elmúlt év végéről. Karácsonyi ünnepségünket a
Katica csoportban tartottuk, ahol a nagycsoportos óvodások mesejátékát, zenés gyertyás produkcióját csodáltuk
meg. A kis műsor után finomabbnál finomabb süteményeket kóstoltak a gyerekek. Majd a csoportokban folytatódott a meghitt ünneplés. Felcsendültek a jól ismert
karácsonyi dalok. Örültünk, hogy a meghívott vendégek
megtisztelték jelenlétükkel az összejövetelünket.
Január hónapban minden csoportban szóba került a
madarak téli etetése. Kis kezek készítették a madáretetős
díszeket; festették, színezték a madárfigurákat. A Süni
csoportos gyerekek még madáreleséget is formáztak a
magvakból, gyümölcsökből.
Készülünk az év eleji programokra. Elsőként az egészséghét kerül megrendezésre. Az egészséges életmódról, a
helyes táplálkozásról, az egészség megőrzéséről tanulnak
a gyerekek. A farsangi mulatságunkat február 23-án tartjuk, melyet minden évben nagy örömmel teli várakozás,
készülődés előz meg. Az óvodások által izgatottan várt
medve hét sem fog elmaradni. Mindezek mellett még
bábelőadást is tervezünk a gyerekeknek.
S, hogy milyenek lettek ezek a programok? A következő Mesevár beszámolóból kiderül!
 Bányai Rita

Lévay Erzsébet
Farsang napján
Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.
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A SZERETET
DIADALA
A SZÍNPADON
Csak gratulálni tudok Somfai Editkének, miután olyan
darabot választott karácsonyi bemutatásra, mely a
magyar novellairodalom egyik legragyogóbb ékköve,
Jókai irodalmi munkásságának talán legmeghatóbb története. A jóság, a szeretet, a családi összetartozás diadala
a pénz mindenhatósága felett.
S Jókai gondolatai korunkban kiemelkedően aktuálisak, mivel valósággal divat, sikk támadni a család
intézményét, kétségbe vonni akár a létezésének a szükségességét is.

S erre bizonyíték a közönség előadás utáni reakciója! Nem
dübörgő tapsorkán, ováció tört fel a közönség részéről,
hanem a meghatódottság csendje. Néhány perces némaság, majd udvarias, kissé visszafogott taps. A darab ezt a
hangulatot hozza ki akkor, ha a mondanivaló eljutott az
emberek szívéhez. S ez a lényeg, ez a siker jelen előadás
esetében.

Nem önálló előadásként került elénk a darab, szervesen
kapcsolódott az adventi ünnepkörhöz, a gyertyagyújtásokhoz. Erősítette bennünk azt a gondolatkört, ami az
adventi időszakot jelenti. A várakozást, a lelki ráhangoAzt hiszem, ha a mai irodalmi művekben is gyakrabban
lódást erre a kivételesen szép időszakra, Jézus megszületalálkozna az olvasó hasonlóan szép érzelmi töltetű gontésének méltó fogadását, majd a szeretetteljes ünneplést,
dolatokkal, akkor az olvasók pozitívabban viszonyulnámely elsősorban az emberek lelkében történik meg. Ezért
nak a családalapítás nagyszerűségéhez, szükségességéhez.
is választották a színjátszók a rövid változatot. Az advent
Természetesen nem általánosítok, akadnak kivételek.
“i” betűjére felkerült a pont!
Sok Jókaira, Móriczra, Mórára (stb) lenne szükségünk,
Ebben a kis darabban a gondolatoké a főszerep, a szerepakik műveikkel az emberek pozitív érzelmeire hatlők csak erősítik ezeket a szép gondolatokat, nincs látvánának, ellentétben a manapság oly divatos brutalitás
nyos játék. Azon szereplők méltatásával kezdem, akiket
halmozásával.
a kritikákban, méltatásokban általában a “futottak még”
Az amatőr színjátszókörök szívesen választják karácsony helyen szoktak megemlíteni. Pedig nélkülük nem érteltájékán Jókai kis remekének dramatizált feldolgozását, mezhető, nem kerek egész az előadás. Ők a narrátorok!
mivel ez a kis novella szól talán a leghatásosabban az Jelen esetünkben Gurabi Tiborné, Téglás Margó, Pintér
emberek szívéhez, s minden mozzanatában ott van a Sándorné, Bucsi Istvánné. Szépen hangsúlyozva, tagolszeretet.
tan, érthetően olvasták fel szövegüket, ezzel segítve a
Több amatőr előadást megnéztem az interneten, több- játék megértését. Valamennyien dicséretesen teljesítettek.
ségük tetszett, hatott rám. Időtartamban volt 12 perces, A 9 gyerek már mint látvány is szívet melengető. S végüde volt 40 perces feldolgozás is. A minőséget nem a per- lis róluk szól a darab. S bár az éneklésen kívül nemigen
cek hosszúsága határozza meg, hanem az a tény, hogy szólaltak meg, mégis fontos volt jelenlétük. Ha énekeltek,
Jókai gondolatait visszaadja-e az előadás, a mondanivaló vidámak voltak, ha édesapjuk szólt hozzájuk, minden
eljut-e a hallgatóság szívéhez. S ha ebből a szemszögből szavát áhítattal figyelték, s amikor dal formájában megítélem meg a mi színjátszóink előadását, egy nagy igen- történt az ajándékozás, hatalmas szeretettel vették körül
az imádott édesapát. Örültek, boldogok voltak. Ez a látnel válaszolok.
8
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ható szeretet. S látszott rajtuk az aggódás, hogy esetleg
meg kell válniuk valakitől, ha az édesapa enged a pénz
csábításának. Bánatosan bújtak össze a színpad közepén,
amikor tilos volt az ének, pedig az ének volt az édesapa
kedves ajándéka.
Szépen, fegyelmezetten, hatásosan aoldották meg a gyerekek az egyáltalán nem könnyű feladatot. Megérdemlik,
hogy megemlítsem nevüket: Simon Kitti, Simon Olivér, Kenyér Mónika, Kenyér István, Mihályfi Barnabás,
Kolozsvári Panna, Szabó Kinga, Csillag Zoé, Takács Boglárka. Szeretnivalóan aranyosak voltak, én sem adtam
volna egyiket sem, a világ minden kincséért sem!
János mester szerepe látszólag hálás, hiszen ő mozoghat,
tevékenykedhet, beszélhet, tehát van játéklehetősége.
Azonban ez csak a látszat! Neki egy igen nehéz problémát
kell megoldani, s valahogy láttatni kellett a belül vívódó,
aggódó, tanácstalan édesapát, aki mindenáron boldoggá
szeretné tenni 9 gyermekét, de önhibáján kívül ezt képtelen megtenni. S ehhez a belső vívódáshoz nem volt
szöveg! S mégis valahogy láttatni kellett, hogy milyen
viharok dúlnak az édesapa szerető szívében. A minden
elismerésem Téglás Lajosé, hogy ezzel a feladattal nagyszerűen megbírkózott. Tanácstalanul, lehorgasztott fejjel

téblábolt ide-oda, fejét fogta, kezét tördelte, szomorúan
pillantgatott várakozó gyermekeire.
A háziúr szerepe nyúlfaroknyi mellékszerep, de nem az
akkor, ha Derecskei János a megjelenítő. Annyira ráérzett
a házúr egyéniségére, hogy akár egyik főszereplőként is
említhetném. János, ha hozzáillő a szerep, teljes egészében képes azonosulni a színpadi szereppel. Itt egy igazi
régimódi, módos háziurat láttunk. Annyira természetes,
meggyőző volt, hogy szinte megjelent képzeletünkben
egy XIX. századi bérház mindenható háziura. Megjelenésében tekintélyes, gesztusai a háziúr jellemét erősítik,
s úgy bánik hangjával, mintha színitanodában tanulta
volna a színpadi játékot. Remekül jelenítette meg a gőgös,
a pénz hatalmában feltétlenül hívő, szeretetet annál
inkább nem ismerő lelki szegény embert.
A színpadkép puritán, egyszerű, de kifejező volt, olyan,
amit a darab megkívánt. Jó ötlet volt a téli hangulatot
idéző képek vetítése. A szereplők mellett nagy gratuláció
Editkének, mert talán ennek a darabnak az előadása volt
eddigi legnehezebb feladata. Gondolatokat játékkal megjeleníteni, nem semmi, s ez sikerült!


Bánki Zsolt

ÜZENT A MÚLT
2016 novemberében a régi templom
feltételezett maradványai között feliratos követ talált Zsoldos Péter úr. A
kő 27x26x11 centiméter. A kövön hatsornyi felirat van, négy centis betűkkel.
A felső és az alsó sor betűi félig vannak meg. Szerencsére az egyik oldal
megmaradt. Ismeretlen nyelvű írás.
Kérdés az, hogy balról jobbra, vagy
pedig jobbról balra van-e írva? Mikulás után, december 7-én Zsoldos Péter
közölte velem ezt a jó hírt. December
13-án nekem adta ezt a feliratos követ.
A Tordasi kőtár egyik becses darabja.
Fotó készült. Négy személynek adtam
fotó másolatokat az írás megfejtéséhez. December 28-ig egy személytől
nemleges választ kaptam. A másik feliratos kő fotót az ELTE-n nézik. Sikeres megfejtést kívánok.
 2017. január 2-án
Nagy Miklós Tordasról
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

BÚÉK, AZAZ
BÍZD ÚJRA
ÉLETED
KRISZTUSRA!

Edvard Mörike:
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Révész Mária fordítása

valamin, meggyógyuljak betegségemből.
Isten ugyanis már és folyton készen áll
arra, hogy segítsen elfogadni, megérteni,
Benne kezdődjék
szeretni. Ebből a létet adó kapcsolatból
az ég kék sátra alatt
érthetjük meg önmagunkat. Mert Ő, a
Napok és Holdak járása
kapcsolat másik oldalán lévő, Aki anyánk
Oh, Atyánk, Te adj tanácsot
méhétől kiválaszt, ismer és szeret, tudja,
Te kormányozz és Te fordítsd
ha leülök vagy ha felkelek, a kinyilatkoza sorsunk másra
A polgári év vége és az új esztendő kezdete
tatás
egészében arról tesz tanúbizonyEleje, s vége
mindannyiunkat valamiféle összegzésre,
ságot,
hogy jónak teremtett, létben tart
a Te kezedbe legyen
vissza-, illetve előre tekintésre indít. Ezért
és célja van velünk. A teremtett világot
letéve
szoktunk összegyűlni Szilveszter napján a
nekünk ajándékozza, mindent ad, akkor is
templomban, hogy az elmúlt évből Isten jótéteményeiért és
ha hűek vagy ha hűtlenek, ha igazak vagyunk, vagy ha elbua nehézségekért is a „Téged Isten dicsérünk” énekkel, min- kunk. Nem tetteink, eredményességünk, teljesítményünk
den imánkkal hálát mondjunk Neki, mert elismerjük, hogy szerint lép kapcsolatba itt, a földi életünk során velünk.
Ő az idő, minden egyes emberi élet, élő közösség Gondvi- Önbecsülésünket, az önmagunkról alkotott képet, azt, amit
selője nap, mint nap. Ez lehetőséget nyújt nem csak az elkö- elképzelünk önmagunkról, amely befolyásolja azt, ahogy a
szönő év, hanem egész életünk szemlélésére is. Teremtett világban benne vagyunk, engednünk kell folyamatosan
létünk nyújt lehetőséget arra, hogy kapcsolatba lépjünk változni, hogy életünk Isten rólunk megálmodott tervéhez
Teremtőnkkel ott, abban az állapotban, amelyben vagyunk. alakulhasson, ahhoz a célhoz, amelyben az Ő képére forNem kell megvárnom, hogy előbb bármit is rendezzek, máltan leszünk jó és szerető emberek, amelyben jól érezzük
hogy felvegyenek, vagy elvégezzem az egyetemet, hogy magunkat, hogy életutunkat nap mint nap, évről évre belső
lakást szerezzek, felnőjenek a gyerekek, hogy túl legyek békével, nyugalommal lépkedjük tovább.

VISSZATEKINTŐ
December 17. Karácsonyi Koncert
„Csillagoknak Teremtője” - Gyugyi Lőrinc gyermeksége tiszta szépen zengő hangján énekelt adventi
himnusszal kezdődött az esti koncert. A továbbiakban a Sassi Lilla által vezetett evangélikus kórus és
Perger Judit karnagyi munkájával működő katolikus
kórus gondos szeretettel válogatott adventi, karácsonyi műveket adott elő. Szóló előadásban hallhattuk
Wolf Péter Ave Mariáját Perger Judit énekével, Szalai
Hajnalka orgona kíséretével. Olyan szép volt, hogy a
közönség szinte elfelejtett tapsolni, hogy meg ne törje
valahogy az ajándékba kapott élményt. Hajnalka
utána Posvanecz Éva hegedűművész Bach előadását
kísérte. A vékony hegedűhang és az orgona bársonyos
szólamai nagy barátsággal szóltak együtt, megörvendeztetve bennünket. Polgármesterünk, Juhász Csaba
triója a közeledő ünnep felszabadult Allelujáját énekelték és zengték elektromos gitárhúrokon. Utánuk
Tordas egyik legújabb házaspárjának duója következett. Enyedi Ágnes és Salamon Soma épp itt, templomunkban fogadtak örök hűséget augusztusban. Ágnes
erdélyi karácsonyi népdalokat fújt férje visszafogott
harmonika kíséretében. Az angyalok ott irigykedtek
10
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„Kimenék én ajtóm elejibe” Enyedi Ágnes és Salamon Soma

a csilláron, mert ők nem tudhatnak ilyen szép harmóniában, mint feleség és férj együtt muzsikálni.
Minden eddig hallott zenei csoda után az „egyesült
kórus” produkciója tette fel mégis a koronát az estre,
mert együtt énekelni az egyik legjobb dolog a világon … és a mennyben is az lehet. Kodály Zoltán Esti
dalával, test és lélekmelegítő forralt borral búcsúztunk el egymástól, hogy „Adjon Isten jó éjszakát”.
Aki ott volt, annak angyali szép éjszakája lehetett.
Köszönjük Judit!

December 21-én „Karácsonyi készülődés”
volt a hittanos gyerekeknek a templomban
és a Szent József Házban
A templomi gyülekezést követően a „Szívem az Úrra
figyel” énekkel számba vettük egymást név szerint, ahogy
Isten is név szerint ismer és ismer fel bennünket, ha figyelmünkkel, imánkkal felé fordulunk. A nevünket, azaz mi
magunkat, jelenlétünket jelző kis mécsesekkel a templompadlóra így egy mécsesfény-karácsonyfát raktunk ki
együtt. És, hogy ennek mi köze van Karácsonyhoz, Jézus
születéséhez? Ehhez az udvaron elrejtett Szentírási rész
papírdarabjait kellett megkeresnünk és a részleteket egymáshoz igazítanunk. Egy jót szaladgáltunk és azért a
feladatot is sikerült megoldani: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz
az élet világossága.« János evangéliumából való a részlet és
megértettük, hogy ahogy Karácsonykor a természetben a
nappali világosság kezd növekedni, Jézus születésével az
egész emberi világ életében az örök életről való tudás világosságának növekedése vette kezdetét.
Újra keresős játék következett. Hajni néni, aki kántor-orgonista, papír orgonasípokat rejtett el a templomban, amiket nagyság szerint sorrendbe rakva megkaptuk templomi
orgonánk építőjének nevét. Aztán megismerkedhettünk az
orgona titkaival is; belenéztünk és meg is szólaltathattuk.
A sok izgalmas dolog közt, mire észrevettük volna,
hogy hideg van, már át is mentünk a Szent József Házba,
ahol meleg tea és lekváros kifli várt minket. Hű, de jól
esett és fogyott is! Itt derült ki, hogy az „angyal-gyárba”
csöppentünk. Máté Eszti segítségével tortacsipkéből és
fagyis pálcából vágtunk-ragasztottunk csinos ajándékba
szánt angyaldíszeket, Sármásy Marika nénivel karácsonyi
köszöntő lapokat készítettünk. Milichovszky Emőke soksok gipszfigurát öntött ki nekünk, amiket színesre festettünk. Egy kis alkotói pihenő jól jött, mialatt Téglás Lajos
bácsi a Székelységben megélt gyerekkora Karácsonyáról
mesélt. Megtudtuk kik segítettek az angyaloknak fenyőt
hozni; mi az a Nemere; és a disznó melyik részét fogták a
gyerekek disznóvágáskor? Ha nem tudtál velünk lenni és
érdekel, kérdezd meg mise után Lajos Tatát, ahogy unokái
szeretettel nevezik. Mire a történeteknek végére jutottunk,
már ropogott kint a pásztor-tűz, amit Attila bácsi rakott.
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Fényes-mécses karácsonyfa

Az orgona titkai

Baba néni és Anikó néni készíti az uzsonnát
11

(Tudod, Karácsonykor a pásztorok köszöntötték először a
Megváltót!) Az a jó, hogy Attila bácsitól sok mindent meg
lehet kérdezni, mert szeret és irtó érdekes dolgokat tud
mesélni, mivel tűzoltó is volt. Olyan jókedvünk kerekedett, hogy kánonban harsogtuk az „Ég a várost”. Ahogy a
tűz kezdett lelohadni, csendes énekkel fejeztük be az estét,
fénnyel az arcunkon és a szívünkben is, mert már többet
tudunk mi is arról, hogy milyen nagy dolog történt kétezer
évvel ezelőtt Betlehemben. Köszönjük Marcsi néni!

És akkor azt mondtuk, hogy „na, megjött a Nemere”!

FEBRUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR


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



Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)



Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte
17.45-től gyóntatás



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás
este 20.30

Február 3.

Szent Balázs vértanú, püspök emléknapja;
Elsőpénteki szentmise és Balázsáldás 18.30
(gyóntatás 17.45-től)

Február 10.

Bibliaóra a közösségi házban 19 óra

Február 11.

Betegek világnapja; Gyúró előesti szentmise 17 óra; Ráckeresztúr Farsangi mulatság

Február 24.

Bibliaóra a közösségi házban 19 óra

Március 1.

Hamvazószerda, szigorú böjti nap; Szentmise
19 óra (Gyúró 17 óra, Ráckeresztúr 18 óra)

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A TE IGÉD IGAZSÁG
A fenti címmel tartottak könyvbemutatót decemberben a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetben
Botta Istvánról, aki 1959-től 1986-ig lelkipásztorként
Tordason szolgált a falu evangélikus gyülekezetében.

és a filozófia széles látókörű ismerője, és nagyszerű
tudósa is volt. Tehetsége, tudása és embersége harmóniában állt egymással. „Szent volt számára a hivatása,
és komolyan hitte, hogy a lelkészi lét nem hatalom,
hanem szolgálat, nem pozíció, hanem kiváltság, nem
rendezvényszervezés, hanem lelki gondozás, nem
embereknek való megfelelési kényszer, hanem –Péter
és Pál apostolok után szabadon- Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. (ApCsel
5,29)” (részlet a könyv kiadói előszavából).

Az idősebbek körében máig nagy tisztelettel emlegetett és szeretett lelkész kiváló teológus, az irodalom

Szép számmal megjelent gyülekezeti tagok, régi
tanítványok, egykori ifisek, ismerősök és barátok

– Botta István lelkész szolgáló
élete és munkássága
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előtt Thurnay Béla szerkesztő mutatta be a majd
ötszáz oldalas kötetet, amiben életútja, levelezése,
tanulmányai, regénytöredéke, és visszaemlékezések
jelentek meg.
A kötetben többek között helyet kapott három vis�szaemlékezés a tordasi évekről: az egyik Botta Zsoltné
Komjáthy Veronikától, a másik fiától Botta Páltól, a
harmadik gyülekezetünk kántorától Homoki Jánostól.
Beszélt róla mint lelkészről, tanárról és tudósról többek között Nagy Gábor lelkész is, aki pár éve teológiai
tanulmányai végén diploma munkájában foglalta össze

Pista bácsi életművét. Fabiny Tamás püspök köszöntőjében összegezte Botta István politikai nyomásra sem
alkuvó, küzdelmes életét.

A kiadvány, melyhez DVD
melléklet is tartozik megvásárolható a lelkészi hivatalban
2500 Ft-ért.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Ó ÉS ÚJ
– GONDOLATOK
A REFORMÁCIÓ
ÉVFORDULÓJÁN

mészetes állapotként mutatja be előttünk, azt mondja,
hogy ezen nincs mit csodálkoznunk. Túrmezei Erzsébet szavaival élve: lefelé tartunk – még a legkiválóbbak
is! A bűnben megromlott teremtett világ minden részletére igaz ez, benne van a megfáradás, az erőtlenség és
a megbotlás. Igaz ez egészségünkre, életünkre nézve,
ugyanúgy bűneinkre nézve, vagy épp a látható egyház
gyengeségeire nézve egyaránt.

Ez év a protestáns egyházak számára különösen
kiemelkedő, hiszen ötszáz éve valami új kezdődött
el. Ezen az évfordulón a nagy megújulásra tekintünk,
mely által Isten felébresztette az akkori keresztyén
világot, s reménykedünk, ma is megteszi, hogy valami
új kezdődhessen velünk is.
Ézsaiás könyvének 40. fejezetében is valami új kezdődik el: a több évtizedes babiloni fogság után szólal meg
a szabadulás örömhíre a prófétai üzenetben: Isten cselekszik, kihoz benneteket a fogságból, s „akik az Úrban
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok.”
Ézs 40,31
Az új mellett azonban ott látjuk annak elmaradhatatlan párját, a régebbit, amiből kibontakozik az új kezdet. Ennek sajátos terhéről számol be az ige. Azt látjuk,
hogy a nép, akihez Isten az ő szabadításának hírével
lép, hitét vesztve pillant rá, elnehezült állapotban van.
Megfáradt, erőtlen, lankadt. Az Isten beszéde ezt ter-

Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 9 óra – Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet,
gyermekmegőrzés
Szerda 18 óra – Bibliakör
Csütörtök 18 óra – Házi Istentisztelet
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De a régi mellett megjelenik Isten: aki maga a csoda,
akiben nincs semmi fáradtság, erőtlenség, elbukás és
lankadás. Aki igazán újat tud hozni, amiben erő és élet
van. Ez az Isten hozza magával az új teremtést. Ezt az
erőt adó, fáradhatatlan Istent hirdeti Ézsaiás a megfáradt nép számára, s hívja fel a mi figyelmünket is arra,
hogy ebbe az Istenbe vessük bizalmunkat, mert ő nem
csak felsegíti az elfáradtakat, hanem mindent korábbit
felülmúlóan támogat: nem csak erős lábat és kezet ad
nekünk, nem csak a rég elvesztett álmot adja vissza,
hanem mennyei látást, sőt mennyei ’járást’ – szárnyalást – kínál.
Akik benne bíznak, szárnyra kelnek, az ő örökkévaló
erőinek forrásából meríthetnek, így nyernek új erőt,
mely el nem fogy, új szívet, új életet, örökkévaló távlatot Isten mellett.

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

 Kádár Ferenc, lelkipásztor
(elhangzott: 2017. január 1-jén)

Hivatali ügyelet

Gyúró, Rákóczi út 27.

Hétfő: szabadnap

Tel.: 20/445 6656

Kedd és szerda: 14.00-16.00

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

Csütörtök: látogatási nap

Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Péntek: 9.00-11.30
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

ADVENTI
KONCERT
December 11-én a Művelődési Házban került megrendezésre az adventi
koncert a budafoki kamarakórus
közreműködésével.
A faluból sokak jöttek el élvezni magasztos hangokat, melyek Istent magasztalták. Hallhattunk kórus által felcsendülő
énekeket, vonós, illetve fúvós hangszereket egyaránt.
Azok nevében, akik ott voltak, azt
hiszem, elmondhatom, hogy feltöltődtünk lelkileg és testileg egyaránt. A
koncert igazi ráhangolódást adott az
ünnepekre.
Köszönjük!

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő
19:30

Sport ifi a tornateremben

Szerda
18:00

hónap 1-3. szerda:
Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

FEBRUÁR 25- ÉN
SZOMBATON 18 ÓRÁTÓL
Tordasi Baptista Gyülekezet
szeretettel meghívja
hangulatos teázásra, élő
zenehallgatásra,
éneklésre,
beszélgetésre!

Péntek
18:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők
közössége)

Szombat
Ifjúsági alkalom

18:00

Sam Rowland
a könyv írója
lesz vendégünk!

Baptitea alkalom
minden hónap utolsó
szombatján

Vasárnap
09:00

10:00
14

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

Sam mint előadó, szerző és zenész
Columbia nyugati partján él, Kanadában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.
TORDASI
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RECEPT

SÜTIK
TORDASRÓL
A farsangi szezont ezzel a minifánk
recepttel köszöntjük!
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!

MINIFÁNK
Hozzávalók:
26 dkg liszt
3 tojás
1 csomag sütőpor

1 csomag vaniliás cukor
10 dkg cukor
2,5 dl tej
5 evőkanál olaj

A tojásokat jól elkeverjük a cukorral és a vaníliás cukorral,
majd hozzáadjuk a tejet és az olajat. Végül belekeverjük
a sütőporral átszitált lisztet. A tésztát fánksütő formába
vagy gépbe adagoljuk, és készre sütjük. A kész fánkokat
meghintjük porcukorral.

FUTBALL
HÍREK

SPORT

FUTBALL

ELKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS

Megszületett a 2016/17-es szezon TAO döntése
A döntés értelmében az egyesület
utánpótlás nevelésre 4,6 millió
forint, tárgyi eszköz beruházásra
29 millió forint társasági adó
alapú támogatást kapott. Ebből
47 millió forintos programot
valósít majd meg: az utánpótlás
nevelés és kisebb tárgyi eszköz
beruházások mellett elkezdődik
az új sportöltöző építése.
TORDASI
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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
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

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

