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KEDVES TORDASIAK!
Ebben a számban szoktam beszámolni arról, mi hangzott
el a közmeghallgatáson, mit tettünk ebben az évben. Idén
változtattunk ezen, és a közmeghallgatást január hónapra
terveztük, így valóban arról is beszámolhatunk, mi történt az előző év utolsó napjaiban. Mert most olyan évet
zárunk, ahol az utolsó napoknak is nagyobb jelentősége
van. Sikerült építési engedélyt szerezni a tervezett Sportés kultúrcsarnokra. Szintén az utolsó napokban készült
el a csarnokhoz vezető bekötőút is, mely könnyebbé teszi
a kétirányú forgalmat, és a gyalogos- és kerékpárúton
sem haladnak keresztül a gépjárművek. Ezzel egy időben
sikerült az Erdőmajori út legkritikusabb szakaszán egy
kisebb aszfaltozást végezni, ami jelentősen megkönnyíti
az arra haladást. December közepén döntött a testület
az Agrárlogisztikai Központ építése közbeszerzi eljárásának megindításáról. Reméljük lesz jelentkező a kivite-

lezésre, amely egy sikeres ajánlat esetén akár februártól
elkezdődhet.
Az évek óta ismétlődő hagyomány szerint Karácsony
előtt ismét ajándékcsomagokkal segítettünk a rászorultakon, és meghirdettük a szociális tűzifa pályázatunkat
is. Elkezdődött a jövő évi költségvetés tervezése, és felkészülünk a Magyar Falvak programon való eredményes
részvételre is.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az adventi vasárnapokon, a fellépőknek, a segítőknek, a szervezőknek.
Köszönjük, hogy meghittebbé tették az ünnepre való
várakozást.
Ha nem is fejeztünk be mindent, amit elterveztünk
erre az évre, néhány nap pihenésre és ünneplésre abbahagyjuk a munkát, hogy jövőre újult erővel dolgozhassunk mindannyiunkért, Tordasért! Kívánok mindenkinek boldog új évet!
 Juhász Csaba polgármester

Néhány kép és adat
a tordasi Sport - és
kultúrcsarnokról
A pálya mérete 40/20 m-es kézilabdapálya. A földszinten
helyet kap egy előtér egy lehetséges büfével, a szükséges
wc-k, egy elsősegély hely, az emeletre vezető lépcső és egy
nagy raktár. Az emeleti részen van egy folyosó-galéria, 4
öltöző, egy orvosi, egy iroda és a gépészeti helyiség. Az
emeleti folyosó egy hídon keresztül kapcsolódik az iskola
hátsó külső lépcsőjéhez, amely az iskolaudvaron keresztül kerekesszékkel is megközelíthető.
A földszint összes alapterülete: 1436 m2, az emelet összes
alapterülete: 437 m2, összesen: 1873 m2.
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A Községháza régen,...

SZOCIÁLIS TŰZIFA
TÁMOGATÁS
2018/2019.
Tordas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy ismét lehet igényelni szociális tűzifát az alábbi feltételekkel:
 a kérelmező életvitelszerűen Tordason élő, tordasi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személy legyen,
 kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 114.000,- Ft-ot,
 a háztartás vagyonának (az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) külön-külön számított
forgalmi értéke, illetve összege a 855.000 Ft-ot,
vagy az együttes forgalmi értéke a 2.280.000 Ft-ot
nem haladhatja meg (nem minősül vagyonnak az
az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű),
 az ingatlan fűtési módja kizárólag szilárd tüzelésű.

...a felújítás előtt...

...és a felújítás után.

Tordasi Piac
2019

január 5.
február 2.
március 2.
április 6.

május 4.
június 8.
július 6.
augusztus 3.

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

7 Ó R ÁTÓ L
A SA J N OV I C S T É R I PARKO L Ó BAN
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Benyújtási határidő: 2019. január 4. (postai
bélyegző dátuma)
A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs
lehetőség!
A kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban,
vagy letölthető a ww.tordas.hu honlapról. Benyújtása postai úton vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban.
A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
 az aktív korúak ellátásában,
 az időskorúak járadékában
 a települési támogatásban részesülők, valamint
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
A beadott kérelmeket a Szociális Bizottság a rákövetkező ülésén elbírálja a rendelkezésre álló mennyiségű
tűzifa erejéig sorrend alapján.
További információ kérhető ügyfélfogadási idő alatt a
Tordasi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjétől Kovács Mónikától a 22/467-502-es vagy a 20/3718636-os telefonszámon.
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Januárban indul a
HANGYAVÁR projekt

Sokéves szervezői, előadói munkásságunkat a hagyományőrzés és innováció ötvözetével, a helyi igények felmérésével kamatoztatjuk a HANGYA Művelődési Házban a kisebb rendezvényektől, a tematikusan felépített
fix programokon át a nagyobb eseményekig.
A művelődési ház potenciális látogatói már megismerhettek bennünket, hiszen országos mértékű, közös produktumainkon túl, számos tordasi eseményen tehettük
le névjegyünket, sikerrel. Anikó a művészeti iskola pedagógusaként, a település kitüntetettjeként a helyi viszonyokat ismerve, a népművelést, hagyományőrzést, míg
én a piaci igényeket, a községre és közösségekre szabott,
külső lehetőségek beemelését, Tordas hírnevét öregbítve
menedzselem az új koncepciós feladatokat a fentiek felügyelete és az intézmény ügyvitele mellett. Célunk egy
olyan kulturális közösség kialakítása, amelyben valamennyi korosztály megtalálja a helyét, szerepét.
Az önkormányzat támogatásával, az Önök igényeivel,
ötleteivel, közreműködésével valósulhat meg mindaz,
amitől Tordas új színfoltként tetszeleghet a megyei és
országos kulturális térképen.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Közös Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk, valamennyi
munkatársunk nevében!

Találd ki, mi megszervezzük!

Gyakran szoktuk mondani, hogy szélsebesen múlik az
idő, szaladnak a hetek, hónapok s az évek.
Néha úgy érezzük, mintha általános közszájon forgó
megjegyzések lennének ezek, de nem így van. Valóban
elmennek, repülnek felettünk a hónapok, s az iskola életében is rengeteg dolog történik, szinte alig van időnk
megélni ezeket. Mindig azt gondoltam, hogy mi pedagógusok mennyire másként élünk át eseményeket, men�nyire másként múlik az idő a mi számunkra. S bizony
egyre inkább igazolódni látszik ez.
Mennyi élmény adódik számunkra a gyerekekkel együtt,
mennyi mindent adhatunk nekik mi is, s mennyit kapunk
tőlük! Mi mindent élünk át együtt! Örömöket, bánatokat,
sikereket, kudarcokat. Nem tudom, van-e még az életnek
olyan területe, ahol ennyi gyönyörű élmény, ennyi tapasztalat, élethelyzet „begyűjthető”, mint a mi pályánk során.
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Projekt vezetői:
Éger L. László - előadó, prózai és zeneszerző, szövegíró, műsorvezető, kulturális menedzser
Fazekasné Domak Anikó - tanár, népzenész, etnográfus, kulturális menedzser-asszisztens

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

ISKOLAI HÍREK

TORDASI

Tele vagy ötlettel, szívesen találkoznál kedvenc
előadóddal, sportolóddal? Vagy csak úgy összejönnétek a haverokkal beszélgetni, sportolni, zenélni,
kreatívkodni? Szeretnél saját klubot? Mi segítünk a
megvalósításban!
Várjuk csoportok, baráti társaságok jelentkezését,
akik klubrendszer keretében valósítanák meg önmagukat, elképzeléseiket!
Mi a tehetséget is észrevesszük! Szavalók, énekes jelöltek, szerepelni vágyók jelentkezését is várjuk műfajtól
függetlenül, külön foglalkozásokra, későbbi fellépési
lehetőséggel a „HANGYAVÁR projekt” keretében.
Az ötleteket a muvhaz@tordas.hu címre várjuk, elérhetőségek feltüntetésével
Kérdésed van? Hívj bizalommal a +36 20 431 8624es telefonszámon!

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

Most is, mint minden évben különböző versenyeken veszünk, és vettünk részt, képviseltük iskolánkat.
Továbbra is elmondhatjuk, hogy szép eredményekkel
térünk haza minden alkalommal.
Kápolnásnyék minden évben hirdet a „Névadónk hava”
programsorozat keretében területi matematika versenyt.
Iskolánkból a 3. és 4. osztályosok szerepeltek szép eredményekkel. A versenyben induló 25 tanuló közül:
Kreka Botond 3.a osztályos tanuló
20.
Pleszkó Ákos 3.b osztályos tanuló
12.
Szabó Csaba Dániel 4.a osztályos tanuló
7.
Szabó-Komoróczki Csenge 4.b osztályos tanuló 8.
helyezést értek el. Gratulálunk!
Felső tagozatból: Tóth Anikó 8.b osztályos tanítványunk
I. helyezést ért el. Büszkék vagyunk sikerére!
A többi résztvevő diákunk a középmezőnyben végzett.
Lezajlott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
iskolai fordulója. Az értékelés alapján iskolánkat két
tanítványunk képviseli a megyei döntőn. Gáspár Lara
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Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

TISZTELT TORDASI
LAKOSOK!

6.a osztályos, Tóth Anikó 8.b osztályos tanulók.
Történelmi versenyen vettek részt a 7. osztályosaink
szép eredménnyel: Kokavecz Ádám 9., Feldhoffer
Dániel 6. helyezést értek el. Gratulálunk!
A Magyar nyelv napja tiszteletére rendezett iskolai
rendezvény ebben az évben rendhagyó módon aktív feladatokkal telt el. 1. osztályosaink rajzaikkal vettek részt,
míg a többi évfolyam számára nyelvi feladatsorok megoldása volt kitűzve az iskola különböző pontjain. 2-3. osztályosok csapata ért el szép eredményt.
A csapat tagjai:
2.b osztályból: Szabó Menta
3.a osztályból: Balogh-Annamária, Kökény Fanni,
Tőzsér Nóra, Völgyi Zselyke
4.a osztályból: Széll Bernadett
I. helyezést,
6.a osztályból: Szabó Levente
I. helyezést,
8.b osztályból: Varjas Flóra
I. helyezést ért el.
Az összesítésben legtöbb ponttal szintén Varjas Flóra
8.b osztályos tanuló lett az I. helyezett. „Leghosszabb
szólánc” versenyünket Varga Lilla 4.b osztályos tanuló
nyerte. „Iskolai szólánc”-unk 605 szóból állt. Izgalmas,
érdekes verseny volt, aktívan vettek benne részt a diákok.
„Olvass el” címmel országos online versenyben a 4.a osztály 3 csapata, a 4.b osztály 1 csapata 3 fordulón túljutva
nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet.
Az „Arany János Alapítvány” által meghirdetett rajzpályázaton Balogh Annamária 3. a osztályos diákunk
különdíjat kapott, valamint rajza a verseskötet borítóján
jelenik meg. Gratulálunk neki!
„Anya és gyermeke” című rajzpályázat keretében nagyon
sok szép alkotás született. Közülük sorsolás útján 5 tanuló
a „Szépművészeti Múzeumba látogathatott. Köszönjük
Kata nővérnek a lehetőséget, s a gyermekek szállítását.

Albert Sára 5.a, Rózsavölgyi Lilla 5.b, Kuti Eszter
Veronika 5.a, Tóth Zsófia 6.a, Szlávik Levente 6.a
Szép élményekről számoltak be a diákok.
Ebben az évben jubileumi gálaműsor keretében ünnepelte a Pillikék 20 éves fennállását, majd a Tűzifa együttes
15 éves jubileumi koncertje követte az ünnepségsorozatot.
2019. februárjában pedig iskolánk 30 éves fennállásának
ünnepélyes gálaműsorára és találkozójára készülünk.Várunk
szeretettel minden volt és jelenlegi diákunkat, volt kollégáinkat, akik megtisztelik rendezvényünket jelenlétükkel.
Mikulás műsor és ajándékcsomag volt a kicsik ajándéka
Mikulás ünnep alkalmából, a nagyok ajándékcsomagot
kaptak. Köszönjük az Önkormányzatnak, a művelődési
ház vezetésének a programot.
Suli-bulin szórakoztak a kicsik és nagyok a DÖK szervezésében, szintén a Mikulás ünnephez kapcsolódóan.
Méltósággal ünnepeltük az adventi időszakot, a várakozást, majd iskolai és osztályünnepségek keretében családias karácsonyi ünnepséget tartottunk.
Novemberben a hagyományos Alapítványi Jótékonysági
Bálunkat szerveztük meg. Ezúton ismét megköszönöm minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, támogatónak a segítséget.
Köszönetünk kifejezéseképpen ünnepi műsorral
készültünk, melynek fénypontja – mint minden évben
– végzős diákjaink nyitó báli tánca volt. Gyönyörűek voltak, méltóságteljes és megható volt a szülők és a pedagógusok számára is. Igazolja néhány fotó ennek szépségét,
valamint a már lezajlott iskolai eseményeket is.
A továbbiakban mindenkinek kívánok szorgalmas, kitartó
munkát, sikereket a félévi zárásokhoz. Kívánok iskolánk
nevében minden kedves szülőnek, az újság kedves olvasóinak békés, boldog, egészségben eltelő 2019-es új esztendőt!
 Somfai Sándorné

Képek a meghitt
adventi gyertyagyújtásról, a báli
szereplésekről,
a 7. osztályosok
vidám táncáról:
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KARÁCSONY KÖZELEG
Már csak néhány nap, és ismét beköszönt Karácsony
szent ünnepe. Az elmúlt hetek sokunknak lázas készülődésben teltek el.
A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok
ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle.
Még ha nem is világos mindenki számára egyértelműen
a karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés,
végső soron valami manapság már egészen ritka dolog, a
szeretet árad belőle. A mindennapos megélhetési gondok amelyek napjainkban különösen előtérbe kerültek - elhalványulnak, ha kigyúlnak az ünnepi fények.
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a
boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a
nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe
szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra,
embertársainkra. Az ajándék vásárlása és az ünnepi
készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen
mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt
pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyben Jézus születésére emléke-

zünk. Az ő eljövetelét ünnepeljük ezen a napon.
Az Advent négy hete pedig arra szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk lélekben erre. Az Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak.
Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony pedig egymáshoz vezet bennünket. A karácsony nem
csak egy ünnep, hanem egy érzés. Az ünnepen az ember
hajlandó félretenni az ellentéteket és békét köt embertársaival. Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával
kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
„Karácsonyi szeretet,
csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Az összetartó család kell, hogy ápolja az ünnepelni tudás
művészetét és adja át azt a következő nemzedéknek.
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola valamennyi dolgozója nevében kívánok minden Kedves
Szülőnek, tanítványainknak, az újság valamennyi olvasójának,
minden itt dolgozó és átutazó embernek szeretettel Áldott, Békés,
Boldog Karácsonyi ünnepeket.
 Somfai Edit

ORATÓRIUM

ORATÓRIUMI HÍREK
A december elérkeztével, elkezdődött a karácsonyt megelőző adventi időszak is. Ehhez kapcsolódóan december
8-án adventi koszorúkat díszítettünk az oratóriumban. A
gyermekek ez alkalommal, szüleikkel, testvéreikkel érkeztek, hogy közösen készítsék el a szebbnél szebb alkotásokat.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

január

7

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

36-39. oldal

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Index
123. − 128 .

36

6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Vezetékek, műszaki berendezések
A közművezetékek elhelyezésekor a
településképre is figyelmet kell fordítani!
Törekedjünk a földkábelek alkalmazására légkábelek helyett!
Épületünk energiaháztartását, szabályozó berendezéseit rejtetten,
növényzettel takartan helyezzük el.
Épületünk közterület felé forduló
homlokzatára ne helyezzünk el gépészeti berendezéseket, légkondícionáló berendezés kültéri elemeit,
parabolaantennát!



Index
129. − 131 .
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Cégérek-reklámhordozók
A kereskedelmi, szolgáltató szektor reklámfelületei nem csupán a hirdetés tartalmával, de
az utcáink megjelenésével is szoros összefüggésben vannak.
A községben lévő szolgáltatások hirdetése jellemzően a homlokzaton történik.
Ne használjunk nagy reklámhordozókat, alkalmazzunk cégér jellegű hirdetőfelületeket!
Alkalmazzunk anyagában és színében az épülethez illő, homlokzaton elhelyezett cégéreket!
Változatos, de természetes színvilág és
anyaghasználat javasolt.
Ne fóliázzuk le portálunkat, kirakatunkat!
Hirdetéseink, felirataink a homlokzatok vízszintes és függőleges tagolásához illeszkedjenek!

Az épülethez és a hirdetett
szolgáltatáshoz illő (a
tevékenységhez kötődő)
cégéreket alkalmazzunk!

Index
132. − 139 .
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Az általános építészeti elvek mellett az eltérő karakterű területeket egyedi, a karakterre jellemző építészeti vonások jellemzik, melyek figyelembe
vétele az arculathoz való illeszkedés feltétele. A lakóterületek túlnyomó részén például a hagyományos magastetős kialakítás a jellemző, míg a gazdasági területek esetében ezen építészeti elem megjelenése nem feltétlenül
indokolt.
Az egyes eltérő karakterű településrészeken belül a településkép szempontjából meghatározó építészeti elemek nem feltétlenül egyeznek meg, egyes
építészeti elemek az eltérő karakterű településrészeken más-más szempontból fontosak.
Az eltérő településrészeken az építészeti elemek - településkép szempontjából való - fontosságát az alábbi táblázat mutatja.

Gazdasági jellegű
területek

Kertvárosi lakóterület

Átalakuló, új lakóterület

Falusias lakóterület

Településmag

Az Öreghegyre vonatkozóan általános elvárások kerülnek megfogalmazásra.

Ajtók, ablakok
Homlokzatképzés,
színek, anyagok
Részletek
Index
140. − 142 .
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Ahogy elérkezett a december, nagy izgalommal vártuk a
Mikulást, díszítettük az óvodát, mikulásokat, manókat,
csizmákat varrtunk, mikulásbábot festettünk, ragasztottunk. A Művelődési Házban zenés előadáson találkozhattunk vele a másik napon pedig ellátogatott minden
csoportba. Sok ajándékot kaptak a gyerekek a nagyszakállú Télapótól, ő pedig mesélt a gyermekkoráról is, majd
mindenki letette a manóesküt. A csillogó szemek és az
örömteli gyermekarcok magukért beszéltek. A november
sem telt esemény nélkül óvodánkban. Az Oktatási Hivatal kezdeményezésére a Mosoly Manó program keretében
ajándékokkal teli dobozokat gyűjtöttünk hátrányos helyzetű gyermekek részére. Szülői értekezleten a jövendő
elsősök szülei találkozhattak a tanító nénikkel, köszönjük Pókné Katinak és Szabóné Móninak, hogy velünk
töltötték ezt a jó hangulatú estét.
A Nyúl csoportosok egészségnapon voltak a Szociális
Otthonban, kirándultak a tárnoki Szabó üveggömbkészítő manufaktúrába és készülődtek az ünnepekre.
Köszönet a gyermekek szállításáért Szilágyi Kornélnak
és Csohányné Erikának. Ezúton köszönjük Gercsényi
Gabriellának és Derecskei Jánosnak a felajánlásokat.
A Csibe csoportosok sokat sétáltak a gyönyörű őszi
időben, és ádventi koszorút készítettek Kovács Petra
segítségével.
A Katica csoportosok izgalommal készülnek a mézeskalácssütésre és luca búzát is vetnek, aki kíváncsi, hogy
mekkorára nőtt jöjjön el hozzájuk és kérdezze meg őket.
A Süni csoportosok az anyukákkal készítették az ádventi
koszorút, de nem is egyet, hanem ötöt. Egyik szebb
volt, mint a másik, de a legszebb az öröm az arcokon.
Köszönjük Sörösné Timinek, Lippné Juditnak, Szukola
Heninek, Kuszné Katinak, Horváthné Fanninak, Kitzingerné Annának, Hollósvölgyi Zsuzsának, hogy velünk és
nekünk koszorút készítettek, és szebbé tették az ünnepi
készülődésünket. A mézeskalács sütésre is szeretettel
várjuk a szülőket.
Még előttünk a harmadik gyertyagyújtás és a karácsonyi
vendégség.
Kívánjuk, mindenkinek hogy az új esztendő egészségben
és békességben teljék.
„Adjon Isten, minden jót
az új esztendőben!
Jobb időt, mint tavaly vót,
az új esztendőben!
Mitől féltünk, mentsen meg,
amit vártunk, legyen meg,
az új esztendőben!”

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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JANUÁR 6. VÍZKERESZT,
Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe
A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és
ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 között kezdett elterjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a
kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek)
látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája
Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés)
és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének
szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is.
Az ünnep görög neve – epifánia (’megjelenés’) – utal
arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt
ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban
Isten megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta
nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk: Jézus születése által Isten megjelent a világban, Keresztelő Szent János megkeresztelte
őt a Jordán folyó vizében, és Jézus ettől kezdve tanítani
kezdett; végezetül Jézus a kánai menyegzőn, édesanyja
kérésére, az elfogyott bor pótlására első csodatételeként
a vizet borrá változtatta. Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg
akarja megmenteni, és végül meg akarja váltani.
Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden
emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten
vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy
ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az

örök élet reményét. Az ünnepen nyissuk meg szívünket a
megjelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Azt
kérjük, hogy az új esztendő minden napját kísérje Isten
segítsége és áldása!

A vízkereszt ikonjának középpontjában Jézus áll. Felette
beborult az ég, a keresztelés során innen hallatszik a szózat. Ahogyan Jézusnak szüksége volt az Atya megerősítésére, úgy nekünk is fontos az útmutatás Istentől, hogy
merre menjen életünk.

JANUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR





Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón
szombatonként előesti szentmise 18 órakor)
Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Szentségimádás a hónap 2. és 4. hétfőjén 18 órától

Dec. 31.

H

18 órakor év végi hálaadó szentmise Gyúrón

Jan. 1.

K

Szűz Mária Isten anyjának ünnepe
10 órakor ünnepi szentmise

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

„A szeretet és hűség
ne hagyjon el téged.”
Példabeszédek 3,3
Az év fordulóján, ahogy újra elbúcsúzunk egy évtől, mindig kérdésként van előttünk: mi jön velünk az érkező
újban? Talán van, aki úgy látja, itt a lehetőség valami újításra, valami változtatásra. A másik éppen ellenkezőjét
érzi: mintha nem lenne semmi új a nap alatt, s ez is majd
úgy megy majd el, ahogy jött.
Hadd szóljon áldásként most ez a régi idézet az új felé
mutatva: hogy az, ami Istenhez köt bennünket, az ne
szenvedjen kárt életükben. Maradjon meg szívünkben és
erősödhessen tovább az iránta érzett szeretet és a hozzá
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való hűség, hogy megtapasztalhassuk az ő hozzánk való
jóindulatát. Hogy a karácsonyi ünnep üzenete, mi szerint – Immánuel – velünk az Isten, teljes valóságként
kísérje életünket az új év napjaiban is; hogy az ő áldása,
szívünkbe áradó békessége hasson át bennünket igazán.
Az új esztendő érkezésével így kívánunk áldást minden kedves olvasónak a református gyülekezet közössége
nevében.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

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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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VIOLA BÚCSÚJA
Az eddigi életemben nem telt el úgy nap,
hogy ne lett volna valami, amire ne tudtam
volna panaszkodni. És ez teljesen beleépült
a mindennapjaimba. Azt sem vettem észre,
hogy ez mindenre kihat a környezetemben.
Nem vettem észre az apró örömöket. Pedig igenis voltak.
Az utóbbi héten nem telt el úgy nap, hogy ne találtam
volna legalább 10 olyan dolgot, amiért hálát adhattam...
és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Most, miközben
ezt olvasod, kérlek gondolj bele mennyi minden van, amiért hálát adhatsz. Ugye hogy meg sem tudod számolni?...
Sajnos nagyon sokszor nem tudjuk eléggé értékelni,
amink van, csak miután elveszítettük, de akkor már késő.
Olyankor csak állunk és fogalmunk sincs, hogy hogyan
tovább... hogyan éljünk nélküle.
És most jön Ő, aki a mostani helyzetben nekem és a családomnak a legnagyobb vigasztalást jelenti. Ez a valaki
megtölti az embereket szeretettel, békességgel, és összeragasztja a romokban heverő szíveket. Ő nem nézi, hogy
milyen a vagyoni helyzeted, vagy hogy mennyi bűnt

követtél el... Ő csak szeret, feltétel nélkül.
Neked pedig csupán annyit kell tenned,
hogy kinyitod az ajtót és beengeded. Hig�gyétek el, hogy Isten nélkül lehet élni, de
nem érdemes.
Anya az Úr harcosa volt. Egy igazi példakép,
aki sohasem félt a haláltól. Tiszta szívből
szeretett mindenkit, egyenként. Most pedig
hiszem, hogy azon a helyen van, ahová egész életében
tartozott. Hálás vagyok, hogy megtanított szeretni, hogy
megtanított küzdeni a végsőkig, és hogy megtanította a
mások iránti elfogadást. Hálás vagyok az összes barátomért, akikre mindig számíthatok, és minden helyzetben
itt vannak mellettem. Hálás vagyok azért, hogy ilyen
csodálatos családban nőhetek fel. Hálás vagyok az összes
testvéremnek, akik nélkül nem az lennék, aki vagyok.
Ígérem, hogy úgy fogom szeretni őket, ahogy te is szeretted őket. Köszönöm, hogy 16 évig az édesanyámnak
szólíthattalak. Nagyon büszke vagyok rád! Hamarosan
találkozunk, azonban nekem még van egy kis dolgom itt
a Földön. Szívemben örökké élni fogsz.
Nagyon szeretlek!
 Tóth Viola

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Szerda

18:00

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

Csütörtök

17:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét tanulmányozók közössége)

Péntek

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

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)
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ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

TÜZELŐ- ÉS FŰTŐBERENDEZÉSEK
HASZNÁLATA
Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használatával kapcsolatos tudnivalók
A tüzelő- és fűtőberendezések nem rendeltetésszerű használata következtében jelentős anyagi kárral és esetenként
súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de
nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő
tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek.
A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele
a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen
időben kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javítási
munkára van szükség. Ezt a munkát is minden esetben
bízzuk szakemberre.
A tűzre dobott háztartási hulladékok azon túl, hogy
nagymértékben szennyezik a környezetünket és károsítják egészségünket, könnyen életveszélyes állapotokat
idézhetnek elő otthonunkban. Környezetünk védelme,
egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a
kémények ellenőrzését és tisztítását pedig szakemberrel
végeztessük el. A tűzhelyek, a kályhák és ezek tartozékai megannyi tűzveszély forrásai lehetnek, a füstelvezető
csövek és kémények hibái füstmérgezéshez vezethetnek.
A nem megfelelő tüzelőanyag-választás és a kéménykarbantartás hiánya következtében megnőtt azoknak a
kéménytüzeknek a száma, amelyek szilárdtüzelésű fűtőberendezésekkel felszerelt lakóingatlanban keletkeztek.
Feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében

sokan otthoni fűtőberendezéseikben – így például a kandallóban, a cserépkályhában, a vegyes tüzelésű kazánban
és a szenes kályhában – égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat. Szilárdtüzelésű fűtőberendezésben
kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,
kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
A tüzelőanyagot, a ruhaszárítót és más éghető anyagot
megfelelő távolságra helyezzük el a tüzelő- és fűtőberendezéstől, figyelembe véve a hősugárzást. A tüzelő- és
fűtőberendezés ajtónyílása előtti padozat nem éghető
anyagból legyen, ha szükséges helyezzünk fémtálcát a
kályha elé. A berendezést, ameddig égés történik, ne
hagyjuk felügyelet nélkül. Salakot és hamut csak teljesen
lehűtött állapotban, olyan helyre kell elhelyezni, ahol
semmilyen körülmények között nem képes tüzet okozni.
A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használják, sütésre-főzésre készült berendezéssel fűteni tilos.
A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne
használjon lakásfűtés céljára.
Az égéstermék elvezető nélkül üzemelő készülékek
használata során gyakran szellőztessenek. A készüléket
mindig arra alkalmas eszközzel (elektromos gázgyújtó,
hosszú szálú gyufa) gyújtsák be.
A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és
balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése
érdekében az alábbiakra kell odafigyelnünk:
•

•

•

•
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Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon
megkezdése előtt) ellenőriztessük gázkészülékeink állapotát! Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel
felül kell vizsgáltatni és ki kell tisztítatni!
A nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését
minden esetben szakemberrel végeztessük, valamint tegyük lehetővé a készülékek és füstelvezetők rendszeres
felülvizsgálatát!
A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott
tüzelőanyaggal üzemeljük be, begyújtáshoz ne használjunk tűz és robbanásveszélyes folyadékot és ne égessünk
műanyag hulladékot! Ismerni kell saját fűtési rendszereink tökéletes működését!
A kátrány keletkezése csökkenthető és a kéménytűz
13

•

•

•
•

megelőzhető, ha száraz fával tüzelünk, és folyamatosan
biztosítjuk az égéshez szükséges levegő utánpótlást.
háztartási hulladékokkal üzemeltetni a fűtőberendezéseket szigorúan TILOS!
tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni,
egyszerre sok fát rátenni!
szellőztessen rendszeresen!
Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és füstelvezetők
környezetét, közelükből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat! Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején!
A szobai, konyhai függönyök legyenek távol a tüzelőfűtőberendezésektől, azokat még a szél sem fújhatja az
égőtér fölé!

Mit tegyünk tűz esetén?
Ha

tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a tűzoltóságot a lehetőleg a 112-es telefonszámon. Amen�nyiben nincs nálunk, vagy a közelben telefonkészülék
kérjünk segítséget!
Az eloltott tüzet is be kell jelenteni.
A tűzjelzéssel egy időben próbáljunk meg tájékozódni
a tűzeset körülményeiről, mi ég mekkora területen, mit
veszélyeztet, van-e életveszély vagy veszélyes anyag jelenléte.
A tűzjelzéskor a jelzést fogadó az alábbi adatokra vonatkozó kérdéseket fogja feltenni a tűzjelzőnek:
a jelző nevét, a jelző elérhetőségét,
• visszahívható telefonszámát,
• az esemény pontos címét,
• van-e életveszély,
• veszélyes anyag jelenléte az esemény során.

valamint a fentiekben leírt tűzzel, a tűz körülményeivel kapcsolatos információkat
A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani.
Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani azonnal
hagyjuk el a lakást. A bejárati ajtót csukjuk be magunk
után. (kulccsal bezárni nem szabad)
Kiabálással riasszuk a többi lakót.
Várjuk a tűzoltókat, hogy a gyors beavatkozást megfelelő információval segítsük.
•

Bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors
helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt rohamosan
elterjedhet, így ha látunk esélyt a tűz megfékezésére
és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs
ilyenre lehetőség, akkor az első dolgunk a tűzoltók értesítése legyen, és csak utána kezdjünk bele a tűz oltásába,
illetve a kármentésbe. Ha a tűz akkora, hogy már a testi
épségünket, vagy a lakás szerkezetét veszélyezteti, akkor
hagyjuk el az épületet és haladéktalanul szóljunk a szomszédoknak és az esetleges más lakóknak is.
 Gaál Tamás tűzoltó őrnagy

SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

SIKERES ÉVZÁRÁS!
December 2-án, Mórahalmon rendezték meg a 2018-as
Diák ”C” korosztályos országos bajnokságot.
Az egyesületünk színeiben küzdő versenyzők két bronzérmet és két ötödik helyet szereztek bebizonyítva,
hogy versenyzőink az országos élvonalban is remekül
helytállnak.
Eredmények:
Lövei Dániel
Lövei Vilmos
Geng Rozina
Balogh Lili Gréta

III. hely
III. hely
V. hely
V. hely

Szakosztályunk nevében gratulálunk a szép és megérdemelt eredményekhez.
Ugyanakkor minden olvasónak Boldog Új Esztendőt
kívánunk!
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január

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•

1 kg liszt
1 kocka élesztő
2 tk só
3 ek cukor
5 dl tej
1,5 dl olaj

(szezámmag, lenmag,
tökmag)
Perec tetejére:
• 2 ek liszt
• 1 ek só
• víz
•

A hozzávalókat összegyúrjuk, kicsit pihentetjük. Majd
kinyújtjuk, és pogácsákat szaggatunk belőle, de ha gyorsak
akarunk lenni, csak négyzet alakú darabokra vágjuk. Tetejét megkenjük tojással. Légkeveréses, előmelegített sütőben 210 fokon megsütjük. Ha perecet szeretnénk, akkor,
mielőtt megpirulna, kivesszük a sütőből és rácsurgatunk a
tetejére a vízzel híg állagúra kevert, lisztes sós masszából,
majd pár percre visszatesszük a sütőbe, hogy rászáradjon.

RECEPT FÓRUM
2019-ben is 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!
2019-ben is folytatódik a rejtvénysorozat! Találd ki, Tordas mely
részén készült a fotó! 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: Pihenő a patak partján

Naptár
melléklet
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

Idei naptár mellékletünkön többek között az állatos fotópályázat alkotásait láthatják. A képek készítőinek nem volt egyszerű dolguk, hiszen nem könnyű feladat az
ember elől rejtőzködő, vadon élő állatokat lencsevégre kapni. A pályázóknak mégis
sikerült ezeket a ritka pillanatokat megörökíteni. Gratulálunk, és köszönjük!
Őz az erdő szélén: Kunsági Kinga - Három őz: Kerényi Nóra - Gyík: Káró Adrienn
január

RECEPT

Egyszerű, gyors
pogácsa vagy perec
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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

06 30/337-87-37

Sz

8-11

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

Cs

8-11

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

P

12-16

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)
H

13-17

8-12

Sz

8-12

K

16-18

Cs

8-12

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

H

Tanácsadás
Sz

8-10

Cs

14-16

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Jan. 21. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

SALAK,HAMU

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)

Jan. 22. K
ÜVEG
Jan. 22. K

H-P 8-17:30

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

