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ÉS I. TORDASI ADVENTI VÁSÁR KÉPEKBEN

4-5. oldal

Boldog új évet 
 kívánunk  

minden kedves  
olvasónknak!

MEGHÍVÓ
Tordas Község Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívok 

minden érdeklődőt a

2020. január 21-én 
(kedden) 18 órakor

megrendezésre kerülő

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Helyszín: 

Hangya Művelődési Ház kisterme

Szeretettel várunk mindenkit,  
aki érdeklődik Tordas ügyei iránt, 
javaslataival, meglátásaival sze-

retné segíteni Községünk fejlődését.

Juhász Csaba, polgármester
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

Kedd  8.00-12.00, 13.00-16.30
Szerda  8.00-12.00, 13.00-15.30
Péntek  8.00-12.00

Kövesse a Tordas Község  
facebook oldalt! 

Hírek, események,  
közérdekű információk  
első kézből

KEDVES TORDASIAK!
Lezárult a tavalyi év és újra kezdhetünk egy újat. Meg-
határozzuk mit szeretnénk, ehhez milyen forrásaink 
vannak és így mi az, ami megvalósítható lesz. Nyilván 
a legfontosabb a település és az intézményeink üzemel-
tetetése, működtetése, azután az elnyert pályázataink 
és végül a lehetőségeket figyelembe véve kisebb fejlesz-
tések megvalósítása. A korábbi évekhez képest jelentősen 
változott a testület összetétele, így számukra újdonság 
lesz meghatározni és dönteni a felelős gazdálkodásról, 
és a lehetőségek felhasználásáról. Ehhez a képviselők az 
elmúlt hetekben nagy lépésekben ismerkedtek a műkö-
dés szabályaival és a költségvetéssel. Egyhangúan meg-
állapodtunk abban, hogy a valóságos munka az illetékes 
bizottságokban folyjon, ahol lehetőség lesz részletesen 
átbeszélni az odakerülő témákat. Persze ez jobb előké-
szítést igényel, hiszen a bizottsági ülések egy héttel a 
testületi előtt lesznek. Viszont így elvárás, hogy ezekre 
az ülésekre a nem bizottsági tag képviselők is eljöjjenek, 
ami így többletidőt igényel, de a témák szempontjából 
viszont hasznosak. Január hónapban sem fogunk unat-
kozni, ugyanis a terv szerint el kell fogadnunk többek 
között az öt évre szóló gazdasági programot, a 2020 évi 
települési kulturális programtervet, elő kell készíteni a 
2020 évre szóló költségvetési tervezetet és tartanunk kell 
egy közmeghallgatást is. 

Közben a terveknek megfelelően elkezdődik a Műve-
lődési Házban a színpad átépítése és a hátsó galéria 

kialakítása, amiről folyamatos tájékoztatást adunk.
Apropó tájékoztatás! Felmerült az igény, hogy face-

bookon is tájékoztassuk a lakosságot a testületben folyó 
munkáról.  Így a továbbiakban az önkormányzat face-
book oldalán (Tordas Község) is utalunk a honlapon 
lévő meghívókra, előterjesztésekre és az elkészült jegy-
zőkönyvekre, melyek továbbra is megtalálhatók a hon-
lapunkon (1991-től) a Kisbíró összes korábbi számával 
együtt (1991-től).

A korábbi években bevezetett hagyománynak megfe-
lelően, idén is meg tudtuk ajándékozni Mikulás napján 
a 0-14 éves korú tordasi gyerekeket, kiegészítve azokkal, 
akik ide járnak iskolába. Viszont az osztálylétszámok 
növekedése és a Művelődési Ház befogadóképessége 
miatt, csak az 1-2 osztályosok vehettek részt a műsoron 
az ovisokkal és a még kisebbekkel együtt. Szintén a jópár 
éve elkezdett szokás szerint idén is 100-an kaptak kará-
csonyi ajándékcsomagot, melynek forrása a polgármesteri 
keretből lett kiegészítve. Mindezek kiosztásában a gyü-
lekezeteken felül idén a képviselők egy része is segített. 
Köszönöm mindenki munkáját és remélem mindezekkel 
továbbra is tudtunk örömet okozni.

Időközben pedig akarva akaratlanul is beköszönt a tél. 
Figyeljünk másokra, takarítsuk le az ingatlanjaink előtti 
közterületet, járdákat, legyünk türelmesek, megértőek 
egymással!

Áldott, kegyelmekben és örömökben gazdag új eszten-
dőt kívánok!

 � Juhász Csaba polgármester

POSTALÁDA,  
HÁZSZÁMOK
Ahhoz, hogy sérülésmentesen kapják meg a postai külde-
ményeiket, a helyi és egyéb újságokat, kérem vizsgálják 
felül postaládáik méretét és próbálják ki hogyan lehet abba 
ilyen küldeményeket kézbesíteni. Ha szükséges, a saját 
érdekükben cseréljék, vagy egészítsék ki a meglévő ládát.

A biztonságos kézbesítés érdekében helyezzék olyan 
helyre, ahol a kerítésen belül lévő kutyák nem érik el. (a 
kézbesítő kezét sem). A postaládákat a kerítésre, vagy 
kívülre helyezzék el, a ház falára ne, hiszen a kézbesítő a 
közterületen kézbesít, nem a magánterületeken.

A biztos kézbesítés érdekében pedig tüntessék fel a ház-
számot a kerítésen vagy az épületen. Köszönjük!

Változott a posta  
nyitvatartása 

hétfőtől péntekig: 
07:30 - 12:00     12:30 - 15:30

szombat, vasárnap: 
Zárva
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TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. novem-
ber 13-án tartott ülésén

 � elfogadta a Pénzügyi Bizottságnak a képviselői va-
gyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatóját: 
minden képviselő időben eleget tett vagyonnyilatko-
zattételi kötelezettségének.

 � megválasztotta a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottságát.

 � módosította a Szervezeti és Működési Szabályzat füg-
gelékeit: átvezetésre kerültek az október 13-ai válasz-
tás eredményei.

 � A jegyző tájékoztatta képviselőket a honlapra felkerült 
szerződésekről és a hatályos rendeletek készítéséről

 � döntés született a Polgármester ki nem vett szabadsá-
gának megváltásról, melynek értelmében 31 munka-
napra járó illetmény kerül kifizetésre

 � a Szociális Bizottság kérésére 500 000 Ft-ot átcsopor-
tosított a Költségvetésben annak érdekében, hogy a 
Bizottság el tudja látni feladatát.

 � döntött arról, hogy a Magyar Falu Program keretében 
történő Művelődési Ház felújítására a Nagibau Kft.-vel 
köti meg a szerződést nettó 11.787.903 Ft értékben

 � elhalasztotta az Agrárlogisztikai központ konyhafel-
szereléseiről szóló pályázat elbírálását

 � döntött arról, hogy az Agrárlogisztikai Központhoz 
vezető csatornát a Tóth-Fűtéstechnika Kft. építheti 
meg nettó 3.677.025 Ft értékben

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. novem-
ber 18-án tartott ülésén

 � döntött, hogy az Agrárlogisztikai központ konyhafel-
szereléseiről szóló pályázatot az Attase Gasztro Kft 
nyeri meg nettó 7.435.109 Ft értékben

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. novem-
ber 26-án tartott ülésén

 � elfogadta a Tordas SE 2017 – 2018 évi beszámolóját

 � nem támogatta a Köztársasági úti újonnan kialakított 
lakótelkeknél az utólagos csatornabekötés díj csökken-
tését és elengedését

 � későbbi ülésére halasztotta a Köztársasági úti közvilá-
gítás bővítésével kapcsolatos döntést

 � módosításokkal elfogadta a 2020. évi munkatervét

 � Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Tanácsába Polgármester 
urat delegálta

 � meghatározta a 2020. évi belső ellenőrzés témáját: a 
belső kontroll rendszer és az önkormányzati beruhá-
zások ellenérzése

 � módosította a 2019. évi költségvetést

 � elfogadta a 2019. évi költségvetés III. negyedéves be-
számolóját

 � jóváhagyta a 257/104 – 116 hrsz-ú ingatlanok eladásá-
ra vonatkozó hirdetményt

 � zárt ülésén elbírálta a Tanulmányi Ösztöndíj Pályáza-
tokat: 9 fiatal kapott támogatást

 � zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Pályázaton in-
dultak támogatásáról: 10 fiatal kapott támogatás

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. decem-
ber 17-én tartott ülésén

 � letette az esküt a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság nem képviselő tagja

 � elfogadta a Törvényességi Felügyeleti Osztály az ala-
kuló üléssel kapcsolatos észrevételeit és újra meghozta 
a szükséges döntéseket

 � elfogadta a Szent László Völgye Kistérségi Társulási 
Megállapodás módosítását: támogatta, hogy a Társu-
lás a gyermekétkeztetést társulási formában, a Szent 
László Völgye Segítő Szolgálat közreműködésével biz-
tosítja, illetve elfogadta a Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat és a HPM Plus Kft közötti vállalkozási szer-
ződést.

 � módosításokkal elfogadta az új Szervezeti és Működé-
si Szabályzatot.

 � módosította az étkezési térítési díjról szóló rendeletét. 
Ennek értelmében az óvodás reggeli 132 Ft-ba, az óvo-
dás ebéd 318 Ft-ba, az óvodás uzsonna 131 Ft-ba, az 
iskolai tízórai 201 Ft-ba, az iskolai ebéd 390 Ft-ba, az 
iskolai uzsonna 130 Ft-ba, a felnőtt étkezés 761 Ft-ba 
(ha elviszi az ételt), illetve 660 Ft-ba (ha helyben fo-
gyasztja el az ételt) kerül.

 � elfogadott 4 darab vételi ajánlatot a Széchenyi utcai 
telkekre

 � intézkedett a Temetővel kapcsolatos Népegészség-
ügyi ellenőrzésben meghatározott kifogásokkal kap-
csolatban és megkezdte a parcella zárásával kapcsola-
tos teendőket.

 � döntött a 608/1 és a 608/2 hrsz-ú ingatlanok belterü-
letbe vonásáról.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html
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MIKULÁS ÜNNEPSÉG
December 6-án a Mikulás ellátogatott a Hangyába is. A 
tordasi kis manók gyönyörű énekekkel, versekkel hálálták 
meg jöttét, természetesen, az ajándékozás sem maradt 
el… Köszönjük a remek hangulatot, a segítséget pedig az 
Önkormányzat munkatársainak!
Fotók: Milichovszky Emőke 

KÖZLEMÉNY
Kedves Vendégeink! 
Győztes pályázatunknak köszönhetően január 13-tól 
színpadbővítés, ifjúsági klubszoba építése kezdődik a 
művelődési ház nagytermében. A munkálatok vár-
hatóan márciusra befejeződnek. Ezen időszak alatt, 
valamennyi klubfoglalkozásunk, oktatásaink, torná-
ink, eseményeink a kisteremben kerülnek megrende-
zésre. A hangstúdiót is újjáélesztjük, ahogy további 
eszközök, profi rendezvénysátor is beszerzésre kerül.  
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 � HANGYA Művelődési Ház
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KEDVES MINDENKI!
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola nevében kívánok egészségben, szeretetben, békes-
ségben és sikerekben gazdag nagyon boldog Új Évet az 
Újság valamennyi olvasójának.
Kívánom mindezt a kedves Szülőknek, Diákjainknak, 
kedves Ismerőseimnek, s Mindenkinek, aki bármilyen 
módon támogatta, s támogatja iskolánkat, munkánkat, 
adományaival megkönnyítve az intézményben folyó 
mindennapi munkát!

Mit is kívánhatnék Neked az év vége felé: 
Kívánok örömet, derűt, boldogságot. 
Otthonodba békét, kertedbe virágot... 
Fejed fölé napot, csillag-tengereket. 
Köréd tiszta szívű, igaz embereket..!! 
Lábad alá utat, biztosan járhatót.... 
Szívedbe éneket, magasba szárnyalót ..... 
Ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt 
Múltat, jelent, jövőt, - egyként szerethetőt.... 
....Szemedbe sugaras szivárvány fényeket. 
Melyek megláttatják a rejtett lényeget.... 
Újult erőt adó, örömteli perceket 
Kívánok egy áldott- éltető életet...!!!

 � Szeretettel: Somfai Edit

Képek az Alapítványi Bálról

VERSENY EREDMÉNYEK
2019.12.12.

Lezajlott iskolánkban felső tagozatos tanítványaink 
Szép beszéd versenye.
Valamennyi versenyző, felkészülő diákunknak gra-
tulálunk, s köszönjük, hogy a gondosan kiválasztott 
szebbnél-szebb leírásokkal, elbeszélésekkel felkészülve a 
szereplésre volt kitartásuk itt a téli szünet előtti utolsó 
napokban.
A diákok produkcióit a zsűri a következőképpen értékelte:
5-6. osztályos kategóriában
I. helyezett: Sármay Janka 5.b
 Kokavecz Eszter 6.a
II. helyezett Péter Szabolcs 6.b
 Drávavölgyi Máté 6.b
III. helyezett Szabó Csaba 5.a
Különdíjat: Lábady Annabella 5.a
 Varga Lilla 5.b
osztályos tanítványaink kaptak.

7-8.osztályos kategóriában
I. helyezett Gáspár Lara 7.a
 Dénes Koppány 7.a

II. helyezett Gál Zsófia 8.a
 Márhoffer Barbara 8.a
III. helyezett Sármay Fanni 8.b
Különdíjat: Horváth Gréta 8.b 
osztályos tanítványunk kapott.

Gratulálunk a helyezetteknek a szép eredményekhez, 
gratulálunk azoknak is, akik itt most nem értek el helye-
zést, de méltó módon képviselték osztályaikat.

Kápolnásnyéken megrendezett megyei szintű mate-
matika versenyen ismét szép eredményeket értek el 
tanítványaink:

II. helyezést ért el Száz Bence  7 b.
IV. helyezést ért el Szabó-Komoróczki Csenge 5. b
 Szabó Csaba 5. a
osztályos diákunk.

Gratulálunk, s kívánjuk, hogy továbbra is ilyen szép 
eredményekkel 
öregbítsétek iskolánk hírnevét!

Tordas, 2019. dec. 16.
 � Somfai Sándorné

IS
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MESEVÁR HÍREK
„Bort, búzát, békességet, 
Sötétségben fényességet!
Újesztendő, újat hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon,
Ki elindult, az haladjon.” (Népköltés)

Az év vége az óvodásaink számára mindig igen mozgal-
mas és várakozással teli.

Vártuk a Mikulás bácsit, aki sok-sok földi jóval meg-
ajándékozta a gyerekeket és új biciklikkel örvendez-
tette meg óvodásainkat. A Mikulás krampuszaival igen 
szórakoztató, vidám perceket tölthettünk együtt az 
Önkormányzat és a Hangya Művelődési Ház jóvoltából. 
Köszönjük szépen!  

A szülőkkel közösen készültünk az ünnepre. Adventi 
koszorút készítettek a Csibe csoportosok. Nyuszi csopor-
tosok az adventi várakozás idejében közös készülődésre 
kaptak meghívást a Szociális Otthonba. Ezen kívül asz-
tali díszeket és adventi koszorút készítettek. Köszönjük 

Vojtkovics Zsuzsannának és Sörös Tímeának a sok-sok 
segítséget és felajánlást. A Csibe csoportosok szintén 
Kovács Petra segítségével adventi koszorút készítettek. 
A várakozás heteiben a Katica csoportosok ellátogattak 
a Tárnoki gömbgyárba. Gyönyörű angyalkákat készítet-
tek szüleik segítségével, és nagy lelkesedéssel készültek 
ünnepi műsorukra. A Süni csoportosok teadélutánhoz 
készülődtek szüleikkel közösen. 

Megannyi szépséggel ajándékoztak meg minket is a 
gyermekek. A mosoly és jókedv, vidámság beragyogta 
a csoportszobákat. A szülőkkel közösen kántáltunk az 
adventi vásáron. Ezúton szeretném megköszönni a kezde-
ményezésben a segítségnyújtást és részvételt. Nagyon fel-
emelő érzés volt közösen készülni a várakozás fényében. 

Karácsonyi ünnepségünkre meghívott vendégeinkkel 
együtt a Katica csoportosok ünnepi műsorát tekinthet-
tük meg. Így számos új élménnyel vártuk az ünnepet, a 
családdal együtt töltött perceket. 

Köszönet segítőinknek, a szülőknek, az Önkormány-
zatnak és dolgozóinak, hogy támogatták és segítették 
elképzeléseinket megvalósítani. Kívánunk Mindenkinek 
áldott, békés, egészségben és sikerekben gazdag boldog 
Újévet! 

Ó
V
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A LELKIGYAKORLAT
A tordasi iskolából sokan jelentkeztek a péliföldszentke-
reszti lelkigyakorlatra, amelyet a nővérek hirdettek meg. 
Egy pénteki estén érkeztünk a helyszínre, ahol már sok 
program és ismerkedési lehetőség várt. Kezdetként lepa-
koltunk, majd indultunk az első impulzusra, ami egy 
tanítást jelent. Itt csoportokba osztottak minket. Ezen 
az estén esti mesével is készültek.

A következő nap sokat tanultunk és szórakoztunk. A 
téma az imádság volt. Minden délután kiscsoportokban 
megbeszéltük az aznap hallottakat. De a sok okosodás 
mellett különböző foglalkozásokkal tölthettük szaba-
didőnket. Volt könyvtár, büfé, nagy udvar, kézműveske-
dés és barátkozási lehetőség. Ezenkívül volt Szentmise, 
gyónási lehetőség és szentségimádás.

Az étkezési időben íncsiklandozó finomságok vár-
tak minket. Nagyon sokan voltunk a szobában, ennek 
köszönhetően sok új ismerőst szereztünk.

Vasárnap Feri atya nagyszerű misét tartott. Ezután 
elfogyasztottuk a búcsúebédet, és mindenki csomagolt. 
Mi nagyon élveztük, reméljük máskor is lesz lehetősé-
günk hasonló élményekben gazdagodni.

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őriz-
zük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.” (József Attila)

 � Diósi Csenge, Feldhoffer Anna

„EMBEREBB EMBER, 
MAGYARABB MAGYAR” 
/Sík Sándor/
Ez az egyik jellemző mondata a magyar cserkészmozga-
lomnak. De kik is azok a cserkészek? Mi is az a cserkészet?

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitika mentes 
ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára 
származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, 
valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserké-
szet a világ legnagyobb gyermek és ifjúsági mozgalma. A 
világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgo-
zik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, 
hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar 
Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszerve-
zetének, amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cser-
készszövetség 221 csapatában több mint 12000 cserkész 
tevékenykedik az ország minden megyéjében.
Több évvel ezelőtt Martonvásáron is működött egy 
cserkészcsapat, ami összefogta a környékbeli fia-
talságot. Tavaly Farkas-Nagy Veronikának köszön-
hetően a cserkészcsapat elkezdett újjá szerve-

ződni. Friss, lendületes, lelkes cserkészekkel az élen. 
Örülnénk neki, ha az új csapatnak része lenne a tor-

dasi fiatalság is. Szeretettel várunk mindenkit, aki ked-
vet és bátorságot érez magában ehhez az életen át tartó 
kalandhoz, az őrsi foglalkozásokon Martonvásáron és az 
év elején tartandó toborzókon a tordasi iskolában, ahol 
betekintést nyerhet a cserkészet belső életébe.

Az őrsi foglalkozások és toborzók időpontjáról érdek-
lődni lehet a „martonvásári cserkészek” facebook oldalán, 
illetve Farkas-Nagy Veronikánál és Klambauer Móninál a 
lenti telefonszámokon.

Szintén nagy szeretettel várunk volt cserkészeket 
vagy cserkész lelkületű felnőtteket, akik kedvet éreznek 
magukban, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal segítség 
munkánkat! Jó munkát!

Farkas-Nagy Veronika - 06305731635
Klambauer Móni - 06308467437

O
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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

Szombat 8:30 - 11.30 ---

Minden hónap első szombatján zárva

JANUÁRI NYITVATARTÁS

Könyvajánló
Lahonyai Dóra: Karmaváltás
Egy magyar édesanya és három gyermeke története Indi-
ában, ahol két autista gyermeke gyógyulását reméli. A 
mienkétől merőben eltérő világ viszontagságai, beilleszke-
dési és naponta változó hol lent hol fent történései napló-
szerű leírása fogva tartja az embert a könyv utolsó oldaláig.
Részlet a könyvből: „Összességében 
úgy érzem, nincs veszteni valónk. 
Ha a gyógyítás nem is sikerülne, még 
akkor is életre szóló élményekkel gaz-
dagodva térünk haza. Ha meg sikerül, 
annál jobb. Az már karmaváltás! Ha 
az ember meg sem próbálja a változ-
tatást, esélye sincs rá.”

K
Ö

N
Y

V
TÁ

RNagyok, kicsik, aprók!
Új könyvek érkeztek, várok minden kedves könyv-
szerető olvasót!

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

E
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KARÁCSONYI KONCERT
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JANUÁRI 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

NEMZETKÖZI  
EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUS
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnök-
sége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia 2017.május 20-án adta ki az alábbi körlevelet, 
melyet június 18-án, úrnapján minden vasárnapi 
szentmisén felolvastak:
Kedves Testvérek!

Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szige-
teken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy 
Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül 
Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti 
Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a nagy-
szerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó 
lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével 
hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő 
szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. 
Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus 
himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „ván-
dorlásunk társa lett”.

A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészü-
leteit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk 
javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. (…)
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása 
nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az 
életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak 
az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus 
rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, 
a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az 
Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének jelen-

valóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy 
átformáljuk magunk körül a világot.(...) Ezért az eucha-
risztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós 
cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmé-
ben véghezvihet. (…)

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Buda-
pest ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós 
és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházme-
gyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgal-
makban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte 
a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori 
előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a mun-
kát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos 
plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak 
ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós 
megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltári-
szentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a 
szentségimádás végzésének megújulását. A szent edé-
nyek, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és 
énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig 
az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segí-
tők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége 
idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt 
különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megúju-
lását eredményezheti.

Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás 
és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi 
közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges 
segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szük-
séges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a 
plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik 
azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a 
szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.

Regisztráció a kongresszus eseményeire: 
https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Mindenkit szeretettel várunk!

 � Vasárnapi Istentisztelet  
Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-kor 

 � 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  
A következő alkalom: január 27. hétfő 18.30 óra-
kor a tordasi gyülekezeti teremben.

 � Bibliaóra Gyúrón szerdánként 16.00 órakor a 
parókián.

GYÜLEKEZETI ÉLET 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK

„HISZEK! SEGÍTS A 
HITETLENSÉGEMEN!” 
(Mk 9,24)
A 2020-as év igéje egy elcsüggedt, reményt vesztett 
édesapa szájából hangzott el, aki Jézushoz vitte beteg 
fiát, hogy Ő talán meggyógyíthatja. Amikor Jézus 
meghallgatta az apát, ennyit válaszolt neki: „Minden 
lehetséges annak, aki hisz!” Milyen csodálatos és egy-
szerű is egyben ez a kijelentés, s mégis hányszor figyel-
men kívül hagyjuk a mi életünkben. Oly sokszor keres-
sük itt e világban a megoldást problémáinkra, Istent 
kizárva. Ez az édesapa is így tett először. De aztán kis 
hite odavitte őt Jézushoz, és Ő meggyógyította beteg 
fiát. Felmerül bennem a kérdés: Hogyan indulok neki 
a 2020-as évnek? Mint, aki hisz, és annak minden 
lehetséges? Vagy, mint ez az édesapa, egy kevés hittel, 
de nem tudom, mit kell csinálnom? Vagy hit nélkül? 
Isten nélkül? Bármelyik is illik ránk, bármelyik is igaz 
a mi életünkre, Isten vár ránk. Ha igaz hittel fordulunk 
hozzá, Ő meghallgat minket. Nem tudod, hogy mond 
el neki gondodat, bánatodat vagy örömödet? Talán 
kezdd azzal, amivel ez az édesapa is kezdte: Hiszek 
Uram, segíts hitetlenségemen! Mert, ami az ember szá-
mára lehetetlen, az Istennél lehetséges. Induljunk így 
útnak ebben az évben, Istennel közösen, Őbenne bízva, 
igaz hittel, élő reménységgel.

 � Kovács Tibor

Idén is megrendezésre kerül Tordason  
a Házasság hete program  
az Evangélikus Egyház szervezésében.  
Részletekkel hamarosan jelentkezünk!

TÖBB MINT EGY 
MURAVIDÉKI  
KIRÁNDULÁS
A Puconci Evangélikus Gyülekezet 2017-es látogatását 
viszonozva terveztük, hogy az év végén mi is elme-
gyünk hozzájuk. Az időpont december 1-re, ádvent első 
vasárnapjára esett. Ezt az ünnepet azért is vártuk, mert 
a muravidéken új püspököt iktatott az Evangélikus Egy-
ház. Erre a kettős ünnepre készülve keltünk korán útra. 
Jól időzítettünk, mert valamivel az istentisztelet előtt 
érkeztünk meg Puconciba. Jól esett a kedvesség, valamint 
a gyülekezeti terembe kihelyezett sütemények, kávé és 
tea, amivel bennünket vártak. Az istentisztelet szépsége 
megható volt. Az iskolás gyerekek énekei, a kórusvezető 
gitározása, valamint az orgona által kísért ismert énekek 
mellett Katja Ajdnik lelkész asszony szavaira figyelhet-
tünk. A fordításban Novák Leon segített délután esedékes 
püspökké iktatása előtt. Ő a magyar nyelvet jól ismerve, 
lelkész asszony szavait átadva, az egész napi ottlétünk 
alatt segített minket. Megtapasztalhattuk, hogy ádvent 
ünnepe Puconciban sem csupán a fényekről, a minél 
díszesebb vásárokról, vagy a sütőtökzenéről szól. Jézus 
születésnapját, visszajövetelét várjuk, illetve Ő vár mind-
annyiunkat, hogy menjünk hozzá. A hazaúton boldogan 
gondoltam vissza, hogy Puconciban együtt kezdtük az 
egyházi évet 2019. december 1-én, ádvent 1. vasárnapján.

 � Albert Balázs
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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)

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 baratkozók órája (Isten 
igéjét tanulmányozók közössége)

Péntek

5-6:30 Hajnali imaközösség

17:00 Fiatalok barátkozók órája (Isten 
igéjét tanulmányozók közössége)

Vasárnap

09:00 Bibliakör óvodás és általános  
iskolás korosztály részére

10:00 Istentisztelet

16:30 Harang - csengettyűsök probája

18:00 Ifjúsági alkalom

100 ÉVES A TORDAS SPORTEGYESÜLET!

FUTBALL

SP
O

R
T
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Utánpótlás csapataink közül az U14-és 
csapatunkra lehetünk büszkék, az elő-
kelő második helyen zárták az őszi 
szezont.

Megye I. osztályú csapatunk Ercsi ott-
honában, parázs mérkőzésen gyűjtötte 
be a 3 pontot. Az őszi szezon végén az 
előkelő 3. helyen zárta a tabellát a Tor-
das FÉSZ Zrt.
Csapatunknak utoljára 1979/80-ban sze-
repelt a dobogón fél távon, akkor a baj-
nokság végén is sikerült a bronzérem!
Gratulálunk az egész csapatnak.

OKLEVELES ÍJÁSZ- 
OKTATÓ TARTJA AZ 
EDZÉSEKET AZ ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLYBAN
Sikeres LEVEL 1-es Íjászoktatói vizsgát tett Sebestyén 
Ákos, az Íjász szakosztály vezetője. A Magyar Íjász Szö-
vetség által szervezett, ún. „egyiskola” rendszerre épülő 
tanfolyam alatt részletes elméleti és gyakorlati tudást 
szereztek az íjászat alapjainak oktatásáról a résztvevők. 
A képzés alatt nagy hangsúlyt kapott a lövésciklus moz-
zanatainak részletes tanítása.

Az egyiskola rendszerrel dolgozó oktatók az íjászat alap-
jait olyan módon oktatják, hogy később az elsajátított 
tudással bármelyik íjnemben (pl: hagyományőrző íj, 
sportreflex íj, csigásíj) boldoguljon a tanítvány, vala-
mint ezen oktatási forma bővített változatát használják 
a regionális válogatott és a nemzeti válogatott edzésein 
így, ha az íjász komolyabb szintre lép a sportban, nem 
kell új alapokat megtanulnia. 

A szakosztály a téli, alapozó időszakban az iskola 
tornatermében tartja edzéseit hétfőn 16:30-17:30-
ig és csütörtökön 18:00-19:00-ig a kezdők és gya-

korlottabbak számára, melyek szabadon látogat-
hatók, így az íjászat iránt érdeklődők bepillantást 
nyerhetnek az edzések menetébe. Aki szívesen 
belevágna az íjászat tanulásába, az jöjjön el az 
edzésekre és próbálja ki magát a sportban.

ÍJÁSZAT
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JUDO HÍREK
Diák „A”  
és Diák „B” Országos Bajnokság
Kecskemét - 2019. 10. 19.
Szakosztályunk sportolói az országos élmezőnyben!
Négy versenyzővel vettünk részt az idei korosztályos 
Magyar bajnokságon. Balogh Lili és Ribi Boti jól küzdöt-
tek de sajnos a szerencse nem nekik kedvezett így hát 
helyezetlenűl zárták a versenyt. A Lövei testvérek nagy 
odaadással és küzdő szellemmel idén is az élvonalban 
végeztek.
Eredmények
Lövei Dániel III. hely
Lövei Vilmos III. hely

XXIV. Galánta Kupa
2019. 11. 09.
Hat sportolónkkal a felvidéki Galántán vettünk részt egy 
rangos nemzetközi versenyen. Két versenyzőnknek sike-
rült újra, megérdemelten dobogós helyen végezni.
Eredmények
U11 + 46 kg
Szabó Levente I. hely
U13 34 kg
Lövei Dániel III. hely
Jó küzdelmekkel de helyezetlenül zárták a versenyt:
U9 - Szabó Marcell
U11 . Szabó Csaba
U13 . Balogh Lili
U13 - Ribi Botond

Diák „C” (U11) Országos Bajnokság
Mórahalom - 2019. 11. 30.
Kis csapat - nagy eredmény!
Az országos bajnoki döntőn szakosztályunkat két ver-
senyző képviselte. Szabó Csaba a 45 kg-os súlycsoport-
ban kemény küzdelmekkel az előkelő V. helyen zárta a 
versenyt.
Szabó Levente a +55 kg-os súlycsoportban minden ellen-
felét ipponnal legyőzve ért fel a dobogó legmagasabb 
fokára, ahol a VB.-i ezüstérmes Tóth Krisztiántól vehette 
át a megérdemelt aranyérmet.
Eredmények
Szabó Levente I. hely
(országos bajnok!)
Szabó Csaba Dániel V. hely

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző

JUDO - CSELGÁNCS

Kecskemét

Kecskemét

Galánta

Mórahalom
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Előző havi megfejtés: Nepomuki Szent János-szobor

Találd ki, Tordas mely 
részén készült a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró 
Kép (és az aktuális hó- 
nap 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.

TALÁLD KI, 
HOL VAN!

R
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Tordasi Piac
FEBRUÁR 1.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes,  
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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.

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 megjele-
nés esetén, előre fizetésnél 15% kedvezményt adunk. Évi hat szám-
ban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 
30% kedvezményt adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdeté-
sek (pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés 
a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.



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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

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

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sz  8-12
Cs   8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

H, Cs  7-13
K, Sz  13-19

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

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

ÜVEG

Jan. 22. Sze

SZELEKTÍV

Jan. 23. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

HAMU,FENYŐ

Jan. 20. H

IMAHÉT 
A Krisztus-hívők egységéért

2020. január 19-26.

Gyúró, Tordas

„...nem mindennapi emberséget

tanúsítottak irántunk…”

(Apostolok cselekedetei 28,2.) 

Január 21. kedd 18.00   - Taizéi imaest 
   Tordas, evangélikus gyülekezeti terem

Január 22. szerda 18.00   - Gyúró, református templom

Igével szolgál: Hokker Zsolt, budafoki evangélikus lelkész

Január 23. csütörtök 18.00 - Tordas, evangélikus gyülekezeti terem

Igével szolgál: Dr. Hankovszky Béla, római katolikus tábori lelkész 

Január 24. péntek 18.00   - Gyúró, római katolikus templom

Igével szolgál: Kádár Ferenc, református lelkipásztor

Szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket 

közös alkalmainkra!


