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Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

PROGRAMOK
Dec. 1.
Szo - 17:00
Dec. 1, 8, 15
Szo - 9:00
Dec. 2.
V - 16:00
Dec. 8.
Szo - 7:00
Dec. 9.
V - 16:00
Dec. 15.
Szo - 16:00
Dec. 16.
V - 16:00
Dec. 21.
P- 18:30
Dec. 23.
V - 16:00

15. oldal

Célegyenesben a martonvásári önkéntes tűzoltó egyesület

20 éves a Tordasi
Pillikék
Oratóriumok
1. Adventi
gyertyagyújtás
Termelői vásár
2. Adventi
gyertyagyújtás
10 éves a Tüzifa
együttes
3. Adventi
gyertyagyújtás
Karácsonyi koncert a
katolikus templomban
4. Adventi
gyertyagyújtás

5. oldal

Mesevár hírek

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Ismét eljött az év utolsó hónapja, mellyel biztosan lezárjuk a mögöttünk álló időszakot, és egy rövid pihenés után
kezdjük a következő esztendőt. De előtte az adventben
készülődünk, ráhangolódunk a Karácsony, a Megváltó
születésének, a Szeretet ünnepére. Legalábbis megpróbálunk, de sokszor annyi mindennel foglalkozunk, hogy
csak azt vesszük észre, hogy holnap már szenteste van.
Pedig rajtunk múlik, hogyan osztjuk be az időnket, mit
tartunk fontosnak. Mire szánunk több időt, mire kevesebbet. Az idén is tartunk közös adventi vasárnapokat,
ahol egy kicsit lehetőségünk lesz kilépni a hétköznapokból és közösen készülni a közelgő ünnepekre. Ide is szeretettel várunk mindenkit, aki nemcsak lakni, hanem élni
szeret Tordason.
Sajnos nincs ez másként az önkormányzatnál sem.
Idén nagyon sok minden tolódott az utolsó hónapra. A
Sport- és kultúrcsarnok engedélyeztetése, a hozzá vezető
bekötőút építése, a pályázataink elszámolása, az agrárlo-

KUTAK ÉS PARKOLÁS
Kedves Tordasi Lakosok!
Két sokakat érintő kérdésben szeretném Önöket tájékoztatni. Az egyik a fúrt kutak, a másik pedig a közterületi parkolás kérdése.
Több médiában is elhangzott, hogy 2018. december
31-ig mindenkinek engedélyeztetni kell az ásott vagy
a fúrt kútját. Engedélyeztetni kell, azonban jelen állás
szerint nem 2018. december 31-ig, ugyanis az Ország�gyűlés előtt van egy törvénymódosítás, amely ezt a
határidőt 2020. december 31-re módosítja. További
információ, hogy előreláthatóan 2019 tavaszán elfogadnak egy kormányrendeletet, amiben pontosan meghatározzák, hogy kinek, mikor és mit kell tennie. Amíg
ezt a kormányrendeletet nem fogadják el, addig nincs
teendőnk. A kormányrendelet elfogadása után megírom majd a pontos feltételeket és teendőket.
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gisztikai központ kivitelezésének közbeszerzése, a településen lévő téli munkák elvégzése, az idei év elszámolása
mind olyan feladatok, amelyeket még meg kell oldanunk.
Befejeződött a Polgármesteri Hivatal pályázat szerinti
felújítása is, azonban ennek kapcsán saját erőből rendbe
tesszük a környékét is. Új kocsibehajtót építettünk új
átereszekkel az árokban, a bevezető gyalogjárda mellett új növényzetet telepítettünk, összegyűjtöttük és
az árokba vezettük az esőcsatorna vízét. Újabb 3 hely
kialakításával már 6-7 autó tud parkolni a Községháza
udvarán. Egy padot is elhelyezünk az épülettel szemben,
és az óvodai parkolók mellett új helyet alakítunk ki az
üveghulladék gyűjtőnek.
Bízom benne, hogy mindennel végezni tudunk, és a
rövid pihenő után újult erővel kezdjük a következő évet.
De addig is álljunk meg néha, tényleg készülődjünk az
ünnepekre, találjuk ki és valósítsuk meg, hogyan okozzunk örömet másoknak, szeretteinknek.


Juhász Csaba polgármester

Több panasz is érkezett a kaotikus közterületi parkolás
miatt. A helyi szabályozás értelmében közterületen
parkolni nem szabad, mindenkinek a kerítésén belül
kellene elhelyezni a személygépjárművét. Ha ez valamilyen oknál fogva nem megoldható, akkor saját gépkocsibejárón lehet még megállni. Itt azonban már figyelnie kell arra, sem a járdát sem a közúti forgalmat nem
akadályozhatja. Ezúton kérek mindenkit, hogy figyeljen a szabály betartására. Aki ezt a szabályt nem tartja
be, annak a következő eljárással kell számolnia: első
alkalommal tájékoztató levelet kap, amelyben ismét
leírom a szabályokat; következő alkalommal felszólító
levelet kap, amelyben felhívom a figyelmét az ismételt szabályszegésre és egyben megírom, hogy milyen
következményekre számíthat; további szabálytalanság
esetén pedig határozattal fogok bírságot kiszabni. Ezt
a bírságot több alkalommal, egyre nagyobb mértékben
is kiszabhatom (maximális mértéke 150 000 Ft). Kérem,
figyeljenek oda a parkolásra.
 Fóti Péter, jegyző
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BEMUTATKOZNAK A HIVATAL ÚJ MUNKATÁRSAI
Kedves Tordasiak!
Kovács Mónika vagyok. 25 éve a köz
szolgálatában állok. Dolgoztam az
Országos Meteorológiai Szolgálatnál
programozóként,
Martonvásáron
az MTA ATK-ban és Tordason az
OMMI-MGSZH-NÉBIH
Növényfajtakísérleti Állomásán technikusként, majd a NÉBIH
központjában Budapesten adminisztrátorként. Hálás
vagyok Istennek, hogy végre hazaérkeztem, s újra Tordason tevékenykedhetek immár szociális ügyintézőként
a falum javáért. Szociális érzékenységem remélem, kipótolja a kezdeti tapasztalatlanságomat, s szeretném olyan
jól végezni munkámat, mint elődöm, Lévai Gyöngyi.
Fáradoznunk kell annak a településnek a jólétén, ahol
élünk, mert így lesz az egyénnek is jobb élete.
Örömmel segítek, amiben tudok, de csak kölcsönös
tisztelettel és szeretettel lehet egy problémát megbeszélni, megoldani. A mérce számomra a következő:
„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Fil 2:3-4)
 Üdvözlettel:
Kovács Mónika

Kedves Tordasiak!

Kérem, engedjék meg, hogy néhány
szóban bemutatkozzam Önöknek.
Taller Adél vagyok, 2018. október
15-e óta dolgozom a Tordasi Polgármesteri Hivatalban igazgatási
ügyintézőként.
Jelenleg Martonvásáron élek férjemmel és két kisfiammal,
akik 5 illetve 2 évesek.
Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem, diplomámat geográfus szakon, terület- és
településfejlesztés szakirányon 2011-ben vehettem át.
Korábbi munkatapasztalataimat az adminisztráció
több területéről gyűjtöttem össze; így külön öröm számomra, hogy annyi vargabetű és kitérő után, munkámmal ma már Tordas település mindennapjait segíthetem.
Kérem, hogy forduljanak hozzám bizalommal, azon
leszek, hogy minden hozzám intézett kérdésükre
választ kapjanak, illetve a rám bízott feladatok pontosanGYES-en)
és a lehető legrövidebb határidőn belül teljesítésre
árs (jelenleg
kerüljenek.
 Tisztelettel:
Taller Adél
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Kedves Tordasi Lakosok!
Ezúton is szeretnék bemutatkozni.
Fóti Péter vagyok. Szeptember 3-a
óta én töltöm be a Polgármesteri
Hivatalban a jegyzői állást. Feleségemmel, aki óvodapedagógus és
két gyermekemmel (lányom idén
érettségizik, fiam 7. osztályos) Budapesten, a XVIII.
kerületben élek.
44 éves vagyok. Végzettségem igazgatásszervező.
Már az érettségi megszerzése után a közigazgatásban
helyezkedtem el. Dolgoztam a XVIII. kerületi önkormányzatnál, a IX. kerületi önkormányzatnál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Az utolsó
8 évben pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál (majd a Budapest Főváros Kormányhivatalánál,
mint jogutódnál) dolgoztam, ahol a külhoni magyarok
magyar állampolgárságának megszerzésében segédkeztem, mint anyakönyvvezető.
Nagyon megtetszett nekem Tordas Község. Már az első
látogatásomkor feltűnt rendezettsége, tisztasága, családiassága. Azóta ez az érzés tovább erősödött bennem.
Szeretném, ha jegyzőként hozzá tudnék tenni ehhez az
érzéshez. Mindent elkövetek majd azért, hogy Tordas
tovább szépüljön és fejlődjön. Úgy gondolom, hogy ezt
csak együtt tudjuk megtenni. Szeretném tehát bátorítani
Önöket: keressenek meg, ha bármilyen gondjuk, problémájuk van. Egyet ígérhetek: mindig a legjobb tudásom
szerint igyekszem majd segíteni.
 Üdvözlettel:
Fóti Péter, jegyző

Tordasi Piac
DECEMBER 8.
S Z O M B AT
7 ÓR ÁTÓL
A SA J N OVI C S TÉ RI
PARKOLÓBAN
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teremtmények a nemrég kikelt galambfiókák voltak.
A Nyuszi csoportosok tömegközlekedési eszközökön
Beköszöntött az október, s mi belevetettük magunkat a
ellátogattak a Gellért-hegyre, Budapestre, majd minszüret, a betakarítás munkálataiba.
den gyermek legnagyobb örömére a Gellért tér melletti
Kipróbáltuk a kukoricatörést, kukoricamorzsolást, diótö- nagycsúszdás játszótéren próbálhatták ki a legmenőbb
rést, de óvodánk legnagyobb eseménye vitathatatlanul a játékokat.
szüreti felvonulás és bál volt.
Nagycsoportosaink ellátogattak Martonvásárra, hogy
Szerettük volna visszahozni a régi korok hagyományát, megtekintsék a színjátszó kör újabb meseelőadását, melymelyet sokan átélhettek már a faluban
nek címe Brub, avagy egy zokni aminek
az idők során, akár felnőttként, akár
párja nincs .
Osváth Erzsébet:
gyerekként.
Nyuszi csoportosaink jóvoltából megemJÖTT ŐSZANYÓ
Izgatottan készültünk erre a nagyszabású
lékeztünk az októberi forradalom és szahagyományőrző eseményre. Bárkihez forbadságharc hőseiről. Mécsest gyújtottunk,
Jött Őszanyó hideg széllel,
dultunk, mindenhol segítő kezekre találvirágot és nemzetiszín zászlókat tűztünk
Aranysárga vízfestékkel.
tunk, így erőfeszítésünket siker koronázta.
ki az emlékműhöz.
Sárgák lettek a levelek,
Nagyon jó érzés volt végigtáncolni, mulatni
Egészséghetünkön Siketné Hodován Éva
Fújtak, fújtak őszi szelek.
a faluban, hiszen minden állomáson szedietetikus vezetett be minket az egészséretettel fogadtak, sok helyen vendégül is
ges táplálkozás rejtelmeibe, rengeteg egészFújtak, fújtak őszi szelek,
láttak minket süteménnyel, pogácsával,
séges és érdekes étellel ismertetett meg
Lehullottak a levelek.
finom nedűvel.
minket.
Itt vannak a fák alatt,
A felvonulást követő bál iránt is hatalmas
A novembert kedves eseménnyel indítotLátod a sok aranyat?
volt az érdeklődés, s ennek a hihetetlen
tuk, Márton napja alkalmából libabáboösszefogásnak megérett a gyümölcse, mert
kat készítettünk különböző technikákkal.
végre megvalósult az, amiért ez a projekt elindult, meg- Szabtunk, varrtunk, ragasztottunk, hajtogattunk. Lámkapják az óvodások a fészekhintát.
pásokat készítettünk sótechnikával.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hoz- Libanézőben jártunk Sipinél, Andorfy Ottó és felesége
zájárult ahhoz, hogy az álmunk létrejöjjön, s bármilyen 15 éves libájánál, s Farkas Zsolték libuskáinál, ahol a
formában részt vett e nemes cél elérésének érdekében, s
házigazdák finomságokkal látták vendégül a Katica
segített a megvalósításban. Titkos vágyunk, hogy ez újra
csoportosokat.
óvodánk és a falu hagyománya legyen, s összekovácsolja Tartalmas és szívet melengető időszak áll mögöttünk, de
ezt a nagyszerű közösséget.
mindannyiunk kedvenc időszaka most következik.
Az izgalmak és a sok teendő után sem pihentünk, hisz Szeretettel és izgalommal várjuk a nagyszakállú Mikurengeteg program és érdekes esemény várt ránk a követ- lást, készülünk az Adventre és a gyertyagyújtásra színvokező időszakban.
nalas műsorral és finom enni és innivalóval.
A Csibe csoportosok ellátogattak Cigány Zoltánné Kati Kívánunk mindenkinek meghitt készülődést, s szeretetnénihez, ahol megnézhettük háziállataikat, kukoricát tel várjuk programjainkra az érdeklődő szülőket.
daráltunk, tyúkokat kergettünk. A legérdekesebb kis
 Dankos Anikó
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

ORATÓRIUM

KIRÁNDULÁS
ERDŐMAJORBA
Október 20-án Erdőmajorba kirándultunk, ahol a méhek titokzatos életébe
pillanthattunk bele Varga Attila méhész
hozzáértő segítségével. A bátrak – megfelelő védőfelszerelésben – közvetlen
közelről szemlélhették a kaptárban
megbúvó méhcsaládot. Természetesen
közös játékra és imádságra is jutott idő.
Köszöntjük Weinelt Lászlónak a szíves
vendéglátást és a finom almát.

MAGYARORSZÁGRA
LÁTOGATOTT A MAI
DON BOSCO
A szalézi rendfőnök Don Ángel Fernández Ártime
magyarországi látogatása során Kazincbarcikán találkozott a fiatalokkal, köztük a tordasi animátorokkal
is. A tartalmas és vidám nap során ezekkel a szavakkal
fordult hozzájuk: „ Ha rátok nézek, azt látom, hogy a
szalézi jövő nagyon szép! Don Bosco soha nem mondta
a gyerekeknek, hogy mindent tudnak és tökéletesek,
csak annyit mondott: »Ha akarsz, jöhetsz« - ugyanezt
szeretném én is mondani nektek: a szalézi központok
mindig nyitva állnak előttetek és a családjaitok előtt.
Nem kérdezzük, hogy milyen vallásúak vagytok, szegények vagy gazdagok, nem érdekel, hogy milyen
6

politikai vonalat követtek… Ez Don Bosco! Elég, hogy
fiatalok vagytok, hogy szeressünk benneteket, és ez
kell hogy legyen a jelen és a jövő Magyarországon
is!” Másnap a rendfőnök atya a szalézi intézményekben dolgozó pedagógusokkal – tordasi tanárokkal is –
találkozott Budapesten, ahol őszintén, egyszerűen és
lelkesítően beszélt arról, ami ilyen vagy olyan módon
mindannyiunknak a legfontosabb: a gyermekek, fiatalok nevelése.
TORDASI
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ÜNNEP – TALÁLKOZÁS – KÖZÖSSÉG
A kor, amiben élünk, nem kedvez az ünneplésnek,
nem tud mit kezdeni az ünnepekkel; nagyrészt kereskedelmi. lehetőséget lát bennük, ahogy a karácson�nyal kapcsolatban is szembetűnően tapasztaljuk. Az
ünnep azonban nem egyszerűen ok a vásárlásra, ahogyan a reklámok hirdetik, inkább lehetőség a találkozásra, és arra, hogy megéljük a közösség örömét. Don
Bosco és a szalézi család hagyományai is erre tanítanak minket.
Az ünnep felfüggeszti a mindennapi élet tevékenységeit, kiemel a hétköznapokból, amikor olyan könnyen
elmegyünk egymás mellett. Pedig találkozni – azaz
valóban látni, érteni, szeretni a másikat, és odaengedni
magunkat, hogy a másik is igazán lásson, értsen, szeressen minket – emberi szükségletünk. Don Bosco
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy köszöntse az oratóriumba érkezőket, hogy várja azt, aki belép, hogy
befogadja és magához ölelje azt a valóságot, amiből a
másik jön, amivel megérkezik. Ez az igazi találkozás,
amiből közösség fakad.

Nemcsak az ünnep, de a közösség is olyan fogalom, amit
a XXI. században nehezen definiálunk, nehezen értünk
meg. Mert mi a közösség? Olyan emberek csoportja, akik
valamiről azonos nézeteket vallanak? Olyanoké, akik
ugyanazt szeretik, akik azonos célokért küzdenek? Igen,
mindebből születhet közösség. De mivel biztosan nem
létezik olyan csoport, amelynek minden egyes tagja tényleg mindenről azonos nézetet vall, mindenben ugyanúgy
gondolkodik, ezért azt mondhatjuk: egy csoport sem
válhat közösséggé, ha nincs benne szeretet, gondoskodás,
odafigyelés, ha nem fogalmazódik meg a tagokban egymás meghallgatásának és elfogadásának vágya, ha nincs
mód a kiengesztelődésre és a bizalom megélésére.
Közösség a valódi, mélyen megélt és ismétlődő találkozásból születik, és életjelei a közös ünnepek. Keressük
a találkozást egymással! Törekedjünk értékes és építő
emberi közösség létrehozására! Ünnepeljük közös értékeinket! Ünnepeljünk örömmel, mert – ahogyan Don
Bosco mondta – az ég segíti a vidám embert!


Czompó Melinda

JÖJJÖN EL AZ
EMLŐSZŰRÉSRE!

szűrővizsgálat a lakosság számára teljesen ingyenes.
Azon nők esetében, akiknél a család érintett a betegségben, a szűrés még fontosabb! Panasz esetén bármikor
elvégzik a vizsgálatot, két szűrés között is.

Mi, nők gondoskodunk a gyerekeinkről, családunkról,
odafigyelünk barátainkra, de néha megfeledkezünk
önmagunkról…

A rendszeres vizsgálat életmentő lehet, hiszen minél
hamarabb derül fény egy daganatos elváltozásra, annál
biztosabb, hogy teljesen meggyógyítható. A beavatkozás kevésbé drasztikus a korai stádiumban felismert
mellrák esetében.

Most itt a lehetőség, hogy egy kicsit figyeljünk
magunkra is! Mindannyian ismerünk olyan barátnőt,
rokont vagy szomszédot, aki végigcsinálta a kemoterápiát, túl van a mellműtéten. Ilyenkor azt gondoljuk,
hogy velünk ilyen nem fordulhat elő, és szaladunk
tovább. Pedig a mellrák a nőket érintő leggyakoribb
daganatos megbetegedés, 100 nő közül körülbelül 8-10nek van hajlama erre a betegségre.
Mit tehetünk magunkért? Fontos, hogy rendszeresen
részt vegyünk a mammográfiás szűrővizsgálaton. Fontos, hogy a különböző tévhiteknek ne dőljünk be, ezek
csak felesleges riadalmakat keltenek. Hiteles forrásból
szerezzünk információt!
A szűrővizsgálatokra a 45 és 65 év közötti nők kétévente, névre szóló meghívót kapnak postán, pontosan
megjelölve, mikor kell megjelenniük. A mammográfiás
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MOST HELYBE JÖN EZ A LEHETŐSÉG!
2018. december 7. és 10.
Rendelési idő: 9-15:30 óráig
TORDAS, sportpálya, Köztársaság u. 3.
Várjuk a szűrőkamionban a behívót kapott hölgyeket,
akik tenni akarnak az egészségükért. Kérjük, ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
szűrőállomáshoz bizalommal.
Telefonszám: 06-20/456-4256


Csapó Éva, szűrési koordinátor
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
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A CYBERBULLYING
Az új bűncselekmény megvalósítási formák közé tartozik a bullying (bántalmazás, zaklatás), olyan ismétlődő
jellegű agresszív viselkedési forma, amely a valamilyen
oknál fogva a magát megvédeni kevéssé képes gyerek ellen irányul. Az iskolai zaklatás lényegi eleme az
agresszív cselekmény ismétlődő, elhúzódó jellege, mely
irányulhat az áldozattal szembeni aktív, nyilvános
fellépésre (közvetlen zaklatás) csakúgy, mint annak
puszta kiközösítésére (közvetett zaklatás). A cyberbul�lying, a kiber-cyber megfélemlítés, gyűjtőfogalom, mely
jelenségre nincs egységes, elfogadott fogalom. A cyberbullying a technika, az infokommunikációs eszközök
zaklatás céljából történő alkalmazását jelenti. Célja,
hogy a megfélemlítő az áldozat felett egyfajta negatív
„hatalomra” tegyen szert. A bántást elektronikus eszközök igénybevételével, online felületeken (email, sms,
chat, mobil alkalmazások, blogok, közösségi oldalon
történő posztolás) valósítja meg. Számtalan megvalósítási formája ismert. A cyber megfélemlítés keretébe
tartozik minden olyan magatartási forma, amely során
iskoláskorú fiatalok kortársaikat vagy az iskolai alkalmazottakat a virtuális térben elektronikus eszközökkel megfélemlíteni, megalázni, zaklatni, nevetségessé
tenni szándékoznak. A cyberbullying tehát olyan
durva tréfa, ugratás, amely során jellemzően a 13-17
éves fiatal korosztályok tagjai különböző platformokon
lejáratják egymást. Tipikusan az általános és középiskolásokat érinti, azonban előfordul a felnőttek körében
is, és sajnos, az utóbbi időben egyre kisebb gyermekek
körében is. A cyberbullying egyik formája – a becsületsértés, rágalmazás, gyűlöletbeszéd, személyes adatokkal való visszaélés, zsarolás, magántitok megsértése,
az emberi méltóság és egyéb személyiségi jogok megsértése mellett – a zaklatás. Emellett ide sorolhatunk
olyan rosszindulatú cselekményeket, melyeket a büntető törvénykönyvünk nem rendel szankcionálni, nem
jogszabály ellenesek, mindazonáltal az áldozat tekintélyét, önbizalmát, erő pozícióját és/vagy társadalmi
státuszát rombolják.
A zaklatás ismétlődő jelleggel irányul egy kiszemelt
áldozat ellen, amelytől az nem tudja megvédeni önmagát.
Nemzetközi statisztikák alapján 10-ből 7 fiatal esik
áldozatul elektronikus zaklatásnak, főként gyermekeink kedvenc találkahelyén a közösségi hálón. Eszközeink mégis vannak, beállíthatunk korlátozó szűrőprogramokat, de minden tiltásnál fontosabb a gyermekeinkre
irányuló figyelem és a beszélgetés. A gyermekek, a fiatalkorúak még fejlődésben lévő személyek. A normák
megismerése, az azokhoz való alkalmazkodás képessége,
a normatudatos magatartás kialakítása a szocializációjuk során történik meg. A gyermekek szocializációjának
elsődleges színtere a család, másodlagos színtere az
8

iskola. A család és az iskola egymást kölcsönösen segítve,
támogatva járul ehhez hozzá. Mindeközben a gyermekekre hatással vannak a különböző társadalmi jelenségek, melyek negatív irányba is befolyásolhatják őket. Az
egyik alapvető probléma, hogy maguk a gyermekek szülei sincsenek tisztában az internet veszélyeivel. Számos
statisztikai adat mutat rá, hogy a szülők nem vagy alig
ismerik a virtuális világhálót, annak működését, szabályait, így a veszélyekkel, kockázatokkal sincsenek tisztában, még kevésbé vannak válaszaik és megoldásaik az
esetlegesen felmerülő problémákra. A gyerekeken észlelt
új (idegen) viselkedéses jegyek megjelenésére feltétlenül
figyeljünk (akár agresszivitás, akár szorongás irányába
mutatnak), az ezekkel kapcsolatos aggályaikat a szülők,
pedagógusok pszichológus szakember bevonásával is
megbeszélhetik, tanácsot kérhetnek. Mindezt a Pedagógiai Szakszolgálatnál is megtehetik bejelentkezési lap
kitöltésével, személyes konzultáció keretében is.
Figyeljünk és beszélgessünk!


Magyarosi Erika pszichológus, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
https://pszichoforyou.hu/
cyberbullying-arctalanul-megtorolni-az-iskolai-serelmeket/
http://midra.uni-miskolc.hu/document/25672/20958.pdf
http://gyermekbarat.kormany.hu/cyberbullying

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László utca 24.
Tel.: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
Web: www.fejermepsz.hu
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

28-29. oldal

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Kertek
Rendezett,
rendszeresen
fenntartott előkertünkkel jó
benyomást kelthetünk, hozzájárulunk utcánk kedvezőbb
megjelenéséhez.
Bátran alakítsunk ki haszonkerti területrészt, a
történetileg kialakult zöldség- és gyümölcsfajokat alkalmazva.

Index
74 . − 79 .
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Utcák, közterek
A város terei a helyi közösségi élet
színterei. Ha a parkok, terek fákkal
övezettek, utcabútorokkal gazdagítottak, a lakosok szívesen töltik itt
idejüket. Ez hozzájárul a kohézióhoz,
az identitástudat fennmaradásához.
A gondosság, az ápolt közterületek
lakókörnyezetünk minőségének indikátora.
A környezet arculatához illeszkedő
közterületi tájékoztató- és információs táblákat, utcabútorokat helyezzünk el!
Helyezzünk el az utcabútorokhoz
illő kerékpártárolókat!
Burkolt felületeinknél válasszunk
minőségi anyagokat

TORDASI

Index
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Használjunk modern,
egységes stílusú
utcabútorokat, melyek
a község egyediségét
9
mutatják!
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

30-33. oldal

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Tordas közterei
Index
87 . − 93 .
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Utcák, terek
Tordas közterületei a lakosság gondosságát, lakókörnyezetükre való igényességét tükrözik.
Tartsuk rendben, ápoljuk a közterületi zöldsávokat!
Virágok ültetésével színesebbé tehetjük utcáinkat, közterületeinket.
Fásítsuk köztereinket és az újonnan kialakuló
utcákat!
Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet alkalmazását, különösen a kereszteződésekben!
Ahol lehetséges, építsünk járdákat!
Gondoljunk a vízelvezetésre, a telkünkön keletkező vizet igyekezzünk telken belül elszikkasztani! Emelett tartsuk tisztán árkainkat!

Index
94 . − 99 .

31

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Tartsuk meg a
gondosságot,
ápoljuk a
házunk előtti
közterületeket!

Fásítsuk
közterületeinket!

Gondoljunk a
vízelvezetésre,
tartsuk tisztán az
árkokat!

Index
100. − 105 .

32

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Fasorok
Tordas értékes fasorokkal rendelkezik, melyek a zöldfelület növelése
mellett jó hangulatú, árnyékos utcaképet eredményeznek.
Egy utcában azonos fajtájú fákat
telepítsünk!
Óvjuk növényzetünk egészségét,
gondozzuk fáinkat!

Index
106. − 108 .

Óvjuk meglévő
fasorainkat!
Telepítsünk új
fasorokat!
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

34-35. oldal

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Játszóterek,
szabadtéri berendezések
A közösségi terek, játszóterek kialakításakor is a település arculatához
való igazodást kell szem előtt tartani.
Helyezzünk el minden korosztály
számára kikapcsolódást nyújtó kültéri játékokat!
Vigyázzunk közterületi berendezéseinkre, hogy sokáig élvezhessük
őket!
Válasszunk időtálló berendezéseket!
Gondoljunk az árnyékolásra! Telepítsünk fákat, helyezzünk el árnyékolókat!

Index
109. − 115 .

34

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Kerítések
A kerítés kapocs az épületek és a közterületek között. Így fontos, hogy megjelenésében igazodjon az épülethez.
Lehetőség szerint áttört kerítést létesítsünk a lakóterületeken!
Használjunk természetes anyagokat!

Áttört és növénnyel
kombinált kerítést
létesítsünk!
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CSILLAGZAT CSENDBEN
Bő egy hét van Karácsonyig. A csend és az önmagunkba
szállás kevésbé érezhető. Vajon már korábban is ilyen
nyugtalan volt a Karácsonyt megelőző időszak? Egy 1958ból való ádventi elmélkedésre leltem ma. Szerzője egy egészen fiatal teológiaprofesszor, aki akkor 31 éves volt, a neve
Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa.
Az evangélium kapcsán azt írta a Máriához intézett
angyali üdvözletről, hogy az a „világtörténelem csillagzata volt”, egy valóságos „Advent”, vagyis Úrjövet jelentéssel: Itt történt meg Isten megérkezése az emberek közé.
Istennek ez az eljövetele egészen más volt, mint ahogy mi
manapság az Adventet átéljük:
„A világtörténet eme csillagzata egyszersmind a legcsendesebb óra… A valóban nagy dolgok jelöletlenül
mennek végbe, és a megfelelő időben jelenlévő csend gyümölcsözőbb, mint a töretlenül végzett munka… Mégis
mindannyian ebben az időben, … egy olyan egyedülálló
robotban vagyunk, ahol minden csend időpocsékolás,
minden megpihenés egy mulasztás … Ráadásul elfeledkezünk az idő tulajdonképpeni titkáról, a gyarapodás és
a tevékenység tulajdonképpeni titkáról: a csendről.
Megpróbálom felidézni: annak idején, 1958-ban tényleg annyira nyugtalan volt minden, mint ma? Bizonnyal
minden sokkal egyszerűbb volt: kevesebb autó, kevesebb
ajándék, nem volt mobiltelefon, nem volt számítógép és

alig egy-egy televízió. Egy dolog azonban annak idején is
olyan nehéz volt, mint ma: megtalálni a belső csendet!
A csend nélkül, összeszedettség nélkül, nyugalom nélkül
alig van lehetőség egy valódi találkozásra az Istennel.
Amit az evangélium ábrázol, amiről beszél, az valami
megismételhetetlen marad: Isten megérkezése az emberek világába. Ez csupán egyszer történt meg, egyetlen
egyszer: Az az óra, amikor Mária igent mondott, és a
Megváltó édesanyja lett. Ez valóban az emberiség történetének egyfajta „csillagzata” volt, amikor Isten emberré
lett, amikor Isten Fia ember gyereke kezdett lenni.
De megvannak a mi életünkben is a kegyelem csillagzatai. Ami annak idején Máriával történt, ma is lehetséges. Ellenfény még a nyugtalan Ádventben is. De ehhez
csendre és magunkba szállásra van szükség. Ezek azok a
pillanatok, amikor az Isten megszólít engem, a szívemben,
a bensőmben, és azt mondja nekem: Örvendezzél, mert
értékes vagy számomra, jó leszek hozzád, veled vagyok!
Aztán megeshet velünk egy kicsit az, ami Máriával,
aki kissé késedelmesen megkérdi: Hogy történhet meg
ez? Hiszen leginkább arra gondolunk: Tényleg szerethet
engem az Isten? Tényleg értékes vagyok én számára, és
tényleg tekintetbe vesz engem? És jön erre Isten válasza:
Az erőmet adom neked, az én Szentlelkemet! Bízzál bennem! Higgyél nekem! Mária bizalommal volt Isten iránt,
a hitben mondta ki az igent, mégpedig a csendben. Ez az
igazi Advent, amely mindannyiunk számára nyitva áll.
Christoph Schönborn bíboros

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR






Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón
szombatonként előesti szentmise 18 órakor)
Kedden és Csütörtökön reggel 6 órakor Rorate
Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján 18 órától

Dec. 2.

V

Advent 1. vasárnapján 16 órakor
gyertyagyújtás a falu adventi koszorúján

Dec. 7.

P

első péntek 17.45 gyóntatás,
18.30 szentmise; Szeplőtlen fogantatás
ünnepének vigíliája

Advent
„Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik,
s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és
mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen
éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időben
épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen
vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál, amire vár.”
(Pilinszky János: Advent)
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Dec. 20. Cs

17 órától gyóntatás

Dec. 21.

18.30 órakor hagyományos karácsonyi
koncert a templom kórusának közreműködésével

P

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
Dec. 24. H

Karácsony vigíliája 22 órakor szentmise

Dec. 25.

K

Karácsony napján 10 órakor ünnepi szentmise

Dec. 31.

H

18 órakor év végi hálaadó szentmise Gyúrón

Jan. 1.

K

Szűz Mária Isten anyjának ünnepe
10 órakor ünnepi szentmise
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

„VEZESS, JÉZUSUNK,
S VÉLED INDULUNK.”
Református gyülekezetünk küldöttsége október 26-án,
marosdécsei testvérgyülekezetünk meghívására nagy
utazásra indult. Egy kisbusszal 10 fővel, később még két
fő személygépkocsival csatlakozott kis csapatunkhoz.
A hosszú úton megcsodáltuk a szép színes őszi tájat, a
csodálatos erdőket és hegyeket. Déván kis pihenőt tartottunk, bár sajnos a várba a felvonó meghibásodása
miatt nem jutottunk fel. Mire Marosdécsére értünk,
már besötétedett. A templom előtt vártak bennünket a
décsei testvérek. Nagy öröm volt viszontlátni egymást.
A gyülekezeti házban közös imával, vacsorával kezdtük
a találkozást. Vacsora után mindenkinek egy-egy ottani
család adott szállást éjszakára. Másnapra közös kirándulást szerveztek nekünk.
Szombat reggel megnéztük az új tetőt kapott templomot és a felújított parókiát, kirándultunk Torockóra,
megnéztük a verespataki aranybányát, Abrudbányán
a templomban az ottani lelkésztől hallhattunk beszámolót a gyülekezet és a település életéről. Ezután közös
ebéden fogadtak bennünket. Hazafelé megkoszorúztuk
az 1848-as zalatnai mészárlás emlékművét, ahol Gábor

Ferenc, décsei lelkipásztor rövid megemlékezést tartott,
melynek végén közösen énekeltük el a Himnuszt. Milyen
más érzés otthonunktól távol énekelni nemzeti imánkat!
Végül Nagyenyeden megnéztük a Bethlen Gábor Líceumot és a felújítás alatt álló vártemplomot. Az estét ki-ki a
fogadó családdal töltötte.
Vasárnap, a közös úrvacsorás istentiszteleten lelkipásztorunk, Kádár Ferenc hirdette az Igét, átadtuk a gyülekezet ajándékát. Az Istentisztelet után mindenki átvonult
a gyülekezeti házba – ottani szokás szerint közösen
fogyasztottuk el az Úrvacsora maradékát, a kenyeret és
a bort. Ezt közös ebéd követte, melyet közös énekléssel
és imával zártunk. Így készültünk a búcsúzásra és a
hazaútra. Az egyik fogadó család szomszédja, egy román
asszony, amikor megtudta, hogy magyar vendégek érkeztek, kalácsot sütött és az útra csomagolt belőle. A sírás
környékezett bennünket ezt a szeretetet látva.
Templomi énekeket énekelve indultunk el Marosdécséről,
búcsút véve kedves vendéglátó testvéreinktől. A hazafelé
vezető úton még megálltunk Kőrösfőn és a közben besötétedett Király-hágón is. Köszönjük Istenünk, hogy az égész
út alatt végig velünk voltál, köszönjük a szép időt és a soksok szeretetet! Csodálatos három napot töltöttünk el testvérgyülekezetünk tagjaival. Hálás szívvel és Isten áldását
kérve, a viszontlátás reményében gondolunk rájuk.


Takács Józsefné

Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más: szolgálók órája (2. hét),
presbiteri óra (3.hét), imaóra (4. hét)
Szerda: 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar

Elérhetőségeink
Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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BAPTISTA GYÜLEKEZET
RENDSZERES ALKALMAINK

Egyéb alkalmaink, pl. Baptitea alkalom, Ruhaakció plakáton és újságban hirdetve.

Szerda

18:00

kéthetente (hónap 1. és 3. szerda)
Házi közösség családoknál

Csütörtök

17:00

Barátkozók órája (Isten igéjét tanulmányozók közössége)

18:00

Férfikör
hónap utolsó péntekén.

Szombat

17:30

Ifjúsági alkalom

09:00

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

10:00

Istentisztelet

Vasárnap
Péntek

Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7. - E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÉLEGYENESBEN A MARTONVÁSÁRI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Rendszerbeállító gyakorlaton bizonyította szakmai felkészültségét a martonvásári önkéntes tűzoltó egyesület
október 27-én, szombaton Ráckeresztúron. A tűzoltási,
életmentési és műszaki mentési feladatok egyidejű sikeres teljesítésével az utolsó feltételét is teljesítette a szervezet, hogy a közeljövőben önállóan is beavatkozhassanak a tevékenységi területükön, vagyis Martonvásár,
Tordas, Ráckeresztúr, Gyúró és Baracska közigazgatási
területén.
A dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség szervezésében végrehajtott gyakorlat feltételezése szerint a polgármesteri hivatalnak korábban helyet adó, egykori kastélyépület alagsorában tűz keletkezett, a füst elárasztotta
az épületet, és hárman már nem tudtak kimenekülni. A
martonvásári önkéntes tűzoltók a vízsugarak szerelésével
és a tűzoltással párhuzamosan megkezdték a bent rekedt
emberek mentését. Az alagsorban több vízsugárral fojtották el a feltételezett lángokat, melyeket piros ledlámpák
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jelöltek, a fölötte lévő szintre pedig védősugarakat szereltek, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozzák.
A füstben egy propánbutángáz-palackot is felkutattak
és kivitték az épületből. A rendszerbeállító gyakorlaton
húsz önkéntes tűzoltó vett részt.
A gyakorlat sikeres teljesítésének igazolását Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelője adta át dr.
Pimper Lászlónak, az egyesület elnökének. Ezzel minden
feltétel teljesült ahhoz, hogy a martonvásári önkéntes
tűzoltó egyesület kezdeményezze, hogy Fejér megyében - Pázmánd és Lajoskomárom után - harmadikként
önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltósággá váljon. Az
egyesület rendelkezik a szükséges technikai felszerelésekkel, eszközökkel, megfelelő létszámú tűzoltásvezetői
és beavatkozó állománnyal.


forrás: fejer.katasztrofavedelem.hu
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ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora: Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

TÖRTÉNET MIKLÓS
PÜSPÖKRŐL
Késő este volt már. Miklós püspök megállt az utolsó
ház előtt, ahol egy kisfiú lakott, akinek még ajándékot
akart vinni. Elbocsátotta a rénszarvast:
– Most már több helyre nem megyek. Menj, rénszarvas,
pihenj le és aludj!
A rénszarvas elment, elhúzta a szánt, Miklós püspök
pedig fogta a zsákot, teli ajándékkal, és elindult a lépcsőházban fölfelé.
A harmadik emeletre ment. Ott lakott egy Zoli nevű
fiú, őt akarta meglátogatni. Ment a körfolyosón, és látta,
hogy Zoli ablaka még világos. Benézett, ott volt a cipő az
ablakban. Gondolta, óvatosan belecsúsztatja az ajándékot.
De mielőtt betette volna, azt látta, hogy ennek a Zoli gyereknek potyognak a könnyei, itatja az egereket, sír.
Miért szomorú ez a Zoli? Igazán elkezdte érdekelni.
Miklós püspök körmével megkocogtatta az ablakot, és
csendesen odaszólt a fiúnak:
– Mi van veled, miért sírsz?
Erre a kisfiú nagyon megijedt, halkan felkiáltott:
– Jaj, jaj, Miklós püspök, ne adj nekem virgácsot!
-- Miért adnék neked virgácsot? – kérdezte csodálkozva
Miklós püspök. – Nézd csak, itt van a tele csomag szaloncukorral, dióval meg mandulával, naranccsal, nincs
benne virgács!
– De igen, igen! – bizonygatta Zoli. – Engem a mamám
ma megfenyegetett, hogy én olyan rossz voltam, hogy
csak virgácsot kapok.
– De hát mi történt? – kérdezte Miklós püspök.
A gyerek mesélni kezdett.
Az történt, hogy délelőtt szánkózni mentek a kistestvérével. Fölhúzták a szánkót a hegy tetejére, és azon
veszekedtek, hogy ki kormányozzon. Aztán csúszni
kezdtek a lejtőn. A testvére kormányzott, de Zoli
is lerakta a lábát, hogy kanyarodjon a szánkó,
és nekimentek egy fának. A testvére beverte
a fejét, úgy, hogy kórházba kellett vinni, és
most ott fekszik; szegény Zoli meg itatja az
egereket a szobában.
Miklós püspök tanácstalan volt. Hogy
lehetne megvigasztalni ezt a fiút?
Zoli pedig csak keservesen hajtogatta:
– Jaj, én nagyon rossz vagyok, nem érdemlek mást, csak virgácsot!
Ekkor Miklós püspöknek támadt egy ötlete.
– Gyere Zoli – mondta neki –, látogassuk meg a kistestvéredet! Elviszed neki a
csomagot.
Zolinak fölragyogott az arca:
– Menjünk!
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Kimászott az ablakon, és Miklós püspökkel kézen
fogva elindultak.
– Merre van az a kórház? – kérdezte Miklós püspök.
– A papámtól azt hallottam – felelte Zoli –, hogy három
villamosmegállóra van innen.
– Akkor szálljunk villamosra!
Most kezdte bánni Miklós püspök, hogy elengedte a
rénszarvast, mert vele gyorsabban odaértek volna, így
pedig ott fagyoskodtak a villamosmegállóban. Aztán
végre megjött a villamos, fölszálltak. Három megálló.
Ott zötyögtek a villamoson Miklós püspök meg Zoli.
Egyszer csak fölszállt egy ellenőr.
– Miklós püspök! – kérdezte Zoli – Van neked bérleted?
– Nincs – mondta Miklós püspök.
– Miklós püspök! – kérdezte Zoli – Van neked jegyed?
– Nincs – mondta Miklós püspök.
– Hát akkor mit tegyünk?
Jött az ellenőr. – Jegyeket, bérleteket kérem felmutatni!
– mondta hangosan, és odaért Miklós püspök elé.
Miklós püspök pedig végső tanácstalanságában előhúzott a zsebéből egy szaloncukrot, betette a lyukasztóba,
és kilyukasztotta.
– Tessék! – odaadta az ellenőrnek.
Az ellenőr nagy szemeket meresztett. – Miklós püspök!
Milyen ez a villamosjegy? Zselés vagy kókuszos, esetleg
marcipános?
– Azt hiszem, marcipános – mondta szégyenkezve
Miklós püspök.
A kalauz mosolygott, és visszaadta a kilyukasztott szaloncukrot: – Jó utazást!
Na, ezután már leszálltak, és tényleg ott is volt a kórház. Elindultak a kapu felé, és egyszer csak megláttak egy
táblát: „14 ÉV ALATTI GYEREKEK A KÓRHÁZ BETEGEIT NEM LÁTOGATHATJÁK!”
– Hány éves vagy? – kérdezte Miklós püspök Zolitól.
– Én bizony csak kilenc – mondta Zoli.
– Mit tegyünk, mit tegyünk? – törték a fejüket.
A kórház előtt ott sötétlett egy bokor. Miklós
püspöknek eszébe jutott valami. Kiöntötte a
bokor tövébe a zsákjából az ajándékokat, és azt
mondta Zolinak:
– Mássz be gyorsan!
Zoli bemászott a zsákba, Miklós püspök a
vállára vette. Nehéz volt, nyomta a vállát a
zsák, de bement. Bent volt a kórház előterében, ahol a portás megszólította:
– Miklós püspök! Mit keres kend itt a
kórházban?
– Kedves portás úr – felelte Miklós püspök –, itt is vannak beteg gyerekek, meg kell
látogatnom őket.
– Na, és az a fiú nem érzi magát kényelmetlenül a zsákban? – kérdezte a portás.
Miklós püspök ott pironkodott: – LebukTORDASI
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tam, lebuktam! – gondolta.
A portás folytatta: – Azt hiszi, kegyelmed, hogy én nem
látok keresztül az üvegajtón? Ott lapulnak a csomagok a
bokor tövében, ott szállt be a fiú. Engedje ki nyugodtan,
nagyon kényelmetlen lenne fölcipelni a lépcsőházban.
Úgyhogy Zoli kimászott a zsákból, és fölbaktattak.
Ezután már minden egyszerűen ment. Megtalálták
Zoli öccsét, Petit. Ott feküdt az egyik ágyban, és be
volt pólyálva a feje. Volt nagy meglepetés, amikor Zoli
bement hozzá.
– Itt van Miklós püspök is, hoztunk neked csomagot!
Átadták neki az ajándékot. Petinek ragyogott az arca.
Vidáman újságolta:

– A doktor bácsi azt mondta, hogy holnap már ki is
jöhetek, mert nincsen komolyabb bajom.
Miklós püspök ekkor már nagyon fáradt volt, így hát
elbúcsúztak Petitől és elindultak kifelé. A portás ott
vigyázott a bokor mellett a csomagokra, nehogy valaki
elvigye. Megköszönték neki a segítséget, otthagytak
ajándékba egy narancsot és egy marék földimogyorót,
majd visszatértek Zoliék lakásához. A fiú megkönnyebbült sóhajjal aludt el, Miklós püspök pedig egymaga ballagott az éjszakában, s arra gondolt, hogy fog csodálkozni
másnap a rénszarvas, amikor mindezt elmeséli neki.


Szecsődi Tamás Leó: Mesék tíz órakor

SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

POLGÁRŐR HÍREK
Az év végével mi, polgárőrök is lezárjuk a 2018-as évet, és
felkészülünk a következő esztendőre.
Egész évben sokszor áldoztuk nappalainkat és éjszakáinkat önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Folyamatosan végeztük nappali és éjszakai szolgálatainkat.
Ott voltunk az iskolai napokon reggel a gyalogátkelőhelynél, szükség szerint segítve a gyerekek biztonságos
átkelését. Igény szerint támogattuk a posta munkáját,
főleg pénz kézbesítési időszakban fokozott figyelmünkkel védtük kézbesítőinket. A település számtalan rendezvényén segítették tagjaink a biztonságos, jól szervezett
megrendezést.
Szeretnénk 2019-ben is hasonló mértékben, lehetőségeink és körülményeink adta kereteken belül Tordas hírneTORDASI
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vét emelni, lakóit szolgálni. Látnunk kell azonban, hogy
tagságunk öregszik, egyre nehezebb a szolgálatokhoz elegendő önkéntest találni. Továbbra is várjuk a szolgálatra
jelentkezőket, a munkánkhoz hozzájáruló támogatókat,
és az adózásnál felajánlható 1 %-okat.
Polgárőr társainknak és támogatóinknak köszönjük az
egész éves munkát és támogatást. Tagtársainknak, illetve
a falu minden lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk.
 Tordasi Polgárőrség vezetősége

ADÓSZÁMUNK: 19097439-1-07
BANKSZÁMLA SZÁMUNK:
11670009-07856100-70000008
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POLGÁRŐRSÉG

2018. 10. 13-án a felvidéki Gútán (Kolárovo) megrendezett Nemzetközi Diák Nagydíjon képviseltük
sikerrel a Tordas SE-t. Eredmények: Lövei Vilmos I. hely, Tóth Boglárka I. hely, Lövei Dániel V. hely, Szabó
Csaba Dániel V. hely
 Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Toman Zoltánt utolsó földi útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek.
Tordas Község Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

•

Akár az Ön otthonában is !!!

•
•

Körömápolás: körömvágás, benőtt
köröm eltávolítása,japán pedikűr
Lábápolás: bőrkeményedések
eltávolítása, tyúkszem eltávolítása,
masszázs, parafinos lábápolás

Hívjon bizalommal!

Kati 06-70-3352449
FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13-16 óráig tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Vengert Józsefet utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek és osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család és rokonok

APRÓHIRDETÉS
Pucolt dió eladó. 3000 Ft/kg
Érd.: Botta Pál: Tordas, Rákóczi u. 41.
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312
Tisztított homoktövis bogyó eladó. 2000 Ft/kg
Botta Pál: Tordas, Rákóczi u. 41.
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312
Táblából kiválasztott, frissen kivágott
karácsonyfák eladók ünnepekkor.
Cím: Tordas, Rákóczi u. 40. (utca végén található
faiskolából)
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312

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, előre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat
számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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Hozzávalók: 4 személyre
8 kisebb csirkecomb
vagy 2 nagyobb,
kicsontozott csirkemell

•

2 ek ketchup

•

1 tk méz

•

1 csipet bazsalikom

•

só

•

1 csipet borsikafű

•

liszt

•

1 csipet zsálya

•

olaj

•

1 csipet rozmaring

•

2 ek mustár

•

1 csipet borókabogyó

•

A húst fél órára besózzuk, megtöröljük, és lisztbe forgatjuk. Kevés olajon hirtelen elősütjük, majd olajjal kikent
tűzálló tálba tesszük. A mustárt, ketchupöt, mézet elkeverjük a fűszerekkel, és megkenjük vele a csirkét. Kis
vizet öntünk alá, alufóliával letakarjuk, és előmelegített
sütőben, 180 fokon megsütjük.
Kukoricával, krumplipürével tálaljuk, de megy hozzá az
édesburgonya is. Jó étvágyat!

RECEPT FÓRUM
Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit
bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a
villámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.
Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel,
névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van
hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról,
azt is szívesen várjuk.
Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db
10.000 Ft értékű IKEA ajándékkártyát.
Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről
készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!
Új rejtvénysorozatot indítunk havi egy
képpel, mely Tordason készült. A megfejtéseket Kisbíró Kép - (és az aktuális
hónap neve) hivatkozással, névvel, email
címmel a kisbiro@tordas.hu email
címre kérjük beküldeni. Év végén a
jó megoldást beküldők között 1 db
10.000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki. Beküldési határidő:
a megjelenés hónapjának 20 napja,
24:00.

?

Előző havi megfejtés:
Az iskola egyik tetőtéri ablaka
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RECEPT

MEXIKÓI CSIRKE
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MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
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
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

Dr. Kertész Tamás

06 22/579-185

H

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

13-17
12-16

H

13-17

8-12

Sz

8-12

K

16-18

Cs

8-12

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

H

06 30/337-87-37

Sz

8-11

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Dec. 17. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

SALAK,HAMU

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)

Dec. 11. K
ÜVEG
Dec. 18. K

H-P 8-17:30

Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

