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Ismét eltelt egy év, és az új hagyomány szerint, most, év
elején számolunk be arról, mit tett, hogyan gazdálkodott az önkormányzat mindannyiunk pénzével az előző
esztendőben.
A tavalyi év a szolid növekedés éve volt. Továbbra is
jelen volt a munkaerőhiány. Többen megfordultak a hivatalban az év során, de az utolsó hónapban ismét teljes
lett a létszámunk. Tavaly kiemelt feladat volt az elmaradt
étkezési díjak és az adók beszedése, mely jó eredménnyel
végződött. Sajnálatos, hogy ilyen eszközöket kell alkalmazni az egyenlő közteherviselés érdekében. A fizikai
brigád három főre csökkenése miatt, külsős vállalkozó
végzi a közterületeinken a fűnyírást. Ennek megfelelően,
a feladataik valóban a karbantartás és kisebb építések, fejlesztések maradtak.
A környezetük befejezésével és további kisebb belső
eszközfelszerelésekkel, átadtuk a korábban elkészült
Egészségházat és a Polgármesteri Hivatalt. Elkezdődött
az Agrárlogisztikai központunk építése, melynek befejezése csak pár hónappal csúszik át az idei évre.
A településünk gazdálkodása a tavalyi évben is stabil volt.
A Jókai utca mögötti önkormányzati telkeknél, elkészült
a víz és csatornahálózat is, és a telkek nagyrésze tulajdonosra is talált. Megvásároltuk az utca másik felét, melyet
szintén telkekre osztottunk. A gáz bevezetése így kicsit
csúszik, mert egyszerre fog történni mindkét oldalon.
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a Fejérvíz Zrt. biztosította. Jól működik a felújított ráckeresztúri
szennyvíztelep. A szemétszállítást továbbra is a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
megbízásából a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.
végezte. A szolgáltatásban változás volt az egyéni lomtalanítás bevezetése, mely jól működik. Továbbra is megoldásra
vár az Öreghegyi szemétszállítás ügye. Itt sikerült bevezetni
a belterületi ingatlannal rendelkezők mentességét, azonban
a többiek közül vannak néhányan, akik itt próbálják meg
elhelyezni, a máshol keletkezett hulladékaikat.
Óvodánk továbbra is saját fenntartású. Itt is gond a
megfelelő szakemberek hiánya, így ideiglenes megoldásokkal pótoljuk a hiányzó kollegákat. A dolgozók közül
tavaly is többen lettek jogosultak a megérdemelt nyugdíjra és jubileumi jutalmakra Így továbbra is önkormányzati támogatással kell kiegészíteni a kapott normatívát.
Általános iskolánkat és a művészeti oktatást továbbra is
a Don Bosco Nővérek tartják fent. Az egy év működtetési
tapasztalatok megszerzése után, próbálunk a gyermeke2

inket nevelő intézménnyel szoros, partneri kapcsolatban
maradni, azonban ehhez mindkét fél akarata szükséges.
A korábbi együttműködések egy részének megszüntetésével teljesen önállóvá kezd válni az intézmény, ami egy
ilyen kis település életében nem biztos, hogy a legcélravezetőbb, hiszen közös a hely, ahol élünk és közösek a
céljaink is, a gyerekek.
Az év elején méltó módon ünnepeltük meg, új iskolánk 30 éves születésnapját. Énekeseink és zenészeink jól
szerepeltek a Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei
megyei versenyen. Néptáncosaink és zenészeink tavaly is
több szép elismerést értek el, sokszor szerepeltek szerte
az országban. Tavaly is megrendezésre került a Szűcs Béla
néptánctábor, immár 17-edszer.
Férfikórusunk a Tordasi Dalárda a Tiszakécskén tartott Népzenei Minősítő és Folklórfesztiválon a legmagasabb Arany Páva minősítést, majd a Nádudvaron tartott
Aranypáva Nagydíjas Gálán az elérhető legmagasabb
Arany Páva Nagydíjat szerzett.
A HANGYA Művelődési Házunk szervezte tavaly is a
településünk nagyobb rendezvényeit. Több új programmal igyekeztek erősíteni a közösségeinket. Volt többek
között Tordasi Hangya Fesztivál, Nyuszifutás, Hangya

Kulturális, Családi és Gyermeknap, születésnapi operett
est, Tordasi Adventi Vásár. Ezeken felül az épületében
biztosította továbbra is a civil közösségeink, intézményeink, magányszemélyek és cégek összejöveteleihez,
rendezvényeihez és a vásárosok árusításaihoz a helyet és
technikai hátteret. E programok és rendezvények idén is
tovább növelték községünk kulturális jó hírét, jó kikapcsolódást és szórakozást nyújtottak a megjelenteknek.
Sportegyesületünk sikeres évet zárt. Jó eredmények
születtek a labdarúgó utánpótlás és a cselgáncs szakosztályokban. Felnőtt focicsapatunk dobogós harmadik
helyen várja a tavaszi folytatást a megye I. osztályban.
Aktívan folyik az utánpótlás képzése, minden korosztályban indítottunk csapatokat a Bozsik tornákon és a
bajnokságokon, ahol jól szerepeltek a gyerekek. A tenisz,
lövészet szakosztályokon kívül stabillá vált az íjász szakosztályunk működése is.
Most pedig lássuk mi történt még a tavalyi évben:
 szociális tűzifát, húsvéti és karácsonyi csomagokat osztottunk a rászorulóknak, mikulás csomagot a gyerekeknek
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pályázatot nyertünk a Szabadság utcai kanyarba és a Köztársaság utcába járda építésre
Továbbra is várjuk a beadott pályázataink eredményeit,
és készítjük a következőket is. Idei feladatunk az Agrárlogisztikai Központ átadása, a Sportegyesület beruházásában a sportöltöző bővítésének megépítése, a megnyert
járdapályázatunk megvalósítása, az új utca lekövezése.
Szeretnénk minél hamarabb megtalálni a Sport- és kultúrcsarnok megépítésének lehetőségeit. Ennek működésről azonban előre meg kell állapodnunk az iskolával és a
Sportegyesülettel. Továbbra is szeretnénk egy gyalogutat
nyitni a Fajtakísérleti Állomás mellett, amin keresztül a
Gárdonyi, Jókai és az új utca lakosai könnyebben elérhetnék az Állomás előtti buszmegállót. Várjuk a falufej

a korábban elnyert pályázatunk szerint, felújítottuk a
Hangya sori járdánkat, a közlekedésnek megfelelően
alakítottuk ki a szakaszok végeit
 tavaly is meghirdettük a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázatot szakgimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák tordasi tanulói részére, ahol 9
gyermeket támogattunk
 tavaly is 12 tanulót támogattunk a Bursa Hungarica
pályázaton, felsőfokú tanulmányaikban
 a 2019-ban született 19 gyermek szülei ismét emlékfát
kaptak ajándékba, amit a saját kertjükbe ültethettek
 új parkolót alakítottunk ki a hivatallal szemben, befejeztük az óvoda előtti járdát és kiépítettük ott is a
közvilágítást


új buszmegálló területeket építettünk a Gyúrói úti lakópark főbejáratánál
 az iskola kérésére kiköltöztünk a régi épületből és az
Egészségház és a tornaterem közötti helyiségekben
alakítottuk ki az új könyvtárat
 pályázatot adtunk be a teljes belső berendezésére, amit
év végén meg is nyertünk
 tavaly is megállapodást kötöttünk az Agárdi Popstrand
szervezőjével így a tordasi lakosok most is fél áron látogathatták az agárdi koncerteket
 a közfoglalkoztatás keretében 1 munkavállalóval egészítettük ki az önkormányzat karbantartó brigádjának
csapatát
 a korábbi éveknek megfelelően tavaly is pótoltuk növényeinket, nagy hangsúlyt fektettünk településünk
zöldfelületeinek folyamatos ápolására
 pályázatot nyertünk a Művelődési Házban a színpad
átalakítására, egy galéria építésére, valamint eszközök,
berendezések beszerzésére. Ebből már meg is vásároltuk a székeket és a kisterem kiállítói lámpa világítását.


TORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

február

lesztésre kiírt újabb pályázatokat, amikben szeretnénk
sikeresek lenni. Ezeken kívül több olyan tervünk van,
amelyeket a tavalyi évhez hasonló módon, a költségvetés
adta keretekből, az önkormányzat fizikai brigádjával tervezünk megvalósítani.
Beszámolóm végén köszönöm a volt és jelenlegi képviselőtársaimnak, a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek, dolgozóinak, a szülői munkaközösségek
tagjainak, az önkéntes munkát vállalóknak és mindazok
munkáját és segítségét, akik a tavalyi évben is hozzájárultak Tordas működéséhez, fejlődéséhez.
Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a
Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közösségekben tevékenykedőknek, a Tordas Községért Közalapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és felügyelő
bizottsági tagoknak és a névtelen, háttérben dolgozó soksok segítőnek, hogy munkájukkal növelték településünk
értékeit és öregbítették hírnevét.
Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik a település, az intézményeink, és a civil közösségeink honlapjait,
akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a
településünk újságját.
Mindezekből látszik, hogy idén is lesz bőven lehetőségünk fejleszteni településünket, tenni az itt élőkért. De
ez továbbra is együtt közösen valósítható meg, az önkormányzat önmagában kevés ehhez. Örüljünk az előző
évben megvalósult sikereinknek és építsük tovább együtt
a falut, legyünk mindannyian Tordas részei!


Juhász Csaba polgármester
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu
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Fazekasné Domak
Anikó - kulturális
menedzser-asszisztens
+36 20 343 2119
muvhaz@tordas.hu

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

POLGÁRŐR HÍREK
Az év végével mi, polgárőrök is lezártuk a 2019-es évet, és
felkészültünk az újesztendőre. Köszönjük polgárőr társainknak a tavalyi egész éves munkát és támogatóinknak a
támogatást, közte az adóból felajánlott 1%-ot.
Egész évben sokszor áldoztuk nappalainkat és éjszakáinkat önkéntesen, közösségi munkában, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Folyamatosan végeztük nappali és
éjszakai szolgálatainkat. Ott voltunk az iskolai napokon
reggel a gyalogátkelőhelynél, szükség szerint segítve
a gyerekek biztonságos átkelését. Támogattuk a posta
munkáját, főleg pénz kézbesítési időszakban fokozott
figyelmünkkel védtük kézbesítőinket. Számtalan alkalommal segítettek tagjaink a település rendezvényeinél.
Szeretnénk 2020-ban is hasonló mértékben, lehetőségeink és körülményeink adta kereteken belül Tordas hírnevét emelni, lakóit szolgálni. Látnunk kell azonban, hogy
tagságunk öregszik, egyre nehezebb a szolgálatokhoz elegendő önkéntest találni. Továbbra is várjuk a szolgálatra
jelentkezőket, a lakosság támogatását, amelyet leginkább
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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.
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.
Bűncselekmény esetén először minden esetben a rendőrséget kell értesíteni. Akinek a falu közbiztonságával kapcsolatosan bejelentése, információja, kérdése, kérése van,
hívja a polgárőrséget, a közismert telefonszámon.
Nevünk: Tordasi Polgárőrség
Járőrautó telefonszáma: 06-30/63-08-777
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk:
11670009-07856100-70000008.


Tordasi Polgárőrség, vezetőség
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POLGÁRŐRSÉG

Január közepén elkezdődött az elnyert Magyar Falu
pályázat szerint a színpad elbontása, és újjáépítése, valamint a galéria kialakítása.
A színpad egy méterrel hosszabb és vízszintes lesz,
régi szerkezete megerősítést és új burkolati rétegrendet
kap. A nagyterem végében két acél tartó fogja tartani a
galériát, ahova kívülről az árkádok alól lehet vasbeton
lépcsőn feljutni. Az árkádok boltíveibe üvegezett nyílászárók kerülnek.

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Az újesztendő vidáman kezdődött Mesevárban, hiszen
a gyermekek élménybeszámolója a szünidei napokról, a
közös játék varázsa kacajjal töltötte meg az óvoda falait.
Az újévi szokásoknak megfelelően a csoportok elkészítették a szerencsehozó malackákat. Lelkesen festettek,
vágtak, ragasztottak a gyerekek, hogy minél szebb újévi
malackákkal díszítsék a termüket.
Januári hónapot az egészség hetével indítottuk, aminek
keretében az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a higiénés szokások betartásáról tanultak a gyerekek.
A Katica csoport ínycsiklandó gyümölcssalátát készített.
A gyerekek fáradhatatlanul pucolták, darabolták a gyümölcsöket, mivel a munka végeztével jött el a várva várt
feladat, a kóstolás. A Csibe csoport óvodásai rajzban örökítették meg egészséges életmódjukat. Az alkotásokból
kiderült, hogy ki mit tesz meg az egészségéért, van aki
almát eszik, van aki sok vizet iszik, más gyerek biciklizik
vagy teniszezik. A Süni csoportos gyerekek a gyógynövényekkel ismerkedtek meg. Tapintották, szagolták a
növényeket, sőt még teaként meg is ízlelték. A Nyuszi

APRÓHIRDETÉSEK

Mentovics Éva:
csoport gyermekei az
Tél-kergető
orvosi rendelőbe látogattak el, ahol a doktornővel
Itt van a farsang,
az egészség védelméről
készül a fánk.
beszélgettek és az orvosi
Hatalmas móka
eszközök használatát is
vár itt ma ránk.
megtanulták. Köszönjük
Dr. Harbula Ildikónak,
Pattog a tűz, és
hogy óvodásaink bepilserceg a zsír,
lanthattak a munkájába!
mindenki ehet,
A téli hónapok progamennyit bír.
ramjai közül a medve
hetet már izgatottan várják a gyerekek, mert ilyenkor sok-sok plüssmackó beköltözik az óvodába. A farsang időszakát hosszú, titokzatos
várakozás előzi meg. A gyerekek már most suttogják,
hogy ki milyen maskarába fog bújni a jeles napon. Az év
elején meglepetésként még bábelőadást is szervezünk a
gyerekeknek.
S, hogy milyenek lettek ezek a programok? A következő beszámolóból kiderül!
 Bányai Rita

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
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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.
Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések
(pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ALIANSZ IMAHÉT
Alighogy átléptük az új esztendő küszöbét, különleges
találkozásokban lehetett részünk. A Magyar Evangéliumi Szövetség által meghirdetett Aliansz imahétbe kapcsolódtunk be a baptista és református közösségek tagjaival együtt. Az imaestek témáját az „Úton, hazafelé...”
Cím foglalta össze.
Az „út” kultúrától és életkortól függetlenül használt
kép az emberi életre tekintve. Járjuk a magunk útját megélve felemelő, örömteli és nehéz időket egyaránt.
Utunkon Isten találkozásra hív, ezeknek a találkozásoknak szépsége, sokszínűsége, életet újító ereje szólalt
meg az igehirdetésekben, imádságokban, az alkalmakat
követő testvéri beszélgetésekben. Megszólít, elhív, gyógyítja életünket, hogy járhassunk az ő útján, és bátor
hittel valljuk, hogy biztos cél felé, „hazafelé” tartunk. Ez
a meghívás pedig mindenkinek szól, hogy egyre többek
életében legyen Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
Ma is, itt Tordason is.
 Süller Zsolt

GYÜLEKEZETI ÉLET
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Mindenkit szeretettel várunk!
 Vasárnapi

Istentisztelet
Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-kor
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi
istentiszteletre hívunk szeretettel mindenkit!



Férfikör
Házigazda: Fodor-Adorjáni Szabolcs
Időpont: minden csütörtökön 20.00 órakor
Helyszín: A Fodor-Adorjáni család otthona:
Martonvásár, Tátra u. 25.



Női imakör
az alkalmakat vezeti: Dr. Süller-Torma Villő
Havonta egy hétfőn 18.30 órakor a tordasi gyülekezeti teremben.



Bibliaóra Gyúrón szerdánként 16.00 órakor a
parókián.
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A február hónap igéjéről:
Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái!
1Kor 7,23
Krisztus felszabadított arra, hogy ne legyek rabszolga? Ez
azt is jelenti akkor, hogy korábban az voltam. Kik és mik
tartottak rabszolgaságban? Mások véleménye, munka,
divat, élvezeti szerek, pénz, rossz szokások és még sorolhatnám. Krisztus váltsága miatt szabadságom van arra,
hogy ne a fentiek határozzák meg életemet. Urunknak
legyen ezért hála!
 Fodor-Adorjáni Szabolcs
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

BEMUTATKOZIK
A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET
ÚJ GONDNOKA
2019. év végén a Református Gyülekezetben gondnokváltásra került sor. Apostagi Zoltán testvérünk hosszú
éveken keresztül hűségesen látta el teendőit. Mostanra
közegyházi szolgálati feladatai megsokasodtak, ezért
úgy döntött, hogy átadja helyét. Testvérünknek ezúton is
köszönjük a szolgálatát; a továbbiakban is mindig örömmel tölt el bennünket a vele és feleségével való találkozás.
A választási folyamat eredményeképpen a gyülekezet
Alföldy-Boruss Áront választotta gondnoknak, a következő sorokban olvashatják bemutatkozóját.

Áldás, Békesség, kedves Olvasó!
Boldog Új Évet Kívánok! Örömmel vállaltam el a gondnoki jelölést a Református Gyülekezet részéről; a gyülekezettől, ahova lényegében (egy kis wekerlei/budapesti
kitérővel) gyerekkorom óta tartozom. Születésemtől kezdődően, 17 éves koromig Gyúrón éltem és így Tordast is
megismertem, édesapám 1997-ig volt a két falu református lelkésze. Aztán jött sok más tapasztalat, mert a család Budapestre költözött. A kapcsolat a két községgel és a
gyülekezettel mindig megmaradt; feleségemmel, Rákosi
Anikóval 2009-ben költöztünk Tordasra. Természetesen
aktívan csatlakoztunk a református gyülekezethez, ahol
hamarosan az a megtiszteltetés ért, hogy bekerülhettem a presbitériumba, azaz a vezetőségi tagok közé. Idő
közben Anikóval családot alapítottunk és boldogságban
neveljük gyermekeinket, Kincsőt és Zsigmondot; nekik
is köszönhetően sikerül sok családhoz közelebb kerülnünk. A munkával kapcsolatos feladatok sokszor nagyon

igénybe vesznek, de a gyülekezetben és lelkipásztorunkkal való egyeztetéseket követően a gondnoki teendőket
újrafogalmaztuk, modernizáltuk, ezért meggyőződésem,
hogy a felülről érkező segítséggel meg tudok felelni a rám
váró feladatoknak. Fontosnak tartom, hogy egyre jobban
be tudjuk vonni mindkét település reformátusait gyülekezetünk vérkeringésbe, és hogy közösségünk a mindennapjaik része lehessen. A Zsoltárok 34:8 sorait kívánom
mindannyiunknak: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők
körül és kiszabadítja őket.” Ez az én értelmezésemben azt
jelenti, hogy legyen bármilyen nehéz teher rajtunk, mindig számíthatunk a Mindenható segítségére.

BAPTISTA GYÜLEKEZET

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Kedd

5-6:30

Hajnali imaközösség

Szerda

18:00

Házi közösség családoknál
Minden hónap 1. és 3. szerdáján

Csütörtök

17:00

Felnőttek barátkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

5-6:30

Hajnali imaközösség

17:00

Fiatalok barátkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

9:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás korosztály részére

10:00

Istentisztelet

16:30

Harangpróba

18:00

Ifjúsági alkalom

Péntek

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Kedden: 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar
Szerdánként: Szolgálók órája és Imaóra
Szombaton: 9 óra – Konfirmáció

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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Vasárnap

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora:
Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)
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Mese:
A BOSZORKÁNYOK
ERDEJE
Volt egyszer egy nagy, kerek erdő, és ebben a kerek
erdőben kedvére nőhetett mindenféle fa. Állatok tanyáztak a fák lombjai alatt.
Igen ám, de jött egy esztendő, amikor az erdőben elszaporodtak a boszorkányok. Először csak egy-kettő volt, de
aztán odagyűlt a környék összes banyája. Éjszakánként
seprűiken röpködtek, ijesztgették az erdő apró állatait.
Minden boszorkánynak volt egy lidérce, amelyik kísérteties fénnyel világított, és a lidércek is ide-oda cikáztak
a faágak között. Senkinek sem volt nyugta tőlük, így az
erdő lassan elnéptelenedett. Az állatok elvándoroltak, a
fák pedig lehullatták a leveleiket, egészen elsatnyultak,
mindössze néhány ág maradt rajtuk, már csak a boszorkányok számára voltak jók seprűnyélnek.
Ekkor az Úr lenézett az erdőre, összehívta a négy világtáj szeleit: az északi szelet, a keleti, a nyugati és a déli
szelet, és így szólt hozzájuk:
– Kedves szeleim! Nézzetek erre a boszorkányerdőre!
Ez már nem állapot, valamit tenni kéne. Melyikőtök tud
segíteni?
No, az északi szél kidüllesztette a mellét.
– Uram, majd én rendet teszek!
Süvíteni kezdett. Arra gondolt, hogy ezek a szegény
elsatnyult fák már úgy sem jók semmire. Egy nagy vihart
kavar, gyökerestől kitépi a fákat, és akkor a boszorkányoknak nem lesz miből seprűnyelet faragni, a régi seprűk elavulnak, és ők más helyet keresnek maguknak. A
terület pedig újra megtisztul.
Fergetegként zúgott a fák között, és az egyik fát sikerült is kicsavarnia. A többi azonban összefogott, és a föld
alatt a gyökereikkel egymásba kapaszkodtak. Az északi
szél nem értette, hogy ilyen gyönge kis csenevész fákat
miért nem sikerül neki kiszakítani a földből. Úgyhogy
tombolt, tombolt, süvített egy ideig, de aztán elfáradt.
Csüggedten tért vissza az Úr elé.
– Uram, erősek ezek a fák, nem mentem velük semmire.
– Na – mondta a nyugati szél –, majd én! Nekem van
egy másik ötletem. Nem fogok én órákon át tombolni az
erdő fái között. Ezek a boszorkányok félnek az éjszakától.
Csak a lidérceik fényére tudnak hagyatkozni. Egyetlenegy erős fuvallatot támasztok egy óvatlan pillanatban, és
az összes lidércfényt kioltom. Sötétség borul az erdőre, a
boszorkányok megijednek, és menekülésszerűen elhagyják az erdőt.
A nyugati szél így is tett. Lesben állt az erdő szélén, és
egyszercsak fújt egy hatalmasat. Végigzengett az erdő fái
között a szélfúvás, és tényleg, a lidércek lángja kialudt,
egyetlen kivétellel. Az egyik lidérc éppen egy fa tövében
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bujkált, szélvédett helyen, ezért csak meglebbent a lángja,
de nem aludt ki. Ez a lidérc aztán szélsebesen cikázni
kezdett a fák között, megkereste az összes társát, akinek
kialudt a fénye, és meggyújtotta. Egy percen belül az összes
lidérc újra imbolygott, világított és cikázott az erdőben.
A nyugati szél fejét csóválva bosszankodott:
– Nekem sem sikerült! Keleti szél, most te jössz!
A keleti szél új ötlettel állt elő:
– Egyszerű a dolog. Forgószelet támasztok, egy nagy
tornádót, és kisöpröm a boszorkányokat!
Így is tett. Elkezdett pörögni-forogni bent az erdő
fái között, de azt hiszitek, hogy a boszorkányokat ez
megijesztette?
– Hé, banyák! – kiáltotta az egyik. – Gyertek, körhinta!
Fölszálltak a seprűikre, berepültek a forgószélbe, és
élvezték a pörgést, forgást. A keleti szél pedig hiába süvített forgószélként az ágak között, a boszorkányok ott
visongtak. Úgyhogy szégyenszemre ő is elkullogott, a
banyák pedig ottmaradtak az erdőben.
Most már csak a déli szél volt hátra. A déli szél pedig
óvatosan, hang nélkül elhagyta az Úr palotáját, és ott
termett az erdő fái között. De úgy jelent meg, hogy azt
senki meg nem hallotta.
A fák csak azt érezték, hogy valami frissebb levegő
veszi körül őket. Kinyújtóztatták az ágaikat, apró zöld
levelek sarjadtak a gallyaik végén. A boszorkányok levették a kendőjüket.
– Hej, milyen jól érezzük magunkat! Milyen friss itt az
idő! Dobjuk le a gúnyát is! Gyertek, fésülködjünk meg!
Kézről-kézre járt a fésű, a boszorkányok megfésülködtek. És ahogy fésülték a hajukat, az őszes boszorkányhaj
lassan átváltozott, és szép, csillogó szőke hajuk lett.
– Vegyük fel az ünnepi ruhánkat – suttogták a boszorkányok egymásnak, és fehérbe öltöztek. A lidércek pedig
apró szentjánosbogarakká változtak.
A déli szél az erdő fái között továbbra is csendesen fújdogált, és a fák gyümölcsöt kezdtek teremni.
Amikor a boszorkányokra ismét rátekintett az Úr, csodálkozva állapította meg:
– Jé, ezek már nem is boszorkányok, hanem tündérek!
Tündérek, szentjánosbogarak és virágzó gyümölcsfák
jelentek meg a satnya erdő helyén. Úgyhogy az erdő állatai is szép lassan visszamerészkedtek. És attól a naptól
kezdve az erdő éppen olyan gyümölcstermő és életteli
volt, mint a legkorábbi időkben.
 Szecsődi Leó: Mesék 10 órakor
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SPORT

TENISZ

V E R S E N Y NA P TÁ R 2 02 0.
Szezon nyitó háziverseny - V. Tordasi Tavasz

2020. 04. 11.

Tordas-Martonvásár Bajnoka, verseny a vándorserlegért

2020. 04. 25.

XVI. Menedzser Open páros verseny, tordasi selejtező

2020. 05. 30.

Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak

2020. 06. 15-19.

Martonvásár-Tordas nyári kupa, Marton Open keretében

2020. 07. 18.

Martonvásár-Tordas Bajnoka, verseny a vándorserlegért

2020. 09. 12.

XXIII. Tordas Kupa szezonzáró

2020. 09. 26.

KÖNY VTÁR

Fejér Megyei CSB.

május 2-9-16-23. és szeptember 5-12-19.

Könyvajánló
felnőtteknek

Könyvajánló
gyerekeknek

A családregény első kötetét olvasva, úgy gondolom jöhet a
következő lebilincselő könyv Lucinda Riley írónőtől.
A hét nővér születési helyének koordinátái különbözőek. Apjuk halála után a felnőtt nővérek vajon milyen
titkot tudnak meg születésük körülményeiről és szerető
nevelőapjuk Pa Salt különös/különc életéről?
(L.Riley: „Pa Salt ...a görög mitológia titánját idézi,
Atlaszt, aki a két vállán tartja a világot és az eget. ... a
Salt /só/ kifejezés felidézi a férfi tenger iránt érzett
rajongását.”)
„A Hét nővér-sorozat a híres
Plejádok (Fiastyúk) csillagkép hét nővéréhez kötődő ősi
történetekből és mítoszokból
merített ihletet. Bár a könyv
élvezetéhez nem kell ismerni a
csillagokat vagy a mítoszokat,
rengeteg rejtett hivatkozás
akad a szövegben, ha az ember
tudja, hogy keresse őket”
(Lucinda Riley)

Ez most éppen egy lányos
könyv - ám fiúknak is bele
lehet kukkantani. Barátság
ami elveszett? Nyomozás Tea
Angyalaival.

FEBRUÁRI NYITVATARTÁS
Hétfő

8:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Kedd

---

13:00 - 18:00

Szerda

---

---

Csütörtök

---

13:00 - 18:00

Péntek

---

14:00 - 19:00

8:30 - 11.30

---

Szombat

Minden hónap első szombatján zárva

GYÓGYSZERTÁR
Tisztelt Tordasiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyógyszertár
2020. január 22-től 2020. február 28-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás: 2020. máricus 2. (hétfő) délután
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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SZERETETTEL
KÖSZÖN TJ Ü K
A 2 0 19 - B E N
SZÜLETETT
GY E R M E K EK E T !
(A megkeresésre beérkezett fotókat közöljük.)

FEIL VANDA
2019. 05. 02.
Schubert Réka
Feil Attila

VIDOSITS LILLA
MÁLNA

HORVÁTH NOEL
RÓBERT

2019. 07. 10.
Homonnay Csilla
Vidosits András

2019. 10. 18.
Szénási Edina
Horváth Róbert

HORVÁTH
JOHANNA
2019. 02. 10.
Rácz Rita
Horváth Gábor

ÓDOR HANGA
2019. 12. 29.
Ható Krisztina
Ódor Balázs

REJT VÉNY

TALÁLD KI,
HOL VAN!

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.
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Előző havi megfejtés: Egészségház

február
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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
FOGORVOS
06 22/460-334
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

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

H

8-12

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu
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Gyógyszertár
(Tordas)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

február 28-ig
Z ÁRVA

SZELEKTÍV

(Martonvásár)
H-P 8-17:30
Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

Febr. 27. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

HAMU,FENYŐ
Febr. 17. H

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

