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Teremtőkert hírei
A felnőtt képzésen belül 4
különböző témájú tanfolyamot
szervezünk: foltvarrást, kosár-
fonást, kerámiát és szövést. 
Az itt megtanult technikákkal
hasznos dolgokat tudunk készíteni
a saját otthonainkba, ajándékba,
vagy akár a helyi piacon való meg-
jelenésre is.

(Folytatás a 4. oldalon)

Művészet oktatás hírei
Az első táncórámon nagyon zavar-
ban voltam. A tanítási órákon kívül
semmi tapasztalatom nem volt. Így
folyamatosan a többieket néztem,
csak mosolyogtam rájuk, hogy
„Hahó, nekem nem igazán megy.”.
Persze aztán belejöttem.

(Folytatás a 11. oldalon)

Szobraink nyomában
Pontosságára, lelkiismeretességére
jellemző, hogy a rövid szócikkek
megírása előtt képes napokig ku-
tatni a székesfehérvári és a
fővárosi levéltárakban, hogy új
adatokat, árnyaltabb összefüg-
géseket találjon írásaihoz, és
véletlenül se kerüljön e dolgoza-
tokba még apró pontatlanság sem.

(Folytatás a 11. oldalon)

Február 1én
20.00kor lesz az
Aura Musicale koncert

Február 8
Termelői piac

Február 21
Iskolai farsangi bál

Február 26
Óvodai farsangi bál

Február 27
Szív Klub

Prog ramok

“Nincs nagyság ott, ahol

nincs egyszerűség,

jóság és igazság.”

(Lev Tolsztoj)

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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Kedves Tordasiak!
Különösen kedvezően kezdődött az idei év, hiszen közel
két hét pihenés előzte meg. Ez alatt volt időnk kikap-
csolódni, testben és lélekben feltöltődni. Szükségünk is
volt erre, hiszen az idei évben is számos feladat vár
megoldásra. A tavalyi változások után idén teljesen áta-
lakul az önkormányzatok gazdálkodása. A vállalkozások,
cégek működéséhez hasonlóvá válik a pénzügyi ter-
vezés, elszámolás és a könyvelés. Ennek megfelelően új
alapokra kell helyezni a már évek óta használt, bevált
kimutatásainkat és teljesen újakat kell készíteni. Mind-
ezt a változó szabályozás miatt csak január elején kezd-
hettük meg, így nagyon kevés idő áll rendelkezésre, hogy
elkészüljön az idei év költségvetése. Az állami támogatá-
sokat továbbra is feladatokra kapjuk, azonban néhány
tevékenységnél kicsit növekednek a központi nor-
matívák, így remélhetően továbbra is stabil működéssel
számolhatunk.
Az idei év kiemelt feladatai a tavaly elnyert pályázatok
megvalósításai lesznek. A Sajnovics tér fejlesztésén, a
sportpályák építésein, az iskola energetikai
korszerűsítésén, a Gesztenye sor melletti sporttér
kialakításán és a hagyományőrző rendezvények meg-
szervezésén kívül még több beadott, el nem bírált pá-
lyázatunk van, melyeknek várjuk az eredményeit.
A kivitelezés megszervezésén kívül komoly feladatot je-
lent a pénzügyi feltételek biztosítása, hiszen a pályáza-
tok többségénél csak utólag, több hónapos késéssel
kapjuk vissza a befektetett pénzünket. Ezért fontos,
hogy bevételeink időben megérkezzenek és a kiadá-
sainkat is csak az előre ütemezett módon használjuk fel.
Az önkormányzatok tavaly év végi adósságkonszolidá-
ciója már nem érintette településünket, hiszen a korábbi
csatornaberuházásból örökölt hitelt 2011-12-ben már
visszafizettük. Reméljük, hogy a jó gazdasági teljesít-
ményünket a beadott kérelmeinknél és a pályázataink
elbírálásánál figyelembe fogják venni.
Ezen kívül több olyan kisebb elképzelésünk is van, mely-
lyel szépíthetjük településünket, jobbá tehetjük

életkörülményeinket. De mindezekhez továbbra is szük-
ségünk van és számítunk is az Önök segítségére. Ha min-
denki csak azt teszi meg, ami a kötelessége, már sokat
léphetünk előre, és lehetünk büszkék, az együtt elért
eredményeinkre.
Az idei év a választások éve lesz, háromszor is
lehetőségünk lesz eldönteni, kire bízzuk a jövőnket.
Kerüljük el az ellenségkeresést, hiszen együtt, egy
irányba, összefogva jóval előrébb juthatunk. Ne hagyjuk
magunkat megtéveszteni, tiszta fejjel, szeretettel a
szívünkben hozzuk meg döntéseinket!

Juhász Csaba polgármester

Tovább épül az óvodai játszóvár

Kihasználva a kedvező időjárást, január 6-án sikerült le-
betonoznunk az óvoda új játszóvára eséscsillapító
burkolatának aljzatát. Ennek megszilárdulása és
kiszáradása után, megfelelő időjárási körülmények es-
etén, már le tudnánk rakni a gumiburkolatot hogy az
óvodások birtokba vegyék az új játszóeszközt. Reméljük,
hogy ez mihamarabb be is következik!

Juhász Csaba polgármester

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselők részvételei a testületi üléseken



Gyermeksarok a Községházán
Többször előfordul, hogy a szülők, nagyszülők kisgyer-
mekkel jönnek be a hivatalba ügyet intézni. A kicsik
számára a papírok kitöltögetése unalmas, semmi
érdekes nincs benne. A várakozás megkönnyítése
érdekében az előtérben kialakítottunk egy gyermek-
sarkot pici asztallal, székkel, színezővel, színes
ceruzákkal, játékokkal, színes újságokkal. Reményeink
szerint ezzel hozzá tudunk járulni a zökkenőmentesebb
ügyintézéshez. 

A Községháza dolgozói
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Tordas Községért Közalapítvány adószáma: 18499986-1-07
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Téli közfoglalkoztatás Tordason
A Kormány 2013. október 15-én döntött a téli átmeneti
közfoglalkoztatás 8 órában történő megvalósítása felől,
mely 2013. november 1-től – 2014. április 30-ig tart.
A közfoglalkoztatási bér (8 órás) Bruttó: 75.500Ft, mely
nettó: 49.453Ft-ot jelent.
Községünk erre az időszakra  4.456.036Ft támogatáshoz
juthat. A munkabér és járulékait 100%-ban megtérítik. 
Ez alatt az idő alatt  Tordasról képzésben vehet részt 7
fő, mezőgazdasági munkás, motorfűrész-kezelő  illetve
alapkompetencia tanfolyamokon.  4 hónap képzésben
és 2 hónap munkában töltött idő teszi ki a féléves
munkaviszonyt.
További 2 főt alkalmazhatunk 2013. december 1.- 2014.
április 30. között csak munkára, illetve 1 főt 2014. már-
cius 1.- 2014. április 30.-ig.

Csizmarikné Katona Éva

Decemberi ajándékok
Az önkormányzatunk idei évi gazdálkodása már
lehetővé tette, hogy felelevenítsünk régi, karácsony
előtti hagyományokat. Ennek keretében december 6-án
több, mint 350, 14 év alatti gyermek örülhetett a
mikulás csomagjának. A karácsony előtti napokban
pedig 175 idős, vagy egyedülálló kapott egy kis segít-
séget, figyelmet az ünnepre. Köszönöm a hivatal dolgo-
zóinak a munkáját, akik segítettek beszerezni és
összeállítani az ajándékokat.

Juhász Csaba polgármester

A Magyar Nemzeti Galéria
restaurátoraként ment
nyugdíjba. Mindent tud
azokról az anyagokról, a-
mivel egy szobrász csak
találkozhat a teremtés so-
rán. Nagy Miklóssal az öccse
böszörményi házában ta-
lálkoztam újra a napokban.

Összefutunk mi ritkán egy-egy helyi kiállításon, ám ala-
posabb beszélgetésre hosszabb ideje most volt
lehetőség. Miklós a böszörményi tanyavilágban szü-
letett, ahogy akkor dukált, sokan voltak testvérek.
A gyermek- és ifjúkor tisztes szegénysége megtanította
a szerény életre, és arra, ha lehetőséged adódik, add a
felesleget annak, aki jobban rá van szorulva. Ha hazajön,
Marci testvérénél ver tanyát, innen látogatja meg a többi
testvérét, jutottak Böszörményen kívülre is, igaz a
megyén belül. Amikor sógornője szóba hozza, hogy
lányuk egyetemi tanulmányait Miklós támogatta, s erről
kérdezem a szobrászt, bizony nem akar ő erről semmit
mondani, mert amit szívből ad az ember, annak felem-
legetése nemigen helyénvaló. Így gondolja Miklós is, és
inkább választott lakóhelye, a fővárostól harminc kilo-
méterre található Fejér megyei Tordas művészeti és
építészeti emlékeiről folytatott kutatásairól beszél.
A helyi újságban jelennek meg ezek az írások. Pon-
tosságára, lelkiismeretességére jellemző, hogy a rövid
szócikkek megírása előtt képes napokig kutatni a
székesfehérvári és a fővárosi levéltárakban, hogy új ada-
tokat, árnyaltabb összefüggéseket találjon írásaihoz, és
véletlenül se kerüljön e dolgozatokba még apró pontat-
lanság sem.
Amikor évekkel ezelőtt megkért, hogy nyissam meg
böszörményi tárlatát, örömmel vállaltam. azért is
beszéltem szívesen érmeiről, kisplasztikáiról, gra-
fikáiról, mert mindegyikből a szakmai alázat, a biztos
technikai és anyagismeret párosult a nosztalgikusan
megidézett, múltba veszett gyermekkor hangulatával.
Nagy Miklós inkább befelé forduló, (kicsit nagyot hall),
az önadminisztrációtól irtózó művész. Szeretném, ha
szülővárosa köztéri szobor ké-szítésére kérné fel
egyszer, látván a Tordason 1773-ban született csillagász
és nyelvész, Sajnovics János alakját megidéző nagyszerű
köztéri munkáját. A szobrász nemrég töltötte be het-
venedik születésnapját. Kívánok neki még további
boldog alkotó éveket.

Tarczy Péter
Megjelent: Szabadhajdú hetilapban

SZOBRAINK NYOMÁBAN
Az anyag alázatos megmunkálója

Ebösszeírás
Tordas Község Önkormányzata – az állatok

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §-a alapján –

ebösszeírást végez a településen.
Kérjük az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az

újsághoz mellékelt kérdőívet ebenként kitölteni
szíveskedjenek, s legkésőbb 2014. február 28-ig jut-

tassák el levélben az Önkormányzathoz
(2463 Tordas, Szabadság út 87.), 

vagy személyesen adják le a Községházán. 
További ebösszeíró adatlapok a Községházán
beszerezhetőek, vagy a település honlapjáról

(www.tordas.hu) is letölthető.

Az összeírásban való részvétel kötelező, a
kötelezettség elmulasztója 30.000 Ft-os

állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Együttműködésüket köszönjük.

Tordas Község Önkormányzata
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Kedves Olvasók!
Az idei első könyvtári hírekben
szeretném megköszönni, hogy az
elmúlt évben ismét sokan keresték
fel a könyvtárat, öröm számomra,
hogy a beiratkozott olvasók és új
olvasók száma évről évre több. 

A könyvesboltok, kiadók kínálatából
– az olvasói igények figyelem-
bevételével – megvásárolhattuk a
legújabb, legkeresettebb kiad-
ványokat. 
A könyvállomány számos ajándék-
kötettel is gyarapodott. Ezek
folyamatosan kerülnek feldolgo-
zásra, és lesznek kölcsönözhetőek.
Köszönet érte a felajánlóknak!
Szeretném újra felhívni a kedves
Olvasók figyelmét a könyvtárközi
kölcsönzésre (a megyei könyvtár ál-
lományából, illetve az Országos
Dokumentum-ellátó Rendszeren
belül), mert ezt tavaly kevesebben
vették igénybe. Az így kölcsönzött
könyvek általában 5 munkanapon
belül megérkeznek, érdemes ezzel a

lehetőséggel is élni.
Az ajánlóban egy gyermekkönyvet
mutatnék be, Tejbegríz: finom iro-
dalom gyerekeknek és felnőtteknek
címmel. Ebbe a tejbegrízbe ínyenc
irodalmi műveket (többek között
Böszörményi Gyulától, Grecsó
Krisztiántól, Lackfi Jánostól, Lugosi
Viktóriától, Parti Nagy Lajostól,
Varró Dánieltől) válogatott a
szerkesztő, mindezeket pedig iro-
dalom ihlette ételköltemények
egészítik ki Mautner Zsófia recept-
jeivel. A szövegek nemcsak műfaj-
ukban, de az olvasók életkorát
tekintve is változatosak, így
fagyigombócokkal jelölték, melyik
korosztálynak ajánlják az egyes
műveket.

KÖNYVTÁRI

HÍREK

Mindenek előtt szeretnénk a

Teremtőkert vezetőjének és tag-

jainak köszönetet mondani az

iskolánknak készített gyönyörű ko-

szorúért,  amely hangulatossá és ün-

nepivé tette gyertyagyújtásainkat.

Véget ért a szünidő, ismét megkez-

dődött a szorgalmas munka isko-

lánkban.

Január 13 – 17-e között sikeresen

lezajlottak a művészeti iskola vizs-

gái. Mindenki megfeszített munkát

végez, hogy a félévet sikeresen zár-

juk.  A félév január 17-én zárul, a

gyerekek január 24-én kapják

kézhez a félévi értesítéseket. 

A 8. osztályosok január 18-án írják

meg a központi felvételi feladat-

lapokat, melyhez

sok sikert kívánunk

nekik.

Az új évben ren-

geteg tennivaló vár

ránk. A legközelebbi

programjainkról

szeretném az újság

olvasóit tájékoz-

tatni.

Január 22-én a Magyar Kultúra

Napja tiszteletére megemlékezést

tartunk az iskola aulájában.

Ezen a napon kerül megrendezésre

iskolánkban a területi Népdalének-

lési Verseny.

Január 27-28-án tartjuk a félévi

szülői értekez-leteket.

A hónap utolsó hetében a 3. és 4.

osztályosokat iskolai helyesírási

versenyre várjuk.

A február is bővelkedik programok-

ban és versenyekben, melyekre

diákjaink lelkesen jelentkeztek.

A művészeti iskola február 3-án

tartja félévi szülői értekezletét.

Néhány diákunk benevezett egy

tehetségkutató matematikai ver-

senyre, melynek első fordulóját

február 3 – 7. között bonyolítjuk le

az iskolában. Évfolyamonként az

első helyezetteket küldhetjük

tovább az országos fordulóra.

Február 13-án kerül sor a Szép Ma-

gyar Beszéd területi versenyére,

melyre már készülnek a korábban

továbbjutott gyerekek.

Február 21-én lesz az iskolai

Farsangi Bál, melynek részleteiről

szülők és diákok további részletes

tájékoztatást kapnak.

Iskolánk tankerületi matematika

versenyt hirdetett 3. 4. és 6. osztá-

lyosoknak, melyen tanulóink is meg-

mérettethetik tudásukat.

A hónap végén február 27-én kerül

sor a Simonyi Zsigmond helyesírási

verseny területi fordulójára.

Tartalmas és programokban bővel-

kedő időszak áll előttünk, melyhez

mindenkinek kitartást és sikereket

kívánunk.

Pók Endréné

alsós munkaközösség vezető

ISKOLAI HÍREK
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Íme egy bárkivel előforduló helyzet,
jellemző mondatokkal – nagyobbak-
nak:

Jeney Zoltán: Miért szeretek
otthon ebédelni (részlet)

Apa szerint a piskóta miatt.
Anya szerint a kóla miatt,
és egyáltalán, kár volt adni.
Nagymama szerint mert habzsolok.

Nagypapa szerint előfordul az ilyen.
Apa szerint igyak egy pohár vizet
kicsike kortyokban.
Anya szerint tartsam fel a kezemet
magasra, és ne vegyek levegőt.
Nagymama szerint nyaljak citromot. 
Nagypapa szerint majd elmúlik,
hagyjátok békén azt a gyereket.

Az új könyvek közül még néhány
cím: 

A 39 kulcs 9. és 10. (befejező)
kötete
Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző
Clare Mulley: A kémnő, aki sokakat
szeretett
Fejős Éva: Nápolyi vakáció

Szeretettel várok ebben az évben is
mindenkit a könyvtárban!

Varga Szabolcsné

„December 13-a, 15 éves a Pillikék néptánccsoport…
Emlékszem mikor elkezdtem táncolni. Harmadik osztá-
lyos voltam, és a barátnőim már mind táncoltak. Sokszor
meséltek arról, hogy merre jártak fellépni, hogy milyen
is ez az egész. 
Az első táncórámon nagyon zavarban voltam. A tanítási
órákon kívül semmi tapasztalatom nem volt. Így folyam-
atosan a többieket néztem, csak  mosolyogtam rájuk,
hogy „Hahó, nekem nem igazán megy.”. Persze aztán
belejöttem. Nem mondom, hogy gyorsan ment és
zökkenőmentesen. A ritmusgyakorlatokkal még mindig
küzdök, de nem vagyok reménytelen eset, csak bizony-
talan. 
Sokszor gondoltam már arra, hogy feladom, hogy nem
szeretem vagy éppen, hogy ez még sem az én világom.
De aztán semmi sem lett belőle, mindig visszahúzott a
szívem. Van valami varázsa, valami, ami rabul ejt ebben
az egészben. Talán a zene, talán a mozgásigény vagy
talán, hogy minden tánc más. Vannak hasonlóak, de
mégis mások. Mindenesetre elmondhatom, hogy: Igen,
számos versenyen jártam már,  számos helyen felléptem
már és számos élményem van, amit a táncnak  köszön-
hetek. És végül is nem bántam meg. Sőt…
December 13-án, egy pénteki napon volt ez a bizonyos
rendezvény, ahol összegyűlt minden egykori és mai pil-
like. Ez a nap nem csak erről szólt, hiszen a Tüzifa
Együttes is ezen a napon ünnepelte megalakulásának 5.
évét. Így nem csak a Pillikék, hanem a Tüzifa is bemu-
tatóval készült. A fő hangsúly ezen a két csoporton volt,
de fellépet még a Gatyamadzag Zenekar, a Tűz Lángja
Zenekar, a Magos Zenekar és ne felejtsük el megemlíteni
Boka Gábor színész, játékmestert, aki az egész ren-
dezvényt lebonyolította. 
A műsort követően táncház volt, ahol legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenki garantáltan jól érezte magát.”

Falusi Csenge

2013. december 13án, Luca napján 
KIEMELT RENDEZVÉNYÜNK VOLT 

A 15 ÉVES TORDASI PILLIKÉK,
AZ 5 ÉVES TÜZIFA ZENEKAR

JUBILEUMI BEMUTATÓ GÁLÁJA,  TÁNCHÁZ 

A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Falusi Csenge a Pillikék „arca” és táncos párja Pápai Áron

Ménes Ágnes iparművész életfa alkotása mely iskolánk jelképe

Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület adószáma: 18500165-1-07



A műsor mottója: 
„Nagy magyar télben picike tüzek,

A lángotokban bízom,

Legyen bár messze pusztán rőzseláng,

Bár bolygófény a síron,

Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok,

Boldog vagyok ha magyar tüzet látok.”

(Reményik Sándor)

A szépen felújított Hangya Művelődési Ház adott otthont

táncosainknak és zenészeinknek, ezen a számunkra

örökre emlékezetes napon.  Kiemelten szeretném

megemlíteni, egyben megköszönni a művelődési ház

dolgozóinak a segítséget, készséges, „mindent” megoldó

hozzáállásukat, személy szerint: Neuvirth Kristófnak,

Mocsonoki Gergelynek, Kunsági Tamásnak és Cseh-

Szombathy Balázsnak.

A résztvevő szereplők létszáma meghaladta a 110 főt. 

Felelős tanárok, szervezők: Németh Ildikó, Cselikovics

Herta, Szabó Szilárd, Fazekasné Domak Anikó, Fersch

Andrea, Kovács Márton, Hegedűs István, Varga Szabolcs-

né, Popelkáné Csizmarik Andrea, Sármásy Zoltánné,

Máli Réka, Pap Andrea, Csernelyné Tengely Ágnes, Varga

Szabolcsné, Horváth Erika, Pók Endréné, Cigány Katalin

akik a több hónapos előkészület után közvetlen

munkájukkal segítették a rendezvény zökkenőmentes

lebonyolítását. 

A szülőket Simonné Bucsi Brigitta fogta össze, kiknek fő

tevékenysége a büfé szervezése, ami kiapadhatatlanul

szolgálta a gyermekeket délutántól késő estig. 

A rendezvényt konferálta Boka Gábor meghívott

előadóművész. Hangneme áthidalta a kis férőhely

okozta problémákat, közvetlensége oldotta a hangula-

tot.

A szereplő gyermekek ajándékban részesültek, Kovács

Erika csodálatos kerámia plakettjét és a Pillikék-Tüzifa

csoportjainkat ábrázoló memóriakártyát vehettek át,

melyet Teszár Tamás tervezett. A meghívókat,

szórólapot, plakátot és a terem díszítését Kása Bíborka

tervezte, ill. a gyakorlatban is az ő keze általi alkotások-

ban gyönyörködtünk.  

Közreműködtek a Pillikék három korcsoportja, Tüzifa

Együttes, Gatyamadzag Zenekar, klasszikus és népi fu-

rulyás, népi énekes szólisták, tanárok, valamint

meghívottak a Magos és a Tűz Lángja zenekarok, Nász-

tor Péter, Szabó Rubinka, Tamás Tímea régi táncos

tanítványaink, Sasvári Bertalan volt zenetanárunk, Vuity

Antal népzenetanár.

17 órától két részes gálaműsort láthattak a nézők,

melyet Kosaras Péter Ákos igazgató úr nyitott meg.

A szünetek evés-ivással teltek s a kisteremben folyam-

atos vetítés folyt az elmúlt évek emlékezetes fel-

lépéseiről, fesztiválokról, kirándulásokról. A műsor után

a meglepetés koncertet a TŰZ LÁNGJA ZENEKAR

műsora adta, kik között régi tanítványainkat Salamon

Somát és Kiss Krisztiánt üdvözöltük. Mindketten ma a

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakának

hallgatói. A táncházban moldvai, gyimesi, széki,

mezőségi muzsika szólt. A gyerekek ereje, táncolási

kedve este 10 óra felé kezdett alábbhagyni. 

A költségeket a fenntartó (KLIK) mellett sok szervezet,

személy támogatta anyagilag és nem számszerűsíthető

munkával, adománnyal: Bábel Alapítvány, Százszorszép

Alapítvány, Tordas Községért Közalapítvány, Tordas

Község Önkormányzata, TÖNCI nyomda (Tönköly

Zoltán), Martonvásári Művészeti Iskola, Gyúrói Iskola,

Laboranovits Petra, Szabó Kata, Kása Kelemen, Dénes

Zoltán, Weinelt László, Turda Sándor  és sokan mások!

Minden segítséget köszönünk a gyermekek nevében.

Mélyen megérintett bennünket, hogy egy őszinte,

értékekkel bíró, élményt adó, több éves munkát

értéknek tekintenek a tordasi szülők, pedagógusok.

Közös összefogással szolgáltuk elsősorban gyermekein-

ket, ezzel maradéktalan élményben lehetett részük és

részünk. Köszönet mindenkinek! 

Tervezett programok, rendezvények a második félévben

2014. január-augusztus:

Január 13-16. Félévi vizsgák, zenéből 62 fő, táncból 61

fő + 10 fő óvodás  

Január 22. a Magyar Kultúra Napján Fejér Megyei

Területi népdal és népzenei verseny rendezése Torda-

son, továbbjutás esetén megyei döntő febr. 27. Sár-

keresztes

Január 30. 18 óra Művészeti iskolás szülői értekezlet

témáink: elmúlt félévi beszámoló, második féléves prog-

ramok, befizetések rendje 

Február 14-24. között VII. Országos Népzenei Tanul-

mányi Verseny területi válogató Székesfehérvár, tovább-

jutás esetén országos döntő Gödöllőn április 4-6.

Március 15.  Nemzeti Ünnep Tordas művelődési ház az

általános iskolával közösen

Március 19-22. SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN! (két pá-

lyázat beadva)
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Két szervezet közötti kulturális kapcsolat meg-

szervezése, a Tordasi Pillikék (Sajnovics János Általános

Iskola és Művészeti Iskola, Tordas) és a Széki Szal-

makalap Gyermek Tánccsoport (Pro Urbe Szék

Alapítvány) között.

Előzetes programok:

I. 

2014. március 19-22. Széki csoport Magyarországi

tartózkodása (20 fő, ellátásuk, szállásuk családoknál)

19. szerda de. Székről érkezők fogadása, du. közös próba

a Pillikékkel a „Figurás” bérlet műsorra, melyben

közreműködnek széki táncosok (téma: Mezőség), szállás

családoknál

20. csütörtök de. iskola látogatása, du. Hagyományok

Házában közös műsor

21. péntek de. vásárlás, kirándulás a környéken, du. in-

dulás Székesfehérvárra, közös mezőségi műsor előadása

a „Táncházban” 

22. szombat de. pihenés, ebéd a családoknál,  du. közös

mezőségi műsor a Hangya Művelődési Házban Torda-

son, ezt követően táncház

23. vasárnap de, visszautazás Székre

II. 

2014. augusztus 17-23. Tordasi csoport

Erdélyben/Széken tartózkodása (28 fő, szállásuk csalá-

doknál)

Ez a látogatás a hagyományosan megrendezendő SZÉKI

TÁNCTÁBOR idejére szólna. A programokat a Pro Urbe

Szék Alapítvány szervezi, ill. a táncos, zenész gyer-

mekek, művészeti iskolában tanulók részt vesznek a

tánctábor programjain. A részvételi díjat csoportos ked-

vezménnyel vehetik igénybe. 

Utazás busszal augusztus 17-én, visszautazás augusztus

24-én.

Március 20. Figurás bérlet sorozat keretében MEZŐSÉGI

műsor 60’ rendezése a Hagyományok Házában, Bu-

dapest résztvevők: 3. néptánc csoport, népi énekesek,

vonósok és az összes pedagógus

Március 22. de. Tehetség nap Tordason Mezőségi műsor

és táncház

Március 29-30.  szombat-vasárnap Országos Táncház-

találkozó Bp. P.L. Sportaréna 

Április „Ürömi Öröm” Néptánc Fesztivál vagy Seregélyesi

néptánc találkozó május. 

Április 30. 17 óra Májusfaállítás Tordason az összes tán-

cos csoport közreműködésével

Május 12. Hangszer és táncbemutató koncertek (Tordas-

Gyúró, iskola-óvoda) válogatott műsor, az iskolában

tanított összes hangszer és a néptánc megjelenítése 

Május 12-16. Év végi vizsgák

Május 26-28. Beiratkozás

Június 7. Tordasi Kulturális Nap (zenészek, táncosok –

válogatás a vizsgából)

Június 14. tanévzáró, ballagás

Augusztus 17-23. Széki tánctábor Pillikék 2-3. csoport-

ból

Augusztus 26-30. XII. Szűcs Béla tánctábor (kisiskolá-

soknak/népi játékok, moldvai táncok/ és senioroknak/

mezőkölpényi táncok), a tordasi művészeti iskolásoknak

ingyenes!

Pótbeiratkozás: szeptember 1-5.

Németh Ildikó

a tordasi művészetoktatás vezetője

Kosztolányi Dezső: Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,

fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülő leányok,

csipkés ruhába állanak a fák.

A hazatérő félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szűzi csendjét,

az ébredő nesz álmos, elhaló.

S az ónszín égből, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,

fehér rózsákként hull alá a hó.

2014. február 1-jén 20 órakor a 
Művelődési Házban

az Aura Musicale kamarazenekar ad
hangversenyt.

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Pingpong bajnokság Tordason
2014 január 11-én került megrendezésre idei első (és
az érdeklődés mértékét figyelembe véve valószínűleg
nem utolsó) asztalitenisz bajnokságunk. A 10 órakor
kezdődő programon  ifjúsági, női, és férfi  kategóriában
valamint párosban lehetett indulni. 
Az egész napos versengés tartogatott igazán komoly
mérkőzéseket is, mindezek mellett pedig ki-ki kedvére
elütögethetett tét nélkül is.
Az eredmények délután négyre születtek meg, az aláb-
biak szerint:
Ifjúsági korosztály: 
I. helyezett:  Cselikovics János
II. helyezett:  Takács Szilárd
III. helyezett:  Szabados Tamás
Női versenyzők:
I. helyezett:  Farsang Erika
II. helyezett:  Korcsog Györgyi
III. helyezett:  Seres Éva
Férfi versenyzők: 
I. helyezett:  Kandikó János
II. helyezett:  Sallai Lajos
III. helyezett:  Szabó Szilvia
Ezúton is sok szeretettel gratulálunk mindenkinek az
elért eredményekhez, valamint szeretném megköszönni
Mocsonoki Gergő kollegámnak, aki kézben tartotta az
egész rendezvényt, minden önkéntes bírónknak,
Halenár Krisztinek valamint a Családi Vegyesboltnak a
nyeremény felajánlásokért.

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

2014. március 8. szombat

Távok:
‐ 300 m
‐ 2 km
‐ 5 km
(Gyalog és futva is teljesíthetők.
Minden résztvevő oklevelet és befutó‐
csomagot kap.)

‐ 10 km
( Férfi és női kategóriában indul a
verseny. Az első három helyezett mind‐
két kategóriában díjazásban részesül.
Minden résztvevő oklevelet és befutó‐
csomagot kap.  )

Nevezési díj (A helyszínen fizetendő.)

‐ 0‐14 év: ingyenes
‐ 14‐18 év: 500 Ft
‐ 18 év felett: 1000 Ft

A regisztrációkat 2014. február 28.
péntekig várjuk a következő email
címre: diakonkormanyzattordas@gmail.com
.
Az e‐mailben a következőknek kell
szerepelnie:

‐ név
‐ kor
‐ táv

A nevezési díjak egészével a
Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákönkor‐
mányzatát támogatják. 

Információ: Máli Réka 06‐30/850‐96‐94
Halenár Krisztina: 06‐30/507‐12‐82 
Horváth Györgyi 06‐20/386‐85‐61

I. JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS 
TORDAS
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Kedves Olvasó!
Az új év új kezdetet, új feladatokat is jelent számunkra.
Vannak teljesen új feladatok, és persze vannak olyanok
is, amelyeket már részben megalapoztunk az elmúlt
évben.
Egyesületünk 2013 nyarán két témában nyújtott be pá-
lyázatot a Völgyvidék Leader Közösséghez: egyrészt esz-
közbeszerzésre, mely a megújult alkotóház bútorzatát
fedezi, másrészt felnőtteknek szóló képzésekre. Hála a
Jóistennek, mindkét pályázatunk nyert. A megvalósítá-
sukra az idei évben kerül sor.
A felnőtt képzésen belül 4 különböző témájú tan-
folyamot szervezünk: foltvarrást, kosárfonást, kerámiát
és szövést. Az uniós forrásból származó támogatás
fedezi a tanfolyamok oktatóinak díjazását – ami jelen e-
setben 4 helyi illetőségű embernek jelent jöve-
delemkiegészítést -, az anyagköltségeket, a képzések
eszközigényét – kerámia égetőkemence, nagy méretű
szövőállványok- részben, valamint némi  marketing költ-
séget. A foltvarrásra és a kosárfonásra az év első felében,
a szövésre és a kerámiára ősztől kerül sor.
Az itt megtanult technikákkal hasznos dolgokat tudunk
készíteni a saját otthonainkba, ajándékba, vagy akár a
helyi piacon való megjelenésre is.
A múlt év során megtapasztaltuk, hogy ezek a kiscso-
portos foglalkozások az önképzés mellett nagyon jó al-
kalmak  a szabadidő közösségben való hasznos, tevé-
keny eltöltésére, beszélgetésre, a közös alkotás örö-
mének élvezetére, az összetartozás élményének megta-
pasztalására. Igazi felüdülést és töltődést jelentett
mindannyiunk számára.
Ha szeretnél mindennek a jónak Te is részese lenni,
hívunk és várunk Téged is kedves olvasó a hamarosan
induló kézműves tanfolyamainkra a Teremtőkertbe!

Botta Veronika

A HÍREI

Teremtőkert Egyesület adószáma: 18144150-1-07
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Az ember számára a legelső,
legbelső kör, melybe a szívünkhöz
legközelebb állók tartoznak. Akikkel
jó együtt lenni, akikre mindig szá-
míthatunk, akiknek mi magunk is
igyekszünk a lehető legtöbbet és
legjobbat megadni. Így érezzük ma-
gunkat teljesnek, egésznek.
Nem csak számunkra, de Isten előtt
is kedves ez a közösség. Látjuk,
egyszülött fiát is egy kicsiny
családba helyezi: egy szerető édes-
anya és egy gondoskodó apa kezébe,

testvérek közé – akikről a Szentírás
lapjain is olvashatunk. Így lesz az
Isten emberré.
Isten a mi figyelmünket is próbálja a
családi kör felé irányítani. Mi min-
dent kell ennek a közösségnek ma
kiállnia! Emberi kapcsolatok, há-
zasságok olyan könnyen tönkre
mennek, szülők és gyermekek.
testvérek egymástól hamar eltá-
volodnak. Isten szava figyelmeztet:
tudatosan figyeljünk és vigyázzunk
családi kapcsolatainkra. Így lesz az

ember emberré.
Mindezen felül még segítséget is ka-
punk, hogy Isten gyermekeiként, az
ő családjába tartozva a legtöbbet,
legjobbat adhatjuk egymásnak. Amit
Istentől kaptunk. Az ő jelenlétének
áldásait, hitet, békességet. Ezzel
épül az ő országa családunkban is.
Így lesz az ember Istené.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Rendszeres alkalmaink
Szerda 17 óra: Bibliakör

Csütörtök 17 óra Házi istentisztelet

Szombat 17 óra: Ifjúsági óra

Vasárnap 9 óra: Gyermekisten-

tisztelet

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519

Mobil: 20/445 6656

E-mail:

gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Családi kör

További információk honlapunkon: www.parokia.hu/lap/gyuro

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Február 2án vasárnap -
Gyertyaszentelő Boldogasszony,
Urunk Bemutatásának ünnepe -
10 órakor a szentmise keretében
gyertyaszentelés
Február 7én első pénteken 18.30-

kor szentmise, előtte 17.30-tól gyón-
tatás
Február 9én vasárnap – a 10
órakor kezdődő szentmise végén
Balázs-áldás
Február 16án vasárnap – a 10
órakor kezdődő mise keretében a
Házaspárok és jegyespárok meg-
áldására kerül sor.

Karácsony előtt a Katolikus Karitász
tordasi csoportja eljutatta szeretet
csomagjait a tordasi rászorulóknak.
Köszönjük mindazoknak, akik a
jótékonysági karitász vásáron vásár-
lásukkal támogatták a szükséget
szenvedőket. Külön köszönetünket
szeretnénk kifejezni azoknak, akik

különböző adományaikkal (pénz-
adomány, tűzifa, gyümölcs, élel-
miszer, ruha) hozzájárultak a
rászoruló családok megajándéko-
zásához.

Rendszeres alkalmaink:

Vasárnaponként 10 órakor

szentmise

Péntekenként 18 órakor

zsolozs-ma

Programjainkról részletes
információ található

honlapunkon:
www.tordasrk.hu
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„De nekem olyan jó Isten közel-
sége!”73. Zsoltár 28. vers

„Jó neki!” - Gondolhatnánk az öreg
zsoltáríróról. Rég letűnt korok em-
bere ő, aki élete során nem szem-
besült olyan kihívásokkal és
összetett feladatokkal, mint mi. Az
eltelt évezredek alatt a tudomány
fejlődése nyomán ismeretünk
határai összehasonlíthatatlanul
nagyobb területet ölelnek fel, mint
az ő idejében. Ahol azelőtt ter-
mészetfölötti erőket, az „ismeret-
lent” gyanították, ma már kikutatott
természeti jelenségeket ismerünk.
Bármennyire is eligazodunk a világ-
ban, tájékozottak vagyunk a tu-
domány különböző területein,
ismerünk távoli országokat – a min-
dennapi kapcsolatainkban sokszor
elveszettnek érezzük magunkat –
így a hitünkben is. Sokan keresik, de
nem találják azt a „belső szobát” az
életükben, ahol csendet és meg-
nyugvást, bűnbocsánatot és meg-
újulást találnának Isten jelen-
létében. 
„Nekem olyan jó Isten közelsége!” -
Erre az évre ez az ige adatott bíz-
tatásul. A kezdődő év során, a tiszta
örömökben, a vigaszra találó szo-
morúságban, családunkban, bará-
taink mellett, sikerekben és ku-
darcokban, megbocsátásban és
újrakezdésben, a természet cso-

dáiban, gyülekezetünkben, a bibliai
igékben és életünk minden
területén igyekezzünk rátalálni
Isten jelenlétére. Mert neked is jó
lenne Isten közelsége...

Süller Zsolt

Év elején egy országos egyházi ese-
ményre szeretnénk felhívni fi-
gyelmüket, így az érdeklődők már
most bejegyezhetik a naptárba:
Soltvadkerten 2014. július 16-20.
között kerül megrendezésre a 10.
Szélrózsa Országos Evangélikus
Ifjúsági Találkozó, melynek mottója:
Szárnyalj!
„De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a
sasok…” Ézs 40,31a

További információ:
www.szelrozsatalalkozo.hu

Adventi visszatekintés
Kórusunk Advent első napjaiban egy
fagyos, de szikrázóan napsütéses és
havas szombat reggelen adott kará-
csonyi koncertet a piactéren.
Köszönjük azoknak, akik hosszabb-
rövidebb időre megálltak és
meghallgattak minket. Kórusunk
számára igazi örömzenélés volt ez,

megalapozta Karácsony-várásunk
hangulatát.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
azoknak a Testvéreknek, akik az ad-
venti vásár lebonyolításában részt
vettek. Nagyon sok egyéni felajánlás
érkezett: rengeteg finom apró-
sütemény készült a mézeskalács tál-

hoz (ami egyébként a leg-
kelendőbbnek bizonyult az idén), de
kaptunk szép számmal csodálatos
horgolt karácsonyfadíszeket, terí-
tőket, a megvásárolható portékák
között volt aszalt alma, dió és egyéb
finomság is. Köszönjük az árusítás-
ban résztvevők munkáját és igye-
kezetét. A vásár teljes bevételét a
templom felújítására fordítjuk.

Fényképes és video beszámoló a
koncertről, a vásárról és a szen-

testei istentiszteletről
honlapunkon: http:

//www.tordas-gyuro.blogspot.hu

Kokaveczné Árvai Erika

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

SZÍV KLUB

Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot indí

tunk havi rendszerességgel,
ahova kortól és betegségtől
függetlenül  várunk minden

érdeklődőt.

Helyszín : Művelődési Ház, Tordas

Rendszeres alkalmaink: minden
hónap negyedik csütörtökén

Időpont: 2014.02.27e 14.00 óra

Dr.Harbula Ildikó
Dr.Kertész Tamás
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Kiosztották
a Fejér megye
“Jó tanulója 
Jó sportolója” címeket

A SPORTEGYESÜLET HÍREI

Judo  Cselgáncs

2013.december 17-én a Fejér Megyei Diáksport
Egyesület rendezvényén a „Jó tanuló - Jó sportoló, címet
vehették át a megye általános- és középiskolásai közül
azok, akik mind a sportban, mind a tanulásban
kiemelkedőt nyújtottak, kimagaslóan szerepeltek az
országos és nemzetközi versenyeken.
A Díjkiosztó ünnepséget a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dísztermében tartották. 
Jacó Jenő úr, a Fejér Megyei Diáksport Egyesület Elnöke
nyitó beszédében méltatta a kitüntetetteket ugyanakkor
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ezeket a fiatalokat
jutalmazni kell és példaként kell állítani társaik elé.
Ez a rangos esemény számunkra is örömteli volt ugyanis
szakosztályunk sportolója Kleman Noémi, kiváló ered-
ményeinek köszönhetően bekerült azon 21 kitüntetett
diák közé akik elnyerték a Fejér megye „Jó tanulója – Jó
sportolója” címet, ezzel együtt egy emlékplakettet, ok-
levelet és egy kis jelképes karácsonyi figurát vihetett
haza.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Kalamár Domokos testnevelő/edző

A nyáron történt változásoknak köszönhetően nem csak
a felnőtt csapatunk szárnyalt, hanem az utánpótlásunk
is fejlődésnek indult. Sok új gyermek csatlakozott hoz-
zánk és hála az új edzők (Németh József, Farkas Zsolt,
Fazekas Attila) munkájának nagyon élvezték ezt a
félévet. 
Külön öröm számunkra, hogy 13 óvodás gyermek is ker-
geti már a labdát tordasi színekben. 4 hónap alatt 13
tornán vettünk részt különböző korosztályainkkal (U7,
U9, U11, U13), melyeken rengeteg új élménnyel és
tapasztalattal gazdagodtak a gyermekek, és nem utolsó-
sorban nagyszerű csapatokkal találkozhattunk és
mérhettük össze tudásunkat. Elindítottuk az Intézményi
Bozsik Programunkat, aminek köszönhetően az iskola
70.000 Ft-ért, az óvoda pedig 50.000 Ft-ért vásárolha-
tott sporteszközt. A jó szereplésünknek köszönhetően
már most sok megkeresést kapunk különböző tornákra,
ezeknek próbálunk eleget tenni a jövőben is. 
Köszönjük a szülők segítségét, akik sokat segítettek az
utaztatásban és nagyszerű szurkoló tábort alkottak min-
den egyes tornán. És köszönjük a gyerekeknek a
nagyszerű hozzáállásukat, a kitartásukat és a
lelkesedésüket, ami mindvégig jellemezte őket! Ha bárki
csatlakozni szeretne hozzánk, Farkas Zsolt utánpótlás
edzőnél megteheti.
Elérhetősége: 06309047491  Hajrá Tordas!

Labdarúgás

Sikeres félév az utánpótlásban is!

Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-1-07



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A téli sportbalesetek elkerülése érdekében 
Az enyhe téli időjárás ellenére az előttünk álló téli hó
napokban sokan tervezhetnek utazást külföldi síparadi
csomokba, hogy ott a szabadságukat aktív pihenéssel
töltsék el. Reméljük, néhány hasznos tanáccsal tudunk
segíteni abban, hogy a külföldön töltött üdülés valóban
pihenéssel teljen. 

 Utazás előtt célszerű tájékozódni a célországban hatá
lyos közlekedési szabályokról (pl. hólánc használatára
vonatkozó szabályok), valamint érdemes előre megis
merni a célországban található magyar külképviseleti
szervek elérhetőségét, hogy baj esetén tudjuk, kihez kell
fordulni. 
 Néhány ország sípályáin kötelező a 15 éven aluliak
számára a bukósisak viselése! 
 A téli sporteszközökkel nagy sebességet lehet elérni, a
hatalmas ütközési energia miatt még a megfelelő
védőeszközök használata mellett is az életet jelentősen
veszélyeztető sérülések következhetnek be, esetenként a
balesetek halálos kimenetelűek is lehetnek. Mindig
viseljék az ajánlott védőfelszereléseket! 

Külföldi tartózkodásuk ideje alatt fokozottan figyeljenek
okmányaikra, azokat senkinek át/oda ne adják! 

Sportolás alkalmával is tartsák be az alapvető szabá
lyokat: 
 Csak kifogástalan állapotú sporteszközöket használ
janak. 
 Legyenek körültekintőek és elővigyázatosak, a helyszínt
alaposan mérjék fel és a megfelelő bemelegítés után in
duljanak neki a sí, vagy szánkópályának. 
 Csak tiszta látási viszonyok között keressék fel a sípá
lyákat. 
 Alkoholfogyasztás után, fáradtan ne kezdjenek el síelni,
korcsolyázni, mert nem tudnak megfelelően figyelni
magukra és a többi sportolóra sem. 
 A magas hegyekben, a hófedte lankák közt hasonlóan
erős lehet a napsütés, mint nyáron. Ezért a szabadon levő
arcot speciális fényvédő arckrémmel kell bekenni. Az erős
fény a hóról visszaverődve nem csak a felnőttek, de a
velük sportoló gyermekek szemét is zavarhatja, érdemes
megfelelő napszemüveget, vagy sí szemüveget besze
rezni. 
 Jeges útviszonyok esetén járjanak a füvön, földes talajon,
vagy más nem teljesen sima felületen, lehetőség szerint
a járda mellett. 

A korcsolyázás veszélyei 
 Természetes vizeink közül sportolási célra csak és
kizárólag az álló vizek alkalmasak, befagyott folyóvizekre,
bányatavakra, csatornákra rámenni mindig komoly ve
szélyt jelent, mivel a jégréteg alatti vízmozgás
kiszámíthatatlanná teszi a jég vastagságát, a beszakadt

testek mozgását. Néhány egyszerű szabály betartásával
befagyott tavaink jégfelszíne azonban kiválóan alkalmas
korcsolyázásra, fakutyázásra és jégkorongozásra. 
 Soha ne tekintsék biztonságosnak a jeget, ha arról nem
győződtek meg! 
 Csak olyan partszakaszoknál merészkedjenek a jégre,
ahol táblával vagy egyéb módon jelzik, hogy biztonságos
a sportolás. 
 Korcsolyázáskor általában a jégen lévő, vagy abba
befagyott – nem ritkán viccből, szórakozásból odadobált
–  tárgyak okoznak az óvatlan sportolóknak kellemetlen
séget. 
 Problémát jelenthet az is, ha a zsúfolt jégpályán másik
korcsolyázó véletlenül rásiklik a kezünkre, ilyenkor az éles
korcsolya komoly sérülést okozhat. Ennek elkerülésére
viseljenek vastag, erős orkán anyagból készült síkesztyűt. 

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Tisztelt Lakosság!

2014‐ben is SZERDÁNKÉNT lesz a
szemétszállítás

Kérjük, hogy a hulladékát a szállítási
napokon reggel 7:00‐ig szíveskedjen az

ingatlan elé kihelyezni.

Szelektív hulladékgyűjtés
(műanyag és papír hulladék ingatlan

elől történő elszállítása)
minden hónap negyedik péntekjén

esedékes:

február 28.
március 28.
április 25.

Hamu, salak elszállításának
időpontjai 2014‐ben:

február 22.
március 22.

Bábel Alapítvány
adószáma: 18486874-1-07
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Házi vulkán készítése

Ez a kísérlet garantált siker!
A srácok órákig csinálnák, csak
bírjuk a hozzávalókkal!
Mi is kell hozzá? A vulkán hegy-
hez: papír és cellux vagy gyurma
(lehet só-liszt gyurma is), festék,
nagy tálca amire rakjuk, be-
főttesüveg vagy műanyag palack.
A lávához: ecet, szódabikarbóna,
étel színezék vagy ketchup, valaki
még mosogatószert is ajánl, mi
ezt kihagytuk.

A papírt fesd be úgy, hogy egy
vulkán hegy oldalának nézzen ki
(az is jó, ha csak simán barnára
befestitek). Ragasszátok rá a
befőttesüvegre úgy, hogy kúp
szerű alakot öltsön, mint egy

vulkánhegy. Mi a papír közepén
vágtunk egy lyukat a befőttes-
üveg száját körberajzolva, és így
ragasztottuk rá. Gyurmával is

megalkodhatod a hegyet, ekkor
kell kicsit várni, hogy száradjon.
Ezután jön a láva: Tegyél két-
három evőkanál szódabikar-
bónát a befőttesüvegbe. Keverd
el ételszínezékkel, vagy ketchup-
pal. Nálunk egy idő után a
színezés elmaradt, enélkül is szu-
per szórakozásnak bizonyult a
láva.
Most jön a "durranás" :-)   Önts
kb. fél-egy deciliter ecetet a
befőttesüvegbe, a láva elindul
kifelé és szépen lefolyik a hegy
oldalán. Érdemes az ecetet
adagokba önteni egy kancsóba,
vagy kis kiöntőbe, egyébként túl
hamar elfogy :-)

Biztonsági figyelmeztetés: Csak
szülői felügyelettel végezzétek a

kísérletet! Érdemes védőszemü-
veget és védőkesztyűt is hasz-
nálni.  Forrás: www.okosjatek.hu

Osváth Erzsébet: Sül a fánk

Serceg a zsír,
sül a fánk.

Fényessárga serpenyőből
ragyog ránk.

Illatozik,
nő, dagad,

az orrunkat csiklandozó
jó falat.

Már a tálona sok fánk,
Fehér cukorfelhő alól

nevet ránk.

Ránk nevet
és integet.

Itt a farsang, vidám farsang,
gyerekek.

Programajánló:

GYEREKOLDAL

BOGYÓ ÉS BABÓCA
BÁBKIÁLLÍTÁS

A MILLENÁRISON

január 19. vasárnap –
február 02. vasárnap 

MILLENÁRIS TEÁTRUM,
PIROS-FEKETE GALÉRIA

11.00–19.00
Közel másfél év vándorút után
visszatér a Millenárisra Bartos

Erika nagysikerű Bogyó és
Babóca bábkönyvének kiál-

lítása.

Az elmúlt időszakban a bábok
jártak Esztergomban, Pécsett,
Szegeden, Szolnokon, Széke-
lyudvarhelyen, Gödöllőn, és

most újra a Millenárisba
érkeztek. 

Nyitva tartás: Hétfőtől vasár-
napig: 11.00-19.00

A belépés díjtalan!



Ercsi központi háziorvosi
ügyelet:

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel: 25/492-021

Hétköznap 16:00 – 8:00 között,
valamint hétvégéken és

ünnepnapokon 24 órás szolgálat

Fogorvos:

Dr. Boér Judit
Martonvásár, Budai út 27.

Tel: 22/460-334
Hétfő: 7 – 13 óra
Kedd: 13 - 19 óra

Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13 – 19 óra

Péntek: 7 – 13 óra

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 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: 06 30/312-76-72

Gyermekorvos: (Martonvásár)

06 22/460-637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár:

Martonvásár: 06 22/460-019

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22/460-007;

06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

30/81-95-607

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80/203-895

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

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:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324
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AUTOSULI
/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.

13-0309-07/

„A” „B” „C” „E” 
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás   
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /

Vezetés .:  Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint 

Fizetés.:Több részletben / E-mail.:autosuli@citromail.hu /
Mobil.:06309/11-20-79 / Pál Péter / 


