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KEDVES TORDASIAK!
Nyáron és ősszel kisebb változások történtek az Önkor-
mányzat felépítésében. A konyha üzemeltetése átkerült a 
már eddig is külön gazdálkodó Polgármesteri Hivatalhoz. 
Ezért változott az étkezési díj számlákon a szolgáltató. 
A tavaszi döntésünknek megfelelően szeptembertől az 
óvodánk fenntartása ismét visszakerült a településhez, 
ahol Tordasi Mesevár Óvoda néven lett önálló intézmény. 
Mindezek sok változást hoztak a költségvetésben, mely-
nek módosításait a képviselő-testület már el is fogadta. 
További változás lesz januártól, hogy településünk csat-
lakozik a központi ASP rendszerhez, így bizonyos felada-
tokat (pénzügyek, iktatás, adózás, vagyonnyilvántartás) 
már egy országos hálózat részeként kell működtetni. Az 
ezzel kapcsolatos oktatások és az adatok felvitele már 
elkezdődött.

A második féléves adó befizetési határidejének elmúltával 
megállapíthatjuk, hogy a bevételek nagy része teljesült, 
bár ez főleg a megnövekedett iparűzési adónak köszön-
hető. Kisebb elmaradás van a kommunális-, az építmény- 
és telekadó terén. Reméljük év végéig a hiányzók teljesí-
teni fogják a település felé a kötelezettségeiket.

A műfüves pálya önrészére kapott pénzből az önkor-
mányzat brigádja elkezdte a hozzávezető járda kiépíté-
sét a teniszpályák oldalán. Közben a brigád másik fele 
kiürítette és az építkezéshez előkészítette az egészségház 
helyiségeit. Ha a kivitelezésre kiírt közbeszerzés sikere-

sen lezajlik, terveink szerint még az idén elkezdjük az 
építkezést.

Október 11-én megtörtént a ráckeresztúri szennyvíztisz-
tító telep felújításának kivitelezési munkaterület átadása. 
Ez azt jelenti, hogy az eredeti terveknek megfelelően 
megkezdődött a tényleges kivitelezés és az új vasbeton 
medencék építése. A munkálatok haladásáról folyama-
tosan tájékoztatást adunk, és reméljük minél hamarabb 
sikerül majd az eddig csatornázatlan ingatlanokat rákötni 
a meglévő rendszerre. 

Lassan el kellene jutnunk oda, hogy megértsük, nem 
miértünk van a világ és a többi ember, hanem fordítva.  
Amit csinálunk, azt nem csak magunkért tesszük, 
hanem másokért. A munkahelyünkön, a családunkban, 
a közösségeinkben, a faluban, ha teszünk, vagy ha nem 
teszünk valamit, az másoknak lesz jó vagy rossz, öröm 
vagy bánat. Nem azért írjuk elsősorban, hogy úgy par-
koljunk, és úgy gondozzuk a házunk előtti közterületet, 
hogy másokat ne zavarjon, mert ezt írja a jogszabály. 
Hanem vegyük észre, ez lenne a normális, másokat tisz-
telő emberi magatartás. Olyan világot élünk, ahol az 
ilyen alapvető normákra szabályokat kell alkotni, hogy 
be lehessen tartatni. De ha ezek nem belülről fakadnak, 
akkor azon már a paragrafusok sem segítenek. Ezek apró-
ságok, de a kis bosszúságok helyett nagy örömök forrásai 
is lehetnének, csak tennünk kellene érte. Hát tegyük meg 
és örüljünk együtt!

 � Juhász Csaba polgármester

JELENTÉS A RÉGI  
TEMPLOM FELTÉTELE-
ZETT HELYÉN VÉGZETT 
VIZSGÁLATOKRÓL 
A Székesfehérvári Szent István Király Múzeumtól az 
alábbi levelet kaptuk a tordasi régi templom feltételezett 
helyén végzett magnetométeres vizsgálat eredményéről.

„A 2017 tavaszán Tordason, a Falu feletti-dűlő elneve-
zésű területen végzett magnetométeres felmérés az 
esetlegesen ott lévő régészeti objektumok felderítésére 
irányult. A terület bejárásakor nagy arányban kerültek 
elő késő középkori kerámiák és embercsontok, valamint 
épülethez köthető kövek. A magnetométeres felmérésen 
is látszódnak szétszántott köves alapozásnak vélhető 
nyomok, teljesen biztosat azonban nem lehet megállapí-
tani. Szintén kirajzolódik egy jelenség a Google 2001-es 
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Tisztelt Lakosság!

2017. november 7-én, kedden 14 órától 15 óráig 
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfoga-
dást tart a hivatalban.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan 
elől történő elszállítása) időpontja: november 24.

Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt 
haszonnövények maradványai): november 14.

Salak, hamu elszállítás időpontja: november 7.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tordas Község képviselő-testülete 2017. szeptem-
ber 26-án tartott testületi ülésén a következő dön-
téseket hozta:

 � megismerte a Tordasi Mesevár Óvoda működésével 
kapcsolatos dokumentumokat

 � elfogadta az Érdi Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi 
beszámolóját

 � módosította a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi köz-
szolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) önkormány-
zati rendeletét

 � elfogadta a főzőkonyha Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát és élelmezési szabályzatát

 � döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatla-
kozásról

 � döntött Milichovszkiné Szalai Ilona intézményve-
zetői pótlékáról és Diósiné Besenyei Boglárka intéz-
ményvezető-helyettesi pótlékáról

 � módosította a Tordasi Polgármesteri Hivatal Behaj-
tási Szabályzatát

 � döntött a Településképi Arculati Kézikönyv elkészí-
téséről szóló szerződés megkötéséről

 � döntött az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 
kötendő feladatellátási szerződésről

Tordas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 
a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallga-
tók számára

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév 
első félévére vonatkozóan, továbbá felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázati kiírás megtekinthető Tordas község hon-
lapján (www.tordas.hu), valamint a községházán.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-
ben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges.

Jelentkezési határidő: november 7.

FELSŐOKTATÁSI  
ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

felvételén is, mely alakját tekintve lehetne akár templom 
is, azonban a felmérésen egyértelműen nem azonosítható 
be. A pontosabb tisztázást segíthetné egy talajradaros 
felvétel, mely a magnetométerrel összevetve alkalmasabb 
eltérő anyagú jelenségek (ebben az esetben pl. kőfalak) 
kimutatására. Szerencsés esetben egy-egy épület, helyi-
ség beazonosítható általa, azonban biztos eredményeket 
ez sem garantál. Abban viszont segítséget nyújthat, hogy 
egy esetleges későbbi feltárás során célzottabban lehessen 
kitűzni a kutatóárkokat.

A legbiztosabb válaszokat tehát csak egy régészeti feltá-
rás adhatja meg, melyhez egy alkalmas időpontra, vala-
mint a költségek előteremtésére van szükség.”

Tordas Község Önkormányzata jelenleg keresi a további 
vizsgálatok lefolytatására a lehetőségeket.
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Ismét egy eseménydús hónapot tudhatunk magunk 
mögött, ugyanis nagyon sok változatos programon és 
rendezvényen vehettek részt a hozzánk látogatók. 

Abban a szerencsében részesültünk, hogy Sárai Rita a 
Gördülő Tánccsoport Alapítvány alapító tagja a HAN-
GYA Művelődési Ház falai között kezdte meg a felkészü-
lést a 2017-es világbajnokságra, a World Para Dance Sport 
Championsips-re. Ritával készült riportunkat a Kisbíró 
decemberi számában olvashatják majd!

Október 7-én egy napsütéses szombaton ismét Garázs-
vásárt tartottunk a HANGYA Művelődési Ház előtt. 
Rengeteg őszi-téli ruhával, cipővel, gyermekruhával, tup-
perware termékkel vártak minden vásárlót árusaink. A 
hozzánk érkező vendégeinknek kávéval és gyümölcsteá-
val kedveskedtünk. 
Október 9-én folytatódott Pécsi Rita neveléskutató több-
részes előadássorozata. Ezen alkalommal az önbizalom, 
önértékelés és önbecsülés témakörében mélyülhettek el 
kedves vendégeink. Az előadássorozat következő alkal-
mára (nov. 6.) sok szeretettel várunk mindenkit!

NOVEMBERI  
PROGRAMAJÁNLÓ
11.04. (7:00-11:00) 
Tordasi GARÁZSVÁSÁR 
Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon 
vagy a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz 
oldalon lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

11.06.  (18:00-20:00)
Pécsi Rita előadás 
Pécsi Rita neveléskutató előadássorozatának követ-
kező (VIII.) alkalmára sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt. Az előadás a pedagógusoknak kredit-
pontot ér. Belépő: 500 Ft/ fő. A témával kapcsolatos 
részletek megtekinthetők a www.facebook.com/
hangyamuvelodesihaz oldalon.

11.07. (15:00-17:00)
Nyugdíjas Klub
Sok szeretettel vár minden nyugdíjast a tordasi 
Nyugdíjas klub minden hónap első keddjén a HAN-
GYA Művelődési Házban. 

11.11. (22:00-tól)
Művhouse buli
Sok szeretettel várunk mindenkit novemberben egy 
fergeteg bulival kifulladásig a HANGYA Művelődési 
Házba! Belépő: 500 Ft/fő.

11.30. (14:00-15:00)
Szívbarát Klub
Sok szeretettel vár mindenkit, akinek fontos az 
egészsége és egészségének megőrzése, Dr. Harbula 
Ildikó a HANGYA Művelődési Ház kistermében. 

11.30. (13:00-18:00)
Tordasi Önkéntes Pont Napja
Fő téma: az önkéntesség és az értelmi fogyatékkal 
élő felnőttek. „Képes-zenés beszámoló lesz az év fon-
tosabb eseményeiről, kiállítás, kötetlen beszélgetés 
és végül Tordas Község adventi koszorújának közös 
elkészítése. Zenél a Tordasi Szivárvány Együttes, 
adventi kiállítás és vásár önkénteseink munkáiból. 
Köszönettel elfogadunk apró díszeket, kizárólag ter-
mészetes alapanyagokat az óriás adventi koszorúra: 
tobozok, száraz virágok stb. valamint süteményt az 
eseményhez.” - Gali Rita- Jövőt Nekik Is Alapítvány
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

11. 06./ 13./ 20./ 27. (Hétfő) 8:30-9:30 - Gerinctorna 
időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben. A 
becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő: 500 Ft/
fő/alkalom.

11. 06./ 13./ 20./ 27.  (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints 
nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsatla-
kozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 
20 245 67 34-es telefonszámon.

11. 06./ 13./ 20./ 27. (Hétfő) 17:00-18:00 – Tordasi 
Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden 
régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatla-
kozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai 
Sándorné Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelő-
dési Házban.

11. 02./ 09./ 16./ 23./30. (Csütörtök) 18:15-19:15 - 

Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
nagyteremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! 
Belépő: 500 Ft/fő/alkalom.

11. 15. / 29. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász 
Ügyfélfogadás a kisteremben.

11. 02./ 09./ 16./ 23./30. (Csütörtök) 15:00-16:00 
– Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezé-
sében.  A belépés ingyenes. A programba a folyamatos 
becsatlakozás lehetséges.

11. 06./ 20./ 27.  (Péntek) 19 órától –HANGYA Mozi 
Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit. 
Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kap-
csolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.

Vásár időpontok:

11.07. (Kedd) 9:00-11:00 - Kriszti&Gábor vásár
11.14. (Kedd) 13:00-15:00- Vegyes vásár
11.28. (Kedd) 13:00-15:00 – Vegyes vásár

TANULMÁNYI KIRÁNDU-
LÁS HETEDIKESEKNEK: 
Felvidéki bányavárosok 
és a Szepesség
2018. szeptember 18–20.

Az EMET „Határtalanul” pályázatának keretében isko-
lánk 21 hetedikes tanulója és osztályfőnökeik utazhattak 
szeptember 18-án a Felvidékre, Szlovákiába három napra. 
Utazásunk célja a felvidéki bányavárosok és a Szepesség 
megismerése, a kinti magyarsággal való találkozás volt. 
Iskolánkhoz csatlakoztak és így egy busszal utaztunk a 
ráckeresztúri általános iskola hetedikes diákjaival. 

A pályázat megírását és a szervezési feladatok intézé-
sét már 2016-ban elkezdte iskolánk igazgatóhelyettese, 
Zámbó Ildikó. A megnyert pénz, 2.805.000,- Ft fedezte 
az utazás, szállás, étkezés, belépők költségét. 

A hetedikes gyerekek felkészítését a felvidéki útra több 
pedagógus is segítette. Kosaras Péter Ákos igazgató úr a 
történelemóra keretében mesélt a Felvidék magyar emlé-
keiről, történelméről.

Fersch Andrea tanárnő mezőföldi, azon belül Perká-
tán gyűjtött dalcsokrot tanított a lányoknak, akik nagy 
kedvvel készültek és adták elő a felvidéki diákoknak. A 
lelkes lányok: Antal Réka, Falusi Boróka, Hajbin Sára, 
Pap Judit, Radics Mira, Süller Márta, Szabó Kinga, Tóth 
Anikó, Tóth Johanna. 

Fazekasné Domak Anikó tanárnő megismertette a 

hetedikesekkel Kassa környékének néprajzát, hagyomá-
nyait, népviseletét és dalait. A gyerekek felvehették a 
magyarbődi asszonyok, majd a fiatal lányok ruhadarab-
jait, főkötőit. Népzenész, citerás növendékeink, Gál Réka 
és Turda Noémi kismagyarországi dallamokat játszottak 
Kalocsa vidékéről. 

Hétfő hajnalban, 5 óra 30 perckor indultunk lelkesen, 
nagy reményekkel a hosszú útra. Felvettük a rácke-
resztúri csapatot, és megkezdtük utunkat a Felvidékre. 
Lenyűgöző volt meglátni az első állomásunkat, a Sze-
pesi várat, amely a legnagyobb Közép-Európában. A 
gyerekeket leginkább a négy hektáros terület természeti 
szépsége fogta meg, szívesen járták körbe a várat, amely 
az UNESCO világörökség listáján is szerepel. Miközben 
elfogyasztottuk az ebédünket, gyönyörködhettünk a vár-
ból kitekintve az Alacsony-Tátrában.

A Szepesi vár után Lőcsére érkeztünk. A belvárosban 
megnéztük a Városházát és a szégyenketrecet, amely 
szintén az UNESCO világörökség része. Végezetül meg-
látogattuk a Felvidék második legnagyobb katedrálisát, 
a Szent Jakab-templomot. Érdekessége a szárnyas oltára, 
amely 18,64 m magas, és ezzel a világ egyik legnagyobb 
gótikus oltára. Beszéltünk arról is, hogy Lőcsén forgatták 
Mikszáth Kálmán Fekete város című regényéből készült 
filmet.

Szállásunkra a szlovák paradicsomon keresztül jutot-
tunk. Több órás kanyargós út vitt minket végig a védett 
területen, amely gyönyörű volt, de a szerpentin igen meg-
viselte a gyerekeket. Hálásak voltunk, hogy a vendéglátó 
magyar család nagy szeretettel és finom meleg vacsorá-
val várt minket Kokava Línián. Vacsora után egy közös 
helységben beszélgettek, ismerkedtek, pingpongoztak a 
gyerekek. 

IS
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Másnap kora reggel ébredtünk és a finom reggeli után 
elindultunk, hogy megtekintsük a bányavárosokat. Első 
megállónk Selmecbánya volt. A nagy esőzés ellenére sike-
rült meglátogatnunk a város fő látványosságát, a bányát, 
ahol főként aranyat és ezüstöt hoztak a felszínre. Ennek 
a hosszában és mélységében is kivételes alagútrendszer-
nek mára már csak egy kis része látogatható. Miután 
felvettük a megfelelő védőruhákat, leereszkedhettünk 
a tárnákba, és a hajdani járatok mellett a nemesfémek 
kifejtéséhez használt eszközök történetéről és haszná-
latáról tanulhattunk. A rossz időjárás miatt sajnos csak 
a buszból tudtunk gyönyörködni ebben a varázslatos 
városban, de felejthetetlen emlékekkel indultunk tovább 
az utunkon, Körmöcbányára. Itt a Pénztörténeti Múze-
umot látogattuk meg. Sok érdekességet tudtunk meg a 
pénz létrejöttéről és hallhattunk arról, hogy a mai napig 
igen nagy mennyiségű arany található a város alatt. A 
múzeum szlovák idegenvezetője felhívta figyelmünket 
a közös múltunkra. Utolsó állomásunk Besztercebánya 
volt. Örültünk, hogy a nap kisütött és tehettünk egy 
rövid városnéző sétát a belvárosban. Kimerülten, de 
élményekben gazdagon érkeztünk a szállásunkra késő 
este. Vacsora után az énekes és citerás lányok próbát tar-
tottak, ami olyan jól sikerült, hogy még a helyi konyhás 
nénik is táncra perdültek. 

Szerda reggel szomorkásan ébredtünk, a hazautat nem 
vártuk, de mégis elérkezett. Reggeli után bepakoltunk a 
buszba, és megkezdtük utunkat Kassa felé. Első megál-
lónk Rozsnyó volt, ahol meglátogattuk a Fábry Zoltán 
Alap– és Szakközépiskolát. Nagy szeretettel fogadtak 
minket az iskola diákjai és pedagógusai. Különleges és 
tartalmas időt tölthettünk el itt. A lánykórus és a citerá-
sok előadásukkal örvendeztették meg az iskola kilencedik 
évfolyamos diákjait. Jó volt látni, ahogy a tordasi gyerekek 

mosolyogva zenélnek, míg a rozsnyóiak csendben figyel-
nek. Ezután volt egy kis idő a barátkozásra, sok mindent 
megtudhattunk a szlovák iskolarendszerről, illetve ennek 
a magyar iskolának az erősségeiről, szakképzéséről.  

Kassa felé láttuk Krasznahorka várát, a gömöri hegyek 
között utazva felidéztük Mátyás legendáját. Kassára 
érve megtekintettük a Dómot, a Rodostói-ház másolatát, 
majd tettünk egy rövid sétát a belvárosban, és megpihen-
tünk a zenélő szökőkútnál. Utolsó állomásunk a kassai 
Repülőgép Múzeum volt. Igazi élmény volt a világhábo-
rús repülők, helikopterek, motorok, kerékpárok között 
sétálni. A hazafelé vezető úton egy totót kitöltve össze-
geztük a három nap eseményeit.

Az idegenvezetőnk a hosszú úton rengeteg érdekesség-
gel, történettel keltette fel a gyerekek érdeklődését a Felvi-
dék, a kint élő magyarok, a közös gyökerek ápolása iránt. 
A sok látnivaló mellett finomakat ettünk, kényelmes, 
tiszta szálláson pihenhettünk. Szabad perceinkben helyi 
sajtokat, édességeket vásároltunk. Igyekeztünk minden 
alkalmat megragadni, hogy a nevezetes helyeken felköt-
hessük a nemzeti színű szalagot. A gyerekek magyarul 
köszönve igyekeztek felvenni a kapcsolatot a helyiekkel. 
Utunk során beszéltünk Trianonról, hagyományokról, 
népszokásokról, viselkedési normákról, népek együttélé-
séről, toleranciáról.    

Ezalatt a három eseménydús nap alatt nagyon jól érez-
ték magukat, elmondásuk szerint a közös kirándulás 
összekovácsolta az osztálytársakat, mély barátságok szö-
vődtek. Nagyon jól éreztük magunkat a három napban, 
örömmel töltött el minket, hogy csodálatos természeti 
kincseket, gyönyörű építészeti emlékeket látogathattunk 
meg. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek, hogy ez 
az út megvalósulhasson!

A 7.a és a 7.b osztály tanulói
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MŰVÉSZETI ISKOLA

ALAPÍTVÁNYI BÁL
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola alapítványa a TORDASI GYERMEKEKÉRT ALA-
PÍTVÁNY nevet viseli.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendez-
zük alapítványi bálunkat, melynek

Időpontja:  2017. november 18. szombat 19 óra
Helyszíne:  a tordasi Szociális Otthon étterme

A bál ünnepi megnyitóval és műsorral kezdődik. Ennek 
fénypontja végzős diákjaink nyitótánca lesz.
Finom vacsorával, hangulatos zenével és kellemes italok-
kal várjuk Önöket.
Lesz értékes tombola, és remélhetőleg jó hangulat.

Vacsorajegyeket az iskola titkárságán vásárolhatnak.
Támogató jegyeinket is ajánljuk kedves figyelmükbe, ha 
valamilyen okból nem tudnak megjelenni a bálon.
A jótékonysági rendezvény bevételét az alapítvány okira-
tában megjelölt célok szerint használjuk fel:

 � jutalomkönyvek vásárlása
 � tanulmányi kirándulások, táborok költségeinek támo-
gatása

 � versenyek nevezési díjai
 � személyre szóló támogatás nyújtás
 � tanév végi kitüntetések, jutalmak

Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

 � Somfai Sándorné, az Alapítvány elnöke

ŐSZI NAPSUGARAK 
Úgy gondolom, a mai világban szükség van arra, hogy 
a veleszületett és szerzett fogyatékossággal élő emberek 
között gyermekeink is teljes természetességgel mozog-
janak. Hiszen még egymás között is nehezen viselnek 
egy-egy problémát, gondot, meg kell tanítanunk Őket 
az empátiára, az odafigyelésre, az elfogadásra, türelemre, 
segítségnyújtásra, tiszteletre…

Az idén is nagy örömmel fogadtuk el a kis falunkban 
működő Fővárosi Értelmi Fogyatékosok Otthonának 
felkérését egy szüreti mulatságra. Itt élnek velünk, köz-
tünk… boltban, postán, rendezvényeken, templomban, 
focimeccsen… nagyon jó alkalom volt, hogy gyerme-
keink és még magunk is egy szép kis műsorral lepjük 
meg az otthon lakóit és kedves dolgozóit. Mindehhez 
odafentről is csodaszép időről gondoskodtak nekünk. 

Először népi furulya játékával Péter Szabolcs lepte meg 
őket, majd szólótáncos párunk Turú Gergely és Kokavecz 
Eszter roptak egy kis madocsai táncot. Ezt követően 
Halász-Velner Hanga szatmári nótákat zengett, majd 
egy nagy létszámú vonósbanda muzsikált magyarbődi 
dallamokat. Kerényi Kristóf és Kuti Eszter megmutat-
ták, milyen ügyesen használják az üveget és seprűt az 
eszközös táncban, de azért egy páros forgást is lejtettek. 
A Tüzifa együttes két lányával vidám rimóci dallamokat 
énekeltünk és játszottunk citerán, majd zárásként a Pilli-
kék néptánccsoportnak zenéltünk magyarbődi dallamo-
kat talpalávalónak. A délután zárásaként egy kis tánchá-
zas mulatságba hívtuk a lakókat és a dolgozókat. Jót 
mulattunk, jól éreztük magunkat, és a végén még egy kis 
nasival és az általuk készített kedves kis papírvirágokkal 
is megleptek bennünket. Nagyon köszönjük! Szeretettel 
megyünk jövőre is!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár
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ZENE VILÁGNAPJA A 
KODÁLY-ÉV JEGYÉBEN
Az elmúlt években szinte minden alkalommal valami 
más dologgal ismerkedtünk meg ezen a megemlékezésen. 
Volt, amikor kis koncerttel kedveskedtünk, volt, hogy 
rendhagyó énekórát tartottunk a Muzsikás együttessel, 
volt, amikor mi magunk készítettünk kis ritmushang-
szert, de volt olyan is, amikor közösen zeneházat rajzol-
tak az osztályok, tavaly pedig megtanultuk jelnyelvvel a 
Gólya, gólya, gilice… kezdetű dalt „énekelni”. 

Idén az egyik legnagyszerűbb népzenekutató, háromszo-
ros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneok-
tató és még sorolhatnám titulusait, elnöki posztjait, 
Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordu-
lója alkalmából a Kodály–év jegyében kis vetélkedőt ren-
deztünk alsós diákjainknak. Osztályonként dolgoztak 
össze, s így versengtek egymással. Az elmaradhatatlan 
közös éneklés mellett a képkirakót, a híres emberek, zene-
szerzők válogatását, a zenei jelek felismerését és a külön-
féle feladatokat nagy elánnal, ügyesen, lelkesen, kreatí-
van oldották meg. A győztes osztályok holtversenyben 
a 2.a és 2.b osztályok lettek.  Ők kis zenés könyvjelzőt 
kaptak ajándékba.

A felsősökkel már kicsit komolyabbra, de ezzel együtt 
intenzívre, interaktívra vettük a formát. Az aulában 
helyet foglaló 8 felsős osztállyal Kodály Zoltán Mátrai 
képek című művét „dolgoztuk fel”. Megismerkedtünk a 
mű „történetével”, Vidróckival, betyárokkal, bujdosás-
sal, hazavágyással, majd végül a felhőtlen boldogsággal 
záruló fináléval. A különleges az volt ebben, hogy a mű 
során felhangzó dalokat a 6. és 7. évfolyamosok adták elő. 
A fináléban megszólaló Két tyúkom tavalyi… kezdetű 
népdalt pedig közösen, mindenki énekelte.

Úgy érzem, méltón emlékeztünk Kodály Zoltánra!

 � Fazekasné Domak Anikó, ének-zene; népzene tanár
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MESEVÁR HÍREK
A napsütéses időben sokat sétáltunk, kirándultunk és 
gyűjtögettük az őszi kincseket: diót, gesztenyét, szí-
nes falevelet.
A Csibe csoportos óvodások a tordasi tájházat keresték 
fel. Köszönjük Márki Ferencnek, 
hogy végig kalauzolta a gyerekeket 
a régi idők tárgyai, emlékei között. 
A Nyuszi csoport a martonvásári 
Kutatóintézet parkjába szervezett 
kiruccanást, ahol szebbnél szebb 
termések után kutattak. A Süni 
csoport az Öreghegyet vette célba, 
útközben megcsodálták a szarva-
sokat. A legkisebbek a Katica cso-
portos gyerekek a kerékpárúton 
sétálgattak és lelkesen keresték, 
szedték, na meg kóstolták a patak-
parti diófák lehullott terméseit.
Az óvoda termeit ínycsiklandó illa-
tok lengték be. A Csibe és Nyuszi 
csoportban készültek a csalamádék. 
Szorgos kezek vágták, reszelték a 
savanyúság hozzávalóit. A Süni 
csoportban pedig levél formájú süteményt sütöttek.
Az Idősek Napján a Nyuszi csoport gyermekei köszön-
tötték kis műsorral a falu szép korú lakóit.
A népmese hetében bábelőadással leptük meg az óvo-
dásokat. Bölöni Réka három kis meseelőadását ( A sze-

gény ember és a nagyravágyó felesége, A szorgalmas és 
a lusta lány, Három kívánság ) tapsolta meg az izgatott 
gyereksereg.
Az állatok hetén az állatok szeretete és gondozása került 
előtérbe. A nagycsoportos Nyuszis gyerekek aranyha-

lakat vásároltak a csoportjukba, 
melyekről azóta is szorgalmasan 
gondoskodnak. A csoportokban 
gyurmából, levelekből, termések-
ből és mozaikos technikával is 
formáztak állatfigurákat. A Katica 
csoportban még az állatok lakóhe-
lyét is elkészítették a gyerekek.
 A már hagyománnyá vált kutyás 
bemutató sem maradt el. Fedák 
Krisztina állat asszisztált terápiás 
foglalkozását érdeklődve nézték 
végig a gyerekek. A felelős állat-
tartás jegyében a csoportok kutya-
eledellel lepték meg a Tordas Zoo 
négylábúit.
Nagy örömet szereztünk az óvo-
dásoknak a Portéka Bábszínház 
mesejátékával, akik Vlagyimir 

Szutyejev népszerű állatmeséit dolgozták fel.
Mikor e cikket írom már javában készülünk a szüreti 
mulatságra. S hogy milyen lett? Azt a következő lap-
számban olvashatják.

 � Bányai Rita

Kovács Barbara
LEVÉL A SZÉLBEN

Egy kis huncut szélgyerek
falevelet kergetett.

Össze-vissza kavarta,
feldobálta magasba.

Rászórta a fejemre,
leráztam én nevetve;

feldobáltam, fel az égbe,
kapaszkodjon meg a szélbe!

Ó
V

O
D

A
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Az Idősek Napja  
alkalmából köszöntjük 
a 90 év feletti tordasi 
lakosokat
Kalocsai Mártonné Juliska néni (97 éves)

Farkas Károlyné Erzsike néni (96 éves)

Gáti Rudolf Rudi bácsi (95 éves)

Németh Lajosné Erzsike néni (93 éves)

Mucsi Jánosné Irénke néni (93 éves)

Farkas István (93 éves)

Szilvási János (90 éves)

Puskás Dezső (90 éves)

és az 50. házassági  
évfordulójukat  
ünneplőket
Bálint István – Horváth Mária

Cigány Zoltán – Milichovszki Katalin

Balogh József – Schubert Anna

Halenár Jenő – Milichovszki Julianna

Gurabi Tibor – Máriás Anna Júlia

Vengert József – Márkus Edit

Farkas Károlyné

Kalocsai Mártonné

Balogh József
Schubert Anna

Gurabi Tibor 
Máriás Anna Júlia

Bálint István 
Horváth Mária

Vengert József 
Márkus Edit

Gáti Rudolf 

Mucsi Jánosné

Szilvási JánosPuskás Dezső
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VISSZATEKINTŐ  
SZEPTEMBERRE
 „Uram, szeretem kereszted”

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén ráckeresztúri 
zarándoklatunkon Mák Ferenc atya megáldotta otthonról 
hozott feszületeinket. Öröm volt hallgatni a görögkatoli-
kus áldási rítus imádságainak lendületességét.

„a kereszt alakjával jelöl-
jük meg azokat, akik 
Urunk Jézus Krisztus 
nevében remélnek” Nagy 
Szent Vazul
„…aki nem veszi fel 
keresztjét…” (Mt 10,38); 

„…aki nem hordja keresztjét…” (Lk 14,27). A homlokra raj-
zolt kereszt egész biztosan az egyik legősibb keresztény jel, 
amivel a még meg nem keresztelt hittanulókat is megje-

lölték mintegy elköteleződésük akaratának jeleként. Máté 
és Lukács evangéliumában és azóta is a kereszthordozás a 
már létező keresztény közösség tagjainak tudatos életfor-
májára utal, ami a szentségi megpecsételésnek a következ-
ménye. Szoros kapcsolatot láttak már a korai keresztények 
Krisztus Személye és Krisztus Keresztje között. Az apokrif 
Péter evangéliumban a Kereszt szinte helyettesíti Krisztus 
Személyét, mert beszél és válaszol az Atya kérdésére. A 
pogányok a kereszt előtti imádságot mégis úgy értelmez-
ték, mintha a keresztények a keresztet imádnák. A keresz-
tények erre azt válaszolták, hogy nem magát a keresztet 
imádják, hanem Azt, Akit arra felfeszítettek. Aranyszájú 
Szent János szavai legyenek segítségünkre a kereszt igaz-
ságának megértéséhez: „Amikor keresztet vetsz, gondolj 
a kereszt egész tartalmára, oltsd ki a haragot és minden 
szenvedélyt! Amikor keresztet vetsz, töltse el bizodalom 
elmédet, szabadítsd meg a lelkedet! Hiszen tudod, hogy ki 
szerezte meg nekünk a szabadságot. (…) Nemcsak ujjunk-
kal kell azt rajzolni, hanem mindenekelőtt teljes hittel kell 
azt bevésni akaratunkba.”

MINDENSZENTEK – Az Egyház „sikersztorijai”
A szentté válás megtörtént, az Egyház Krisztus miatt 
elveszíthetetlenül szent, ezért a szentté válás tagjainak, 
ahogy a múltban most és mindenkor reális lehetőség. A 
kanonizált és minden szent életének tisztelete Isten tisz-
teletéhez tartozik, az általuk befogadott és győztes isteni 
kegyelemnek szól, tehát nem bálványimádás. De legyünk 
mértéktartóak, az igazi tiszteletet sérti a babona, mági-
kus hiedelmek, giccses tisztelet.

Mindenszentek 
– a megszentelő-
dés kis útja

Kis Szent Teréz a 
mások szolgálatában 
vállalt nehézségek érté-

két emeli fel. Elfogadás, mosoly, megértés, figyelmes szol-
gálat még akkor is, ha a másik személy kiállhatatlan, zsör-
tölődő, nincs egy jó szava és szinte elviselhetetlen. Teréz 
Krisztus szeretetéért kifejezetten kereste a Szent Benedek 
által „nehéz testvéreknek” nevezett szerzetestársak szol-
gálatát. Próbáljuk meg mi is a környezetünkben élő, mások 
által elutasított személyeket szeretetből szolgálni!

Halottak napja – mire gondolhatunk, ha 
a jó halál kegyelméért imádkozunk

Jó halálnak történetileg koronként mást és mást tartot-
tak az emberek. Ma a gyors és fájdalommentes halált 

gondolják a legtöbben jónak, ehhez képest tudjuk, hogy 
az emberek sokszor lassan és sok szenvedés közepette 
halnak meg. Ez tehát konfliktust jelez, amit őszinte 
beszéddel lehet feloldani. Kiderült, hogy a haldoklók 
szívesen beszélnek félelmeikről is, amely beszélgetés 
jelentősen csökkentheti szorongásukat. Egy tényező 
nagyban befolyásolja, hogy valakinek jó halála lesz-e, 
hogy jónak ítéli-e meg az életét, hogy ezeket a tapasz-
talatait meg tudja-e osztani valakivel. Minden nagybe-
teg elfogadja halála előtt a ráfordított időt, a jelenlétet. 
Még ha elalszik is, jó érzés, hogy valaki még álmában is 
őrzi, vele van. A keresztény hívő ember legalapvetőbb 
erőforrása maga Jézus Krisztus, ezért használjuk is azt 
a kifejezést, hogy meghal valaki Krisztussal. A család 
gondja kell legyen, hogy ez szentségek, a betegek kenete, 
utolsó útravaló által is lehetővé válhasson. 
„Nagy békességgel tölt 
el, ha arra a pillanatra 
gondolok, amikor az Úr 
majd magához szólít: 
életről az Életre! … És 
ha eljön a végső „átme-
net” pillanata, add, 
hogy derűs szívvel indul-
junk, nem sajnálva azt, 
amit magunk mögött 
hagyunk.” Szent II. 
János Pál pápa
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NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Téli 
időszámítás kezdete: 2017. október 29. hajnali 3-ről 2-re 
kell állítani az órákat, ezért november 4-től a gyúrói 
előesti szentmisék 17 órakor kezdődnek!)

 � Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)
 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte 

17.45-től gyóntatás; utána félórás csöndes szentség- 
imádás. 

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30 
 � Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 

20.30

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő 19:30 Sport ifi a tornateremben

Szerda 18:00 hónap 2. és 4. szerda: 
Házi közösség családoknál

Csütörtök 18:00 Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom  
minden hónap utolsó szombatján

Vasárnap

09:00 Bibliakör óvodás és általános  
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

Nov. 1. Sze Mindenszentek ünnepi szentmise 17 óra 
Gyúró; 19 óra Tordas

Nov. 3. P Elsőpénteki Szentmise ¾ 6 gyóntatás; 
mise 18.30; utána Szentségimádás

Nov. 7. 
és 21.

K Bibliaórák az Érdi Tanoda épületében 
19.30-tól (Ófalu Felső u. 123.)

Nov. 22 Sze  20 30 Szentségimádás

Nov. 26. V  Krisztus Király Ünnepe

A FELTÁMADÁSRÓL
„Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké.” 
Lukács 20,38

A lelkipásztor nem időzavarban van, amikor november-
hez közeledve húsvéti üzenetet fogalmaz meg. A feltáma-
dásról és életről szóló ige tanítása sosem időszerűbb, mint 
amikor a temetőket járjuk, elhunyt szeretteinkre emlé-
kezve. Mert ha a feltámadás és az élet reménysége nélkül 
járjuk ilyenkor temetői útjainkat, akkor Pál apostol sza-
vaival élve „minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”

Akinek nincs Istene, az nem lát mást ilyenkor, csak a 
halált és az elmúlást. Akinek nincs Istene, az nem tudja, 
mi vár rá a földi élet után, csak homályt lát. Akinek nincs 
Istene, az maga is halott – bár biológiailag azt mondjuk rá, 
hogy él, de nem látja, nem tudja, mi az az élet, amit Isten 
ad. Akinek nincs Istene, az végérvényesen elveszett, mert 
nincs senki, aki a halálból kimentené. 

Református hitvallásunk így fogalmaz: „Hisszük 
ugyanis, hogy a hívők a testi halálból egyenesen Krisz-
tushoz költöznek, és ezért a halottak egyáltalán nem 
szorulnak rá az élők segítségére, vagy könyörgéseire… 
Hisszük továbbá azt is, hogy a hitetlenek egyenesen a 
pokolra vettetnek, amelynek a kapuját nem nyitja meg 
előttük az élők semmiféle szolgálata.” (II. Helvét hitval-
lás; XXVI.)

Akinek van Istene, az életet talál. Akinek van Istene, 
az a halállal való szembenézésben meglátja Krisztust, aki 
bocsánatot és békességet ad. Akinek van Istene, annak 

van örök élete, vagyis üdvössége. Akinek van Istene, 
annak nem árt a halál. 

Jobb ezzel a biztos látással, a feltámadásban és az 
életben gyökerező hittel emlékeznünk azokra, akik már 
elmentek, s készülnünk arra, ami jön: „Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyek országa!” (Máté 4,17)

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Gyülekezeti alkalmaink

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

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, gyermekmegőrzés

Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2. hét), 
Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

AZ EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET ŐSZI 
ÜNNEPI ALKALMAI
OKTÓBER 27-ÉN pénteken 18.00 órakor a gyúrói evan-
gélikus templomban a református, baptista és evangélikus 
gyülekezet közös istentisztelettel ünnepli a reformáció 
500. évfordulóját.

OKTÓBER 31-ÉN kedden 18.00 órakor reformá-
ciói istentiszteletet tartunk a tordasi evangélikus 
templomban.

Temetői alkalmak NOVEMBER 1-ÉN: Tordason 
16.00 órakor, Gyúrón 17.00 órakor.

Közreműködnek a gyülekezet felnőtt és 
gyermek kórusai, hangszeres zenészei. 
Igét hirdet Dombi Ferenc baracskai  
református lelkész.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

December 17-én vasárnap
tordas-gyúrói egyházközségünkbe 

látogat, és az istentiszteleteken  
igét hirdet

SZEMEREI JÁNOS 
PÜSPÖK

abból az alkalomból, hogy 30 éve te-
lepüléseinken kezdte meg lelkészi 
szolgálatát.

Az alkalmat követően délután 15.00 
órától a gyúrói gyülekezeti terem-
ben szeretetvendégséget tartunk.

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRUNK!

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

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

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

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

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

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

Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft

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

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megje-
lenés 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.

ZENÉS 
ÁHÍTAT

2017. november 26-án 
vasárnap 16.00 órakor 
a gyúrói evangélikus 
templomban.
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TENISZ

XX. TORDAS KUPA – 
20 EGYÉNI INDULÓVAL
2017. szeptember 30.

Jubileumi versenyéhez érkezett el a TORDAS KUPA. A Fejér 
megyén túl is ismert teniszverseny két évtizede debütált 
1997. augusztus 23-án. A verseny népszerűsége, ismertsége 
rendszeresen összehozza a környék amatőr teniszezőit, de 
ellátogatnak távolabbi régiókból is teniszkedvelő barátaink. 
Számos kiváló teniszjátékos vesz részt versenyünkön visz-
szatérő jelleggel, akik megyei, OB III. szinten rendszeresen 
játszanak. Az idén sem volt ez másképp.

Csípős hideg reggel köszöntötte a hagyományos szezon-
záró versenyünkre érkező amatőr teniszezőket. Csak lassan 
melegedett fel a levegő, így a pályákat sem kellett már meg-
locsolni. A húsz egyéni induló mellett hat páros nevezett.

Tordasi klubunkat Hernádi Sándor, Tóth Gábor, Nánási 
Dávid, Pántya Berci, Csepeli Boti és Somlói József képviselte.

A megnyitó hagyomány szerinti díjátadással kezdődött. 
Ez évben másodszor rendeztük a MARTON-TORDAS 
bajnoka versenysorozatot a MARTONTENISZ Klubbal 
közösen. A tavasztól őszig tartó versenyek összesített 
pontszámai alapján 2017 MARTON-BAJNOKA Dávid 
Roland, míg TORDAS-BAJNOKA Nánási Dávid lett, így 
az ő nevük is felkerült a tavalyi győztesek, Zoboki Zoltán 
és Hernádi Sándor neve mellé a vándorserlegre.

A serleg átadást követően Fehér Sándor versenybíró 
pályára szólította a játékosokat, annak reményében, 
hogy sikerül sötétedés előtt befejezni a versenyt. A nők-
nél Gőri Bella és Szilágyi Adél rögtön döntőt játszhatott. 
Korábban mindketten versenyszerűen teniszeztek. Szép 
labdameneteket láthatott a közönség, és a végén a Mórról 
érkező marosvásárhelyi születésű Szilágyi Adél bizonyult 
jobbnak, így övé lett a győztesnek járó serleg.

A két hölgy vállalta a játékot az F45+ versenyszámban is. 
A senior korosztályban a 3 hármas csoportban 8 gémig tartó 
körmérkőzések után alakult ki a döntő mezőnye. Itt Vogl 
Bertalan bizonyult a legjobbnak, második lett a martonvá-
sári Dávid Zsolt, harmadikként végzett Hernádi Sándor.

Az F45 alatti korosztályban egy hármas és két négyes 
csoport játékai után alakult ki a döntő mezőnye. Itt is 
8 gémig tartó szett döntött a döntőbe jutást érő első 
helyekről. A vasárnapi döntő körmérkőzéseit a korábbi 
győztesek, Jáger Zoltán (Pálhalma) és Nánási Dávid (Tor-
das), valamint a martonvásári Dávid Roland játszották. 
Mindhárom mérkőzésen nagyon szép labdameneteket 
láthattunk. Energikusabb és taktikus játékkal végül 
Nánási Dávid győzött Jáger Zoltán és Dávid Roland előtt. 
A vigaszág győztese Mari Csaba lett.

Páros versenyen hat pár indult két hármas csoportban. 

A döntőt a martonvásári Dávid Cintia/Dávid Roland test-
vérpár nyerte a Nánási Dávid/Dobák Tamás kettős ellen. 
Végig élvezetes, rengeteg páros röptével tarkított izgal-
mas játékot láthattunk a szombati nap záró mérkőzésén.
Gratulálunk a győzteseknek!

Visszatérve a hagyományokhoz, a múlt századi verse-
nyekhez hasonlóan ismét Tóthné Kati készítette a mar-
hagulyást a klubházban mindenki megelégedettségére. 

A versenybírói teendőkért ismét köszönet illeti Fehér 
Sándort.

A győztesek jutalma a kupák és érmek mellett a sóskúti 
KÖNIG ÉTTEREM és a SUKORÓI BOGLYA CSÁRDA 
két-két fős vacsorameghívása, valamint teniszlabdák 
voltak.

A versenyre felajánlott díjakat a KÖNIG ÉTTEREM 
SÓSKÚT, valamint a sukorói BOGLYA CSÁRDA sport-
szerető tulajdonosai biztosították. A verseny lebonyolítá-
sát támogatta a MEDITAX-TORDAS KFT és a tordasi 
BIO-PATIKA.
Találkozzunk 2018-ban a XXI. Tordas Kupa versenyen!

 � Tóth Gábor

SP
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Sütik Tordasról
Rovatunkba várjuk sütemények, édes tészták recept-
jeit, 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 fény-
képeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, 
vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

SAJTOS MUFFIN

JUDO - CSELGÁNCS

BRONZÉREM AZ  
ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁGON!
Szakosztályunk éremgyűjteménye újabb érmekkel gaz-
dagodott az őszi versenyidőszakban.
Sportolóink eddig három versenyen vettek részt és mind-
három versenyen remekül teljesítettek.

szept. 17. - Tokodaltáró 

szept. 23. - Országos rangsor verseny -  Paks

szept. 30. - Diák A, B Országos Bajnokság - Debrecen
Diák B korcsoport: Tóth Boglárka III. hely

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

Hozzávalók: 
• 50 dkg liszt
• 1 tk porcukor
• 1 tk só
• 1 dl olaj

• 2,5 dkg élesztő
• 1 tojás
• 3 dl tej
• 10 dkg va 
• 10 dkg sajt

Elkészítés: 
Az élesztőt felfuttatjuk a langyos, cukros tejben. A 
lisztet elkeverjük a felfuttatott élesztővel, sóval, tojás-
sal és az olajjal, majd jól összegyúrjuk. 15 percig pihen-
tetjük, addig elkészítjük a tölteléket. A vajat elkeverjük 
a lereszelt sajttal, sózzuk. A megkelt tésztát 12 részre 
osztjuk. A tésztákat 10x20 cm-es téglalapokká nyújt-
juk, aminek a felső részét bevagdossuk. Az alsó részére 
kenjük a tölteléket, majd feltekerjük, és koszorú for-
mára hajtjuk. A tetejét megkenjük tojással és megszór-
juk szezámmaggal. Kikent muffinformában sütjük 180 
fokos előmelegített sütőben.

7 aranyérem
Lővei Dániel
Lővei Vilmos
Könyves Zoltán
Ribi Botond
Tóth Boglárka
Balogh Lili

1 ezüstérem
Tóth Levente

Diák B
Tóth Boglárka III. hely

Diák A
Tóth Levente V. hely
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

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

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

Gyermekorvos  
rendelése

Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga

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

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

Háziorvosi rendelés
Tordas: 

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

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

Gyógyszertár  
nyitvatartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06 22/467-324


