
30 éves az Iskola

Csipketündér

Febr. 15.

P - 18:00

V - 16:00

Febr. 24.

KISBÍRÓ
A  t o r d a s i  ö n k o r m á n y z a t  l a p j a          k i s b i r o @ t o r d a s . h u

2019 
Február

XXXI. évf. 2. szám

I. Hangya Bál

Tordasi Könyvmoly 
Klub indul

Társastánc kurzus 
indul

Tordasi Piac

PROGRAMOK

Febr. 9.

Febr. 15.

Szo - 20:00

P - 18:00

Sze - 18:30

Szo - 7:00

Febr. 6.

Febr. 2.

Támogassa civil szervezeteinket 
adója 1%-ának felajánlásával!

„Tordas Községért” Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07

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

Tordasi Polgárőrség
adószám: 19097439-1-07

Teremtőkert Egyesület
adószám: 18144150-1-07

Tordas Sportegyesület
adószám: 19820923-2-07

„Százlábú Gyermektámogató 
Alapítvány”
adószám: 18618736-1-07

Tordasi Gyermekekért Alapítvány
adószám: 18759716-1-07

Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószám: 18486582-2-07

2018 FEJLESZTÉSEI: egészségház felújítása, községháza felújítása, napelemek telepítése  
az óvoda, a hivatal és az egészségház tetejére, aszfaltozás az öreghegyi út egy szakaszán, 
sport- és kultúrcsarnok tervezése, bekötőút építése a tervezett csarnokhoz

Tordasi Piac
2019

február 2.
március 2.
április 6.
május 4.
június 8.
július 6.

augusztus 3.
szeptember 7.
október 5.
november 2.
december 7.

SZOMBAT REGGEL 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN
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Ismét eltelt egy év, és az eddig megszokottól eltérően 
most év elején számolunk be arról mit tett, hogyan gaz-
dálkodott az önkormányzat mindannyiunk pénzével az 
előző esztendőben.

A tavalyi év a hosszú építés éve volt. Minket is elért - 
és egész évben nyakunkon is maradt - a munkaerőhiány. 
Több új munkavállalót próbáltunk ki az év során, akik 
közül néhányan beváltak, másoktól el kellett köszönnünk. 
Mindez nem könnyítette meg az önkormányzat működé-
sét, és a többiekre is nehéz terhet rakott. Ennek ellenére 
sikerült az évek óta várt két nagy beruházásunkat meg-
valósítani. Elkészült az egészségház átalakítása felújítása, 
a hivatal és környezetének felújítása, és három intézmé-
nyünkre (egészségház, óvoda, hivatal) a napelemek telepí-
tése. Az építőipar helyzete miatt itt is voltak nehézségeink, 
de szerencsére jó szervezéssel, segítséggel ismét szépeket és 
hasznosakat alkothattunk az itt élők javára.

Idén nagy lépéseket tettünk a település jövőjében, szabá-
lyozásában. Elkészítettük a törvény által előírt Település 
Arculati Kézikönyvünket, melyet folytatásokban a Kisbí-
róban is közlünk. Mindezt szabályzatba öntve, márciusban 
elfogadtuk a Településképi rendeletünket. Az év folyamán 
történt hosszú egyeztetések után decemberben elfogadta a 
képviselő-testület a Településszerkezeti tervet, a Szabályo-
zási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, melyek a korábbi 
2005-ben elfogadott szabályzatokat váltják fel.

Közben elkészültek az Agrárlogisztikai központ tervei, 
megkaptuk az építési engedélyt és év végén meghirdettük 
az építés közbeszerzését.

A településünk gazdálkodása az idei évben is stabil volt. 
A Jókai utca mögötti önkormányzati telkeknél elkészült a 
villanyhálózat és folyamatban van a gázhálózat kiépítése. 
A víz- és csatornahálózat kiépítését tavasszal tervezzük 
megvalósítani.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a Fejérvíz 
Zrt. biztosította. Az elnyert KEHOP 2.2.1. pályázat kere-
tében a Nemzeti Fejlesztési Iroda irányításával nyárra 
befejeződött a ráckeresztúri szennyvíztelep rekonstruk-
ciója, és elkezdődött a próbaüzeme. Ennek befejeztével 
lehetőség nyílik a jelenlegi csatornázatlan telkeknek a 
csatornahálózatra történő rákötésére. A szemétszállítást 
továbbra is a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Velencei-tavi Hul-
ladékgazdálkodási Kft. végezte. A szolgáltatásban néha 
adódnak problémák, melyekre próbálunk megoldást 
kérni, ha nagyobb körben érintik a lakosságot.

Óvodánk továbbra is saját fenntartású. Mivel a dolgo-
zók közül egyre többen válnak jogosulttá a munkával 
töltött évek után a megérdemelt nyugdíjra és jubileumi 
jutalmakra, a feladatfinanszírozásra adott normatíva 
tavaly már nem fedezte teljesen a működés kiadásait.

Általános iskolánkat és a művészeti oktatást szeptem-

bertől a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Duna-
újvárosi Tankerületétől, a Segítő Szűz Mária Leányai Don 
Bosco Nővérek vették át. A tavasszal megtartott vélemé-
nyező szavazáson a dolgozók, a szülői munkaközösség 
és a szülők jelentős többséggel támogatták a fenntartó 
váltást. Az épület használatával kapcsolatos szerződést 
is sikerült hosszas tárgyalások után decemberben aláírni.

Néptáncosaink és zenészeink tavaly is több szép elis-
merést értek el, sokszor szerepeltek szerte az országban, a 
Figurás bérlet keretében a Hagyományok Házában, a Kal-
lós Zoltán emlékére szervezett emlékesten Székesfehér-
váron, a „Húzd keresztül!” Gyermek és Ifjúsági Néptánc-
együttesek VI. Fesztiválján szintén Székesfehérváron, 
Várpalotán a XV. Bakony virágai Szólótáncversenyen, 
Seregélyesen a „Tavaszi szél vizet áraszt...” népdaléneklési 
versenyen és Bonyhádon a XVIII. Halmos Béla Népzenei 
Találkozón. Minden eddigi rekordot megdöntve, több 
mint 200-an vettek részt a XVI. Szűcs Béla néptánctá-
borban. Év végén pedig 20 éves jubileumukat ünnepelte 
a Tordasi Pillikék gyermek néptánccsoport és 10 éveset a 
Tűzifa citerazenekar.

Férfikórusunk a Tordasi Dalárda a Tiszakécskén tartott 
„Apáink örökén” Népzenei Minősítő és Folklórfesztiválon 
a legmagasabb Arany Páva minősítést szerzett. 

A HANGYA Művelődési Házunk szervezte tavaly is 
a településünk nagyobb rendezvényeit. Ezeken felül az 
épületében biztosította továbbra is a civil közösségeink, 
intézményeink, magányszemélyek és cégek összejöve-
teleihez, rendezvényeihez és a vásárosok árusításaihoz 
a helyet és technikai hátteret. E programok és rendez-
vények idén is tovább növelték községünk kulturális jó 
hírét. Decembertől új felállásban új szakemberek szerve-
zik a Ház életét, az önkormányzat kulturális programjait.

Sportegyesületünk közepesen sikeres évet zárt. Jó ered-
mények születtek a labdarúgó utánpótlás és a cselgáncs 
szakosztályokban. Felnőtt focicsapatunk továbbra is sta-
bil bennmaradó a megye I. osztályban. Aktívan folyik az 
utánpótlás képzése, minden korosztályban indítottunk 
csapatokat a Bozsik tornákon és a bajnokságokon, ahol 
csapataink jól szerepeltek.
Most pedig lássuk mi történt még a tavalyi évben:

 � megkaptuk az építési engedélyt a Sport- és kultúrcsar-
nokra, és elkészíttettük a kiviteli terveket is

 � szociális tűzifát, húsvéti és karácsonyi csomagokat 
osztottunk a rászorulóknak, mikulás csomagot a 
gyerekeknek

 � pályázatot adtunk be a zártkertek fejlesztésére, me-
lyen az Öreghegyre vezető utat terveztük egy hosz-
szabb szakaszon felújítani. Sajnos forráshiány miatt 
nem nyertünk

 � a tavalyi év utolsó napjaiban két réteg aszfaltburkola-
tot kapott az Erdőmajori út csárda melletti legkritiku-
sabb szakasza

 � A Kormány 2068/2017 (XII.28.) döntése alapján a 
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Hangya sori járda felújítására 10 371 729 Ft támogatást 
kaptunk, mely a teljes beruházás 85 %-a

 � pályázatot adtunk be a Sportegyesülettel egy sportpark 
(street workout) építésére a kerékpáros pihenő mellé

 � tavaly is meghirdettük a Tordasi Tanulmányi Diákösz-
töndíj pályázatot Szakgimnáziumok, Szakközépisko-
lák és szakiskolák tordasi tanulói részére, ahol 8 gyer-
meket támogattunk

 � tavaly is 12 tanulót támogattunk a Bursa Hungarica 
pályázaton, felsőfokú tanulmányaikban

 � a 2018-ban születettek ismét emlékfát kaptak ajándék-
ba, amit a saját kertjükbe ültethettek

 � a hivatal felújításán kívül új autós bejárót építettünk 
és további parkolókat alakítottunk ki az udvarban, így 
megoldódott a hivatal dolgozóinak a parkolása

 � tavaly is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand 
szervezőjével így a tordasi lakosok most is fél áron lá-
togathatták az agárdi koncerteket

 � a közfoglalkoztatás keretében 2 munkavállalóval egé-
szítettük ki az önkormányzat karbantartó brigádjának 
csapatát

 � elkészítettük az iskola alatti részhez, a tervezett Sport- 
és kultúrcsarnokhoz vezető utat megfelelő vastagság-
ban és szélességben

 � a korábbi éveknek megfelelően tavaly is pótoltuk nö-
vényeinket, nagy hangsúlyt fektettünk településünk 
zöldfelületeinek folyamatos ápolására

Továbbra is várjuk a beadott pályázataink eredményeit, 
melyek ha kedvezőek, azonnal hozzáfogunk a megvaló-
sításukhoz. Idei feladatunk az Agrárlogisztikai Központ 
és a Sportegyesület beruházásában a sportöltöző bővíté-
sének megépítése, a Hangya sori járda felújítása. Tervünk 
között szerepel a Hangya épület bolt felőli szárnyának a 
visszaszerzése, ahová a községi könyvtár költözne és újra 
egy kézben lenne az épület a település Hangya Kulturá-
lis Központjaként. Szeretnénk az idei évben megtalálni 

a Sport- és kultúrcsarnok megépítésének lehetőségeit, 
hogy mihamarabb elkészülhessen a már régóta várt 
épület. Szeretnénk egy gyalogutat nyitni a Fajtakísérleti 
Állomás mellett, amin keresztül a Gárdonyi, Jókai és az 
új utca lakosai könnyebben elérhetnék az Állomás előtti 
buszmegállót. Várjuk a falufejlesztésre kiírt pályázato-
kat, ahol további lehetőségeket próbálunk megragadni. 
Ezeken kívül számos olyan dolog van, amely megoldásra, 
javításra vár. Ezeket a tavalyi évhez hasonló módon a 
költségvetés adta keretekből az önkormányzat fizikai 
brigádjával tervezünk megvalósítani.

Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, 
a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek, 
dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az 
önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját, és 
segítségét, akik a tavalyi évben is hozzájárultak Tordas 
működéséhez, fejlődéséhez. 

Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a 
Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közös-
ségekben tevékenykedőknek és a Tordas Községért Köz-
alapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagoknak, hogy munkájukkal növelték telepü-
lésünk értékeit és öregbítették hírnevét. 

Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik a telepü-
lés, az intézményeink, és a civil közösségeink honlapjait, 
akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a 
településünk újságját.

Ahogy látjuk, nem leszünk beruházások és feladatok 
híján az idén sem, de ezeket továbbra is csak együtt, 
közösen tudjuk a település, az itt élők javára megvalósí-
tani. Csak akkor lesz továbbra is szép, vonzó, otthonos a 
településünk, ha mindenki megteszi továbbra is azt, ami 
a kötelessége. Nem csak a maga, hanem a mások javára is. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.

 � Juhász Csaba polgármester beszéde  
a közmeghallgatáson

Karácsonyi 
csomagok: 

Tordas Község Önkor-
mányzata 2018-ban 
is több, mint 80 cso-
mag szétosztásával 
tette meghittebbé a 
karácsony ünnepét.

Hivatali hírek röviden
Téli rezsicsökkentés: Jelenleg árajánlatokat kérünk be 
vállalkozóktól. A kérelmezők számára utalványt állítunk 
ki, mellyel a kijelölt cégeknél lehet átvenni a kérelmen 
megjelölt tüzelőanyagot 2019. december 15-éig.
Hulladékszállítási díj: Várjuk a Velencei-tavi Hulladék-

gazdálkodási Vállalat válaszát kérdéseinkre az öreghe-
gyi szemétszállítási díjjal és az idősek kedvezményével 
kapcsolatban. 
Hó: Kérjük, mindenki időben takarítsa el a havat ingat-
lana előtt! Több panasz érkezett az Hivatalba, mert 
a betegek és idősek nem tudtak a járdán közlekedni. 
Köszönjük.



4 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 9 .  f e b r u á r

TESTÜLETI 
ÖSSZEFOGLALÓK
Tordas Község képviselő-testülete 2018. novem-
ber 12-én tartott testületi ülésén a következő 
döntéseket hozta:

 � elfogadta Tordas Településszerkezeti tervét
 � elfogadta a település Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét (ezek megtalálhatók az alábbi 
linken: http://www.tordas.hu/tordas-onkormanyzat/
hatalyos-rendeletek/1225-uj-telepulesrendezesi-eszko-
zok-2017-18.html)

 � mivel a képviselő-testület enyhébb szabályozást fo-
gadott el az Öreghegy esetében, mint ami az eljárás 
során egyeztetve lett, kezdeményezte ezekkel a szabá-
lyozókkal az egyszerűsített eljárás lefolytatását

 � a 24/34 hrsz földrészlettel kapcsolatosan elutasítot-
ta Schubert Csaba, Nagyné Schubert Réka, Schubert 
Lajosné és Kántor Ildikó által a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogáso-
kat. Megállapította, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara döntése nem jogsértő.

 � 3 ajánlat közül a megajánlott árat figyelembe véve 
döntött arról, hogy a Sport- és Kultúrcsarnokhoz ve-
zető utat a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. épít-
heti meg 2018 december 31-i határidővel. Az építéshez 
szükséges nettó 14.182.000 Ft fedezete a Sport- és kul-
túrcsarnok előkészítésére kapott 40 millió Ft.

 � pontosította Diósiné Besenyei Boglárkának a Tordasi 
Mesevár Óvoda intézményvezetői kinevezését úgy, 
hogy 2023. augusztus 31-el állapította meg a kineve-
zési időszak végét

 � engedélyezte, hogy a szükséges engedélyek megszerzé-
séig az általános iskola tanulói délelőttönként a Műve-
lődési Házban tanulhassanak

Tordas Község képviselő-testülete 2018. december 
4-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket 
hozta:

 � úgy módosította a Szent László Völgye Többcélú kis-
térségi Társulás Tanácsának 26/2018 (X.25) számú a 
Társulási megállapodását, hogy a közös főépítész alkal-
mazását kivette a feladataiból

 � Az új képviselők miatt módosította a 4/2008 (XI.26) 
számú a Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet vonatkozó 
függelékeit

 � a következő ülésre halasztotta a Képviselő-testület 
2019. évi munkatervének elfogadását

 � Elfogadta a 3 önkormányzati telekre vonatkozó vételi 
ajánlatokat

 � Úgy módosította a 8/2013 (IX.19) a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét, hogy a 
közösségi együttélés szabályainak elmulasztását köve-
ti el az, aki a Műfüves pályát és az Edzőpályát minden 
nap este 21 óra és reggel 7 óra között bármilyen tevé-
kenységre használja

 � döntött arról, hogy csatlakozni kíván a megyei Vörös-
marty Mihály Könyvtárhoz

 � elnapolta Horváth Györgyi és Tököli Lajosné lakás-
kérelmét

 � úgy döntött, hogy a Gyúrói úti lakópark csatornahá-
lózat I. ütemének felújításával kapcsolatos kiadásai 
(vezetéktisztítás, kamerázás, 1 tisztítóakna építése) a 
jövő évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre

 � döntött, hogy készüljön felmérés a közvilágítással 
nem ellátott területekről

Tordas Község képviselő-testülete 2018. decem-
ber 11-én tartott testületi ülésén a következő 
döntéseket hozta:

 � megválasztotta a pénzügyi bizottság külső tagjának 
Zrufkó Pétert

 � elfogadta a 2018 évi költségvetés ¾ évi beszámolóját
 � elfogadta a 2018. évi költségvetés II. módosítását
 � elfogadta a képviselő-testület a 2019. évi munkatervét
 � döntött az iskola által használt két ingatlanrésznek 
(tornaterem, iskola, régi iskola a könyvtár nélkül) a 
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek ja-
vára 2033. augusztusig 31-ig történő használatba 
adásáról

 � döntött arról – mivel az iskolának szüksége lenne még 
tantermekre – hogy 2019. február 28-ig javaslatot tesz 
a könyvtár jövőjének kérdésében

 � elfogadta a 2019-2022 időszakra vonatkozó belső elle-
nőrzés stratégiai tervét

 � döntött az Agrárlogisztikai központ építési beruhá-
zása közbeszerzési kiírásáról és megszavazta a bíráló 
bizottság tagjait

 � támogatta Ercsi képviselő-testületének javaslatát az 
illegális hulladékok elhelyezésével kapcsolatos büntető 
szankciók szigorításáról, melyet a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás 27/2018 (X.25) határoza-
tával közös fellépésként elfogadott

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megte-
kinthetők Tordas község honlapján:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek.html

Minden tordasi lakcímre újonnan bejelentkezett
lakosnak jár egy, a falu történetéről szóló könyv.

Sajátját átveheti a Polgármesteri Hivatalban.

TORDAS KÖNYV
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Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu

Fazekasné Domak
Anikó - kulturális
menedzser-asszisztens
+36 20 343 2119
muvhaz@tordas.hu

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
+36 22 780 726
+36 20 245 6734
muvhaz@tordas.hu

KEDVES TORDASIAK! 
Valamennyi korosztályt érintően, szépen körvonalazód-
nak a Hangya Művelődési Ház, a község bel- és kültéri 
programjainak véglegesítései a sztárvendégekkel tarkított 
eseményektől a klubokon át a kiállításokig. Az új koncep-
ciós munkafolyamatokba sok lakos becsatlakozott kéré-
seivel, ötleteivel, amely fontos eleme a közösségépítésnek, 
s amelyet nagyon köszönünk. Továbbra is várjuk az ész-
revételeket, kívánságlistákat. Reméljük, az óév végéhez 
hasonlóan, 2019-ben is teltházas rendezvényekkel, közös 
célokkal és elért sikerekkel büszkélkedhetünk. Építsük, 
színesítsük együtt tovább Tordas kultúráját!

Advent valamennyi vasárnapján megtelt a Hangya 
Művelődési Ház előtti tér. Köszönjük szépen a nagy lét-
számú érdeklődést, Tordas Község Önkormányzatának, 
Zémann Attilának és csapatának az előkészületeket, a 
kézműveseknek a csodálatos és egyedi termékeiket, a 
kedves szülőknek az önzetlen segítséget, áldozatos mun-
kát, az Önkéntes Pont tagjainak a koszorú díszítését, a 
gyülekezetek, egyházak vezetőinek a tanító erejű, nemes 
gondolatokat, tagjaiknak, aktív híveiknek, ahogy az 
iskola szolfézsos diákjainak és az ovisoknak is, valamint 
felkészítőiknek a méltó műsorokat! 

IN
D

UL A
 TORDASI  KÖN Y VMOLY KLU
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!

Minden korosztályból várjuk a csatlakozni vágyókat

F EBRUÁ R 15 -ÉN 18 ÓR ÁTÓL 
A H A NGYA MŰ V ELŐDÉSI  H Á ZBA N

Az olvasókör egyben dráma klub is,
amelynek tagjai havonta egy alkalommal találkoznak

KLUBVEZETŐ: SIMOR ANETT (+36 30 469 3287)

A TKK a Hangyavár projekt keretében, Tordas Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg, 
amelynek elsődleges célja a helyi közösségek építése, a tehetséggondozás, a tordasi lakosok művészeti,  

kulturális igényeinek, ötleteinek megvalósítása

További információ: Éger László: előadó, szerző, műsorvezető, kulturális manager, mb. vezető 
(Hangya Művelődési Ház, Hangyavár projektvezető)   -   +36 20 431 8624   -   muvhaz@tordas.hu

Indul a Tordasi Könyvmoly Klub
A TKK (Tordasi Könyvmoly Klub) fő koncepciója az olva-
sás élményére alapuló drámapedagógia

A társakkal végzett közös munka során – amelyben a 
felnőtt is játszótársként vesz részt –, oldottabb, érzelmi 
biztonságot nyújtó légkör alakul ki. A drámajátékok, 
dramatikus gyakorlatok, a dráma munkaformái segít-
séget nyújtanak a gyerekeknek önmaguk elfogadásában, 
a társaikra való koncentrált figyelemben, a különböző 
élethelyzetekben való eligazodásban, konfliktushelyze-
teik feloldásában, és ami még fontos: az önálló gondo-
latok, kreativitás, szociális érzékenység értékként való 
elfogadásában.

Az olvasás egyik legfontosabb eleme az élmény, amely 
a fiktív világba röpít. De a dráma segíti a szó szerinti 
megértés mellett az alapjelentésen túli értelmező meg-
értést, a kritikai megértést, amely az olvasó és a szöveg 
kapcsolatán múlik. Ilyenkor az olvasó már a saját életta-
pasztalatán keresztül reflektál a szövegre. És nem utol-
sósorban a dráma segíti a megértés legmagasabb szintjét, 
az alkotó-kreatív megértést, amely mindig továbbgon-
dolásra késztet.

„A művészet létéből fakadóan nemesítő hatással van 
az emberre. A művészet teremti meg azokat a szellemi 
kapcsolatokat, melyek közösséggé teszik az emberiséget, 
valamint azt a különös erkölcsi légkört, melyben képes 
felvirágozni. Máskülönben elpusztul, miként az elhanya-
golt kertben az elvadult almafa.” -  Andrej Tarkovszkij -
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Szerdánként havi 4 alkalommal 18.30-tól, másfél órás 
foglalkozások keretében sajátíthatod el a Bécsi keringő, 
Angol keringő, Cha-Cha-Cha, Salsa, Rock’n’ Roll alapjait 
Horváth Gábor dipl. tánctanár vezetésével.
A jó hangulat garantált, január 28-ig várjuk a 
jelentkezőket!

Részletek: 
Éger László (kulturális manager, mb. vezető)
+36 20 431 8624  -  muvhaz@tordas.hu

TÁRSASTÁNC KURZUS INDUL 2019. FEBRUÁR 6-ÁN  
TORDASON, A HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
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2019-ben is minden csütörtökön 15-17 óráig 
Tordason, a HANGYA Művelődési Házban!

Újrahasznosító kézműves programok 
a ,,Jövőt Nekik is”Alapítvány szervezésében

Amit kínálunk…
Kézműves technikákkal ismerkedhetnek, melyek elsajátí-
tásának célja az alkotás élményén túl az újrahasznosítás, 
a környezet meleggé, barátságossá, egyedivé tétele!
Bebizonyítjuk, hogy átlagos kézügyesség is elegendő 
ahhoz, hogy a kidobásra váró, valamint a közvetlen kör-
nyezetünkben található természetes anyagokból örömet 
adó tevékenység közben kedves, egyedi, mutatós, hasz-
nos tárgyakat készíthessünk!
Eközben egymástól tanulva, együtt átélhetjük az alkotás 
közösségépítő erejét, természetessé válik az elfogadás, a 
befogadás, az egymásra figyelés!
Továbbra is célunk az önkéntesség népszerűsítése, formá-
inak megismertetése, tájékoztatás annak kereteiről, lehe-
tőségeiről! Segítünk, hogy segíthessen!

RÉSZLETES PROGRAMTERV 
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS JEGYÉBEN 
2019. ELSŐ FÉLÉVÉRE:

Január 17, 24, 31: Papírfonás alapjai – vessző tekerése 
különböző papírokból, képkeretek, ültető kaspó készítése 
Február 6, 14, 21, 28: Álomfogók természetes anyagok-
ból különböző stílusban, formában
Március 7, 14, 21, 28: Virágok, tavaszi padlóvázák, 
virágkosarak különböző anyagok és technikák ötvözésével
Április 4, 11: Húsvéti kosárkák, tálak, tojástartók 
papírfonással
Május 9, 16, 23, 30: Batik technika természetes 
festőanyagokkal
Június 7, 13: Levendula minden kézműves változatban – 
tündér horgolással, buzogány fonással, illatzacskó varrással

A Magyarországi Református Egyház 
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona 

PROGRAMVEZETŐ 
munkakörre keres munkatársat 

felsőfokú végzettséggel. 

A programvezető fő feladata a teljes terápiás prog-
ram szervezése és figyelemmel kísérése, a Misszió 
értékeinek, érdekeinek képviselete, kapcsolattartás 
a külső szakmai és társadalmi szereplőkkel. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel: 
eszter@kimm.hu e-mail-címen.

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÖNKÉNTES PONT

Sövénycserjék (virágzók, lombhullatók, télizöl-
dek) szabad gyökerűek 400 Ft/db ártól eladók.
Tordas, Faiskola, Rákóczi utca 40. (Rákóczi u. vége)
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312

HIRDETÉS
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ISKOLAI HÍREK
A január hónap legfőbb eseménye végzős diákjaink köz-
ponti felvételi vizsgája, a művészeti iskolás diákjaink félévi 
vizsgája, valamint az általános rész félévi zárása.Reméljük 
mindannyian szépen, sikeresen teljesítenek. A végzősök-
nek kívánjuk, hogy elképzeléseik, terveik váljanak valóra.

December hónapban lezajlott „Szép Magyar Beszéd ver-
seny eredményei a következők: 
5-6. osztályos korcsoportban:
helyezett   Gáspár Lara   6. a
helyezett   Dénes Koppány  6. a
helyezett   Könyves Zoltán   6. a
helyezett   Kokavecz Eszter   5. a
helyezett   Süller Flóra    6. a
helyezett   Kertész Antal    5. a

A zsűri különdíját és dicséretét érdemelte: 
Rózsavölgyi Lilla   5. b
Feldhoffer Boglárka  6. b
Tóth Julianna    5. b

7-8. osztályos korcsoportban:
helyezett   Tóth Benedek   8. a
helyezett   Falusi Boróka    8. a
helyezett   Dzinich Lujza    7. b
helyezett   Szabó Kinga    8. a

A zsűri különdíját és dicséretét Márhoffer Barbara 7. a 
osztályos tanítványunk kapta.
Gratulálunk a szép eredményekhez. Az I. helyezést elért 
diákjaink megyei versenyen képviselik majd iskolánkat. 
Reméljük, szép eredményekkel.

 � Január 25-én rövid ünnepi megemlékezést tartunk is-
kolánkban. Ezen a napon a Magyar Kultúra Napjára, a 
Himnusz születésnapjára emlékezünk.

 � Január 29-én Bosco Szent János ünnepe alkalmából rö-
vid megemlékezésen veszünk részt.

 � Január 30-án a Népdaléneklési verseny területi forduló-
ja zajlik iskolánkban.

 � Február 11. és 12-én alsós és felsős szülői értekezlete-
ket tartunk a félévhez kapcsolódóan.

 � Február 15-én iskolánk fennállásának 30 éves évfordu-
lóját ünnepeljük.

 � Somfai Sándorné

30 éves a Sajnovics János 
Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola

Ezen alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk isko-
lánkba az egykor volt diákokat, kollégákat.
Várunk mindenkit, hogy együtt emlékezzünk, idéz-
zük fel a szép, régi éveket.
Február 15-én délelőtt rendhagyó órákat szervezünk, 
majd 18:00 órai kezdettel a művelődési házban 
ünnepi műsorral emlékezünk az elmúlt 30 évről.
Az előzetesen kiírt rajzpályázat eredményének kihir-
detésére, ennek értékelésére is itt kerül sor.
Szeretettel várunk minden Kedves Régi és Jelenlegi 
diákunkat, kollégánkat.
Az ünnepi műsor után minden résztvevőt szeretettel 
várunk egy kis megvendégelésre a művelődési házban.
Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt!

Kedves Gyerekek! Kedves Egykori Tanítványaink!

1988-1989 – 2018-2019
30 éves a Sajnovics János Általános Iskola

A 30 éves Jubileumi év egyik látványos programjaként 
képzőművészeti versenyt hirdetünk, amelynek címe:

Örökítsd meg iskolánkat az utókor számára!

A pályázaton minden tanuló, minden volt tanítvány részt 
vehet, aki úgy gondolja, hogy szeretné saját alkotásán 
keresztül megmutatni második otthonát, az iskolánkat.
Ábrázolhatjátok kívülről, belülről, egészében, részleteiben, 
termeket, tereket, zugokat, ahol szívesen töltitek az időtöket.
Természetesen Ti magatok is szerepelhettek az alkotásokon.
Bármilyen technikát alkalmazhattok: festés, grafika, tus-
rajz, fotómontázs, rajzzal kiegészítve, vegyes technika, 
ragasztás. Maketteket is szívesen látunk!

A rajzlapra tervezett munkákat A/3-as méretben készít-
sétek el, a makettek alapja se legyen nagyobb!

A pályázat leadási határideje: 2019. február 06.
Helye: Sajnovics János Általános Iskola és AMI
Munkáitokat leadhatjátok az iskola tetőtéri irodáiban.
Jó munkát, sok sikert kívánunk: ISKOLAVEZETÉS

RAJZPÁLYÁZAT

IS
K

O
LA
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VISSZATEKINTŐ
Október 27-28-án rendezték meg Bonyhádon a XVIII. 
Halmos Béla Népzenei Találkozót. Iskolánkból több 
tanuló is kiváló eredményeket ért el ezen a nívós, orszá-
gos megmérettetésen. Gratulálunk mindannyiuknak és 
felkészítőjüknek, Kovács Márton Bence tanár úrnak!
Szóló hegedű: Péter Szabolcs – Nívódíj, Tóth Zsófia 
– Nívódíj, 
Zenekar kategória: Gatyamadzag zenekar – Kiemelt 
Nívódíj (Vendégük volt ifj. Ürmös Sándor -cimbalom)

November 9-én Gyúrón rendezték meg a III. Gyúrói 
Libatort a Gyúrói Dalolók a Gyúrói Faluház szervezésé-
ben. Ennek a rendezvénynek minden évben különleges-
sége, hogy a kézműves foglalkozás után a citera, népi 
ének, népi ütős és a népi furulyás növendékek adnak kis 
koncertet. Általában „libás” dalokkal érkeznek, melyeket 
az ott lévő közönségnek meg is tanítanak. Idén is nagy 
sikert arattak, majd az utána következő táncházban a 
nagy létszámú táncolni és mulatni vágyóknak késő estig 
pengették és fújták a talpalávalót.

A következő hétre is sokat kellett készülni… az iskolai bál 
mellett, szombaton, november 17-én, Pázmándon a Márton 
Napi Spájzoláson vettünk részt a Pillikék 2. csoportjával. 
Moldvai táncokat táncoltunk, majd Péter Borbála moldvai 
dalokat énekelt Anikó néni kíséretében. Végül az ottani 
hallgatóságot bevontuk egy kis táncházi hangulatba, s a 
csapős hidegben a szabadtéren jól megtáncoltattuk őket.

Hazatérve készültünk a Pillikék 3. csoportjával a más-
napi nagy fellépésre. Hatalmas tisztelet volt számunkra, 
hogy a budapesti Bartók Táncegyüttes 60 éves jubileumi 
műsorán, egyetlen gyermek csoportként léphettünk fel 
a Pesti Vigadó színpadán. Köszönjük Németh Ildikó 
néninek és Szabó Szilárd bácsinak, hogy az ő szakmai 
megbecsülésük, hátterük révén részesei lehettünk a 
rendezvénynek, mely gyermeknek, felnőttnek egyaránt 
hatalmas élmény volt!

Aztán jött a december… rengeteg előkészület, próba, 
bevásárlás, szervezés előzte meg az iskola idei jubile-
umi rendezvény sorozatának első és második állomását. 
December 1-jén a Tordasi Pillikék gyermek néptánccso-
port 20. jubileumát ünnepeltük. A Hangya Művelődési 
Ház színültig megtelt a volt, a jelenlegi és leendő táncos-
lábúakkal és családjaikkal. Németh Ildikó néni tolmácso-
lásában hallhattunk a múltról, a kezdetekről, a segítsé-
geinkről, kik az eltelt 20 év alatt segítették munkánkat. 

MŰVÉSZETI ISKOLA
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Tiszteletét tette nálunk volt igazgatónőnk, dr. Hamza 
Lászlóné, valamint a jelen iskola, fenntartó és a faluveze-
tés tagjai. A műsorban a legkisebbektől a legnagyobbakig 
minden korcsoport táncosai felléptek, valamint zenésze-
ink, énekeseink. A műsor után két előadást hallhattunk 
és nézhettünk végig a Tükrös együttes és a Kuttyomfitty 
társulat előadásában. A napot egy fergeteges táncházzal 
és eszem-iszommal zártuk.
Mindenkinek köszönjük a bárminemű segítséget, mellyel 
a napunkat szebbé tette, segítette!

Másnap, december 2-án a szolfézsos növendékeink  
Fersch Andrea tanárnő vezetésével, szép adventi és kará-
csonyi dalokat énekeltek az Hangya Művelődési Ház 
előtti téren, az első gyertyagyújtáson. 

Decemberben az iskolai gyertyagyújtásokon szerepeltek 
növendékeink.

A jubileumi sorozat második állomása következett 
december 15-én. A Tüzifa együttes 10. évfordulójához 
érkeztünk. A Fazekasné Domak Anikó alapította és 
vezette citerás, népi énekes, népi furulyás és népi ütő-
sökből álló csoport jelenlegi, volt és remélhetőleg jövő-
beli tagjai léptek a Hangya Művelődési Ház színpadjára. 
A meghitt, családias hangulatban zajló rendezvényen 
a közös moldvai, magyarbődi és galga menti dallamok 
után a műsor második eleme következett. A besnyői 
Szironta együttes fantasztikus csengettyű koncertjét 
hallgattuk tátott szájjal. A gyönyörű dallamokból még 
fel sem ocsúdtunk, a harmadik részben már a művészeti 
iskola népi furulyás és vonós növendékeitől, valamint 
tanáraiktól hallhattunk szebbnél szebb karácsonyi dalo-

kat. Táncházzal, kis szeretetvendégséggel búcsúztunk 
az elmúlt esztendőtől.
Minden kedves segítőnek megköszönöm a bárminemű 
hozzájárulását a napunk lebonyolításához!

A december zárásaként a tordasi iskola karácsonyi műso-
rában a szolfézsosok vettek részt, míg a gyúrói iskolában 
a citerás növendékek énekeltették meg az ottlévő gyerme-
keket és felnőtteket.

Az első félév zárásaként január harmadik hetében 
igen szépen lezajlottak a félévi vizsgáink minden 
tanszakunkon. 
Aki végigkísérte előző féléves, sőt egész éves beszá-
molóimat, láthatta, hogy megint rengeteg fellépésen, 
műsoron, rendezvényen, versenyen… jártunk tanítvá-
nyainkkal. Mindig a legjobbat hozzák ki magukból az 
adott eseményeken, szépen, fegyelmezetten, alázat-
tal lépnek a színpadra, éppen ezért nagyon büszkék 
vagyunk rájuk! 
Köszönjük az éves támogatást a szülőknek, s minden-
kinek, aki bármilyen formában segítséget nyújtott 
részünkre!!!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

Kedves érdeklődők!
ELÉRKEZETT A FARSANG IDEJE!
Hazánkban tartják az egyik legnagyobb farsangi 
alakoskodást, felvonulást, a Busójárást. A Művészeti 
Iskola egy buszos kirándulásra invitál minden olyan 
érdeklődőt, aki szívesen találkozna a Busókkal 
Mohácson. Tavaly egy fergeteges napnak voltunk 
részesei!
2019. március 03-án, vasárnap, ismét egy 
egész napos kirándulást tervezünk a 
Busók hazájába.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
A kirándulás díja: 4.000 Ft/fő (Mely az utazás 
költségeit tartalmazza.) Jelentkezni Fazekasné 
Domak Anikónál lehet 2019. február 18-ig (hétfő), 
az összeg befizetésével!
Elérhetőség: +3620/343-21-19-es telefonszámon, 
Facebookon vagy személyesen az iskolában.
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JANUÁR 31. 
Ünnepnapja alkalmából örömteli megemlékezésbe kezd a 
Szalézi Család. Világszerte összehoz bennünket, tanítvá-
nyokat, oratóriumi gyerekeket, animátorokat, munkatár-
sakat, barátokat, szerzeteseket… és büszkén tekintünk 
közös szentünkre, példaképünkre, atyánkra, tanítónkra. 

MIT ÜZEN MA NEKÜNK  
DON BOSCO?
Életcél, avagy a Szeretet  
Istenének elsőbbsége

Bosco Szent János élete a keresztény istenképet és a 
belőle fakadó emberképet különleges módon foglalja 
össze. Don Bosco a Szeretet Istenének választásában 
él, úgy döntött, hogy életét a fiataloknak szenteli. Ő, 
Krisztus tanítványa. Alakja máig arra emlékeztet min-
denkit, hogy Isten szerető Atyánk és mi az Ő gyermekei 
vagyunk. 

Don Bosco csodálatosan összeköti a szeretet elsőbb-
ségét a gyerekek szolgálatával. Ez a nevelői szolgálat, 
tükrözi az Istennel való közösségét, egyszerre nagylelkű 
és vidám, állhatatos és radikális. A szeretet Istenének 
választása azon vágyát is tükrözi, hogy ő legyen Isten-
nek a fiatalok, gyerekek iránti szeretetének jele és hor-
dozója. Ez az odaadás már életének korai szakaszában is 
jelen van, és mint döntés élete végéig vezeti őt. 

Don Bosco a szeretet tüzét gyújtja meg és borítja 

lángba a fiatalok és mindazok szívében, akik osztoz-
nak az ő küldetésében. Egy másokkal megosztott életet 
élő, egy átélt és átérzett közösségi szellemet hordozó, 
ill. a jóra és az önzetlenségre kész emberképet hordoz 
magában és ad át, mely a másikhoz való közeledésé-
ben egyre kevésbé törődik önmagával, egyre inkább a 
másik boldogságát akarja, egyre jobban gondoskodni 
akar róla, ajándékozni akarja önmagát, és érte akar 
élni. Ez válik szociális kompetenciáinak mozgatórugó-
ivá is, társas kapcsolatainak mércéjévé, és így a szalézi 
lelkiség pedagógiájának kiemelt erősségévé. A jelenkor 
tudományos, pszichológiai kutatásai (Lynbomirsky) 
- melyek bár nem keresztény jellegűek, - szintén alá-
támasztják elsőbbségét a boldogsághoz vezető úton 
az önzetlenségnek, a jó cselekedeteknek, megbocsátás 
gyakorlásának, a kapcsolatok ápolásának, a hála kife-
jezésének, vallásgyakorlásnak és a spirituális életnek.1 
Don Bosco „Szavainak mindig nagy súlya volt, hisz a 
saját szemünkkel láttuk, hogy a gyakorlatban is meg-
valósulnak gondolatai. Azt mondogatta, persze nem 
hiúságból, hogy ő Torinó csibészeinek főnöke. Ezzel 
is még inkább meg akarta szerezni és a jóra vezetni 
a szívüket. Szeretett közöttük időzni, és amikor fon-
tos személyek vagy nemes emberek vendégségéből 
tért haza, mindig megjegyezte: >Itt, köztetek érzem 
jól magam: ez az én életem, hogy veletek legyek<”2  A 
kezei alól kikerülő fiatalok teljes nyitottsággal, mint a 
szivacs szívhatták magukba a tőle kapott tanításokat, 
de leginkább életmintáját. 

Vajon nekünk van-e ehhez hasonló élet-
célunk, vagy tudunk-e igazán boldo-
gok lenni? Mit üzen ma nekem Don Bosco?

 � Don Bosco Nővérek

1  Vö.: Sonja Lyubomirsky: Hogyan legyünk boldogok? Ursus 
Libris, 2008
2  Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, Torino 1898-
1948, VI. kötet 654. o.
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KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

 Településmag

Ajtók, ablakok

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók 
nagyban befolyásolják. Az osztott téglány alakú fa nyílás-
zárók hagyományosak. 
 Ügyeljünk a nyílászárók jó arányára! 
 Törekedjünk az igényes anyaghasználatra! Javasolt a fa-
anyagú nyílászárók alkalmazása.
 Gondoljunk az árnyékolásra! Kerüljük a külső redőnyto-
kok alkalmazását!

Alkalmazzunk 
hagyományos 

arányú és 
osztású fa 

nyílászárókat!

143 147
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Településmag 

Homlokzatképzés, színek, anyagok

Tordas településmagjának kellemes hangulatához, harmonikus utcaképéhez 
nagyban hozzájárul az egységes színhasználat. A területen a fehér, az okker, 
illetve a barna különböző árnyalatai dominálnak.
 Egymással harmonizáló több szín is alkalmazható a homlokzat tagolásának 
megfelelően, ha azok azonos színcsaládba tartoznak! 
 Anyagot és színt úgy válasszunk, hogy azok harmonizáljanak!
 Használjunk természetes anyagokat!
 A hagyományos anyagok modern anyagokkal kiegészítve kedvező képet ered-
ményeznek.

Részletek

Az építészeti minőség a finom részle-
tekben rejlik.

A területen az épületek részletgazda-
gok, a homlokzatok és nyílások dísze-
sek. Új épület építése során példaként 
tekinthetjük ezeket.
 Régi épület felújítása során őrizzük 
meg a hagyományos építészeti ele-
meket!

A fehér, törtfehér, 
okker és barna színek 
árnyalatait részesítsük 

előnyben!

A hagyományos építészeti 
elemeket őrizzük meg, 

illetve törekedjünk 
ezek akár újszerű 
alkalmazására!

155148

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 40-43. oldal
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

 Településmag

159156

Tordason az intézmények nagy többsége a 
teleplésmagban helyezkedik el.

Az intézményeket szabadabb anyaghasz-
nálat és homlokzatképzés jellemzi. 

Ezen épületek esetében lehetőség nyílik a 
bátrabb épületformálásra, építészeti meg-
jelenésre.

Homlokzatképzés, színek, anyagok
 A természetes színeket kiegészítve, ah-
hoz illeszkedve használható kis mérték-
ben élénkebb színvilág is, hogy felkeltse 
a figyelmet.

 Vegyük figyelembe a létesítmény forga-
lomvonzó funkcióját! Figyeljünk az aka-
dálymentességre!

Kerítések

Az intézmények forgalomvonzó létesítmé-
nyek.

 A létesítmény jellegét el nem takaró, a 
tájékozódást segítő áttört kerítéstípusok 
javasoltak, melyek növényzettel kom-
binálhatók.

 Kerítésünk kialakításával utalhatunk az 
épület funkciójára.

Bátran  
alkalmazzunk 

egyedi építészeti 
megjelenést!
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Ha régi házat 
vásárolunk, fontoljuk 
meg, milyen módon 

tarthatjuk meg!

A kockaházak felújí-
tásánál ügyeljünk az 
arányrendszerre, az 
anyaghasználatra és 

a részletekre!

7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Falusias lakóterület 

Tordas falusias lakóterületének épületállománya igen változatos képet mutat. 
Ezzel együtt a terület arculata barátságos, utcaképei harmonikusak.

Ezt a kiegyensúlyozott utcaképet néhány egyszerű építészeti eszköz segíti elő. 
A lakóházak tömege, tetőformája egyszerű, az utcára jellemző előkerti vo-
nalon helyezkednek el az épületek. Színhasználatban a pasztelles földszínek 
jellemzőek, természetes anyagokkal kiegészítve.
 Ha régi házat vásárolunk, fontoljuk meg, milyen módon lehet megtartani!
 Új épület építésekor vegyük figyelembe a utcaképbe való illeszkedést!

Tordas lakóterületeinek meghatározó elemei a sátortetős kockaházak. A közte-
rület felé forduló homlokzatokat vakolatdísszel keretezett ablakok jellemzik. 
A kockaházak felújításánál ügyeljünk a klasszikus arányrendszer megtartására 
és a finom szín- és anyaghasználatra, melyet részleteivel tehetünk egyedivé.
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MESEVÁR HÍREK
Az Újévben élményekkel telve, boldogan jöttek a gyerme-
kek óvodába. Az ünnepek örömteli pillanatait nem csak 
szóban, hanem rajzaikkal is kifejezték. Az idei évben is 
számos programmal, meglepetéssel készülünk óvodása-
ink számára.
Január első heteiben az egészséghét keretében az egész-
ségkultúra, a helyes és tudatos egészségmagatartás köz-
vetítését tartjuk szem előtt. Szeretnénk, ha óvodásaink 
az egészséges életvitel iránt fogékonyak lennének. Beszél-
getések során felhívjuk figyelmüket a helyes táplálko-
zásra, mozgásra, a levegőzés, és a pihenés fontosságára, 
higiénés szokások betartására. Januárban köszönthettük 
új óvodásainkat a Csibe csoportban. Az Újév beköszön-
tével  a természet szemet gyönyörködtető sajátosságai 
mellett az évszakban rejlő örömöknek is, nap mint nap 

részesei vagyunk. A domboldalról csúszkálva sok-sok 
mosolygós gyermekarc tekint ránk, melyeket a gyerme-
kek alkotásaikban is szemléltetnek.  A vidám gyermek 
tekintet a Martonvásári BBKK központban sem fogyat-
kozott, hiszen a Tordasi Mesevár Óvoda nagycsoportosai 
a „Tur Tur megmenti az erdőt” című színházi előadásnak 
lehettek részesei.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni óvodásaink szü-
leinek advent 3. vasárnapján nyújtott segítségükért és 
részvételükért, valamint a Süni csoportnak és az őket fel-
készítő kollégáknak, hogy elhozták nekünk a várakozás 
örömteli pillanatait. 
Idei évben is lehetőség nyílik az adó 1% felajánlására. 
Óvodánk alapítványa, a Százlábú Gyermektámogató 
Alapítvány nevében hálásan köszönjük felajánlásaikat!
Az alapítvány bankszámlaszáma: 
10403174 – 50526767 – 72571002 K&H Bank.

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Szakállából hull a hó, 
fehér öröm: csuda jó! 
A hóember nem fázik, 
lyukas pipán pipázik.
A madár-nép didereg, 

egy picit sem csicsereg. 
Jégcsapok az ereszen: 

összebújnak csendesen. 
Csillog-villog a világ, 
s ablakon a jégvirág; 
a fák ágán dér-levél, 

havat hoz az esti szél.
(Devecsery László: Itt a tél)

DON BOSCO  
a fiatalság Atyja és Tanítója

Bosco János 1815. augusztus 16-án született egy parasz-
tcsaládban, Castelnuovo d’Astiban. Édesanyja mélyen 
vallásos légkört alakít ki családjukban. János már kicsi 
korától kezdve pap szeretett volna lenni. Elmesélte, hogy 
egyszer kilenc éves korában álmot látott, amely megvi-
lágította számára küldetését: „Legyél alázatos, erős és 
állhatatos” - mondta neki egy asszony. János már gyer-
mekkorától kezdve gyakran kötötte le társait bűvészmu-
tatványokkal, amelyeket kemény gyakorlással sajátított 
el a munka és az imádkozás között. 

Diákként Chieriben létrehozta a „Vidámság Társasá-
gát”, amelybe összegyűjtötte a városka fiataljait. Később 
itt járt szemináriumba is, és 1841 júniusában pappá szen-
telték. Közben maga köré gyűjti az első gyermekeket, és 
megszervezi a vasárnapi Oratóriumot. Édesanyja, Margit, 
most már idős asszonyként, elfogadja a meghívást, hogy 
Torinóba jöjjön és segítsen fiának. A gyermekek számára 
ő lesz „Margit mama”. Don Bosco elkezd szállást adni az 
otthontalan árváknak. Megtanítja őket egy szakmára, 

és arra, hogy szeressék az Urat, együtt énekel, játszik és 
imádkozik velük. Az első gyermekekből lesznek később 
az első munkatársai is. így fejlődik ki az a híres neve-
lési módszer, amit „megelőző módszernek” hívunk: 
„Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, 
hittel és szeretettel. Legyetek szentek, és szentek neve-
lői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!”  
Az első munkatársakból létrejön egy szerzetes társaság, 
melynek célja a fiatalok megmentése, küzdve a szegény-
ség minden fajtája ellen. Mottójuk a következő: „Lelkeket 
adj nekem (Uram), minden mást vegyél el”. 

Szűz Mária segítségével Mazzarello Máriával meg-
alapította a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményét. A 
jótevőkkel és laikus segítőkkel együtt létrejön a Szalézi 
Munkatársak Egyesülete.

Don Bosco 72 éves korában, a munkától kimerülve halt 
meg 1888. január 31-én. Ma már a Szalézi Család az egész 
világon jelen van, összesen 132 országban, a világ harma-
dik legnagyobb szerzetesrendjeként. II. János Pál pápa 
Don Boscót halálának századik évfordulóján a „fiatalság 
Atyjának és Tanítójának” nevezte.

 � (Enrico dal Covolo-Giorgio Mocci:  
Szentek a szalézi családban)
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KÁLLAI DÁNIEL

2018. 01. 03.
Molnár Nóra
Kállai Róbert 

PÁVEL ZALÁN

2018. 01. 16.
Szárazová Monika
Pável Krisztián

FERREIRA MIHÁLY

2018. 01. 19.
Ferreira-Hollósvölgyi 
Zsuzsa
Dr. Ferreira Gábor

HINGYI VIKTÓRIA 
KINGA

2018. 04. 23.
László Erzsébet
Hingyi Gábor

SOLYMOSI ZALÁN

2018. 06. 26.
Erdősi Orsolya
Solymosi Márton

ÓDOR BENCE

2018. 02. 16.
Ható Krisztina
Ódor Balázs

SZAKMÁRY KELEMEN

2018. 04. 26.
Vajda Zsófia
Szakmáry Zoltán

KLAMBAUER ZENTE 

2018. 08. 18.
Nagy Mónika 
Klambauer Viktor

LUGOSI VENCEL

2018. 03. 01.
Lugosi-Babos 
Ágnes
Lugosi Gábor

ZÉMAN VINCE

2018. 04. 30.
Zémanné Horváth 
Zsuzsanna
Zéman Viktor

ILLY BENEDEK 

2018. 08. 31.
Németh Hanna
Illy László

KESZTLER REBEKA

2018. 03. 18.
Barátki Hajnalka
Kesztler János

LUKÁCS PÁL CSABA

2018. 05. 09.
Zonda Emília
Lukács Csaba

BUDAI HANNA RÓZA 

2018. 11. 10.
Cseh-Szombati 
Orsolya
Budai József

KÁSA JULIANNA

2018. 03. 31.
Szabó Kata Borbála
Kása Kelemen

KOVÁCS DONÁT

2018. 05. 25.
Oravecz Petra
Kovács Tibor

BALLA BENEDEK

2018. 12. 22.
Balogh Szabina
Balla Antal

SZERETETTEL  
KÖSZÖNTJÜK  
A 2018-BAN  
SZÜLETETT

GYERMEKEKET!
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A 2018 év az ugyan 130 éves, de a nulláról újjáalakult 
tűzoltó egyesületünk számára jelentős mértékkel bírt. A 
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017 év végén 
alakult újjá, immár a Tordasi és Ráckeresztúri tűzoltók-
kal kiegészülve és lelkes civilekkel összefogva. 

 � 2018. január 3-án felvételünket kértük a Fejér Megyei 
Tűzoltó Szövetség (FMTSZ) tagjainak sorába. Tagfelvéte-
li kérelmünket elfogadták, szervezetünket rendes tagként 
jegyezték be.

 �Tagságunk folyamatos bővülését követően Marton-
vásár Város Önkormányzatától kapott támogatásnak 
köszönhetően Egyesületünk egy használt Mercedes 
Vito gépjárművet vásárolt és állított készenlétbe feb-
ruár közepén. 

 �Április 6-án ünnepélyes keretek között vehettük át a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ado-
mányként egyesületünk tulajdonába kerülő felújított 
Steyr gépjárműfecskendőt.

 �Április 7-én tűzoltási gyakorlattal és vizsgával zárult 
egyesületünk negyvenórás önkéntes tűzoltó alaptanfolya-
ma, melyen tordasi tagunk is tűzoltó képesítést szerzett. 

 � Május 5.-én tűzoltónapot tartottunk Martonvásáron. 
Az ünnepi rendezvényt követően tűzoltási és mentési be-
mutatót tekinthettek meg a vendégek, a gyermekek „tűz-
oltós” feladatokat teljesíthettek.

 � Június 2-án, kispályás labdarúgó tornán vettünk részt. 

A térség tűzoltóságainak részvételével megrendezett ver-
senyen a MARTON ÖTE önkéntes tűzoltóiból szervezett 
csapatunk első helyezést ért el!

 � Egyesületünk már az év elején belépett a Martonvásár 
Járási Önkéntes Mentőcsoportba, melynek minősítő gya-
korlatán vett részt héttagú egységünk szeptember 29-én. 
A Marton ÖTE tagjai egy feltételezett vihar által okozott 
károk elhárításán dolgoztak. 

 � Októberben megkezdődtek és előreláthatóan 2019 ta-
vaszáig tartanak a tordasi gesztenyefasor karbantartási 
munkálatai. 

 �Tizenkét tagunk tett tűzoltó-technikai kezelői vizsgát 
október 14-én. A Steyr-Bronto TLF 2000 típusú gépjár-
műfecskendőnk mellett motoros láncfűrész használatára 
szereztek jogosultságot tagjaink a BM Katasztrófavédel-
mi Oktatási Központ vizsgabiztosa előtt. 

 � Október 17-én együtt mérték össze tudásukat a hivatá-
sos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó-parancs-
nokságok tűzoltásvezetői, a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságon. Az első helyen Gaál Tamás tűzoltó 
őrnagy, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat munka-
társa - szabadidejében a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület parancsnoka - végzett.

 � 2018. október 27-én rendszerbeállító gyakorlat kereté-
ben vizsgáztak egyesületünk önkéntes tűzoltói. A Rácke-
resztúri kastély területén szervezett gyakorlat keretében 
műszaki mentési, tűzoltási és életmentési feladatot kel-
lett teljesítenünk. A gyakorlatot 19 tűzoltónk három jár-
műről szerelve hajtotta végre, összesen 6 vízsugár került 
„bevetésre”. Az értékelést követően a Marton ÖTE elnöke 
sikeres minősítést igazoló oklevelet vehetett át. 

 �Az 1888. szeptember 23-án útjára indított Martonvá-
sári Önkéntes Tűzoltó Egylet megalapításának 130 éves 
évfordulóját ünnepeltük 2018. november 17-én. Az újjá-
szervezett önkéntes tűzoltóságunk tagjai jubileumi ren-
dezvényen tisztelegtek elődeink előtt. Meghívtuk a ko-
rábbi önkéntes tűzoltókat, akik közül sokan csatlakoztak 
és ünnepeltek velünk. A rendezvényen jelen voltak Né-
metországból a baienfurti, míg Szlovákiából a somorjai 
önkéntes tűzoltóság, valamint a környező települések 
tűzoltóságainak képviselői és a Marton ÖTE tagjai és 
támogatói. A baienfurti tűzoltóság hatfős delegációját 

Martonvásári Tűzoltó Egyesület

2018 AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÉVE 
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Stefan Forderer parancsnok vezette. Martonvásárra ér-
kezett Josef Karl Wurm korábbi parancsnok és Thomas 
Meschenmoser parancsnokhelyettes, akik már korábban 
is aktív szervezői voltak a két település tűzoltói közöt-
ti, 1993-ban elindult baráti kapcsolatnak. A rendezvény 
nyitásaként néma tiszteletadással adóztunk korábbi, kö-
rünkből már eltávozott tűzoltó bajtársaink emléke előtt. 
A rendezvény kiemelkedő momentuma volt Wagner Ká-
roly, vezetőségi tagunk kitűnő összefoglaló előadása az 
egyesület történetéről. Az ünnepség keretében Eisenba-
cher Mihály, a korábbi egyesület elnöke és Mayer János 
parancsnok átadta az utódoknak - egyesületünk vezető-
ségének - a martonvásári önkéntes tűzoltóság 1958-ban 
alapított zászlaját. A helyszínen kiállítottuk az egyesület 
múltjából fellelt fotókat, díjakat és okleveleket. A prog-
ram közös vacsorával és jó hangulatú, éjszakába nyúló 
baráti beszélgetéssel zárult.

 � December 2.-án a Tordasi evangélikus templom ereszcsa-
torna rendszerét mentesítettük a belehullott falevelektől, 
ágaktól és egyéb a víz lefolyását akadályozó anyagoktól.

 � December 3-án, egyesületünk parancsnoka ünnepélyes 
keretek között vette át a 2018. évi BM OKF és MTSZ pá-
lyázaton nyert eszközöket Budapesten.

 �A gyermekek nagy örömére, december 5-én este láto-
gatást tett nálunk a Mikulás. Tagjaink közel negyven 
gyermeke várta a BBK Központ galériájában a „nagysza-
kállút”, aki kivételesen nem szánon, hanem tűzoltóautón 
érkezett. Azért az ajándékokat nem hagyta otthon, min-
den gyermeknek finomságokkal töltött csomagot hozott. 

 � Év közben több gyermeknapon, iskolai rendezvényen 
vettünk részt és tartottunk bemutatót a gyermekek 
nagy örömére. 

Karácsonyi ünnepek után egy sajnálatos és hatalmas 
veszteség érte egyesületünket. December 27-én 8 óra 
után egyesületünk riasztást kapott közúti balesethez 
Ráckeresztúr térségébe. Vonulás során Mercedes VITO 
gyorsbeavatkozó járművünk a csúszós úton balesetet 
szenvedett Ráckeresztúr-Lászlópuszta magasságában. 
A járműben 2 fő tűzoltó utazott, akik szerencsére kar-

colásokkal a járműből ki tudtak szállni. A gyorsbeavat-
kozó jármű a szerencsétlen balesetben totálkárosra tört, 
és egyéb felszereléseink is sérültek. A jármű és a sérült 
felszerelések pótlására anyagi lehetőségeinkhez mérten 
intézkedéseket teszünk, hogy „Önként segíthessünk 
Önöknek” ha baj történik.
ADOMÁNYOKAT várunk az alábbi számlaszámra.
Számlatulajdonos: Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10403174-50526874-80901005

2018 az újjászületés éve volt egyesületünk számára. Az 
év során közreműködő tűzoltó egyesületként vettünk 
részt a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátá-
sában segítve az önkormányzati és hivatásos tűzoltók 
munkáját. Tordas, Martonvásár és Ráckeresztúr terüle-
tén 49 esetben avatkoztunk be műszaki mentésnél és 19 
esetben tűzesetnél. 

2019. január elsejétől egy magasabb kategóriába került 
szervezetünk. A jogszabályi, képesítési és technikai fel-
tételeknek megfelelve Önállóan Beavatkozható Tűzoltó 
Egyesületté váltunk Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr 
és további két település Baracska és Gyúró közigazgatási 
területén. A vállalt készenléti időszakban a hivatásos 
és önkormányzati tűzoltó egységek nélkül, egyedül is 
végezheti egyesületünk a káresemények felszámolását. 
Éves szinten négyezer-ötszáz óra vállalt készenlét során, 
4 fővel, tűzoltó gépjárművel 10 percen belül megkezdi a 
vonulást tűzoltóságunk az adott települések közigazga-
tási területére. 

2019 első feladatait már önállóan, más tűzoltóegy-
ségek nélkül hajthatta végre a Martonvásári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. Az első két hét során őt esetben 
avatkoztunk be önállóan tűzoltási és műszaki mentési 
káresemények során.

Zárásként köszönjük mindenkinek, aki támogatta 
munkánkat az elmúlt egy évben és bízom, hogy önkén-
tes munkánkkal segíteni és növelni tudjuk vállalt telepü-
léseink lakóinak biztonságát.

 � Gaál Tamás, Marton ÖTE 
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Bocsi a lopásért, de ez tényleg fontos dolog, szerintem 
igenis meg kell választani, mit sportoljunk, mert ez fogja 
meghatározni, hogy hogyan sportolunk! Vagy hogy spor-
tolunk-e egyáltalán… És mivel itt van az év eleje, ilyenkor 
hajlamosabbak vagyunk a számvetésre, keressük azokat a 
lehetőségeket, amikkel jobbá, teljesebbé, egészségesebbé 
tehetjük az egész életünket. Viszont nem mindegy, hogy 
ebbe hogyan és miért vágunk bele! Mert ha jól választasz, 
az egész életed megváltozhat.

Biztos mindenki emlékszik a suliban a testnevelés 
órákra, amikor muszáj volt futni, ugrani, kötelet mászni, 
szekrényt ugrani… és hasonló nyalánkságok. Na, ezt 
most azonnal felejtsük is el! Mert sportolni igenis jó! 
Olyat és úgy kell űzni, hogy tényleg az legyen! Ha olyan 
sportot választasz, ami nem okoz örömet, vagy netán 
nem is Te választottad magadnak, akkor tényleg csak 
szenvedés lesz, és hamar abba is hagyod, mindig lesz 
kifogás, miért nem indulsz neki ma se.

Két dolgot vegyél figyelembe, amikor választasz:

 � Mennyi időd, lehetőséged van akár távolabb is menni a 
sportért? Mi van ésszerű távolságban Tőled?

 � Van-e, és ha igen, mennyi súlyfelesleged?

Persze ahhoz, hogy örömmel sportolj, és tényleg várd, 
hogy mehess már, kezdd végre, olyat kell találnod, ami 
örömet okoz; ehhez több mindent ki kell próbálnod. De 
az alap mégiscsak ez a két dolog, ha ez megvan, lehet 
kísérletezni, és aztán dönteni.

Ha van időd és lehetőséged arra, hogy akár messzebbre 
is menj, gyakorlatilag bármilyen sportot elkezdhetsz, 
mert mindig lesz rá lehetőséged, hogy csináld. Érde-
mes azonban elgondolkodni azon, hogy mennyit is kell 
utazni, menni érte, mert ez egy idő után terhes lesz Szá-
modra, és egy nagyon klassz kis kifogás arra, hogy ma 
se menj el – nincs időd ennyit utazni, nincs kedved ilyen 
sokat autóban, békávén ülni – előbb-utóbb azt veszed 
észre, hogy a héten még egyszer se voltál, és már csütör-

tök este van… Válassz olyan sportot, amit vagy otthon, 
vagy nagyon közel, akár egyedül is tudsz csinálni (pl. 
futás a szemben lévő parkban, Pilates a szobában), vagy 
ami közel van Hozzád (pl. két sarokra van egy uszoda, 
fitness terem – igaz, nem a legnagyobb, de itt van és 8 féle 
órát is tartanak)

Ha pedig (akár jelentős) súlyfelesleggel küzdesz, akkor 
se keseredj el, kezdd mondjuk egy könnyű sétával, gya-
loglással, nordic walkinggal, ezzel nem terheled meg az 
ízületeid, mégis hamar fejlődni, fogyni fogsz.

Válassz hát olyan sportot, ami tényleg Neked való!

1.) Ami biztonságos!
Létezik olyan torna is, ahol a gyakorlatokat saját testsúly-
lyal végzed, ebből egyenesen következik, hogy lehetetlen 
túl sokat vagy túl megerőltetően végezni, hiszen ha már
elfáradtak az izmaid, nem tudsz többet felülni, hajolni, 
stb. Nem leszel rá képes. Így túl sem tudod terhelni 
magad, mint egy súlyzóval, aminél persze más a cél, de 
ott áll mögötted egy ember, aki „segít” még azt a kettő 
emelést megcsinálni. Mert itt történhetnek a sérülések…

2.) Van, ami olyan izmokat (is) erősít, amit más 
sose - pont amire nekünk, nőknek szükségünk van!
Létezik olyan mozgásforma is (gerinctorna, pilates, TRX, 
különböző táncok), ahol már pár alkalom segíteni fog, 
hogy szebben állj, kihúzd magad. Ha olyat választasz, 
ahol a core (központi, tartó-) izomzat erősítésére fogsz 
koncentrálni, minden más is gyorsan jön majd, mert a 
legfontosabb izmaidat erősítve az ízületekről, a gerinced-
ről veszed le a terhelést, amiért ők ezt laposabb hassal, 
karcsúbb derékkal, szép, szálkás, nőies izomokkal hálál-
nak meg. És végleg búcsút inthetsz a derékfájásnak, a hát-
fájásnak, nem lesz több éjszakai nyak-elalvás, még akkor 
sem, ha olyan a munkád, hogy nagyon sokat ülsz a gép 
előtt. Nőies, szép, szálkás izomzatot építhetünk vele, a 
zsírok leépítésével, nem leszünk badisok, mint a pasik…

3.) Ha sportolsz, az az élet MINDEN területére 
nagyon pozitív hatással van!
Amikor sportolsz, nem nagyon lesz időd arra, hogy 
azon járjon az agyad, mit kell főzni, mit is mondott a 
barátnőd, hol találkoztok, mit kell a gyereknek holnapra 
bevinni a suliba… Csinálod a gyakorlatot, odafigyelsz a 
pontos kivitelezésre, és hidd el, semmi másra nem fogsz 
figyelni! Megint csak a tapasztalat beszél belőlem, ahol 
eddig edzettem és ilyen fajta mozgást választottam, azt 
láttam, hogy az óra után nem kinyúvadva, hanem izzad-
tan, fáradtan, de teljesen felfrissülve, boldogan állnak 
fel és indulnak haza. Van 3 gyerekes anyuka, aki arról 
számolt be, hogy eredetileg azért kezdett el a csoportos 
órákra járni, hogy kicsit kiszabaduljon otthonról a tapo-
sómalomból, és teljesen meglepődött, hogy mióta jár, az 
otthoni gyűrődést is sokkal jobban bírja! Megtanulod 
a koncentrációt, az odafigyelést, ráadásul úgy, hogy 1-2 
dologra fókuszálsz – otthon, a munkában, a családban, 

A NAGY  
SPORTÁGVÁLASZTÓ!
Ha már újév van és fogadkozunk…
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MINDENHOL úgy fogod érezni, hogy valahogy sokkal 
jobban mennek a dolgok…

4.) Van olyan is, ami tényleg bárhol, bármikor 
végezhető, nem kell hozzá mindenféle felszerelés!
Nem kell súlyzó. Nem kell gép. Nem kell szalag. Nem 
kell drága cipő. Nem kell az időjárásnak megfelelő réteges 
mindenféle. Vegyél fel egy pólót és egy kényelmes nadrá-
got, feküdj a szőnyegre – ennyi!

5.) Van ami egyszerű, nem bonyolult, gyorsan meg 
lehet tanulni a gyakorlatokat!
Mert járhatnál mindenféle súlyzós meg eszközös órára is, 
nincs ezzel semmi baj. De tényleg láttam és próbáltam 
is már olyat, ahol hetekig csak azt tanultuk, hogy hogy 
kell a keretbe beállni, vagy a súlyt úgy lendíteni, hogy ne 
nyekkenjek meg már az első mozdulatnál… Na ez nekem 
nem jött be. A család, a munka, a hétköznapok mellett 
nagyon drága az időm, hogy mindenféle pozíciókkal, esz-
közök bonyolult használatának, vagy egy szép, de iszo-
nyat bonyolult koreográfia gyakorlására pazaroljam, még 
az előtt, mielőtt egyáltalán élvezhetném az egész moz-
gást. És gondolom, Neked is… Viszont egy hasprést, egy 
lábemelést, egy felülést, egy terpeszülést ugye mindenki 
meg tud csinálni. Hozzáteszel még egyetlen mozdula-
tot, máris van egy gyakorlatod! Aztán emeled az ismét-
lésszámot, mert többet tudsz már csinálni belőle. Aztán 
kevesebbet fogsz pihenni a következő gyakorlat előtt, 

mert már erősek az izmaid. Nem kell ahhoz mindenféle 
bonyolult módon tekergetned a kezed-lábad, hogy elfá-
radj, minden izmod megmozgasd, és még fejlődj is!

Minden sport és minden ember más
Úgyhogy a sportnak tényleg nem arról kell szólnia, hogy 
tönkreteszed magad. A sport nem kifulladásig, összee-
sésig megy. Nem az a cél, hogy haza se tudj menni. Ez 
ugyanis a legjobb út arrafelé, hogy egy egész életre szív-
ből és őszintén megutálj minden mozgást!

De ha nem teszed magad tönkre minden órán, akkor 
egy idő után Te fogod érezni és igényelni, hogy több kell, 
megcsinálsz még egyet, nem teszed le a lábad, nem teszed 
le a kezed, tartod még, még a másik oldalt is megcsinálod, 
pedig már azt mondtam, ez volt az utolsó kettő. Mert 
Te magad fogod érezni, hogy jólesik. Hogy még egyet 
megcsinálsz. Hogy még megtartod, mert JÓLESIK AZ 
IZMAIDNAK! És érzed, hogy ma is fejlődtél. De nem 
esel össze az óra végén, hanem kihúzod magad, mert ma 
is kettővel többet csináltál, mint a múlt héten, mert Te 
magad akartad és érezted, hogy mennyire jó volt!

Légy hát büszke arra az akár csak két ismétlésre is, 
mert lehet, hogy Neked az a kettő is sokkal, de sokkal 
nehezebb volt, mint melletted a tíz…

Na, ezért nem mindegy, milyen sportot választasz!

 � Gál Ildikó

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

Honlap: www.tordas.baptist.hu
Gyülekezezet pásztora: Bokros László  

(Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Szerda 18:00 kéthetente (hónap 1. és 3. szerda) 
Házi közösség családoknál

Csütörtök 17:00
Barátkozók órája 
(Isten igéjét tanulmányozók közös-
sége)

Péntek 18:00 Férfikör hónap utolsó péntekén. 

Szombat 17:30
Ifjúsági alkalom,
Baptitea (minden hónap utolsó 
szombatja)

Vasárnap
09:00 

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

10:00 Istentisztelet
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FERENC PÁPA: 

Három jel, hogy nem 
szereted felebarátodat

A hit ad erőt, hogy mindenkiért imádkozzunk, ellen-
ségeinkért is. A hit segít, hogy ne tápláljunk magunk-
ban féltékenységet, irigységet. Ha így szeretünk, 
legyőzzük a világ szellemét, mely hazug és megosztó 
– hangsúlyozta homíliájában a pápa január 10-én a 
Szent Márta-házban bemutatott szentmisén. Ferenc 
pápa a Szent János apostol első leveléből vett szentlec-
kéből indult ki homíliájában: „Szeressük Istent, mert 
ő előbb szeretett minket! Aki azt mondja: »Szeretem 
Istent«, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem 
szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit 
nem lát? Ezt a parancsot kaptuk tőle, hogy aki szereti 
Istent, szeresse testvérét is. Mindenki, aki hiszi, hogy 
Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt 
szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy 
szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és 
eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti 
szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem 
nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, 
legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ 
fölött! – a mi hitünk” (1Jn 4,19–5,4).

Amikor János apostol azt írja, hogy aki Istentől szü-
letett, legyőzi a világot, a mindennapok harcára gon-
dol, amelyet a világ szellemével vívunk – magyarázta 
a pápa. – Ez ugyanis hazug, a látszatra épül, tartalom 
nélkül, míg Isten Lelke igaz. A világ szelleme a hiúságé, 
az erőtlen dolgoké, amelyeknek nincs alapjuk, ezért 
romba dőlnek. Olyanok, mint a farsangi csörögefánk – 
amit az egyik olasz dialektusban „hazugság”-nak hív-
nak: nem tömörek, tele vannak levegővel – éppúgy, mint 
a világias gondolkodás. Felfújt, és megtéveszt, mert a 
hazugság atyjának gyermeke. János apostol megmutatja 
nekünk Isten Lelkének konkrét útját, ami nem fantázia 
szüleménye: ott a szó és a tett megegyezik. Ha megvan 
benned Isten Lelke, akkor jó dolgokat fogsz cselekedni. 
Itt az apostol egy hétköznapi dolgot mond: aki nem sze-
reti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem 
lát – szögezte le a pápa. – Szeressük azt, amit látunk, 
meg tudunk érinteni, ami valóságos; ne a fantázia szü-
leményeit, amiket nem látunk – buzdított a Szentatya. 
Ha nem vagy képes szeretni Istent a konkrét dolgokban, 
akkor nem igaz, hogy szereted Istent. A világias gon-
dolkodás megosztást szül: ha beszüremkedik a családba, 
a közösségbe, a társadalomba, megosztást teremt; a 
széthúzás nő, megjelenik a gyűlölet és a háború. János 
továbbmegy: aki azt mondja, „szeretem Istent”, de test-

vérét gyűlöli, az hazug. A világias szellem gyermeke, 
ami hazugság, puszta látszat – hangsúlyozta Ferenc 
pápa. – Gondolkozzunk el azon, mi szeretjük-e Istent. 
Aztán menjünk a „próbakőhöz”, és nézzük meg, hogyan 
szeretjük a testvérünket: akkor látjuk, hogyan szere-
tünk valójában.

A Szentatya három ismertetőjegyet sorolt föl arra 
vonatkozóan, ha valaki nem szereti testvérét. Sok-
féleképpen lehet mosolyogni – mondta. – A cirkuszi 
bohócok is mosolyognak, mégis sokszor sírnak belül. 
Imádkozzunk felebarátunkért! Azokért is, akiket ellen-
szenvesnek tartunk, és tudjuk, hogy nem szeretnek 
minket. Azért is, aki gyűlöl minket, aki az ellenségünk: 
ahogy Jézus mondta. Ha nem imádkozom, az annak a 
jele, hogy nem szeretek. Az első jel a kérdés, amit föl 
kell tennünk magunknak: imádkozom az emberekért? 
Mindegyikért, konkrétan, a rokonszenves és számomra 
ellenszenves emberekért, a barátaimért és az ellenségei-
mért. Ez az első.

A második jel: amikor fölfedezem magamban a fél-
tékenység, az irigység érzését, és kedvem támad rosszat 
kívánni a másiknak. Ez annak a jele, hogy nem szeretek. 
Itt meg kell állnom: nem szabad hagyni, hogy növeked-
jenek ezek az érzések. Veszélyesek. Ne hagyjuk elhatal-
masodni őket! – figyelmeztetett a pápa.

A harmadik jel a mindennapokban arra, hogy 
nem szeretjük felebarátunkat (tehát nem mondhatjuk, 
hogy szeretjük Istent): a pletykálkodás. Véssük be az 
eszünkbe és a szívünkbe: ha pletykálkodom, nem sze-
retem Istent, mert a pletykával tönkreteszem a mási-
kat. A pletyka olyan, mint a mézes cukorka: finom, 
eteti magát, aztán a sok cukorkától gyomorrontást 
kapunk. Mert finom, „édes” pletykálkodni, jó dolog-
nak tűnik, csak éppen rombol. Ez pedig azt jelzi, hogy 
nem szeretek. Ha valaki egyszer s mindenkorra abba-
hagyja a pletykálkodást, az nagyon közel van Istenhez, 
mert ezzel védi felebarátját, megőrzi felebarátjában 
Istent – hangzott el a Szentatya homíliájában. A világ 
szellemét a hit lelkületével tudjuk legyőzni. Azzal, ha 
hiszünk benne, hogy Istent látjuk fivérünkben, nővé-

FEBRUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón 
szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

 � 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

 � Február 1-jén, első pénteken – szentmise 18.30-tól,  
előtte szentgyónási lehetőség

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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„EGYSÉG A 
SOKSZÍNŰ- 
SÉGBEN” 

Aliansz Imahét 
Tordason  
és Gyúrón

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

 A gyászoló család

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS

rünkben. Hitünk legyőzi a világot. Csak nagy hit-
tel lehet ezen az úton járni, nem a józan ész emberi 
gondolataival. Nem. Segít, de nem erre van szükség e 
küzdelemben. Csak a hit adja meg az erőt ahhoz, hogy 
ne pletykálkodjunk, hogy imádkozzunk mindenkiért, 
ellenségeinkért is, s ne hagyjuk elhatalmasodni a félté-
kenységet és az irigységet.

Az Úr Szent János apostol első levelének e szakaszával 
azt kéri, hogy legyünk konkrétak a szeretetben. Szeresd 
Istent! De ha nem szereted testvéredet, nem szeretheted 
Istent. S ha azt mondod, hogy szereted testvéredet, de 
valójában nem szereted, sőt gyűlölöd őt, akkor hazug 
vagy – mondta Ferenc pápa.

 � (Forrás: Vatikáni Rádió)

Januárban gyülekezetünk életében a közös imádságé a 
főszerep. Hagyományosan ekkor szerveződnek olyan 
imaheti alkalmak, melyek nagyszerű lehetőséget bizto-
sítanak Krisztusban egy, de más felekezetű keresztény 
testvéreinkkel való találkozásra, és a velük való közös 
imádságra, egy központi témához kapcsolódva. Nagy 
bátorítás és erő van abban, ha keresztény testvéreinkkel 
együtt imádkozhatunk, hiszen a Biblia szerint: min-
denki, aki hisz Krisztusban, Isten gyermeke. Ugyanaz 
az Atyánk, ugyanahhoz a családhoz tartozunk. A test-
vérek pedig általában hasonlítanak egymásra. Közös 
hitvallásunk a Biblián alapul, ami Isten szava. Mind-
annyian igyekszünk követni Krisztus és az apostolok 
példáját életvezetésünkben. Mindezekre tekintettel az 

idei Aliansz Imahét anyagát a Spanyol és a Portugál 
Evangéliumi Aliansz állította össze, és az „Egység a sok-
színűségben” címet viselte. Három estén keresztül az 
Efezusiakhoz írt levél 4. fejezete alapján próbáltuk kör-
bejárni azokat bibliai kijelentéseket, ahogyan megvaló-
sul ez az Egység Krisztus Testében. A tordasi és gyúrói 
baptista, református és evangélikus gyülekezetek látták 
vendégül egymást. Igét hirdettek lelkipásztoraik: Bok-
ros László, Kádár Ferenc és Süller Zsolt. Az alkalmak 
témái az „Egység a szeretetben”, „Egység az egy testben” 
és „Egység a látásban” voltak. Adja Isten, hogy az ott 
elhangzott imák gyülekezeteink és Egyházunk életét 
erősítsék, egységünket szilárdítsák.

 � Kokaveczné Árvai Erika
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ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!
Tordason, a Szabadság úton 2.100 m2 összközműves 
építési telek, 2 bejárati lehetőséggel eladó!
Telefon: +36 70 363 0059

ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ!
Hajdúszoboszlón a Siesta Üdülőben, közvetlenül a 
strand és uszoda mellett, 2x2 hetes üdülési jog eladó!
Telefon: +36 70 363 0059

HIRDETÉS

TENISZ

VERSENYNAPTÁR 2019.
1. Szezon nyitó háziverseny 2019.04.13.

2.
Tordas-Martonvásár Bajnoka, 
verseny a vándorserlegért 2019.04.27.

3.
XV. Menedzser Open páros 
verseny , tordasi selejtező 2019.06.01.

4.
Tenisztábor kicsiknek és 
nagyobbaknak 2019.06.17-21.

5.
Martonvásár-Tordas nyári 
kupa, Marton Open keretében 2019.07.20.

6.
Martonvásár-Tordas Bajnoka, 
verseny a vándorserlegért 2019.09.14.

7.
XXII. Tordas Kupa 
szezonzáró 2019.09.28.

 � Tóth Gábor szakosztályvezető

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:  
30 szóig ingyenes,  
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:  
30 szóig 500 Ft,  
a további szavak 50 Ft/szó.

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

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű meg-
jelenés 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.

MEGVANNAK  
A NYERTESEK!
Az önkormányzat dolgozóinak jelenlétében került kisor-
solásra a Kisbíró „Recept fórum” és „Találd ki, hol van!” 
nyereményjátékainak nyertesei. A két szerencsés ezúttal 
Tóth Judit és Varga Dorina voltak. Nyereményük egy-
egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a polgár-
mester úr adott át a szerkesztő jelenlétében. Szeretnénk 
köszönetet mondani Tóth Juditnak, ki a nyereményét egy 
nemes gesztussal felajánlotta az óvoda részére. Köszön-
jük a többi lelkes beküldőnek is a részvételt! Idén is várjuk 
a recepteket és a megfejtéseket. Minél többször küld be, 
annál nagyobb esélye lesz a nyerésre!

Tordasi cégeknek: 
30 szóig 1 000 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:  
30 szóig 1 500 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.
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2019-ben is folytatódik a rejtvény-
sorozat! Találd ki, Tordas mely 
részén készült a fotó! A megfejtése-
ket Kisbíró Kép - (és az aktuális hónap 
neve) hivatkozással, névvel, email cím-
mel a kisbiro@tordas.hu email címre 
kérjük beküldeni. Év végén a jó meg-
oldást beküldők között 1 db 10.000 
Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk 
ki. Beküldési határidő: a megjelenés 
hónapjának 20 napja, 24:00.

TALÁLD KI, HOL VAN!

2019-ben is keressük a tordasi háztartások legked-
veltebb ételeit bármilyen kategóriában, a dédi sütijé-
től kezdve, a villámgyors vacsora megoldásokon át, 
az egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyomá-
nyos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen 
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fénykép-
pel, névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha 
van hozzá története, vagy képe a készítési folya-
matról, azt is szívesen várjuk.

Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db 
10.000 Ft értékű vásárlási utalványt. 

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.

RECEPT FÓRUM

Előző havi megfejtés: oszlop a könyvtárnál
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IGEN FINOM KIFLI
Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 tojás sárgája, 2 dkg élesztő, 
cukor, tej, tejföl, ¼ kg zsír vagy vaj
Elkészítés: Az élesztőt egy kis cukros tejben megkeleszt-
jük. A lisztet, a tojássárgájákat, az élesztőt és a tetszés 
szerinti mennyiségű cukrot tejföllel összedolgozzuk, és 

ezt kisodorjuk. ¼ kg zsírt vagy vajat rákenünk, összehajt-
juk, és fél órát pihenni hagyjuk, ezt háromszor ismétel-
jük, és kifliket formálunk belőle. Tölteni lehet bármivel.

A fenti recept egy XX. század elejéről származó recept-
tömbből való. Beküldő: Márki Ferenc



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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

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

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs  14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár  
nyitvatartása

(Tordas)

H  13-17

Sz  8-12

Cs   8-12

Gyógyszertár  
nyitvatartása
(Martonvásár)

H-P  8-17:30

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

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

SZELEKTÍV

Febr. 18. H

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

SALAK,HAMU

Febr. 12. K


