
25 éves az iskola
Tisztelettel kérünk itt az újság
hasábjain, a facebook oldal zárt
közösségében „TORDASI ÖREG-
DIÁKOK” elnevezéssel minden volt
diákunkat, tanítványunkat, valaha
itt tanító kollégánkat, tiszteljék
meg a rendezvényt, illetve már az
előkészületeket is azzal, hogy csat-
lakoznak a közösséghez. A felhívás-
nak megfelelően birtokukban lévő
fotókkal, tablóképekkel, emlékek-
kel oly módon támogatják a ren-
dezvényt, hogy rövid felhasználás
erejéig megosztják, elhozzák, köz-
kinccsé teszik. Az összegyűlt
anyagból kiállítást szeretnénk ren-
dezni. Természetesen nagy sze-
retettel várunk mindenkit április
29-én a művelődési házban a 25
éves évforduló GÁLAMŰSORÁN.

(Folytatás: 4. oldalon)

Teremtőkert hírei
A Tordasi Pillikék „Szép fársáng”
című álorcás alakoskodó játékával
indult az este, majd Dénes Zoltán,
falunkbeli operatőr Mohai tikve-
rőzést bemutató kisfilmjét vetítette

nekünk, és mezőkölpényi dalokat
tanultunk Enyedi Ágival, csujogat-
tunk Domak Anikóval.  Németh
Ildikó és Szabó Sziszi fáradhatat-
lanul tanított bennünket táncolni
egész este, hogy minél többen
megérezhessük a tánc felszabadító
és összetartó erejét

(Folytatás: 6.  oldalon)

A falu élete
A házak nem ilyen modernek
voltak, mi is ’70-ben építettünk új
házat, anyáéké száz éves már,
voltak szegény házak. Más volt a
világ, nem az volt, mint ma, hogy ha
neked van, nekem is legyen, ha
adósságra is, de legyen meg. Nem
volt ez a hajsza.  Az első házunknál
közös udvar volt, itt fent volt egy
darabig tehenünk, lovunk nem
volt, disznók voltak, libák, kacsák is
voltak, tyúkok is. Hogy mindig
legyen valami. De nem volt hűtő.
Töpörtyűt, mindent, amit meg-
sütöttünk zsírt, abba leöntöttük.
Mindjárt azonnal nem tudtuk
megenni, amik készültek. Arra em-
lékszem, hogy az ágy alatt volt,
talán le volt sózva a sonka.

(Folytatás: 10. oldalon)
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“Nem arról van szó, hogy az élet nem lenne tele csodákkal.

Sokkal többről: az élet csodálatos, és aki megszűnik ezt

magától értetődőnek venni, rögtön meg is látja.”

(Anthony de Mello)

Március 7. Termelői Piac

Március 13. Megemlékezés már-

cius 15-re

Március 14. Tordasi Táncházak 2

Március 28. Ferenczi György és a

Rackajam

P r o g r a m o k

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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Kedves Tordasiak!
A csapadékos, főleg esős január elmúltával a nap sugarai
már előcsalogatták az első virágok hajtásait. Hajlamosak
vagyunk azt gondolni és reméljük is, hogy vége a télnek
és lassan megérkezik a korai tavasz. Pedig az elmúlt
évek időjárásait nézve ez még korántsem biztos. Minde-
nesetre igyekszünk kihasználni a kedvező lehetőséget,
szépen haladnak a beruházásaink. Befejeződött a régi
temető kitisztítása, sok régi sír került napvilágra.
Érdemes körbejárni, őseinket keresni és így egy kicsit
részesei lehetünk településünk múltjának. Már csak egy
kerítést építünk a parkoló felől, hogy innen is védve
legyen a terület.
Az iskolában az alsó szinteken folyik a festés, a
tetőtérben pedig a hőszigetelés és a gipszkarton
burkolás. Közben elkészült a fűtés, a víz-csatorna és a
villanyszerelés. 
A képviselő-testület január végén 283 millió Ft-os
főösszeggel elfogadta a település 2015. évi költ-
ségvetését. Ebben a stabil működés mellett kisebb
beruházásokra, fejlesztésekre is jutott forrás. Így ter-
veink között szerepel a Kölcsey és a Gárdonyi u.

felújítása, járdák újrarakása, az iskola-óvoda parkoló
mellett új, szélesebb járda építése kandeláberes
közvilágítással. Kisebb összeget terveztünk a játszóterek
felújítására, a kisebbek által használt eszközök beszer-
zésére, a művelődési ház kerítésének megépítésére, az
új védőnői helyiségek kialakítására, az urnafalak foly-
tatására és a ravatalozó elé egy előtető építésére. Ter-
mészetesen mindezek megvalósítása továbbra is függ a
költségvetés teljesülésétől, vagyis mindannyiunktól.
Ehhez kérjük továbbra is a segítségüket és a köte-
lességeik teljesítését, hiszen csak így, együtt juthatunk
előbbre. 
Az év elejei farsang után következő nagyböjt időszaka
legyen alkalmas arra, hogy ismét átgondoljuk életünket,
terveinket. Változtassunk úgy, hogy örömet okozzunk
másoknak, a környezetünknek!

Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. évtől kezdődően
egyszeri alkalommal - február hónapban - kerülnek
kipostázásra az adóértesítők és a befizetésekhez szük-
séges postautalványok. 

Az értesítőn feltüntetésre kerülnek a 2015. I. félévi adó
összege, melynek fizetési határideje 2015. március 15-
e, illetve a 2015. II. félévi adó összege is, melynek fizetési
határideje 2015. szeptember 15-e lesz. 
Az értesítés tartalmazza továbbá az Önök esetleges hát-

ralékait, túlfizetéseit és a késedelmes befizetés esetén
felszámított késedelmi pótlékot.
A befizetéshez szükséges postautalványokat adóne-
menként külön-külön, mindkét félévre előre mel-
lékeljük. Kérjük tehát, hogy a II. félévi adó befizetéséhez
szükséges csekkeket gondosan őrizzék meg a fizetési
határidőig. Az esetlegesen elrontott vagy elveszített
csekk pótlására a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfo-
gadási időben lesz lehetőségük.

Tisztelt Adózók!

Tordas Községért Közalapítvány adószáma:18499986107



a tordasi önkormányzat lapja 2015. Március                                              tordasi kisbíró

3

Tordas Község képviselőtestülete 2015. január 17
én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:
• elfogadta a közművelődésről szóló 2014. évi beszá-
molót
• módosította, majd elfogadta Tordas Község Önkor-
mányzatának 2015. évi költségvetését
• hozzájárult, hogy a Teremtőkert Egyesület pályázatot
nyújtson be a Tordas, Petőfi u. 6. szám alatti ingatlanra
a MOL Zöldövezeti Programján elnyerhető támogatásra
• nem járult hozzá a Teremtőkert Egyesület, az Önkor-
mányzat 92-es helyrajzi számú ingatlanában való tulaj-
donszerzéséhez 

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Kerékpárutas pályá-
zatunk keretében egy
John Deere X540-es
traktort vásároltunk a
Tordas-Gyúró kerék-
párút karbantartására.
A tervezettnél nagyobb
teljesítményű és több
kiegészítővel felszerelt
traktor fogja szolgálni a
kerékpárúton a fűnyírást, hóeltakarítást, lombbegyűjtést
és egyéb karbantartási munkákat. A 24 lóerős, 500
literes fűgyűjtővel, 120 cm széles hótolólappal és
seprőkefével, fűkaszával és pótkocsival rendelkező trak-
tor a falu más részein is majd besegíthet a munkákba.

Újabb traktor a falu szépüléséért!

A csekkek kitöltésekor kérem, körültekintően járjanak
el, mert sok esetben az adó összege nem a megfelelő
adófolyószámlára kerül befizetésre, ezáltal hátralék
keletkezik valamely adószámlán, mely után automatiku-
san késedelmi pótlék képződik. 

Amennyiben adófizetési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, úgy tartozásaik beszedése érdekében az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 150. §-a alapján
kezdeményezem a végrehajtási eljárást a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalnál, melynek költségei a hátralékosokat
terhelik. 

Köszönjük, hogy idén is a fizetési határidőket fi-
gyelembe véve fizetik be adóikat!

Dr. Matota Kornél jegyző

ISKOLAI HÍREK

Túl vagyunk már a télbúcsúztató farsangi karneválon,
mindannyian a tavaszt várjuk. Ezt megelőzően azonban
sok iskolai programot, illetve feladatot oldottunk meg.
A művészeti iskola félévi vizsgái sikeresen lezajlottak,
ezt követően a területi NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYRE
készültek,  ismét iskolánk volt helyszíne a területi ren-
dezvénynek is.
Az itt kiválasztásra kerülő növendékek képviselik
iskolánkat a Soponyán megrendezésre kerülő döntőn
február 27-én. Lelkesen készültek a február 12-én, a
Hagyományok Házában megrendezett farsangi bemu-
tatóra „Szép fársáng” című műsorukkal léptek fel, s az
iskolai farsangi rendezvény reggelén az iskola
közössége előtt is bemutatkoztak.
Január 22-én megemlékeztünk a MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁRÓL. Lezajlottak a félévi szülői értekezletek az ál-
talános és a művészeti részlegben egyaránt.
Folyamatosan zajlott végzős diákjaink különböző
középiskolákba való jelentkezése, túl vannak az írásbeli
felvételi vizsgákon, még a szóbeli megmérettetés vár
rájuk. Sok sikert kívánunk nekik.
Február hónapban – mint már évek óta – felsős diák-
jaink képviselik iskolánkat a „Szép magyar beszéd”
területi, illetve a „Simonyi Zsigmond” helyesírási
verseny megyei fordulóján.
A Tankerület 3 – 4. évfolyamának hirdettünk helyesírási
versenyt, a versenyben remélhetőleg a járás valamennyi
iskolája benevez.
- A kommunizmus áldozatainak Emléknapja alkalmából
– megemlékezést tartunk iskolánkban.
Február 13-án hivatalosan is elbúcsúztattuk a telet az
iskolai farsangi karneválon. A rendezvény sikeres volt,
minden kedves Szülőnek, Nagyszülőnek, a diákoknak,
kollégáknak köszönjük a sok-sok segítséget, bármilyen
módon járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Rend-
kívül ötletes, kreatív jelmezeket, színes, szórakoztató
műsorokat láthattunk. Mindenki jól érezte magát.
Március 9 – 10-én fogadóórán várjuk a Kedves Szülőket.
Március 15. a forradalom és szabadságharc méltó
megünneplésének időpontja:
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MÁRCIUS 13. 1800 óra
Helyszíne: a Művelődési Ház, majd az emlékpark
Márciusban NYÍLT TANÍTÁSI NAPON várjuk a kedves
Szülőket, s külön szeretettel a leendő elsős gyermekek
szüleit az iskola aulájában „Szülői Fórumon”.
Az iskola honlapján, illetve plakátokon is tájékozódhat-
nak a későbbiekben a látogatható órák rendjéről. Min-
denkit szeretettel várunk.
Március 25. Tehetségnap. Ennek megünneplésére a
Művelődési Házban kerül majd sor.

Április hónap kiemelt rendezvénye:

25 éves az iskola

Tisztelettel kérünk itt az újság hasábjain, a facebook
oldal zárt közösségében „TORDASI ÖREGDIÁKOK” elne-
vezéssel minden volt diákunkat, tanítványunkat, valaha
itt tanító kollégánkat, tiszteljék meg a rendezvényt, il-

letve már az előkészületeket is azzal, hogy csatlakoznak
a közösséghez. A felhívásnak megfelelően birtokukban
lévő fotókkal, tablóképekkel, emlékekkel oly módon tá-
mogatják a rendezvényt, hogy rövid felhasználás erejéig
megosztják, elhozzák, közkinccsé teszik. Az összegyűlt
anyagból kiállítást szeretnénk rendezni. Természetesen
nagy szeretettel várunk mindenkit április 29-én a
művelődési házban a 25 éves évforduló
GÁLAMŰSORÁN.
Ugyancsak kiemelt iskolai rendezvény a KÖLTÉSZET
NAPI iskolai versmondó verseny, valamint reméljük
hagyománnyá váló „Jótékonysági futás” megrendezése.
Néhány verseny eredményről is beszámolhatunk.

Kívánok mindenkinek további sikereket, jó munkát,
eredményes szerepléseket, házi illetve a területi és
megyei versenyekben egyaránt.

Somfai Sándorné

A TORDASI SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT tovább folytatja tevékenységét, két vidám bohózat bemu-
tatására készül, s természetesen várja majd a kedves közönséget a bemutató előadásra nagy-nagy szeretettel.

Somfai Sándorné

Tordas Község
Önkormányzata

Sajnovics János Általános Iskola
és

Alapfokú Művészeti Iskola

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
2015. március 13án (pénteken) 18 órára

a művelődési házba, ahol ünnepi műsorral emlékezünk az

184849es forradalom és szabadságharc hőseire.

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.

Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,

Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,

Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,

Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Juhász Gyula: Március idusára



Január végén újra összemérhette tudását minden ping-
pong rajongó. Délutánig tartott a verseny, egyéniben és
párosban. Igazán jó hangulatú szombatot tölthettünk
együtt, 8 fiatal, 12 felnőtt és a szociális otthon profi
versenyzői társaságában.
A havonta jelent-kező Hangya Szabadegyetem is zakatol
tovább. Januári vendégünk Vida Tóni volt, aki Herman

Ottóról tartott előadást, februárban Rakonczay Gábor
Guinness rekordert fogadtuk, aki lélegzetelállító

élménybeszámoló előadást tartott egyszemélyes
„kenutúrájáról” keresztül az Atlanti óceánon. Következő
vendégünk még szervezés alatt áll, kérjük figyeljék a
Művelődési Ház
facebook oldalát, il-
letve a falu hirdető-
tábláit.
Sajnos, mint azt
minden érdeklődő
észrevehette, ön-
hibánkon kívül el
kellett halasztanunk
a farsangi koncertet.
Mint kiderült, a zenészek sem immunisak az influen-
zára… de, hogy senki ne maradjon Rackajam buli nélkül,
sikerült átszerveznünk az időpontot, így március 28-án
fogják Gyuriék megörvendeztetni a nagyérdeműt.
A lap megjelenésekor már látogatható Kása Béla fo-
tográfus Pásztorok című kiállítása a nagyteremben. Sze-
retettel ajánljuk, és várunk mindenkit.
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Következő programok:
- Kása Béla fotográfus Pásztorok című kiállítása már-
cius 6-ig látogatható a Művelődési Ház nagytermében
- március 13. 18.00 : Ünnepi megemlékezés a ’48-as

forradalom és szabadságharc évfordulóján
- március 28. 21.00 : Ferenczi György és a rackajam

koncert, utána folkkocsma az Erdőfűvel

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Kása Béla Pásztorok
című kiállítás megnyitója
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A tordasi táncházi alkalmak önerőből, egy maroknyi
ember önfeláldozó munkájával, lelkesedésével jöttek
létre a faluban évi pár alkalommal, immáron 12 éve. A
faluban a népi kultúra  képviselőinek legjelesebbei élnek
és dolgoznak. A táncház bevonzotta a környékbeli
települések, sőt a közeli budapesti érdeklődőket is. 

Az eddigiekben szívvel-lélekkel létrejött alkalmaknak
próbált Egyesületünk pályázat útján támogatást nyerni
a Nemzeti Kulturális Alapnál, a táncházak gyakorisága,
és programjának színesítése érdekében. Sajnos a költ-
ségvetést az NKA-nak csak tized részben állt módjában
támogatni. Mivel a szándék és a lelkesedés minden
szervező és közreműködő részéről töretlen maradt, így
február 14-én megrendezésre kerülhetett az első alka-
lom, melynek apropóját ezúttal a farsang adta. 
A Tordasi Pillikék „Szép fársáng” című álorcás
alakoskodó játékával indult az este, majd Dénes Zoltán,
falunkbeli operatőr Mohai tikverőzést bemutató
kisfilmjét vetítette nekünk, és mezőkölpényi dalokat
tanultunk Enyedi Ágival, csujogattunk Domak Anikóval.
Németh Ildikó és Szabó Sziszi fáradhatatlanul tanított
bennünket táncolni egész este, hogy minél többen
megérezhessük a tánc felszabadító és összetartó erejét.
A talpalávalót kiváló zenészek – Éri Pityu, Salamon Feri,
Csurkolya Józsi, Éri Kati, Salamon Soma, Maruzsenszky
Andor – húzták, akikhez becsatlakozhattak az ígéretes
tordasi Gatyamadzagos fiatalok is. 

A kemence melegénél megtartott „batyus” táncházakat
a közönség  ingyen látogathatja, mely a hagyományok
őrzése, a népi kultúra megőrzése mellett igazi kohéziót
és megtartó erőt is jelentenek a faluközösség számára. 
További alkalmak:

március 14.
április 5.
május 9.
június 6. 
július 4. 

A programról mindig fris-
sen és részletesen a
www. tereremtokert.hu
honlapról, a Teremtőkert
Facebook oldaláról, hír-
levelünkön keresztül, és a
faluban kihelyezett plaká-
tok által értesülhetsz.

Várunk szeretettel minden kicsit és nagyot, táncolni
tudót és botlábút egyaránt!

Teremtőkertesek

A HÍREI

Kedves Olvasó!
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Évek óta, ha ajándékról van szó, első ami eszembe jut,
élményt ajándékozni. Nem boltban vásárolt csecsebe-
csét, hanem valami közösen megélt pillanatot vágyom
adni. Ezzel együtt reménykedem, az ajándékozott vágyja
kapni. Élmény lehet egy közösen elkortyolgatott zama-
tos kávé, átbeszélgetett délután, közös sütés, nagy séta,
mindez velem, mert élményszámba megyek, gondolom
mindezt némi öniróniával. Minden ajándék szigorúan
személyre szabott, és tagadni sem tudnám, hogy benne
vagyok Én is, hiszen a gondolat meg belőlem fakad. Ha
ízélményt ajándékozom is, végig gondolom a mega-
jándékozott személyt. Mit szeret. Konzervatív vagy
beválalósabb. Szülinapi torta esetében is próbálok
nagyon ráhangolódni az ünnepeltre. Készült így már
pálinka kedvelőnek, pálinkatorta. A magam kedvére
borhab torta és most egy sajt kedvelőnek nem éppen
egy tipikus sajttorta. A gondolat onnan indult, hogy
márványsajt, csokoládé és egy borvidék lakójaként a
vidék bora, mindez egykupacban és nem is akármilyen
kupacban. Az ízek a fejemben teljessé válltak és alig vár-
tam, hogy nekikezdhessek. A forma is hamar meglett,
majd miután elkészültem, kóstolót kellett tartanom. Ez
pont az a torta, tortácska, mint a Valentin nap, vagy ked-
veli valaki vagy nem, a kéksajt éppen ilyen vagy-vagy.
Miközben szétáradt a számban és beterítette a sós és
édes íz minden zugát, éreztem a gerincemen az
élményt.Ritkán érzem, hogy egy íz meggörbíti a
derekam, de ha így van, nem feledem soha. Ha már e-
szembe jutott a Valentin nap, az is mindezzel, hogy ez
éppen az a kettesben megélt pillanat lehet. Nem
rózsaszín szívecskékkel és plüss csecsebecsékkel
párosítva, pusztán egy pohár bor, pár szem szőlő és a
mértékletesség jegyében egy picinyke torta, tortácska.

RECEPT

Linzer:
tészta30 dkg liszt
10 dkg porcukor
csip só1kk sütőpor
20 dkg fagyos vaj
1 tojás sárgája
1-2 kk tejföl
Krém:
2 dl tejszín
20 dkg étcsokoládé
5 dkg kristálycukor
4 lap zselatin
2 dl tejszín habbá verve

Miután begyúrtuk a tésztát, a választott kosár formában
vakon megsütjük őket. Még hűl, elkészítjük a krémet.
Tejszínben a cukorral felolvasztjuk a csokoládét, majd
belekeverjük a zselatint, miután kihűl hozzá keverjük a
felvert tejszínhabot.Jelen esetben 10 dkg márványsajtot
három evőkanál tejföllel kevertem kenhetőre és mivel
az ünnepeltnek készült a kis tortácska, az oda szánt
kosárkák aljába tettem pár kanállal, majd rá a
csokoládékrémet. Kidermesztést követően, Késői
Szüretelésű Móri Chardonnay 2012 -ből került glazúr a
tetejére mindezt lezárva és egy szőlőszem díszítés
gyanánt.

Raffer Gabriella
forrás: http://kekterasz.blogspot.hu/

Ízélmény ajándékba

Tordas Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165107



Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

Szerda 18 óra – Bibliakör
Péntek 18 óra – Konfirmáció

Vasárnap 9 óra – Gyermekisten-
tisztelet

Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni
minden lelki szolgálatra!

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

Február 8-15. egy kis megálló
lehetett mindnyájunk számára, akik
felfigyeltünk és figyeltünk az idén
nyolcadik éve megrendezett
’Házasság hete’ rendezvényeire. Fi-
gyeltünk ezen a héten a házasságra,
házastársunkra, családunkra, a min-
ket érő kihívásokra… de mi jön
utána? 
Mert a házasság nem csak egy hétig
tart, figyelmünket viszont nagyon
hamar elfordítják erről a kérdésről
életünknek ügyes-bajos dolgai, és
ezek mellett már nem foglalkozunk
magunkkal, egymással, úgy, ahogy a
házasságunk, kapcsolataink meg-
követelnék azt. Szomorú látni,
amikor házasságok mennek tönkre,
de még nehezebb azt a tényt szem
előtt tartani, hogy ennek okát nem a
másikban kell keresnünk, hanem

önmagunkban: ha nem gondozzuk a
kapcsolatunkat, nem teszünk érte,
az nagyon hamar üressé válik, már
nem érezzük benne jól magunkat és
a végén bizony, elhal. 
Akik házasságban élünk, számunkra
minden egyes hétnek ’házasság het-
ének’ kellene lennie, hűséggel, odafi-
gyeléssel, kedvességgel, törődéssel.
„Hűséges az Úr, aki megerősít titeket
és megőriz a gonosztól.” – írja Pál a
Thesszalonikában élő keresz-
tyénekkel együtt nekünk is. Az Ő
hűsége őriz minket, az ő ereje segít
a mi erőtlenségünkön, hiányossá-
gainkban. Tőle erőt kapva újulhat
meg házastársi kapcsolatunk,
családi életünk is. Tőle kapunk indít-
tatást, hogy türelemmel és szeretet-
tel legyünk egymás iránt, hogy a
kedvesség és figyelmesség, amely

egy-egy kiemelt na-
pon, kiemelt héten
jellemez bennünket,
elkísérjen minket a
közös úton végig. „Vezess, Jézusunk,
véled indulunk…” szól ismert
énekünk a házasságkötések meg-
áldásának órájában. Ne csak az in-
dulásban, hanem az egész úton
bízzuk rá magunkat!

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Úton – a házasságban

2015. március 19-én csütörtökön a
gyúrói parókián gyülekezetünk látja
vendégül az Egyházmegyei Lel-
készgyűlés résztvevőit. A gyűlés
9.00 órakor úrvacsorai isten-
tisztelettel kezdődik, melyre sze-

retettel hívunk mindenkit.
Februárban újra indítottuk felnőtt
Biblia óra alkalmainkat. Szer
dánként a tordasi lelkészi hivatal-
ban délelőtt 10 órától várunk közös
Biblia tanulmányozásra mindenkit.

Húsvét
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Szeretettel várunk mindenkit
húsvéti ünnepi alkalmainkra:
Istentisztelet 2015. április 2-án
Nagycsütörtökön és 3-án Nagypén-
teken Gyúrón 17.00 órakor, Torda-
son 18.00 órakor.

Istentisztelet 2015. április 5-én
Húsvét vasárnap Gyúrón 9.30
órakor, Tordason 11.00 órakor.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a tor-
dasi lelkészi hivatal vezetékes tele-
fonszáma megváltozott.

Az új telefonszám:
0622412875

Gyülekezetünk életének es-
eményeit, fényképes beszámolóit

2015-ben is figyelemmel kísérhetik
honlapunkon:http://tordas-

gyuro.blogspot.hu/.

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
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EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI
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MÁRCIUSI  PROGRAMAJÁNLAT

Önkéntes Pont TordasA ,,Jövőt Nekik is” Alapítvány munkatársai márciusban is
várják  Önöket csütörtökönként a tordasi Hangya Művelődési Házban!

Segítünk, hogy segíthessen!
Sinkó Judit továbbra is szeretettel várja az érdeklődőket! Szívesen ad információt  az
önkéntességről, az értelmi fogyatékossággal élőket segítő önkéntes tevékenységekről.
Igény esetén segítséget nyújt az Erzsébet program kereteiben kiírt szociális üdülési pályázatok elkészítéséhez
idős embereknek, családoknak, fogyatékossággal élő személyeknek. 

Várja Önöket minden csütörtökön 10.00-12.00 óráig
Érdeklődésükkel, kérdéseikkel a következő elérhetőségeken is kereshetik:
E-mail: onkentespont@jovotnekikis.hu
Mobil:06-20-824-3284

2015. 03. 12.én Csütörtök délután 15.00 órától várja azokat a tordasi lakosokat, akik az 2015. április 11-én
szombaton rendezendő hagyományos  ,, Misszió az egészségért" Egészségnaphoz csatlakoznak, ötlettel, felaján-
lással, támogatással, segítséget nyújtanak.  A segítséget felajánlhatják e-mailben és telefonon is egyaránt.

Csütörtök délutáni programjaink keretében
integrált kézműves foglalkozások alkalmával már a tavaszt idézzük meg:

VIRÁGCSODÁK ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL! 

A kézműves programok időpontja:
Március 5, Március 12,

Március 19, Március 26,

15.00től 17.00 óráig szeretettel várunk minden
kedves  érdeklődőt! 
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JUDO  CSELGÁNCS

Január 31.-n Budapesten az UTE csarnokban rendezték
meg a serdülő B országos diákolimpia döntőt. Iskolánk
tanulója, Landenberger Ábel remek küzdelmekkel a har-
madik helyet szerezte meg, ezzel is öregbítve iskolánk,
egyesületünk jó hírét.
Szakosztályunk nevében gratulálunk a sikerhez.

Kalamár Domokos
testnevelő/edző

Újabb siker az országos diákolimpia döntőn!
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Az ’50es évek közepén indult a buszközlekedés, előtte
nem volt, mert eleinte nem járt be senki, aztán idővel
egyre többen. Tordasról jártak be inkább, mert ez nem
olyan paraszti község volt, mint Gyúró. Főleg fiatalok jár
tak be Pestre, ők könnyebben kaptak ott munkát. Sokan
jártak be kerékpárral. Az 50es évek közepén kezdett egy
kis bányász busz járni. ’56 után már több busz járt. Voltak
járatok, de nem olyan sok, mint most, és szakadozott.
Nekem reggel jó lett volna a busz, de este fél 10kor jöttem
haza, amikor már nem járt, kénytelen voltam mindig
kerékpárral menni. A ’60as évek vége felé már este is volt
járat, akkor már én is busszal mentem. Gyúróról nemigen
jártak be. Az ’50es években, volt, hogy egy hétig semmi
járat nem volt, de én minden nap mentem. Ott a ka
nyarban akkora hó volt, hogy mire hazaértem, a kabá
tomból csavarni lehetett a vizet. Akkor egy hétig senki
sem járt, de én bejártam. De bírtam, fiatal voltam, futbal
lista voltam. Szakadt az eső, menni kellett, sár volt, menni
kellett, hó volt, menni kellett. Akkor nem volt akadálya,
megszokta az ember. ’56ban is bent voltam végig.  Ak
koriban nem volt a faluban ilyen összejárás. Csak a
rokonokhoz jártam fel. Haverom nem volt. Esetleg az au
gusztus 20i ünnepségekre elmentem. Sokan ismernek
engem a faluban (mert egyenruhában voltam mindig),
csak én nem ismerek senkit, sok embernek mai napig nem
tudom a nevét. Akikkel fiatalon haverkodtam a leven
tében azokkal sem tudtam tartani a kapcsolatot, mert
nem volt időm. A háború előtt minden egyháznak volt
külön iskolája, Gyúrón is 3 egyház volt, tehát 3 iskola volt,
így mindenki külön járt, ezért sem ismertük annyira a kor
társainkat. Ha az ember a 12 évet elérte, leventébe kellett
mennie. 21 éves korig, amíg el nem ment katonának addig
ott tanult.

A házak nem ilyen modernek voltak, mi is ’70-ben
építettünk új házat, anyáéké száz éves már, voltak
szegény házak. Más volt a világ, nem az volt, mint ma,
hogy ha neked van, nekem is legyen, ha adósságra is, de
legyen meg. Nem volt ez a hajsza.  Az első házunknál
közös udvar volt, itt fent volt egy darabig tehenünk,
lovunk nem volt, disznók voltak, libák, kacsák is voltak,
tyúkok is. Hogy mindig legyen valami. De nem volt hűtő.
Töpörtyűt, mindent, amit megsütöttünk zsírt, abba leön-
töttük. Mindjárt azonnal nem tudtuk megenni, amik
készültek. Arra emlékszem, hogy az ágy alatt volt, talán
le volt sózva a sonka. Bablevest, krumplilevest, rántott

levest. Minden ilyen zöldséget bele lehetett tenni, amit
megtermeltünk. Húst ettünk sokat, a disznóhús volt a
legolcsóbb. 40 Forint volt kilója. De az mindig annyiba
került, nem úgy mint most, hogy kéthét alatt emelkedik
mindennek az ára. A közösségi élet nem ilyen volt, most
nem látom a szomszédot. Régen kiültünk, nézelődtünk,
beszélgettünk. Egész más volt. Utcabál is volt, össze-
gyűltek a fiatalok, sokan tangóharmonikáztak. Voltak,
akik zenélni tudtak. Én nem nagyon jártam, mert nem
szerettem a táncot. A hitélet más volt. Azért is ismertünk
mindenkit, mert vasárnap is találkoztunk. Általában
mindenkit ismert az ember. Fiatalok is sokan jártak
templomba, akkor is volt, aki nem, de általában más volt
a hitélet. 

Nagyon jó sportélet volt. De csak a futball. Meg volt le
pényrágás ünnepekkor: egy rúdra felakasztottak egy
nagy lepényt (mi így hívtuk), a közepébe tettek egy
pengőt, és aki legelőbb berágta magát, az tudta a pengőt
megszerezni. Meg futballoztunk. Majdnem mindig a pá
lyán voltam, nagyon szerettem futballozni. De mindenféle
más sportot is űztem, mint például: magasugrás, súly
lökés. Otthon a tyúkól oldalában volt egy kis luk, hogy a
tyúkok be tudjanak menni napközben tojni, vagy, hogy a
kutya ne zavarja őket. Volt ott egy tégla, avval
súlylökőztem, és eltörött. Mikor hazajött édesapám, és
megtudta, hogy eltörtem, jól megvert. Olyan szegénység
volt akkor, hogy egy tégla is számított. Podhradszkyékhoz
visszatérve: mondtam én is mindig a tiszteletes asszony
nak, hogy szeretnék Pestre menni. Ez volt a szerencsém,
hogy én elkerültem a faluból, mert itt mindenkit
összeszedtek a háború alatt (olyan ’42, ’43ban)
lövészárkokat ásni, meg Ercsibe vitték őket, és ott nagyon
sokan odavesztek, vagy elvitték őket fogságba. Szóval
nagy szerencsém volt, hogy Pestre kerültem. Amikor itt
éltem, a fiatalok délután kimentek sétálni a korzóra, a
Gesztenyésre. Mi fiúk szólongattuk a lányokat, és ha visz
szaszóltak, vagy ismertük őket, akkor hozzájuk csatlakoz
tunk, és beszélgettünk… semmi más, mert akkor más világ
volt. Meg eljártunk ibolyázni a Kiserdőbe a lányokkal. Így
udvarolgattunk. Szüretek is voltak, mindenkihez
meghívták az ismerősöket, voltunk sokszor ötvenen is,
szüreteltünk. Édesanyámnak nagyon jó hangja volt,
mindig énekeltünk. Ez a régi világ valahogy szebb volt.
Emberibb. 

A falu élete
Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.
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Gyúró jobban mezőgazdasági falu volt, mert innen (Tor-
das) többen bejártak dolgozni, mert itt valahogy
kevesebb föld volt vagy nem tudom az okát. Ezt vala-
hogyan iparosabbnak nevezném, Gyúró meg mezőgaz-
dasági szinten volt. Ott ipar nem volt, semmi sem. De
emberileg nem volt különbség. Én is lejártam ide, nem
is tudom, kikhez. Meg Kajászóra is. Az is egy mezőgaz-
dasági falu volt jóformán. Amik mostan ha azt nézzük,
egyformák. Mert a TSZ megszűnt itten. Gyúrón volt
legalább öt darab szarvasmarhánk, azok szaporodtak,
volt három lovunk, hízót hizlaltunk saját ellátásra, lev-
ágtunk egy télen kettőt is. Ellettek a kocák, és mi
neveltük fel. Tehát nem volt arra szükség, hogy zsírért
menjünk, szalonnáért menjünk vagy tejért menjünk;
önellátók voltunk. Még a kenyeret is háznál készítettük.
Vittük a malomba a búzát, megőröltük, szegény anyánk
pedig sütött kenyeret a kemencében. Nem jártunk a
boltba, esetleg sóért meg gyufáért, meg amit nem ter-
melhettünk meg. Szóval sokat dolgoztunk, de békes-
ségesebb élet volt a mainál. És vasárnap nem
dolgoztunk. Mert a Bibliában is van írva: a hetedik napot
pedig megszenteljed. Tehát megtartottuk. Arra neveltek
a tanítóink, a szüleink. Meg az embernek meg kell állnia
a nagy hajtásban egy nap, kikapcsolódni, hogy elgondol-
kodjon vagy tervezzen; meg a testnek is szüksége van a
pihenésre. Gyúrón a templomban még kántorizáltunk is
az orgonán. Éneket vezettem, mert a kottát ismerem,
úgy mint itt a Homoki Jani bácsi. 

Folytatásban: A falu élete

A CSALÁDI VEGYESBOLT
NYITVATARTÁSA:

Március 1től

Hétfő         ZÁRVA

Kedd           5.3012.00   15.0018.30

Szerda        5.3012.00   15.0018.30

Csütörtök  5.3012.00   15.0018.30

Péntek       5.3012.00   15.0018.30

Szombat    6.0012.00

Vasárnap   7.0012.00

Telefonszám: 0622/467780

Hulladékok szelektív gyűjtése Tordason

hulladék leadási hely

Papír Papír – Írószer – Ajándék Bolt Szabadság út 26.

PET palack Értelmi Fogyatékosok Otthona

Sütőolaj Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló

Szárazelem Községháza, Iskola,  Értelmi Fogyatékosok Otthona

Lejárt gyógyszer Gyógyszertár, Biopatika  ( Somogyi B. u. 16. )

Üveg Óvoda - tároló

Műanyag kupak Az iskolában az osztályfőnököknél

Tudod, mi a virág?

A földnek jósága.

Tudod, mi a jóság? 

A lélek virága. 

(Petőfi Sándor)
Tordasi Polgárőrség 

adószáma:  19097439107



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

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

/460-007;  06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06 80/203-895

EON (áram) műszaki

hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37
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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.

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig
Háziorvosi rendelés

Tordas: Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324

Apróhirdetések
Tordasi magánszemélyeknek 30
szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek
30 szóig 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1
500 Ft,  a további szavak 50 Ft/szó.

Keretes hirdetések

tordasiaknak

egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

nem tordasiaknak

egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos
terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetés-
nél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat szám-
ban történő, azonos terjedelmű megjelenés
esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt
adunk.

Fizetés a megjelenés után történik, az árak
tartalmazzák az áfát.

Referenciával gyermekvi
gyázást és takarítást vállal

januártól
Tordason vagy Martonvásáron

pedagógus hölgy.

tel: 06 305897007


