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„Arra születtünk,
hogy tiszta legyen még a szívünk,
s játszunk még tovább…”
ISKOLAI HÍREK
6-7. oldal

PROGRAMOK
Márc. 2.
Tordasi Piac

Márc. 5.
Gerinctorna indul
K - 9:30

Cs - 18:00
Márc. 22.
P - 18:00

„Tordas Községért” Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző Kulturális
Egyesület
adószám: 18500165-1-07

Szo - 7:00

Márc. 14.

Támogassa civil szervezeteinket
adója 1%-ának felajánlásával!

Tordasi Polgárőrség
adószám: 19097439-1-07
Teremtőkert Egyesület
adószám: 18144150-1-07

Megemlékezés
1848-49-es
forradalom és
szabadságharcról
Tordasi Könyvmoly
Klub indul

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

Tordasi Piac
2019

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

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
A képviselő-testület január 29-i ülésén elfogadta a település életét meghatározó 2019. évi költségvetését. Sajnos a
feladatok növekedése nem jár együtt az állami támogatás
emelkedésével, így ezek egy részét saját erőből kell megvalósítanunk. Jelentős többletterhet okoz a minimálbér
emelkedése, ami persze azt jelenti, hogy a többiek bérét
is minimálisan emelni kell, hogy ne váljon értéktelenné
a már évek óta végzett tisztességes munka. Stabil működést és szerény fejlesztéseket terveztünk. Ezeket is főleg
saját kivitelezésben, hiszen megvannak rá a szakképzett
embereink. Tovább csökkent az önkormányzat fizikai
brigádjának létszáma, így elképzelhető hogy kedvező ajánlat esetén a zöldfelületeink karbantartását egy külső cégre
fogjuk bízni. Jelentősen csökkent a szociális feladatokra
jutó normatíva, ezért felül kell vizsgálnunk a korábbi években adott, többeket érintő támogatások rendszerét.
A testületi üléseken mostanában rendszeresen előkerülnek olyan problémák, hogy korábban megszerzett lehetőségekkel a település különböző részein magánszemélyek
alakítottak ki telkeket. A telekár nem tartalmazta a teljes
infrastruktúra kiépítését, vagy részben került kiépítésre,

TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2019. január 22-én
tartott testületi ülésén a következő döntést hozta:


a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása igényléséről szóló előterjesztés alapján úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet 1.12
pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére

Tordas Község képviselő-testülete 2019. január 29-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:


kiegészítésekkel elfogadta a település 2019. évi közművelődési programtervét



felkérte a jegyzőt, hogy az Önkormányzat ügyvédjével történt egyeztetést követően vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Gyúrói út útjainak kedvezményes és
közel nulla forintos megvételének lehetőségére



nem támogatta Szucsán László kérelmében foglalt beépíthetőségi maximum változtatást



elfogadta a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott
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vagy rácsatlakoztak az önkormányzat meglévő hálózatához. A meg nem épített út, járda, esetleg közvilágítás
kiépítését ráhagyták az önkormányzatra, mely idővel
több milliós kiadással jár. Volt persze olyan eset is, ahol
teljesen kiépítésre került minden és csak utána vette át
a település. Nem egyszerű jó döntést hozni úgy, hogy a
képviselőknek az egész települést kell nézni, az évtizedek
óta meglévő feladatokkal és problémákkal együtt.
Ahogy tapasztalhatták új vezetése lett a Hangya
Művelődési Háznak is, így új szemlélettel, új ötletekkel
szólítják meg az itt élő különböző korosztályokat. A képviselő-testület a tervezett programok és költségek ismeretében elfogadta a település éves programtervét, mely
az önkormányzat valamint a különböző intézmények
és szervezetek programjait is tartalmazza. Hívunk és
várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni,
pihenni, szórakozni.
Rövidesen újra felöltözik, virágba, majd zöldbe borul a
természet, a környezetünk. Segítsük azzal, hogy összeszedjük az oda nem illő dolgokat és elvégezzük növényeink szükséges gondozását. Így válik a körülöttünk lévő
világ településünk szépségének és ápoltságának részévé.
Tegyünk együtt Tordasért!
 Juhász Csaba

és megszavazott költségvetési módosításokat


a költségvetési tartalék terhére 100 000 Ft-ot átcsoportosított az Orbán nap rendezvényének támogatására



a költségvetési tartalék terhére 100 000 Ft-ot átcsoportosított a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Intézmény 30 éves fennállása ünneplésének
támogatására



elutasította, hogy a Tordas Sportegyesület támogatása
ne szakosztályonként kerüljön megállapításra



döntött a Tordas Sportegyesület szakosztályonkénti
támogatásáról



elfogadta a település 2019. évi költségvetési rendeletét



meghatározta a Tordasi Mesevár Óvoda nyári zárva
tartásának idejét: 2019. augusztus 1 – 2019. augusztus
31. között lesz a nyári zárás



elfogadta a köztisztaságról szóló rendelet módosítását,
amely értelmében 2019. január 1. után, akinek Tordas
belterületén állandó lakcíme van, annak nem kell szemétdíjat fizetnie az Öreghegyi ingatlanuk után



módosította a hivatali időn és helységen kívüli házasságkötésért fizetendő díjról szóló rendeletet

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

március

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Kérjük, amennyiben hulladékszállítással kapcsolatban
van kérdése, hívja VHG Kft.-t!
Az alábbi ügyekben állnak az ügyfelek rendelkezésére:
 Szerződéskötés, -módosítás
 Lakatlanság bejelentés
 Adatmódosítás (név, edényzet, ürítés gyakorisága stb.)
 Számla- és szállítási reklamáció
 Folyószámlaegyeztetés
 Lomtalanítás kérése
2484 Agárd,
Gárdonyi G. u. 34-38.,
Telefon: 06-22/579-185,
E-mail: info@vhg.hu

Nyitva tartás
(munkanapokon):
Hétfő: 8.00 - 12.00
Szerda: 7.00 - 19.00
Péntek: 8.00 - 12.00

A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 21.§.-a
szabályozza az alábbiakat:
(5) Az önkormányzat szociális bizottsága - az átmeneti
segélyekre vonatkozó szabályoknak megfelelően – az arra
rászoruló magánszemélyek kérelmére a szemétszállítási
díjat átvállalhatja.
(6) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,
amelynek az űrmértéke a 80 litert nem haladja meg.
(7) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(8) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát
arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
(9) A szemétszállítási díj 50%-át kell megfizetnie a 75.
életévét betöltött, egyedül élő személynek, 60 vagy 80 literes
gyűjtőedény használata esetén. A 80. életévét betöltött,
egyedül élő személy, 60 vagy 80 literes gyűjtőedény
használata esetén 100% kedvezményben részesül.
(10) A 22. § (9) bekezdésben említett kedvezmény és
mentesség érvényesítése az ott meghatározott életkor
betöltését követő év január 1-től, az érintett személy
bejelentése alapján történik.
(11) A szolgáltatás szüneteltetésére jogosult az az
ingatlan, ahol az ingatlan használója minimum 90 napot
távol tartózkodik, s azt írásban a Szolgáltató felé bejelenti,
legkésőbb a szüneteltetés megkezdését követő 15 napon
belül, megjelölve a szünetelés lejártának várható időpontját.
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Amennyiben ezen adatokban változás áll be, azt az ingatlan használója köteles 8 napon belül írásban bejelenteni.
(12) A (11) bekezdésben meghatározott szüneteltetés
ideje alatt a 80 literes edényzet használói 70% kedvezményben, a 110 literes edényzet használói 75% kedvezményben részesülnek.
(13) Üdülőterületen a közszolgáltatás igénybe vétele
április 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő hat
hónapos használati szezonban kötelező. Amennyiben az
ingatlanhasználó az üdülőként nyilvántartott ingatlanát
a használati szezonon kívül nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás használati szezonon kívüli szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles
nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka
alatt az ingatlant nem használja.
23.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás
keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.

FONTOS!
Minden tordasi lakóhellyel (=állandó lakcímmel) rendelkező lakos, életkortól függetlenül, kedvezményes
hulladékszállítási díjban részesülhet, ha 60 l-es (csak
egyedül élők számára!) vagy 80 l-es hulladéktároló edényt
szerez be, s kérelmet nyújt be a VHG-hoz.
A kérelemhez csatolni kell a Polgármesteri Hivataltól kért
lakcímigazolást és a 120 l-es kukáról leszedett éves matricát. A kukák beszerzése egyénileg történik. Használtan kb.
5.500 Ft + szállítási díj az ára, vagy mezőgazdasági boltokban újonnan megvásárolható kb. 9-15 ezer Ft-os áron.

TÁJÉKOZTATÁS
LAKCÍMIGAZOLÁS
KIADÁSÁRÓL
A hatósági bizonyítvány/igazolás kiadása az egy
lakcímen élő számáról kérelemre történik. A
nyomtatvány elérhető a Hivatalban vagy letölthető
a www.tordas.hu honlapról (Polgármesteri Hivatal-Nyomtatványok menü). Az aláírt kérelem leadható személyesen, feladható postán a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2463 Tordas, Szabadság út 87. címre
vagy elektronikusan a saját ügyfélkapun keresztül. (A
Hivatal KRID száma: 641078308)
Ez az igazolás szükséges a felsőoktatásban tanuló
hallgatók számára szociális támogatás/ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés, valamint kedvezményes
hulladékszállítási díj igényléséhez, lakatlanság
bejelentéséhez.
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KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI
SZOCIÁLIS TŰZIFA
TÁMOGATÁS 2.
2018/2019.
Tordas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy akik a januári pályázatban nem vettek részt, most igényelhetnek 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.

Felhívjuk a lakosság figyelmét közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013.
(IX. 19.) önkormányzati rendeletre (részlet):
4. § A közösségi együttélés szabályainak elmulasztását követi el az, aki
a) hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt
fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes
anyagot fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget,
b) az avart és kerti hulladékot a március 1. –
május 31. valamint szeptember 1. – november 30.
közötti időszakon kívül égeti el és az égetést
8-19 óra közötti időszakon kívül vagy gyenge
szelet meghaladó szélerősségű időben, továbbá
vasárnap és ünnepnap végzi el,
c) 21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap 11 és
15 óra között motoros kerti- és barkácsgéppel,
közlekedési eszközzel vagy más módon a csendet vagy köznyugalmat megzavarja,
d) közúton kereskedelmi tevékenységet végez.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁRCIUS 20.
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 bírálja el 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 20/371-8636-os
telefonszámon.
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Kedves tordasiak! Szeretnénk, ha első kézből értesülnének aktuális eseményeinkről. Küldjék el email címüket
a muvhaz@tordas.hu-ra, vagy iratkozzanak fel rendezvényeink valamelyikén, a helyszínen kihelyezett nyomtatványok kitöltésével, így biztosan nem maradnak le semmiről. A kapott email címeket bizalmasan kezeljük és kizárólag
események promotálására használjuk fel. – hangya művelődési ház

18 Ó R ÁT Ó L
A H A N G YA
M Ű V E L Ő DÉ S I
HÁZBAN

M Á RCIUS 22.
Á P R I L I S 12 .
M Á J U S 17.
M Á J U S 31.
S Z E P T E M B E R 13.
O K T Ó B E R 18 .
N OV E M B E R 15.
DE C E M B E R 13.

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
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

ISKOL A

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

ISKOLAI HÍREK
2019.február 15-én emlékeztünk iskolánk fennállásának
30 éves jubileumi évfordulójáról. Már jóval korábban
megkezdődtek az előkészületek. Meghívókat, plakátokat szerkesztettünk. Dekoráció készült, amely Bálintné
Milánkovics Olga alkotásaként iskolánkat ábrázolta.
„Örökítsd meg az iskoládat az utókor számára„ címmel rajzpályázatot hirdettünk. A rajzokból tantestületünk néhány tagja gyönyörű kiállítást rendezett, amely
megtekinthető volt az ünnepi műsor után.
Valamennyi dokumentum díszítő motívuma az
ÉLETFA volt, mely egyébként is iskolánk jelképe. Ezt az
életfát egy régi tanítványunk, illetve később kollégánk
készítette, aki szívesen adta nekünk felhasználásra.
Meghívást kaptak a rendezvényre a valamikori diákok,
tanárok, s a testvériskolák képviselői. Volt tanítványaink az est folyamán rendezett Gálaműsort is színesítették fellépésükkel, melyért ez alkalommal is nagyon
hálás vagyok, s nagyon köszönöm. Rövid ünnepi
köszöntések sorában hallhattuk a régi fenntartók, Polgármester Urak, s a jelenlegi fenntartónk képviseleté6

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

ben Kata nővér szép, a jövőre nézve is bíztató szavait.
Az előkészületek nagyon sok szervezési feladattal
jártak. A meghívókat, plakátokat el kellett készíteni, a
meghívottak körét számba venni úgy, hogy el is férjünk a
művelődési házban, mindenki számára élvezhető programot nyújtani. Gondolni mindenre, de legfőképpen mindenkire, aki valaha is tett valamit ezért az iskoláért, aki
itt dolgozott, s nevelte-oktatta a rábízott ifjúságot szíve
teljes szeretetével. Mindennek megvalósításában tantestületünk ismét egy emberként, teljes összefogással dolgozott, s lett belőle egy nagyon szép ünnepi megemlékezés,
egy nagyszerű, mindenki számára emlékezetes nap.
Délelőtt az iskolában is megemlékeztünk a kerek
évfordulóról. Ezután volt tanítványunk Kleman Noémi,
volt kollégánk, Szász Ágnes rendhagyó órákat tartottak
diákjainknak, mesélve a régi iskoláról, felidézve az akkori
élményeket, illetve a sportban elért szép eredményeket. Kiosztottuk a rajzpályázaton elért díjakat, s felső
tagozatosaink meghívást kaptak az esti Gálára, hogy
ünnepélyesen ott vehessék át jutalmukat. Gratulálunk a
szebbnél-szebb alkotásokhoz.
Este ünnepi műsorral kedveskedtünk a meghívott venTORDASI
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dégeknek. A műsorban kicsik, nagyobbak, régi diákok, s
felnőttek is szerepeltek. Iskolánk pedagógusai kórust alakítva énekelték a „mottóul” választott mondatokat: „Arra
születtünk, hogy tiszta legyen még a szívünk, s játszunk
még tovább…” Diákjaink angol nyelvű énektudásukkal
kápráztatták el a közönséget. Megjelent az ünnepségen
a sajtó képviselője is, s másnapra már olvashattunk az
újság hasábjain a sikeres rendezvényről.
A műsor után még az iskolában is folytatódott az ünnepi
hangulat. Együtt ünnepelt a régi, s jelenlegi pedagógus kar. A
régi és jelenlegi fenntartó, a képviselőtestület tagjai, s a test-

vériskolák képviselői. S mivel nincs születésnap torta nélkül,
így annak fényei is ünnepet varázsoltak az est folyamán.
Méltó módon emlékeztünk, ünnepeltük a 30 éves évfordulót. Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt minket
jelenlétével. Köszönöm mindenkinek a segítséget, a közreműködését, a művelődési ház dolgozóinak, iskolatitkárunknak a gondoskodó odafigyelést. Kívánom, hogy teljenek az elkövetkező évek az iskola életében, ha lehet még
jobban, szebben, sok sikerrel, rengeteg szép élménnyel.
Kívánok ehhez mindenkinek jó egészséget, kitartást, hitet.
 Szeretettel: Somfai Edit

Hálát adtak, évfordulót
ünnepeltek
A gyerekek büszkék lehetnek arra,
hogy a Sajnovics-iskolába járnak
Egykori és volt diákok, pedagógusok, szülők, a falu
önkormányzatának, a fenntartónak a képviselői is együtt
ünnepelték pénteken az iskola 30 éves jubileumát.
A Hangya Művelődési Házban a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának
30. évfordulóját jött össze ünnepelni a falu közössége, a
környékbeliek.
A műsor előtti beszédek sorát Kosaras Péter Ákos igazgató kezdte meg, aki igen rövid, ám annál kifejezőbb
köszöntőjében utalt arra: lehetetlen felsorolni, mennyi
embernek kellene köszönetet mondani azért, hogy az
iskola jelenleg is állhat. Nekik is hálásak, akárcsak azoknak, akik a jubileumi rendezvényt megszervezték.
Farkas János volt polgármester a kezdetekről szólt, és
kiemelte, mennyire megérte fáradozni ezért az iskoláért.
Tordas jelenlegi első embere, Juhász Csaba úgy fogalmazott: ünnepelni és hálát adni jöttek azoknak is, akik
annak idején megálmodták az intézmény létrehozását,
majd megszerezték hozzá a szükséges pénzt. Az önkormányzat ugyan már régóta nem fenntartó, ám úgy érzik,
hogy a jelenlegi üzemeltető, a Don Bosco Nővérek szerzetesi rend számára is hasonlóan fontos az iskola.
A rend képviseletében Kata nővér egy Mécs László-verssel utalt közös céljaikra, majd azt mondta: a gyerekek
büszkék lehetnek arra, hogy ebbe az intézménybe járnak.
Végül Somfai Sándorné igazgatóhelyettes emlékeztetett: az iskola építése 1987-ben kezdődött meg, az átadás
1989-ben történt. Az akkor nyolc tantermes intézmény
azóta sokat változott, s ma háromszor annyi diákja van,
minta kezdetekkor. Ők szinte minden évben díjakkal
gazdagítják az iskolát, a tantestület pedig stabil.
Az esten egyperces csönddel emlékeztek Varga Károlyné
Erzsikére, aki sokat küzdött az iskola létrehozásáért.
A gálaműsorban énekes, zenés és táncos produkciók,
szavalatok hangzottak el tanulóktól, volt diákoktól,
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tanároktól. Köszöntöttek régi kollégákat, és átadták a
jubileumi rajzpályázat díjait is. Utóbbinál a pályázóknak
második otthonukat, az iskolát kellett megörökíteni, az
épület tereinek, zugainak ábrázolásával. A négy korcsoportban értékelt verseny első helyezettjei a következők:
az 1-2. osztályosoknál Rabby Zóra Laura, a 3-4. osztályosok között Tóth Simon, az 5-6. osztályosoknál Nagy
Nina, a 7-8. osztályosok közül Hovorka Lilla.
 Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Rendhagyó óra Noémivel
Iskolánk 30. jubileumi évfordulóján, rendhagyó óra
keretében a hatodik osztályos tanulóink Kleman
Noémivel, iskolánk egykori diákjával találkoztak.
Noémi, aki mindamellett, hogy kitűnő tanuló volt,
judo sportágban országos bajnoki címmel és számos
hazai és nemzetközi versenyen begyűjtött érem kollekcióval rendelkezik. Iskolánk egyedüli diákja, aki
egymás után két évben is elnyerte a „Fejér megye jó
sportolója - jó tanulója” címet.
Hatodik osztályos diákjaink az óra keretében
Noémi mérkőzésein készült képeket, videoklipeket,
érmeit tekintették meg miközben a sportággal, versenyeivel kapcsolatos élményeiről érdeklődtek.


Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Simon Emil: Hónapok
„Március melege patakokat ébreszt,
erdők vad homályát szoktatja a fényhez.
Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt,
melyen a víg tavaszunk elindulhat tüstént.”

ORATÓRIUM

A februári hónapot a már hagyományosan megrendezésre kerülő Medve nappal nyitottuk meg. A gyerekek
végig mentek a medve ösvényen, melyen az előre haladást a kérdésekre adott válaszok segítették. Célba érve
minden óvodást egy finom macis sütinyalóka várt. A
medve héten a gyerekek otthonról hoztak mackót és a
csoportokban építettek nekik barlangot. Kis kezek szorgalmasan vágták, hajtogatták, ragasztották, színezték a
medve figurákat, melyekkel feldíszítették az egész óvodát. A mackókról szóló mesék, versek, énekek hallgatása,
tanulása közben megismerkedtek az állatok életmódjával.
A két nagycsoport gyermekei lelkesen keverték-kavarták
a maci formájú sütik hozzávalóit, hogy majd az ínycsiklandó finomságokkal megtöltsék a pocakjukat.
Farsang napját megelőző hetekben vidáman készül-

Egyéniséggé válni
az oratóriumban és
a szalézi közösségben
Don Bosco „Szavainak mindig nagy súlya volt, hisz a
saját szemünkkel láttuk, hogy a gyakorlatban is megvalósulnak 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 fontos személyek
vagy nemes emberek vendégségéből tért haza, mindig
megjegyezte: >Itt, köztetek érzem jól magam: ez az
én életem, hogy veletek legyek<”1 A kezei alól kikerülő fiatalok teljes nyitottsággal, mint a szivacs szívhatták magukba a tőle kapott tanításokat, de leginkább
életmintát. A velük való sorsközösség pedig biztosítékul
8

tünk, díszítettünk a jeles napra. A várva várt napon
maskarába bújt az óvoda apraja nagyja. Megcsodáltuk
egymás jelmezét, végighallgattuk a verses bemutatkozásokat. A mulatság zárásaként önfeledten énekeltek,
táncoltak a gyerekek. A szülők által készített sütemények még fokozták a buli hangulatát. A farsang hetében
meglepetésként meseelőadást szerveztünk, Bölöni Réka
műsorán kacagva tapsolt a gyereksereg.
Február 20-án a Süni és Nyuszi csoportos gyerekek
a martonvásári BBK Központban megtekintették a
Ravaszdi mester című bábelőadást.
Köszönjük dr. Harbula Ildikónak, hogy bepillantást
engedett a munkájába az óvodásoknak! Szeretnénk
köszönetünket kifejezni Tóth Juditnak, aki a vásárlási
utalvány nyereményét az óvodánknak ajándékozta!
Ebben az évben is várjuk az adó 1%-ának felajánlását
óvodánk alapítványának számlájára, hiszen sok kicsi
sokra megy.
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
10403174-50526767-72571002 K&H Bank
 Bányai Rita

szolgált, és állandó kíséretet adott a formálódó, kibontakozó egyéniségek mellé.
Az oratóriumi létünk egyik legfontosabb sarkköve az
érzelmi intelligencia (Daniel Goleman (1995). ennek
megalapozása áthatotta már akkor Don Bosco pedagógiai
érzékenységét is. Már akkor tudatosan épített arra, hogy
az érzelmek előhangolói a gondolatoknak és befolyásolják
a szociális kompetenciák alakulását. Az érzelmi biztonság
megteremtése, a bizalom és a barátság alapvető jellegzetességei nevelői kapcsolatainak. A szaléziak, nővérek és
animátorok által folyó nevelői tevékenységnek is egyik fő
feladata a gyermekek bontakozó érzelmi intelligenciájának fejlesztése a közösségi, társas kapcsolatokon keresztül.
Don Bosco minden gyerek irányában hatalmas befogadással, elfogadással, empátiával élt. A börtönökben tett látogatásai alatt jött rá leginkább, hogy a fiatalokról alkotott
kép mennyire eltorzult, mennyire gátolja az ő szabad növekedésüket. Don Bosco minden fiatalt úgy fogadott, mint
Isten ajándékát, mint egy szeretni való gyermeket, aki a
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

március

legmélyebb szükségletek iránt vágyakozik: a ház melegsége, futkározás és játék, a munka és a tanulás kötelezettsége, fejlődés a hitben, öröm. A beszélgetéseken keresztül
megismerte életüket, barátkozó, érzelmekkel és megbecsüléssel teli hangnemet alakított ki, mely az elkövetkezendő
nevelési munkájának alapjává vált. Mindenkire úgy tekintett, mint valami kincsekkel teli edényre. Amikor például
szobája előtt megjelent egy frissen érkezett fiú atyai szeretetreméltósága, nyugodt tekintete, kedves mosolya a
szívekben bizalmat és tiszteletet ébresztett.
A kezdeti megismerésben, barátkozásban, érdeklődésben
sohasem ragaszkodott makacsul valamihez, s nem is várt
mindig válaszokat. Don Bosco fürkésző szemei hamar
megismerték a fiatalok karakterét, szívét és képességeit.
Ez a donbsco-i kivételes befogadó szeretet felszabadító,
mélységeiben határozza meg életüknket. Nem tesz függővé és nem jár kötöttséggel. Ez az animátorok, nővérek,
a lelkiségben tevékenykedő pedagógusok „munkaeszköze” is, amely lehetővé teszi a gyerekek mimikájának,
hanglejtésének értelmezését, tetteik mozgató rugóinak
felismerését, a mélyebb üzenet megértését is. Az a
gyermek, aki képes lesz mások érzelmeinek felismerésére, odafigyelésre, kapcsolatok teremtésére, akinek van
meggyőző ereje, tud konfliktusokat kezelni, együtt tud
működni és segítséget tud kérni és adni, képes vágyait
késleltetni, kitartani, az megtanulta a legfontosabb leckét, és helyt áll az életben. Don Bosco bizalmi kapcsolatot alakít ki, és ezzel segíti a gyerek önismeretének és
önbizalmának fejlődését, bátorítja az önérvényesítést
és példát mutat az érzelmek kifejezésével és megértésével.2 Oratóriumunkban, nevelői munkánkban ezek-

ből a donbosco-i találkozásokból, kapcsolatépítésekből
is örököltünk. Pier Luigi Cameroni – szalézi atya- így
emeli ki: „Különleges tulajdonságává válik a találkozás
művészete. Odafigyeléssel, találékonysággal, egyedi
pedagógiai intuícióval bármelyikük irányába képes kezdeményezni.”, „a szeretet pedagógiájában a fiatalokkal
történő első találkozásnak, első közeledésnek különleges jelentősége van, mert kijelöli a jövőbe irányuló utat.
Egy sarokkő, melyre az elkövetkezendő idők nevelése
épít. Ez az egyedi művészet a fiatalok nevelésében egy
új pasztorációs stílust honosít meg.”3
A találkozások, a közösség mély hatást gyakorolnak
ránk. Hatnak érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésünkre, életmódunkra és kihat az egész életben való helytállásunkra is,
melyet a jelen kori pszichológiai, pedagógiai kutatások az
érzelmi intelligencia tárgykörében alapvető fontossággal
hangsúlyoznak számunkra. Don Bosco meglátja a fiatalokban mindazt, amivé válhatnak és mivel ki-ki kedvencének
érezhette magát személyes szeretetében, olyan érzelemdús
erőt kaptak, amely befolyásolta, táplálta gondolataikat,
szavaikat és tetteiket. Don Bosco gyermekképében úgy
tekint rájuk, mint fejlődésre mindig kész, nyitott és egyre
felelősebb, döntéshozatalra képes egyénekre.
1 Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, Torino
1898-1948, VI. kötet 654. o.
V.ö. Bosco János: Oratóriumi emlékiratok. Don
2
Bosco Kiadó. Budapest, 2012. 133-136 .o.
3 Pierluigi Cameroni: Don Bosco látó szíve, Don
Bosco Kiadó Bt, 2008, 41.o.
 Don Bosco Nővérek

A SZALÉZI ANIMÁTOR
A szaléziak legfontosabb segítője, elkötelezett fiatal
keresztény, aki Don Bosco lelkiségével támogatja
és vezeti a rábízott gyerekeket és társait. Elsődleges feladata, hogy a szerzetesekkel együtt dolgozva
megossza a szalézi lelkiséget környezetével, például
szolgáljon korosztályának.
Fő munkaterülete az oratórium. Kétéves képzés
során sajátítja el a szalézi pedagógia megelőző módszereit. Az ünnepélyes ígérettétel után fontos és felelős missziót tölt be a gyerekek és a fiatalok között.
Soha nem feledkezik meg Don Bosco fontos intelméről: “Isten másokért teremtett bennünket.”
A tordasi oratóriumban három nagyszerű helyi
animátor ad lelket a programoknak és rendszeresen
meglátogatnak minket más oratóriumok animátorai is, hogy találkozzanak a tordasi fiatalokkal. Aki
szeretne csatlakozni az animátorok csapatához, látogasson meg minket a szombati oratóriumok alatt az
iskola aulájában!
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Falusias lakóterület

Alkalmazzunk
hagyományos
arányú és osztású
ablakokat!

Ajtók, ablakok
Ügyeljünk a nyílászárók jó arányára! Kerüljük a nagy
üvegfelületű, osztás nélküli ablakokat!
Törekedjünk az igényes anyaghasználatra! Javasolt a faanyagú nyílászárók alkalmazása.
Gondoljunk az árnyékolásra, alkalmazzunk fa zsalugátereket vagy annak újragondolt formáját! Kerüljük a külső
redőnytokok alkalmazását!
Őrizzük meg hagyományos osztású nyílászáróinkat!
Új építésnél az épület karakteréhez és az utcaképhez
illeszkedő nyílászárót válasszunk!

Index
163. − 167 .
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Falusias lakóterület

Homlokzatképzés, színek, anyagok
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása kedvelt tulajdonosi eszköz, az ott élők egyéniségét sugallja. A finom felületű, természetes
anyagok használata és az ahhoz illő kiegészítő pl. fa burkolatú oromfalak a
község hanyományos hangulatát tükrözik.
Alkalmazzunk nagy vakolt felületeket természetes anyagokkal - fával, téglával - kiegészítve!
Tetőfedésnél törekedjünk az égetett agyagcserép használatára!
Ügyeljünk, hogy a választott színek egymással harmonizáljanak!
Részesítsük előnyben a helyi természetes építőanyagokat!
A hagyományos anyagokat modern anyagokkal egészíthetjük ki.

Használjuk a föld színeit
a homlokzatokon!
Részesítsük előnyben
a helyi természetes
anyagokat!
Index
168. − 176 .
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Falusias lakóterület
Részletek
Az építészeti minőség a finom részletekben rejlik.
A falusias lakóterületen az épületek egyszerűségét finom részletek egészítik ki, melyek az épületek sajátos elemeivé válnak.
A hasonló épületek, ha igényes részletekkel rendelkeznek,
máris teljesen egyedivé válnak, miközben a karakterhez igazodnak.
Különleges épületrészleteket nagyon sokféleképpen lehet létrehozni: anyaghasználattal (pl. a tégla egyedi rakási módjával), anyagok találkozásával (pl. ereszkialakításnál), homlokzati díszítéssel, stb.

A hagyományos
építészeti
elemeket őrizzük
meg!

Index
177. − 183 .
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7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Átalakuló, új lakóterület és kertvárosi lakóterület

Homlokzatképzés, színek, anyagok
A településrészeken épült házak színvilága és anyaghasználata változatos.
A lakóterületeken a fehér, törtfehér, halvány földszínek mellé választhatunk élénkebb kiegészítő színeket azonos színcsaládból.
Nagy felületen kerüljük a harsány, sötét színek használatát!
Egymással harmonikus egységet alkotó színeket válasszunk épületünkön!
A hagyományos építőanyagok mellett az igényes, modern anyagok
használata is kedvező

A hagyományos
építőanyagokat
kombináljuk
igényes, modern
anyagokkal!
Index
184. − 190 .
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POLGÁRŐRSÉG

POLGÁRŐR HÍREK
A Tordasi Polgárőrség 2019. február 6-án megtartotta éves
Közgyűlését. A vezetőség tagjai beszámoltak a szervezet
elmúlt évi munkájáról, gazdálkodásáról és a teljesített
szolgálatok statisztikai összesítéséről, és az ez évi terveiről. Andorfy Ottó az egész éves folyamatos, szokásos
munkavégzést, és a rendkívüli szolgálatok közül a tanítási
napokon (most már két helyen) az iskolai gyalogátkelőnél
a napi jelenlétet emelte ki, de fontos a község nagyobb
rendezvényei megrendezéséhez nyújtott nagyobb létszámú segítség, a mindenszentek körüli napokban a
temető parkolónál folytatott egész napos felügyelet is. A
tagság munkája jelentősen hozzájárul a jó közbiztonsághoz, és ezt meg is kell tartanunk. A szervezetünk évközben jelentős megtakarítást ért el. A szolgálatok számában
látszik, hogy a tagság átlag életkora nő, több új, fiatal tag
csatlakozására lenne szükség. A Felügyelő bizottság a
szervezet munkavégzését megfelelőnek találta. Juhász
Csaba polgármester úr és Petercsák György körzeti megbízott is elismeréssel szólt a tagság kitartó munkájáról,
megköszönve azt. Az év során Gucsek László 47, Völgyi
Zoltán 34, Kovács Tibor 33, Márki Ferenc, Téglás Lajos,
Gucsekné Márkus Brigitta, Szabó Imre 28, Pintér Sándor,
Téglás Margó 27 alkalommal volt szolgálatban.
A közgyűlés a beszámolókat egyhangúan elfogadta.
Az összejövetel végül egy hosszabb, szabad beszélgetéssel
folytatódott, immár kötetlen formában.
Továbbra is várjuk a lakosság támogatását, amelyet leginkább banki átutalással vagy csekken lehet eljuttatni
hozzánk. Köszönettel vesszük az 1%-ok felajánlását is,
hiszen erre is nagy szükségünk van. Bármiféle támogatást továbbra is csak Andorfy Ottó elnök kérhet és vehet
át. Folyamatos célunk a tagság létszámának növelése,
hogy a lehető legtöbben tudjunk a faluközösség érdekében tevékenykedni.

A Tordasi Polgárőrség
2018-as működésével
kapcsolatos fontosabb
számadatok:
Bevételek:
NEA pályázat üzemeltetési költségekre:
Fejér Megyei Polg. Szöv. támogatás:
Országos Polg. Szöv. támogatás:
(Cégautó adóra)
Egyéb támogatás:
NAV 1 %:
Tagdíj (60 fő * 5 Ft):

470 000.200 000.105 600.-

Összesen:

979 010.- Ft.

55 000.148 110.300.-

Kiadások:
Üzemanyag:
Tagdíj (Polgárőr Szövetség):
Cégautó adó: (OPSz támogatásból)
Pályázati regisztrációs díj:
Posta, írószer, nyomtatvány:
Gépkocsi szerviz, javítás:
Biztosítások (Casco, KGFB, baleset):
Bankköltség:
Telefon (3 készülékre):

367 394.6 000.105 600.
2 000.15 986.112 139.128 237.35 443.46 805.-

Összesen:

819 604.- Ft.

A szolgálatok ellátásával
kapcsolatos adatok:

Kérjük, hogy aki jobban meg szeretne ismerkedni munkánkkal, esetleg úgy érzi, hogy – akár csak esetenként,
vagy csak bizonyos részfeladatoknál - szeretne önkéntes
közösségi munkával a falu érdekében minket segíteni, az
keressen bennünket.

Tagkönyvvel rendelkező tagok száma: 60 fő

Kérjük, hogy akinek a falu közbiztonságával kapcsolatosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van, hívja
a polgárőrséget, a közismert telefonszámon. Bűncselekmény esetén először minden esetben a rendőrséget kell
értesíteni.

Nappali szolgálatok száma:
(1, 2, vagy esetenként több fővel)

256

Éjszakai szolgálatok száma:
(1, 2 fővel)

140

A járőr autó futás-teljesítménye:
(ez szolgálatonként 30,2 km)

11 897 km

Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Járőrautó telefonszáma: 06-30/63-08-777
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk:
11670009-07856100-70000008.
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Szolgálatot adók száma:
(rendszeres vagy 1-1 alkalommal)

53 fő

Szolgálatok száma (nappal és éjszaka): 619 fő



Tordasi Polgárőrség, vezetőség
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CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

4500 ÓRA
KÉSZENLÉTBEN
Egyedül is beavatkozhatnak
a martonvásári önkéntesek
Széleskörű összefogással alig több mint egy év alatt az
önálló beavatkozás jogosultságát is megszerezte a martonvásári tűzoltó egyesület. Az önkéntesek január elsejétől a vállalt készenléti időben Fejér megye öt településének
közigazgatási területén a hivatásos és az önkormányzati
tűzoltóságok nélkül avatkozhatnak be a káreseteknél. A
január tizenötödikei, martonvásári beiktatási ünnepségen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
országos tűzoltósági főfelügyelője is az önkéntes szerepvállalás jelentőségét hangsúlyozta.
Fejér megyében harmadikként szerezte meg az önálló
beavatkozás jogosultságát a martonvásári tűzoltó egyesület. Az önkéntesek szabadidejükben éves szinten négyezer-ötszáz óra készenlétet vállalnak. Ez idő alatt Tordas,
Martonvásár, Ráckeresztúr, Baracska és Gyúró területén,
így az M7-es és az M6-os autópálya, valamint a 7-es főút
egy szakaszán egyedül is felszámolhatnak káreseményeket. Vállalták, hogy a riasztást követő tíz percen belül
megkezdik a vonulást legalább egy gépjárműfecskendővel
és négy önkéntes tűzoltóval, köztük egy tűzoltásvezetővel, két beosztottal és egy gépjárművezetővel.
Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos
tűzoltósági főfelügyelő ünnepi beszédében kiemelte,
hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek száma az elmúlt
nyolc évben megduplázódott, és közülük ötvenen ma már
önálló beavatkozói jogosultsággal rendelkeznek. A tábornok felidézte a martonvásári egyesület százharminc éves
történetét és az utóbbi alig több mint egy év eseményeit,
amikor a régmúlt hagyományaiból merítve az alapokról
újjáépült a szervezet. Mint fogalmazott, hiába a gondolat,
és hiába van mögötte terv, támogatottság, ha nincs egy
olyan elszánt csapat, amelynek tagjai a hivatásuk mellett, a szabadidejükben, a család és a mindennapi teendők
mellett is készek a lakosság védelméért tenni. Martonvásár térségében sok a feladat, ezt bizonyítja az előző év
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Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozásának fő célja a tevékenységi területünkön élő lakosok élet- és vagyonbiztonságának növelése, továbbá
hogy a településeinken keletkezett tűzeseteknél
és műszaki mentéseknél lerövidítsük a tűzoltóság
reakcióidejét.
Mindannyiunk felelőssége, hogy mi is tegyünk
valamit saját közösségünkért. Ha összefogunk, jó
eredményeket érhetünk el! Várjuk mindazok jelentkezését, akik tettre készek, úgy érzik, hogy azonosulni tudnak a tűzoltó egyesület céljával, önzetlenül
segítenek vállalt községeink lakosainak, és szolgálnák településeink javát önkéntes tűzoltóként.
Reméljük, hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk. Jelentkezésed még nem jelenti azt, hogy rögtön
a mély vízbe dobunk. Először is eldöntheted, hogy
vonulós-szaktevékenységet végző, ifjúsági (18 életév
alatt) vagy pártoló tagként (támogatóként) kívánsz
csatlakozni. Amennyiben az aktív szerepvállalást
választod, jó sok gyakorlás, rátermettség és egy 40
órás tűzoltó alaptanfolyam elvégzése választ el a
vonulástól.
Várjuk olyan tordasi lakosok jelentkezését, akik
szeretnének tűzoltóságunk munkájában aktívan
vagy támogatóként részt venni. Olyan 18 életév
alatti fiatalok jelentkezését is várjuk, akiket érdekel
hivatásunk, szeretnének megismerkedni szakmánkkal, felszereléseinkkel és nem félnek a kihívásoktól.
Ha felkeltettük érdeklődésed keress minket az
alábbi elérhetőségen vagy facebook oldalunkon.
öte.martonvasar.hu
tamas.gaal75@gmail.com

is, amikor több mint hatvan esetben volt szükség gyors,
hatékony és szakszerű tűzoltói beavatkozásra. Az önálló
beavatkozói jogosultsággal bíró önkéntesek ezt a mentő
tűzvédelmi tevékenységet erősítik. A bajban ugyanis felbecsülhetetlen értéket képvisel az az idő, amivel hamarabb érkezik a segítség. A tűzoltói beavatkozások esetében ez az öt-tíz perc életek és anyagi javakat mentésére is
elegendő lehet – hangsúlyozta a főfelügyelő.
A legnagyobb érték a biztonság – emelte ki köszöntőjében dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere. A város
első embere biztosította az egyesületet az önkormányzat
támogatásáról. Kiemelte, hogy a települések lakói úgy
szeretnének élni, hogy biztonságban tudják családtagjaikat, és ha mégis baj történne, akkor hamarabb és közelebbről érkezzen a segítség.
Az önálló beavatkozásra feljogosító oklevelet dr. Pimper László, az egyesület elnöke vette át Bérczi Lászlótól,
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ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

TAGTOBORZÓ

majd az együttműködési megállapodást Magosi Lajos
tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója adta át. Az egyesület tevékenységét a jövőben mentorként a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársa, Gaál Tamás
tűzoltó őrnagy támogatja.
Az ünnepségen Pimper László elnök megköszönte
az önkéntesek összefogását, és hangoztatta: a csapat
lelkesedését tükrözi, hogy, bár négy fővel vállalták a

készenlétet, a legtöbbször legalább nyolcan indulnak a
bajba jutottak megsegítésére.
A rendezvényt a martonvásári Százszorszép Táncegyüttes és a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola
közös műsora zárta a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ színháztermében.
 forrás: fejer.katasztrofavedelem.hu
Fotó: Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy

TÁJHÁZAK NAPJA
A Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívására
az Értékmegőrző Egyesület ismételten csatlakozik a
„TÁJHÁZAK NAPJA” programjához, melyet idén
országosan 2019. április 27-28-án tartanak.
Alkalom ez arra, hogy az év egy napján tájházaink az
érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a
megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel
tárják ki kapuikat a látogatók előtt.
A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt
ismert Szent György alakja, akinek ünnepnapja április
24-hez kötődik. A jeles naphoz legközelebb eső hétvégén
hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi
állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is
figyelmet kívánunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak napja remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú
tél után, a tavasztól őszig tartó nyitva tartás kezdetén
kiemelt figyelmet fordítsunk saját szűkebb pátriánk egykori életmódjára, paraszti világaira, és mindarra, ami a
hagyományos tudásból ma is hasznosítható, újraélhető
modern világunkban is.
A Tájházak Napja idén is része a „Vidékjáró” hálózatszerű együttműködésnek, amelyek megkülönböztetett
figyelemre számíthatnak a vidéki életformát előtérbe
helyező sajtó részéről, a közszolgálati televíziók és
rádiók turisztikai műsoraitól, a vidék kínálatát népszerűsítő honlapoktól.
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A Tordasi Tájház
e program keretében
2019. április 28-án, vasárnap nyitja kapuit
ahol 10 órától 18 óráig várjuk látogatóinkat.
A Tájház szakmai anyagával továbbra is a tordasi szlovákok életvitelét biztosító, a régmúltban használatos eszközöket és berendezési tárgyakat mutatjuk be. A tájház
melletti fészerben a paraszti gazdaságok eszközeit kerültek kiállítása, kiegészítve restaurált és újabb eszközökkel.
A nyitásra érkező vendégeket, látogatókat hagyományos
ételekkel, helyi borral kínáljuk.
A Tájház hátsó szobájában a „Tordasi életképek III.”
címmel a XX. század első feléből származó fotók alapján a falu életének négy terültét mutatjuk be. A tablók
az óvoda, a gazdák-gazdaasszonyok-háziipar, a falu
bolti kiskereskedelem tordasi múltját és a tordasi
leventéket mutatja be.
A képen többségében Tordas korabeli lakói jelennek
meg (de van a szomszéd településről, Gyúróról származó
képanyag is) korabeli öltözékekben és viseletben.
Az időszaki kiállítás egész évben a nyitva tartás ideje
alatt megtekinthető.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

HAMVAZÓSZERDA
Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet,
ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra,
hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes
tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát.
A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé,
ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené.
Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül
halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok
szándékuk ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó,
csak halandót / szerethet halhatatlanul”.
Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül. A hamu
keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és
ember közt – halálban és halhatatlanságban. Ezt az utat a
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény.” Szent Ágoston
A Katolikus Karitász tordasi csoportjának nevében hálás szívvel
köszönjük a tordasi magányszemélyek és vállalkozók nagylelkű
adományait, amely által lehetővé tették, hogy karácsonykor
megajándékozzuk a falunkban
élő rászorulókat.

MÁRCIUSI 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

Márc. 1.

P

első pénteken – szentmise 18.30-tól,
előtte szentgyónási lehetőség

Márc. 6.

Sze

Hamvazószerdán – 19.00 órakor ünnepi szentmise utána hamvazkodás

Márc.
8,15,22,29

P

keresztút 17.30-kor

Márc. 17.

V

a szentmise után az édesapák megáldása

Márc. 24.

V

Gyümölcsoltó Boldogasszony, templomunk búcsúja- ünnepi szentmise 11 órakor, utána agapé a Művelődési Házban
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szeretet írta elénk, végigjárni is egyedül a szeretet képes
hát. A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten
és ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése.
Mivel, ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes
halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül
szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével. (S. Weil.)
A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb
titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala.
Pilinszky János: Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Minden haláleset megrázó és fájdalmas főleg akkor,
ha egy hozzánk nagyon közelálló családtagunkat
veszítjük el. Tudtuk, hogy egyszer bekövetkezik a
visszafordíthatatlan, és egyszer elveszítjük azt, akit
a legjobban szeretünk. Sajnos ez január elsején bekövetkezett és édesapánk, Gáti Rudi bácsi földi élete
befejeződött, örökös űrt hagyva maga után. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a temetésén megjelenteknek, hogy örök gyászunkban osztoztak. Szeretnénk
megköszönni Dr. Harbula Ildikónak a sok fáradozását, mit édesapánkért tett. Ugyancsak köszönettel
tartozunk Süller Zsolt lelkész úrnak édesapánk többszöri meglátogatásáért és a temetésén elhangzott
búcsúztató szavaiért.
Soha nem múló fájdalommal búcsúzunk a legjobb
Apától.
Emléked, míg élünk megőrizzük. Isten áldjon.
Nyugodj békében.
Gáti Ferenc, Gáti Ferencné

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Csizmadia Istvánnét (90 éves) utolsó földi útjára
elkísérték, sírjára virágot helyeztek és osztoztak
fájdalmunkban.
A hozzátartozók
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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,
Baptitea (minden hónap utolsó
szombatja)

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)

SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

JUDO HÍREK
Nagykőrös (január 2.)
Számunkra az év első legrangosabb
versenyén, a serdülő „B” országos
Diákolimpián, Szabó Levente Szabolcs IV. helyezést ért el.

Tordas SE - 100 év (január 9.)
A Tordas SE megalakulásának 100. évfordulója alkalmával, szakosztályunk legsikeresebb sportolóit emlékplakettel díjazták. Mindannyian a korosztályos országos
bajnokságokon az első három helyezettként szerepeltek.
Kalamár Botond, Kleman Noémi, Tóth Boglárka, Lövei Dániel,
Lövei Vilmos
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V. Kőrös - Judo Kupa (február 16.)
NAGYKŐRÖS - Sportolóink egy nagyon erős, színvonalas nemzetközi versenyen vettek részt, ahol nagyon szép
és biztató eredményeket értek el.
Lövei Vilmos
II. hely
Balogh Lili Gréta
III. hely
Szabó Levente
III. hely
Ribi Botond
III. hely
Lövei Dániel
V. hely
Szabó Csaba Dániel
V. hely
Szabó Levente Szabolcs V. hely


Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző
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TENISZ

A TORDASI TENISZ
TÖRTÉNELME
TORDAS SE 100. – TENISZKLUB 24.
Visszatekintés a kezdetekig
A Dreher család a jelenlegi kastély területén az 1890-es
években építtetett egy teniszpályát. Ezt sajnos csak levéltári emlékekből ismerhetjük, hiszen az egykori angliai
utazáson megszületett ötletből kialakult pálya még nyomokban sem lelhető fel jelenleg…
Máté Zolival gyakran jártunk teniszezni a szomszédos
martonvásári pályákra az 1990-es években, amikor felvetődött a kérdés, mi lenne, ha Tordason is lenne teniszpálya? Az elképzelésünk támogatásra talált, a falu akkori
elöljárói és vállalkozói – köztük Márki Ferenc, Botta Zsolt
– felkarolták és támogatták az elképzelést.
1995. Önkormányzati támogatással az egykori kukoricaföldön 3 teniszpálya épült teljes összefogással. Cifka
János és Kunsági László irányítása mellett 30-40 tordasi férfi szerszámokkal felszerelve ásta ki az alapokat
és készítette el a kerítés, majd a gépi földmunkák után
terítette a salakot. A pályák elkészültek és különösebb
felhajtás nélkül a Máté család közreműködésével megkezdődött a tordasi teniszélet.
Ekkor már indult a gyerek tenisz Máté Emőke irányításával. Mintegy 10-15 gyermek vett részt az edzéseken,
és izgalmas háziversenyeket rendeztünk. Közülük sokan
felnőttként jelenleg is rendszeresen játszanak.
Az első amatőr versenyre 1998. augusztus 22-én került
sor. Ez évben már a XXII. TORDAS KUPA következik.
A Makovecz stílusban tervezett klubház dr. Homonnay
Géza támogatásával épült meg és 1998-ban alakult ki a 4
salakos pálya is a jelenlegi tájolással.
A klubház avató ünnepségen jelen volt egykori Roland
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Garros győztesünk, Körmöczy Zsuzsa és világválogatott
focistánk, Détári Lajos is.
Az ezredfordulón szuperligában szerepelt a bajnok
MTK-TORDAS TK, a Sport TV többször tudósított a
tordasi versenyen zajló mérkőzésekről.
Női csapatunk részt vett az OB. II. küzdelmekben. Férfi
csapatunk rendszeresen indult sikeresen Fejér megye bajnokságában, amit 2010-ben meg is nyertünk. Jelenleg, két
éve ismét szerepel csapatunk a megyei bajnokságban. Első
évben harmadikként, 2018-ban másodikként végeztünk,
2019-ben meg szeretnénk nyerni ismét a megye bajnokságot.
Az utánpótlás nevelés sikeresnek tekinthető ekkora lélekszámú település tekintetében. Számos teniszezőnk szerepelt az MTSZ hivatalos versenyein rendszeresen. Az elmúlt
évtizedben Tóth Petronella, Máté Bori és Nánási Dávid ért
el szép sikereket és előkelő helyezést a korosztályos ranglistákon, míg jelenleg Tóth Kata Martina és Csepeli Tibor
tordasi diákok rendelkeznek remek ranglista helyezéssel.
Évek óta az utánpótlás nevelésben sikeres Galgóczy
Lajos edző foglalkozik a gyermekeink felkészítésével, és
koordinálja a nagy népszerűségnek örvendő nyári tenisztáborunkat. Heti rendszerességgel 15-20 tanítványa jár
hozzá több korosztályból.
Ez évben is szeretettel várunk a teniszpályán!
 Tóth Gábor, szakosztályvezető
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Sérelmek a pszichiátrián
Ingyenes jogsegélyszolgálat
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÖVÉNYCSERJÉK
Sövénycserjék (virágzók, lombhullatók, télizöldek) szabad gyökerűek 400 Ft/db ártól eladók.

Gyógynövény ismertető tábor
július 21-27.
Gyimesközéplok
Hidegség pataka
Boglárka Vendégház

A tábor díja, amely tartalmazza a
szállást, étkezést, programokat:
65.000,-/fő
Az utazásról mindenki maga
gondoskodik, a szervező a helyszínen várja a táborozókat
Jelentkezési határidő:
2019. május 31.

A tábor vezetője és egyben
a vendégház tulajdonosa:
Szász Ágnes biológus
Elérhetőségek:
Tel.: +36 20 378 4118
Email: csangoszallas@gmail.com
Web: www.gyimesiszallas.hu
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

A Bioslogos Kft. állatorvosi rendelőjében (2464 Gyúró, Hrsz. 044/2.) a
TordasZoo Állatfarm Alapítvány támogatásával kisállat

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT
hirdetünk!

Kedves Kutya- és/vagy Cicatulajdonos!
Tegyen kisállata egészségéért és ivartalaníttassa
négylábú társát!
Rendelőnkben teljes körű állatorvosi
szolgáltatással várjuk!
Vállaljuk továbbá:
-kötelező éves veszettség elleni oltások beadását,
-kombinált (fertőző betegségek elleni) oltások beadását,
-külső- és belső parazitamentesítést,
-ultrahang, röntgen vizsgálatok elvégzését,
-ultrahangos fogkő-eltávolítást.
Az állatorvosi rendelő nyitva tartása: kedd és csütörtök
11:00 órától 19:00 óráig.
Hívjon minket! Kérésre házhoz is megyünk!
Érdeklődés és bejelentkezés telefonon: 0630-570-0615 vagy
0630-961-4645-ös mobil számon.

Tordas, Faiskola, Rákóczi utca 40. (Rákóczi u. vége)
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312

A PRÓH I R DE T É SE K
Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:
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.

K E R E T E S H I R DE T É SE K
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

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS
hétfő
13.30 - 19.00
kedd
13.30 - 19.00
Z Á S ! csütörtök 13.30 - 19.00
O
T
L
VÁ
péntek
13.30 - 19.00
szombat
8.00 - 12.00
kivéve: minden hónap első szombatján ZÁRVA

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.

18

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

március

RECEPT

Paradicsomos lencseleves
Hozzávalók 4 személyre
2 tk olaj
•
• 1 fej vöröshagyma
•
• 4 gerezd fokhagyma
•
• 3 db sárgarépa
• 1 l húslevesalaplé
•
• só
•
•

bors
½ tk őrölt kömény
400 g darabolt paradicsom
(konzerv)
2 bögre főtt lencse (kb. 500 g)
80 g bébispenót

Egy fazékban forrósítsuk fel az olajat, majd tegyük bele
a megtisztított, kockákra vágott hagymát és az átnyomott fokhagymát, majd pároljuk egy-két percig.
Adjuk hozzá a megtisztított, felkarikázott sárgarépát, keverjük össze, pirítsuk meg, majd öntsük fel az
alaplével. Sózzuk, borsozzuk meg, szórjuk meg az őrölt
köménnyel, és adjuk hozzá a darabolt paradicsomot.
Kevergetve forraljuk fel.
Tegyük bele a leszűrt, lecsepegtetett főtt lencsét, majd
a bébispenótot is, forraljuk össze, majd tányérokba
szedve tálaljuk.

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 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.

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: Cifra híd
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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

Sz

8-12

K

16-18

Cs

8-12

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

06 22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

06 30/337-87-37

Sz

8-11

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

https://kozvilhiba.hu

13-17

8-12

13-17

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

H

H

H

06 30/961-46-45

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)
H-P 8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SZELEKTÍV
Márc. 18. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

SALAK,HAMU
Márc. 12. K

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

