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KEDVES 
TORDASIAK!

A vírushelyzet romlása kap-
csán bezárásra kerültek az 
oktatási intézményeink is, így 
csökkentve a fertőzés terjedé-
sét. Ennek ellenére tovább folyik a munka a hivatalban 
és az önkormányzat brigádjánál. A képviselő-testület 
helyett a szükséges döntéseket nekem kell meghozni, 
melyek a képviselők véleményét figyelembevéve tör-
ténnek meg.  Ezek megtalálhatók a település honlapján 
a Testületi ülések, illetve a Rendeletek menüpontokban. 
További pályázatokat keresünk, adunk be, hiánypótoljuk, 
várjuk a beadottak eredményeit és elszámoljuk a már 
megvalósult projekteket. A Jókai utcai játszótérről és a 
Sportcentrumban lévő kerékpáros pihenő melletti sport-
parkról március végére ígértek döntéseket.

Kiküldésre kerültek az adóegyenlegek, mely alapján a 
befizetések az önkormányzat működéséhez elengedhetet-
lenek. A közel 360 milliós működési költségből 64 millió a 
tervezett helyi adóbevétel. Így különösen fontos a közteher 
viselése és befizetése, mert a különböző intézkedések és 
bevétel kiesések miatt, az önkormányzat sem nyertese a 
jelenlegi helyzetnek. Köszönjük azoknak, akik ezt megértik 
és mindannyiunk érdekében teljesítik kötelezettségeiket!

A fizikai brigád is elkezdte a tervezett kisebb fejlesz-
tések, munkák megvalósítását. Az ő lehetőségeik is vége-

sek, hiszen csak négyen vannak, akik közül nyáron egy 
fő a megérdemelt nyugdíjas idejét fogja kezdeni. A követ-
kező napokban – többek között – be fogjuk fejezni az 
Agrárlogisztikai Központunk útcsatlakozásának végeit, 
újabb tükröt helyezünk el a Jókai, Gárdonyi utca keresz-
teződésében, elkészülnek a temetői urnafalak alapjai és 
elkezdődik az új hirdetőtábláink gyártása is. 

Örülök, hogy pár év elcsendesedés után újra népszerűvé 
kezd válni az önkéntesség. Korábban is nagyon sokan tet-
tek nagyon sokat a településért, mely nyomán sok minden 
létrejöhetett, működhetett. Sok egyesület, civil szervezet is 
működik úgy, hogy tagjai a szabadidejüket áldozzák az itt 
élőkért. Látjuk, hogy az önkormányzat brigádjának kapaci-
tása véges, ezért csak úgy tudunk előre jutni, szebbé tenni 
környezetünket, ha több dolgot is a magunkénak érzünk 
és összefogunk. Normális ez, hiszen a környezetünk nem 
öncélúan alakult így az elmúlt években, hanem az itt élők, 
az ezt használók javára. Tordas mindig is próbált kitűnni 
egy 2000 fős falu képéből úgy, hogy közben igyekezett meg-
tartani a falusi élet szépségeit is. Az elmúlt évek, évtizedek 
beruházásai, az intézményeink, a közterületeink minősége, 
az elérhető szolgáltatások és lehetőségek jóval túlmutatnak 
egy hagyományos kis településen. Ezt tarthatjuk meg és 
fejleszthetjük, ha odafigyelünk és teszünk is a környezetün-

kért, az ingatlanjaink környékén és, 
ha van időnk, más helyeken is. Erről 
szól a pár éve kitalált szlogenünk is. 
Legyél Tordas Része!

 � Juhász Csaba polgármester

PÁLYÁZATOT ADTUNK 
BE CSAPADÉKVÍZ  
ELVEZETÉSÉRE
Hosszas előkészítő munka és egyeztetések után feb-
ruár közepén adtuk be a Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések, TOP-2.1.3-16-os kódszámú 
felhívásra, TORDAS KÖZSÉG VÍZRENDEZÉSE átfogó 
belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállításáról szóló 
pályázatunkat, melyről egy szakmai zsűri támogatása, 
és a hiánypótlás teljesítése után már csak a kedvező dön-
tést várjuk.

Az elképzeléseink szerint:
 �Megújulna a Szabadság utca mindkét oldali árka a ko-

csibehajtókkal az Arany János, illetve a Dózsa György ut-
cától a patakig: a Dózsa Gy. u. egyik oldali árka.

 � Padkanyesést terveztünk a Köztársaság u. két oldalán, 
a Hangya sor egyik oldalán a Somogyi utcától a patakig, 
árokmélyítéssel a Sport utcában a házak felőli oldalon.

 �Új árokkal és csőrendszerrel a patakba vezetjük a vizet 

a sportpálya parkolójából. 
 �Kimélyítjük a település Gyúró felőli végétől a lakópar-

kig vezető árkot, melyet az út alatti átvezetésnél burko-
lattal látunk el. Rácsos átereszt kap az itt lévő murvás út 
és a Petőfi út csatlakozása.

A pályázott összeg 100 millió Ft, mely tartalmazza az 
előkészítés és az adminisztrációs költségeket is.
Reméljük, hogy nyertes pályázat esetén mindezek meg-
valósításával gyorsabban lefolyik a csapadékvíz a patakba, 
kevésbé rongálja útjainkat és tovább szépül településünk!

 � Juhász Csaba polgármester

L e g y é l
T O R D A S  
R É S Z E
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MEGVAN A RAVATA-
LOZÓ FELÚJÍTÁSÁNAK 
A KIVITELEZŐJE
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a rava-
talozó átépítésének a kivitelezője, aki Porcz Péter tordasi 
egyéni vállalkozó lett. A nyertes ajánlat összege: bruttó 
17 585 191 Ft. Ebből a pályázaton nyert összeg: 9 722 104 
Ft. Az önerő összege: bruttó 7 863 087 Ft. A munka a 
hátsó tárolóépületek elbontásával kezdődik.

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJABB JÁRDA FEL- 
ÚJÍTÁSÁRA ADTUNK 
BE PÁLYÁZATOT
A Belügyminisztérium ebben az évben is kiírta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásáról” szóló pályázatot, melynek az egyik alcélja 
a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”. Ennek és a 
Magyar Falu Program hasonló pályázata kapcsán kellett 
átgondolni járdáink állapotait és használatait. Mivel a 
járdáink nagyrészének az állapota egyformán leromlott, 
így az is szempont volt ki, hányan használják, egy, vagy 
több utca lakói veszik-e igénybe. Ezek alapján került sor a 
Hangya sor, a Szabadság kanyar és a Köztársaság u egyik 
oldali járdáinak teljes felújítására. Ezt követően a Petőfi 
utca következne, de ez a pályázat csak az önkormányzat 
tulajdonában lévő utcákra szól, állami tulajdonú utcára 
(mint pl. a településen áthaladó főút) nem, és csak meg-
lévőkre, új járdát nem lehet építeni. A többi utcánk járdái 
nagyjából egyforma fontossági sorrendben vannak, ahol 
a hosszú távú cél az lenne, hogy minden utcának lega-
lább az egyik felén legyen jó állapotú járda. Mivel egy 
rövidebb utca esetén is több, mint 10 millió forintos költ-
ség van, így ezek elsősorban pályázat segítségével lesznek 
megvalósíthatók. Kértünk árajánlatot a meglévő járdala-
pos járdáink szakszerű átrakására is, melynek figyelem-
bevételével döntünk az esetleges folytatásokról. Mivel a 
fennmaradó járdák közül a Somogyi utcai az, amely egy 
összekötő közlekedési szerepet is biztosít a Hangya sor 
mögötti utcákból a település központja felé, és így többen 
használják, ezért döntöttünk arról, hogy ennek a járda-
szakasznak a felújításával pályázunk.

A beruházás tervezett teljes költsége: bruttó 12  570 
645 Ft. A támogatás mértéke: 85%. Az önerő összege: 
bruttó 1 885 597 Ft

 � Juhász Csaba polgármester

TOVÁBB TISZTUL  
A TURISTAÚT
Régi szándékom vált valóra azzal, hogy a Szent 
László patak kezelőjének a segítségével elkezdő-
dött a magasfeszültségű vezetékek alatti terület 
végleges rendezése. A tuskók kiszedése és a terep 
elegyengetése után jelentősen csökken a sarjkép-
ződés, sokkal egyszerűbb lesz a terület karban-
tartása, és használhatóbb lesz a turistaút ezen 
szakasza is. Korábban a MAVIR, a Vízügy vagy 
az önkormányzat tisztította meg minden évben 
az ösvényt. Köszönjük a sarjak idei levágását és a 
terület megtisztítását az önkénteseknek, valamint 
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkáját!

 � Juhász Csaba polgármester
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MEGSZÜLETETT  
TORDAS LOGÓJA 
Régóta szerettünk volna a címerünk mellett egy egyéni 
logót is létrehozni, ami egyszerű, szép és utal a telepü-
lésünkre. Most a honlap kapcsán sikerült megtalálni azt, 
ami több települési motívumot is tartalmaz, egyértelmű, 
nem merev, hanem könnyed, picit játékos és színvilágá-

ban is kapcsolódik a meglévő települési jelképeinkhez. A 
logót Báhidszki Petra tervezte. 

Az Almássy Balogh Elemér szobor eredeti helyére való 
visszahelyezése, a címer újratervezése, a Tordas könyv 
kiadása, a Sajnovics-szobor környékének a rendezése, 
a zászlónk aktív használata az új logóval együtt mind 
olyan dolgok, amikkel erősítjük gyökereinket és megte-
remthetjük a tordasi identitásunkat. 

 � Juhász Csaba polgármester

ELINDULT AZ ÚJ  
TORDAS HONLAP
Kedves Tordasiak! Mint láthatják – néhányunk több 
hónapnyi munkájával – ismét megújult a településünk 
honlapja, modernebb, praktikusabb és reméljük hasz-
nálhatóbb lett. Megpróbáltuk jobban csoportosítani az 
információkat és a gyakrabban használtakat igyekeztünk 
jobban elérhetővé tenni. Véleményem szerint egy honlap 
inkább a helyiek tájékoztatására szolgál, és főleg e szerint 
alakítottuk ki a menüsort, de szívesen látunk minden ide-
látogatót, ide költözni vágyót.

Az információk egy részének a feltöltése még folyamatos, 
hiszen több évtizednyi anyagokról is szó van. A helyi intéz-
ményeken kívül megjelenítettük a helyi közösségeket is és 

szeretnénk több információról szolgálni a helyi szolgáltatók, 
vállalkozások tekintetében is. Aki szeretne felkerülni, kérjük 
jelentkezzen a kultura@tordas.hu e-mail címen. Ugyanide 
várjuk hasznos észrevételeiket és jobbító javaslataikat.

Köszönöm mindenkinek, aki segített mindezt létre-
hozni! Reméljük ezzel is nagymértékben segítjük a tele-
püléssel kapcsolatos tájékozódást!

 � Juhász Csaba polgármester
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ELKEZDŐDÖTT AZ 
IRATTÁR KIALAKÍTÁSA
A Községháza épületében régóta megoldatlan probléma 
(volt) az irattár létesítése. A Polgármester tervei és irányí-
tása alapján az épület mögötti lakásrész átalakításával 
kerül megvalósításra. Az önkormányzat fizikai brigádja 
kicserélte a nyílászárót és elvégezte a szükséges kifalazá-
sokat. Kiépítésre került a (főépülethez kapcsolódó) fűtés-
rendszer és a villamoshálózat, valamint a telefon- és inter-
netcsatlakozás is. Az újonnan kialakított polcrendszerrel 

mintegy 120 fm-nyi polchossz áll rendelkezésre a több 
évtizedes, nem selejtezhető ügyiratok átlátható tárolására. 
Az irattár mellett, e helyiségben lehetőség nyílik az elkülö-
nített (anyakönyvi és hagyatéki) ügyintézésre is. 

MÁRCIUS 15. 
Ünnepség helyett idén is csak szűk körben tudtunk 
tisztelegni múltunk nagyjai előtt. Polgármester úr és a 
képviselő testület koszorút helyezett el Petőfi Sándor szob-
ránál a szabadságharc hőseinek emlékére. 

Köszönjük az óvodásoknak és szüleiknek, hogy otthon 
készített zászlóikkal, díszeikkel ők is megemlékeztek a 
márciusi hősökről!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
A járványügyi helyzet miatt, tisztelettel megkérjük Önö-
ket, hogy hivatalos ügyeiket elsődlegesen az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon, az e-Papír alkalmazá-
son, a Hivatali Kapun keresztül, illetve e-mailen 
vagy telefonon keresztül intézni.

Amennyiben konkrét kérdéssel, problémával fordulná-
nak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken keresz-
tül vehetik fel velük a kapcsolatot:

dr. Zay Andrea jegyző, hivatalvezető, anyakönyv-
vezető 
Tel: +36 22 467-502, 7-es mellék 
Mobil.: +36 20 280-3084 
E-mail: jegyzo@tordas.hu

Juhász Csaba polgármester 
Tel: +36 22 467 502, 8-as mellék 
Mobil.: +36 20 823-3346 
E-mail: polgarmester@tordas.hu

Szociális ügyek: 
Kovács Mónika szociális ügyintéző 
Tel: +36 22 467-502, 1-es mellék 
Mobil.: +36 20 371-8636 
E-mail: gyamugy@tordas.hu

Igazgatási ügyek: 
Taller Adél Éva igazgatási ügyintéző 
Tel: +36 22 467-502, 5-ös mellék 

Mobil: +36 30 570-7272 
E-mail: igazgatas@tordas.hu

Pénzügy: 
Áldottné Szalai Krisztina pénztáros 
Tel: +36 22 467-502, 4-es mellék 
Mobil: +36 30 754-8044 
E-mail: penztar@tordas.hu

Földesi Józsefné pénzügyi ügyintéző,  
anyakönyvvezető 
Tel: +36 22 467-502, 6-os mellék 
Mobil: +36 30 754-5641 
E-mail: penzugy@tordas.hu

Adóügy:  
Kalocsai-Balogh Hajnalka vezető tanácsos, adóügyek 
Tel.: +36 22 467-502, 3-as mellék 
Mobil.: +36 20 248-3320  
E-mail: adougy@tordas.hu

Ügyintéző: Cravero Teréz 
Tel: +36 22 467-502, 2-es mellék 
Mobil.: +36 20 245-6594 
E-mail: titkarsag@tordas.hu

Anyakönyvi ügyintézés: 
Az anyakönyvi igazgatási feladatokat dr. Zay Andrea és 
Földesi Józsefné látják el.
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2021. január
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet mely-
ben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének megóvása érdekében Magyar-
ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármes-
ter, illetve a főpolgármester a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja.”

Így Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere

 � elfogadta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1286-
1/2020. ügyiratszámú levelében megfogalmazott ja-
vaslatokat. A javaslatoknak megfelelően az SZMSZ 
módosítása megtörtént.

 � úgy döntött, hogy 1 fő részére egyszeri 20.000 Ft ösz-
szegű pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapít 
meg a létfenntartási gondok enyhítésére.

2021. február
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koro-
navírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyze-
tet hirdetett ki a 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletben.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármes-
ter, illetve a főpolgármester a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja.”

Így Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere

 � a 3/2021. (II. 1.) önkormányzati rendeletben szabá-

lyozta a köztisztviselői illetményalapot, amelyet az 
elmúlt évhez hasonlóan 46.380 Ft-ban állapított meg.

 � a 4/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletben módo-
sította a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 
5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendeletet, mely sze-
rint az önkormányzati rendelet 20. §-a az alábbi be-
kezdésekkel egészül ki:

 � (4) A kerti szemetet közterületre kihordani, és ott el-
égetni TILOS!

 � (5) Kerti hulladék, avar égetése március 1. - május 31. 
valamint szeptember 1. - november 30. közötti idő-
szakban, pénteken 10-19 óra, szombaton 10-12 óra 
között engedélyezett, legfeljebb gyenge szeles időben. 

 � meghatározta a Tordasi Mesevár Óvoda nyári zárva 
tartását, amely 2021. augusztus 1. - 2021. augusztus 
31. közötti időszakban lesz. 

 � úgy döntött, hogy az Önkormányzat saját bevéte-
leinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét 2022-ben 0 Ft-ban, 2023-
ban 0 Ft-ban, 2024-ben 0 Ft-ban határozza meg.

 � döntése alapján a Környezetvédelmi Alap számlán 
lévő 343 593 Ft összeget 2021. évben az árkok tisztí-
tására és mélyítésére, a zöldterületek fenntartására és 
pihenő padok vásárlására fordítják.

 � a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesü-
lettel megállapodást írt alá, amely rendezte a 2463 Tor-
das, Petőfi út 6. szám (Tordas 92 hrsz-ú) alatti ingat-
lanon elvégzett ráépítés/hozzáépítés/beépítés, egyéb 
értéknövelő beruházások jogi sorsát.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága hatáskörében eljáró Tordas Község 
Polgármestere 

 � megállapította, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötele-
zettségüknek a képviselő testület tagjai, külsős bizott-
sági tagjai eleget tettek.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szo-
ciális Bizottsága hatáskörében eljáró Tordas Község 
Polgármestere 

 � 1 fő részére 25.000 Ft összegű pénzbeli rendkívüli tele-
pülési támogatást állapított meg.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhely-
zet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 
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TOJÁSFA DÍSZÍTÉS  
ÉS HÍMES TOJÁS  
KÉSZÍTŐ VERSENY
Tordason, a Hangya Művelődési Házban a járvány elle-
nére sem állt meg teljesen az élet.

A mindenki számára nehéz időszakban az intézmény 
falai között, megfelelő járványügyi szabályok betartása 
mellett új ötletekkel, valamint már korábban bevált 
online kulturális eseményekkel igyekeznek fenntartani 
az érdeklődést.  

Fazekasné Domak Anikó kulturális menedzser-asszisz-
tens kezdeményezésére március 22-től hagyományte-
remtő szándékkal indult útjára a tojásfa készítése, díszí-
tése. A Sajnovics parkban már a főútról is jól látható, erre 
a célra kiszemelt fát lehet a családoknak otthon készített, 
kézműves húsvéti díszekkel szépíteni, gazdagítani április 
4-ig. Továbbá szabadon választott technikával készített 
hímes tojásokat is várnak a szervezők fotón a gyere-
kektől, amelyeket díjaznak is a kiírók. Ennek beküldési 
határideje április 2-a – Nagypéntek.

„Készülve az ünnepre, a település tojásfáját örömmel 
díszítik kicsik és nagyok a saját készítésű tárgyakkal, 
reméljük, ezzel is kizökkenthetjük a családokat a minden-
napok lelki nehézségeiből, ezzel vizuális élményt is bizto-
sítva a parkban sétálóknak. A hímes tojás készítése pedig 
minden gyermek számára jó kikapcsolódás, ezért verseny 
formájában került meghirdetésre számukra a lehetőség, 
amelyek művek közül a legkreatívabbakat jutalmazzuk 
is. Hamarosan online programokkal is, videón rögzített 
előadásokkal folytatódik a „kényszermunka”, nem sze-
retnénk élmények nélkül hagyni az embereket, s ha ezek-
kel a kis pluszokkal, bevonva a lakosságot sikerül mosolyt 
csalni az arcokra, mi már boldogok vagyunk. A tavaly 
országos sikert aratott Tordasi Ifjúsági Kulturális Feszti-

vál (Ki-Mit-Tud?) karantén változata a költészet napján 
újra útnak indul online formában, amelyre a hamarosan 
meghirdetettek szerint várjuk a gyerekek jelentkezését 
határon innen és túl. Idén is neves zsűri fogja elbírálni 
a küldött produktumokat, pályaműveket. Az ajándékok 
átadásával még adósok vagyunk a tavalyi győzteseknek, 
több eseményre próbáltuk betervezni a méltó körülmé-
nyek megteremtése érdekében a ceremóniát, amelyet az 
élet sajnos rendre felülírt, s amelyet igyekszünk minél 
előbb orvosolni, amint a helyzet lehetővé teszi azt. 
Külön köszönjük Juhász Csaba polgármester úrnak a 
töretlen bizalmat, segítséget törekvéseink megvalósításá-
ban, valamint valamennyi tordasi lakosnak, akik aktívan 
részt vesznek kezdeményezéseinkben” – foglalta össze 
a jelen helyzetre vonatkozó történéseket, terveket Éger 
László a művelődési ház kulturális menedzsere, megbí-
zott igazgatója.

Fotókat készítette: Milichovszky Emőke
A legelső díszítők: Csohány Eliza, Csohány Dia, Csohány 
Jázmin, anyukájuk Csohány Tiborné Erika és a Fazekas 
család

M
Ű

V
E

LŐ
D

É
SI

 
H

Á
Z

ÚJRA HANGYAFESZT!
Évek óta nagy sikert arat a Tordasi 
Ifjúsági Hangya Fesztivál, amely 
hagyományszerűen a költészet nap-
ján veszi kezdetét. 

Idén is a járványhelyzet miatt az 
online térben kerül megszervezésre a Ki, 
Mit, Tud? világát felelevenítő Hangya-
feszt, amelyre hazai és külföldi, magyar 
lakta településekről várjuk az ifjúságtól 
a „bármilyen kategóriában” küldött 
pályaműveket. Minden részlet meg-

található a Hangya Művelődési Ház 
közösségi oldalán. A 2020-as esemény-
ről az FMH és a Petőfi Rádió Talpra 
Magyar műsora is beszámolt, reméljük, 
idén is hasonló népszerűséggel és érdek-
lődéssel fog zajlani a neves zsűritagok 
által díjazott program, amelyen számos 
kategória győztesen és különdíjason túl, 
egy éve abszolút nyerteskén az erdélyi 
Vajna Péter diadalmaskodott, rekord 
számú szavazattal és megtekintéssel. 
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ISKOLAI HÍREK
Rendkívüli hírek, hiszen rendkívüli az egész életünk. A 
gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a kicsi és a nagy 
közösségek élete megváltozott. Megváltoztatta a már 
egy éve tartó járványhelyzet. Azt gondoltuk szeptember-
ben, hogy visszatérhetünk régi életünkhöz, közösségünk 
a megszokott módon élheti mindennapjait. De nem így 
lett! Sőt rosszabb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt.

Szinte már nincs család, kedves ismerős, gyermekeink, 
az ő szüleik, szomszédok, ismerősök, akik ne lennének 
érintettek ebben a járványhelyzetben. Így aztán életünk 
csupa aggodalom. Aggódunk a családunkért, egymásért, 
s persze saját egészségünkért is.

Valamiért ebben a furcsa helyzetben eszembe jutott 
Chaplin néhány gondolata, aki a legkreatívabb és megha-
tározó személyiség volt a némafilm világában.

A következő 4 alapelvéhez tartotta magát: 
“Semmi nem tart örökké ebben a világban, még a prob-

lémáink sem.
Szeretek az esőben sétálni, mert akkor nem látják a 

könnyeim.
A leginkább eltékozolt nap az életünkben az, amit 

nevetés nélkül töltünk.
A világ 6 legjobb orvosa:
1. A Nap
2. A pihenés
3. A sport
4. A diéta
5. Az önbecsülés
6. A barátság
Rakd mind életed színpadára és boldog lehetsz! Mind 
utazók vagyunk itt. Isten a mi kalauzunk, aki előre lefog-
lalta utunkat és állomásainkat.”
Egy kis idill a jelen hangulat mellé: az Alcsúti Arborétum 
hóvirágmezője:

Nos itt vagyunk ezen az állomáson, ismét az online 
térben. Izgulunk az oktatás hatékonyságán, igyekszünk 
mindent elvégezni. Meg kell alapoznunk, hogy a vissza-

térés után a lehető legjobb legyen mindenkinek. Ehhez 
jó egészségi állapotú tanároknak kell visszatérniük, jó 
állapotú diákok közé. A tanár hangja, személyes jelenléte 
mindennél többet ér. Ez most hiányzik, illetve félmeg-
oldások születtek. Nem a mi hibánk. Senki hibája, de 
legalább kapcsolatok vannak, lesznek. Az osztályfőnö-
kök többsége arról számol be, hogy tanítványaink jelen 
vannak, dolgoznak, a szülők segítenek, akik szintén meg-
fáradtak. Nem dolguk a tanítás, az ő dolguk a gyerekek 
szeretve nevelése.

A mi dolgunk az ismeretek szeretve való átadása, s arra 
való törekvés, hogy a legfontosabb tananyagot átadjuk 
diákjainknak.

Ezért rangsoroltunk, s készítettünk az esetleges digitá-
lis oktatás idejére 

külön órarendet. Megint ott tartunk tehát, ahol tavaly 
ilyenkor. A gyerekek a képernyő előtt, a szülők a házi-
munka, az online oktatás, a család ellátása, s saját mun-
kájuk között próbálnak helytállni, bízva abban, hogy 
mindeközben nem kell küzdeni a vírussal, betegápolással, 
s kórházban lévőkért aggódni. A gyerekek ismét laptopot 
látnak tanár és diáktárs helyett. De azt mondom, hogy 
ebben a furcsa világban a családtagok egymást segítve, a 
gyerekeket szépen egyengetve túljuthatunk a legkisebb 
sebeket szerezve a nehéz időszakon. Mindenki elfáradt, 
elfogadtuk, hogy nincs közös program, hogy a tanév ele-
jén gondosan elkészített munkatervünk ismét mellőzve 
lett, mert más határozza meg a mindennapjainkat.

Ha mégis visszatérhetnénk április 7-én az iskolába, 
hamarosan következik a leendő első osztályosok beirat-
kozása. Ezzel kapcsolatban itt az újságban, iskolánk hon-
lapján, Tordas Község facebook oldalán is olvashatják a 
fontos információkat.

Ha visszatérünk, megemlékezünk a költészet napjáról, 
lebonyolítjuk a különböző iskolai versenyeket, s sor kerül 
májusban az országos idegennyelvi, s kompetencia mérésre.

Szerintem már mindenki előtt ismeretes, hogy isko-
lánkban vezető váltás történik. Kosaras Péter Ákos Igaz-
gató Úr áprilisban elhagyja az intézményt 13 év vezetői 
munka után. Mindannyian sajnáljuk, de kívánjuk, hogy 
találja meg boldogulását egy új, más helyen és pozícióban. 
Ehhez kívánunk jó egészséget, sok sikert, s megköszönjük 
az iskola irányításában végzett tevékenységét.

IS
K

O
LA
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DON BOSCO-ÜNNEP  
a tordasi Sajnovics János 
Általános Iskolában
„Biztosan jó lesz minden tettünk, ha Isten jelenlétében 
tesszük.”

Hétköznapjainkba ünnepet csempészni a jelen helyzet-
ben korántsem egyszerű feladat. Iskolánk kapui kívülállók 
számára zárva vannak, megmutatni értékeinket, láttatni 
a jót különösen nehéz. De leleménnyel és lelkesedéssel 
mégis megragadunk minden lehetőséget, hogy kitörjünk 
ebből a bezártságból. Erre is jó alkalom volt Don Bosco 
égi születésnapja, amelyet – visszafogottabban ugyan, 
mint máskor – idén is megünnepeltünk, illetve részt vet-
tünk a szalézi család közös ünneplésén is.

Az iskolai ünneplés a templomban kezdődött, ahol az 
iskola képviseletében gyermekek és tanárok – az orató-
rium fiataljaival kiegészülve – együtt adtak hálát Isten-
nek Don Boscoért. A szentmisét Andrásfaly János tarto-
mányfőnök atya mutatta be, aki prédikációjában Bosco 
Szent János életének legfontosabb állomásaival ismertette 
meg a jelenlévőket. 

A következő napokban osztálykeretek között, de az 
egész iskolát megmozgató sportversenyeket tartottunk, 
hiszen „ép testben ép a lélek”. A kisebbek között rajz-
pályázatot hirdettünk „Én már ismerem Don Bosco-t” 
címmel. A nagyobbak számára pedig egy on-line kvízjá-
tékot szerveztünk. Örömmel osztottunk ki tehát díjakat, 
dicséreteket.

Mindannyian, akik részt vettünk ezen programok bár-
melyikén, bizonyosan közelebbi barátságba kerültünk 
Don Bosco-val.

 � Balogh Zoltán, igazgatóhelyettes

AZ ÁLTALÁNOS  
ISKOLAI  
BEIRATKOZÁS  
RENDJÉRŐL
A 2021/2022.tanévre történő általános iskolai beirat-
kozásra intézményünkben az alábbi időpontokban 
kerül sor:
 2021. április 14. szerda 8:00-18:00
 2021. április 15. csütörtök 8:00-18:00
 2021. április 16. péntek 8:00-12:00
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi a személyes 
jelenléttel történő beiratkozást, úgy kérjük a kedves Szü-
lőket, hogy hozzák magukkal a következő iratokat:

 � a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 � TAJ kártyáját
 � adókártyáját
 � lakcímkártyáját
 � egyéb dokumentumok kitöltésére helyben kerül sor

Amennyiben a járványhelyzet úgy alakul, hogy erre 
nem lesz mód, ebben az esetben a beiratkozás online 
módon történik.

A Szülőket arra kérjük majd, hogy iskolánk honlapjá-
ról töltsék le a beiratkozáshoz szükséges dokumentu-
mot, melyet kitöltve email címünkre kell eljuttatniuk. 
(iskola.tordas@gmail.com)

Minden más szükséges információt időben az iskola 
honlapján közzéteszünk. Kérjük a kedves érintett Szü-
lőket, hogy kísérjék figyelemmel. Köszönjük együtt-
működő megértésüket!

Tordas, 2021. március 19.
 � Iskolavezetés

A vezetői munkát Balogh Zoltán jelenleg igazgatóhe-
lyettes veszi át, neki is sok sikert kívánunk mindannyian.

Minden pedagógus kolléga arról számolt be, hogy a 
gyerekek többsége fegyelmezetten vesz részt az online 
órákon, mindenki bekapcsolódott a munkába. Voltak 
nehéz helyzetben lévő családok, ahol osztozkodni kellett 
volna a számítógépen. Már tavaly kaptunk felajánlást 
önkormányzati képviselők részéről, akik használható 
számítógépekkel akarták segíteni a családok és a gyere-
kek munkáját. Ezt a segítséget most igénybe vettük, s 
az egyeztetések után 3 db laptopot és 4 db asztali gépet 
kaptak gyermekeink.

Köszönjük a segítséget a családok nevében is Szilika 
Emőke és Farkas Zsolt képviselőknek.

Mindenkitől azt kérjük, hogy kísérjék figyelemmel 
iskolánk honlapját, igyekszünk minden fontos tudniva-
lóról tájékoztatást adni. Jelenleg minden bizonytalan.

Talán most azt tartom a legfontosabbnak, hogy min-
denki nagyon vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra! 
Végezzük el a legszükségesebb feladatokat, legyen ele-
gendő türelmünk és kitartásunk mindezt megélni egy-
mást segítve.

Iskolánk nevében jó egészséget s szebb napokat kívánok 
minden kedves újságolvasónak, szülőnek, diákjainknak. 
Aki a betegéggel küzd, jobbulást és gyógyulást kívánunk!

Tordas, 2021. március 20.
 � Somfai Sándorné



10 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 1 .  á p r i l i s

Hirdetmény a 2021/2022-es 
nevelési évre  

AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL
Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülő-
ket, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31-ig, valamint 
a 2021/2022-es nevelési év során betölti a 3. életévét (az 
utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában 
működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA
2021. április 20. (kedd) 8.00 órától 16.00 óráig
2021. április 21. (szerda) 8.00 órától 13.00 óráig
2021. április 22. (csütörtök) 13.00 órától 17.00 óráig.

A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, 
Szabadság út 134.)

Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási 
területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 � a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 � a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 � a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

 � a gyermek TAJ kártyája,
 � a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 � nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szü-
lő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra 
jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a 
szülők munkáltatói igazolása.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) 
bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a 
választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyerme-
két. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére, az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva a kisgyermek negyedik életévének 
betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való 
részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó nap-
ját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről 
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra 
kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig. 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A 
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, 
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a 
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 � Tordas Község Önkormányzata

TISZTELT SZÜLŐK!
Az óvodai beiratkozást érintő változásokkal kapcsola-
tosan szeretném Önöket tájékoztatni:
Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022-es 
nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatko-
zásában a veszélyhelyzetre hivatkozva egyedi eljárási 
szabályokat határozott meg. 
Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szü-

lőket, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31-ig, 
valamint a 2021/2022-es nevelési év során 
betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerül-
nek) 2021. április 21-ig felveszi azokat a felvételi 
körzetébe tartozó gyermeket, akik vonatkozásában 
nem érkezik jelzés, hogy másik óvoda felvette volna 
őket.
Amennyiben nem a területileg illetékes, tehát nem a 
Tordasi Mesevár Óvoda intézményébe kívánja gyer-
mekét beíratni, legyen szíves tájékoztatni ezen eshe-
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MESEVÁR HÍREK
„Az én családom pont Nekem való,
rólunk minden jó elmondható.
A papa, a mama a tesóm meg én,
a legjobb család vagyunk a föld kerekén!”

Mit is írhatnék? Gondolkodtam a napokban. Hiszen a 
megváltozott körülmények miatt ismét zárásra kénysze-
rültünk. A gyermekek otthonukban töltik mindennapja-
ikat, családi körben. Minden tiszteletem a családoké és 
ezúttal írásomat is nekik szeretném ajánlani.

Az életünk során a legfontosabb értéket a családunk 
adja számunkra. Nemzedékről nemzedékre öröklődnek 
a család szokásai, értékei, hagyományai. Ezek, talán 
nem is gondolnánk, de a mindennapjainkban mellettünk 
támaszként segítenek bennünket a különböző élethely-
zetekben. Család! Oly szép magyar szó! A mondanivaló-
ján pedig keveset töprengünk. Nincs rá idő! Kicsit megál-
lítom most az idő kerekét, és szánok rá egy keveset!

Család biztonságot nyújt, megóv, megvéd, mintát ad, 
átsegít a nehézségeken, a család mindennek az alapja és 
így személyiségünk kibontakoztatója. A családi fészek az 
a hely, ahol az embert szeretik és ha kell, gondoskodnak 
róla. A család magában foglalja a nőt és a férfit, a fele-
séget és a férjet, a gyermeket és a szülőt, az unokát és 
a nagyszülőt egyaránt. Minden generációnak megvan az 
a felelősségteljes feladata, hogy az eltérő szerepeket és a 
hozzájuk tartozó elvárásokat, hogyan tudja úgy működ-
tetni, hogy az szeretetteljes harmóniában  egyensúlyban 
példamutatóan, modellként szolgáljon minden gyermek 
és felnőtt  számára. A család élete is elér fordulópontok-
hoz, változásokhoz, sokszor megoldást, kompromisszu-
mokat kívánó helyzetekhez, de gyermekeink boldogsága 
magabiztos szemléletet, igyekezetet és sok- sok munkát 
igényel. Mint mindennek, a családért tett erőfeszítése-

inknek is megvan a gyümölcse!  Kívánok Mindenkinek, 
a családdal töltött időben sok örömteli, mélyen megélt 
pillanatot! „A legjobb örökség, amit csak egy szülő adhat 
a gyerekének az, ha minden nap eltölt vele néhány per-
cet.”(M. Grundler)

Közeledik az óvodai beiratkozás ideje! A vírushelyzet 
miatt megváltozott körülmények, sajnos ezt is a tava-
lyihoz hasonlóan átrendezték. Bővebb tájékozódásra az 
óvoda honlapján van lehetőség! 

A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adószáma:
18618736-1-07
Minden támogatást hálásan köszönünk!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária

tőségről 2021. április 16-ig.
Kérem Önöket, hogy a 2021 április 21-i beirat-
kozási időszak előtt az óvoda elérhetőségein 
jelezzék felém beiratkozási szándékukat, hogy 
az aktuális információkkal kapcsolatban tájé-
koztatást tudjak adni!
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 
gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd 
sor intézményünkben.
A gyermek felvételét követően, a felvételről írásban 
értesítjük a szülőket! 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok lis-
tája megtekinthető az óvoda honlapján. Valamint a 
beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok is az óvoda 

honlapján tölthetők le!
Ha kérdésük van a 20/ 248-8860 telefonszámon kér-
hetnek tájékoztatást.
Kívánok jó egészséget mindannyiuknak!

Tisztelettel:
 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária, óvodavezető

Tordas, 2021. 03. 16.

Tordasi Mesevár Óvoda
2463. Tordas, Szabadság út 134. 

06-22/467-502 41. mellék
tordasi.ovi@gmail.com
OM azonosító: 203255
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ÁPRILIS 23.  
A KÖNYV NAPJA
Katalán javaslatra az UNESCO 1995-ben a Könyv 
napjává nyilvánítja április 23-át.
Ezen a napon halt meg William Shakespeare 
(1564-1616) – angol drámaíró, költő, színész, és 
ezen a napon halt meg Miguel de Cervantes (1547-
1616) – spanyol regény- és drámaíró.
A Könyv napjára egy idézet Csukás István költő/
írótól:
„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda 
benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz... mert 
aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gon-
dolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját 
gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győz-
het, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez. 
Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az 
ábécét, és olvasni kell.” 

ÉSZÉPÍTŐ FEJTÖRŐ 
5X5
A második forduló kérdései:
1. A Földön melyik elem található a legnagyobb 
mennyiségben?
2. A II. vh. alatt milyen intézményben dolgozott London-
ban Agatha Christie?
3. Ki volt a „lélek festője”? – festményeit gyógyító célra is 
használják. (1955-2019)
4. Kinek a híres lova szerepel Francois Schommer festmé-
nyén? (Lova emlékére alapította meg Bukephala városát.)
5. Ki Ő? József Attila díjas magyar költő. Idézet egy 
verséből:
„Van olyan ágyunk, amelyik
Alul kihúzható,
Fiókjában, ha kinyitod,
Még egy ágy látható.
Az ágyban fekszik egy süni
Vagy épp egy kisnyuszi,
Ha kihúzod, hát csendesen!
Jobb nem is húzni ki.”

ZÖLD TORDAS
Tordas alapvetően egy rendezett 
tiszta település. Szeretünk itt élni, 
itt tartózkodni, szeretjük a falunkat, 
környezetünket. Bel és külterülete-
inken egyre több helyi és környező 
településeken élő sétálót, kirándulót, családokat, időseket, 
kutya sétáltatókat látni. Nagyon sokan sportolnak, fut-
nak, kerékpároznak útjainkon. Ezekben az emberekben 
az a közös, hogy mindenki a településünk tisztaságáért, 
rendezettségéért, élhetőségéért teszik mindezt itt nálunk. 

Sajnos vannak felelőtlen emberek, akik gondatlanul 
vagy szándékosan teszik tönkre környezetünket, szeme-
telnek, kommunális, építési hulladékukat, több esetben 
állati vágási maradványokat hordanak ki zöldterülete-
inkbe. A természet, a növények ébredése, kizöldülése 
sok szemetet eltakar, de a téli, kora tavaszi időszakban 
nagyon szembetűnő a sok szemét. Patakunk tisztasága is 
egyre romlik. A viharos időjárások következtében az öre-
gedő fák letörő ágai a medret rengeteg helyen eltömítik, 
elzárják, ott gátakat képeznek, ahol a patakba kerülő már 
eldobott szemét felgyülemlik. Műanyag flakonok, sörös-
dobozok, autógumi, építési törmelék és még sorolhatnám, 
mennyi minden gyülemlik fel a patakban. 

Tordason mindig hagyománya volt a szemétszedési 
akcióknak. Szüleink is évente egyszer-kétszer nekiálltak, 
és közösen kitakarították a települést. Szemétszedési 

akciók az elmúlt években is voltak, sajnos egyre kisebb 
lelkesedéssel, egyre kevesebb embert mozgattak meg. 

Az idei év márciusában, lelkes önkéntesek kis, de egyre 
növekvő csapata még az ébredő természet előtt elkezdte 
kitakarítani községünk bel- és külterületét és a patak 
környezetét. Az első napokban a tordasi Hangya ösvény 
útvonalának kitakarítása történt meg. Egy éve az E-ON 
által a nagyfeszültségű vezetékek alatti bokrok és fák 
kivágása során a szolgáltató a kivágott vágástéri nyese-
déket az útra halmozta. A Hangya ösvény járhatatlan 
lett. Ennek eltávolítását kezdtük el egy-két fővel, majd a 
harmadik alkalommal már 12 fő fűkaszákkal, kéziszer-
számokkal tette rendbe az ösvényt. Ez alkalommal az 
ösvény, a Gesztenyés út és a Szociális otthon környezeté-
ben lett a szemét összeszedve. 
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A csapat lelkesedését látva másnap, spontán szerve-
ződésben, a Köztársaság utat a Csillagfürt lakókerttől, a 
benzinkútig, a Kölcsey utcát és Kajászó felé az erdőszélt, 
árokpartot takarítottuk ki. Sajnos az erdőben még renge-

teg szemét van felhalmozva. A Cifra hídtól a kerékpáros 
pihenőig, a patakmeder közvetlen környezetének hulla-
dékmentesítése, és a patakban lévő szemét eltávolítása 
nagyrészt megtörtént. Több zsák műanyag palack és üveg 
lett a vízből kiemelve. Sajnos a víz mindig hoz valami újat, 
és a csökkenő vízszint miatt egyre jobban látható, hogy a 
mederben, az iszapban, mennyi hulladék van még. 

A március 20-ai szombatra össznépi sétával összekö-
tött szemétszedést szerveztünk. A járványügyi sza-
bályok betartása mellet 30-40 tordasi és 15-20 gyúrói 
vidám, pozitív gondolkodású résztvevő, családok, 
gyerkőcök mozdultak meg azzal a szándékkal, hogy 
megtisztítsák közvetlen környezetünket, életterün-
ket. Minimum 40-45 zsák szeméttel lett tehermen-
tesítve településeink környezete és a patak közvetlen 

élővilága. Találtunk egy focilabdát és 3 palackpostát 
is, ezek felbontását a későbbiekben szeretnénk meg-
osztani veletek! A tordasi önkormányzat az ügy mellé 
állt, biztosította a szemétszedéshez a zsákokat, és 
gondoskodik a tordasi részen összegyűjtött hulladék 
elszállításáról.

További terveink közt szerepel, hogy a település bel és 
külterületének egészében összegyűjtjük a szemetet, az 
illegális hulladéklerakókat, hulladékfoltokat felszámoljuk. 
A patakmeder tordasi területének tisztítása a műanyag 
hulladéktól folyamatosan zajlik, majd a nyári időben a 
patakból a benne lévő faágak, fatörzsek eltávolítása is 
sorra kerül.

Örömmel látjuk, hogy egyre többen csatlakoznak 
mozgalmunkhoz. Családok az utcákat járva, séta köz-
ben nem mennek el a szemét mellet, összeszedik azt. 
A „zöld Tordas” mozgalom mellett már a szomszédos 
településeken is vannak hasonló kezdeményezések. 
Gyúrói barátaink több akciónkhoz csatlakoznak, és a 
mi példánkból kiindulva a „zöld Martonvásár” környe-
zetvédelmi mozgalom is megalakult. Nagyon pozitív 
irányvonal indult el, ezzel példát mutatva gyermekeink-
nek, hisz a környezettudatos nevelés nagyon fontos a 
mai világban. Célunk nem csak a jelennek, hanem a jövő 
nemzedékeinek is megőrizni környezetünket annak 
minden szépségével együtt.

Ha ötleted van a témával kapcsolatban, segítenéd mun-
kánkat vagy tudsz olyan területről, ami megtisztításra 
szorul, keress minket a „zöld Tordas” facebook csopor-
tunkban vagy személyesen!

 � Gaál Tamás és a szervező csapat 
„zöld Tordas”

ilyen volt

ilyen lett
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A FALU FŐUTCÁJA
(és ami gondolat még ezzel  
kapcsolatban felmerül)

A község lakossága a török dúlás utáni újratelepítése 
során új falut alakított ki. Az ősi település a jelenlegi 
temető fölötti domboldalban és domb gerincen épült, 
azonban az idők során teljesen elpusztult. Az ősi temp-
lom köveit használták a tordasi evangélikus templom 
építése során, a kövek még láthatók az evangélikus 
templom kőkerítésében is.

A Fő utcát, ahogy sokáig nevezték a tordasiak, a mai 
Sajnovics tér és a polgármesteri hivatal közötti területet, 
hogy, hogy nem szélesre tervezték. Az utca szerkezetét, 
tájolását, szélességét meghatározta az evangélikus temp-
lom, az evangélikus iskola, a mai tornaterem helyén épült 
kocsma és a Hangya sarkon épült bolt. A mai Szabadság 
út a Hangya épülettől Martonvásár felé szintén széles, de 
nem annyira, mint a Fő utca.

A házak vonala merőlegesen az utcára nézett, némi elő-
kert biztosításával. 

Ezen az 1942-ben készült képen is látszik a széles, tágas 
főutca, az újonnan telepített diófákkal.

A falut betelepítő emberek elgondolása, majd szépér-
zéke, mindig meghatározta a település rendjét, tiszta-
ságát. Igaz, hogy a kacsák, libák lejártak a patakhoz, a 
tűzoltóvíz tárolóhoz, a disznók eljártak a falu legelőjére, 
de az utca tisztántartása mindig fontos feladat volt. A 
templomi istentiszteletek előtt a járdát mindig lesöpör-
ték, a hulladékot, állati trágyát eltakarították. Ez egy 
szokásjogon alapuló cselekedetsor volt. Nem kellett 
senkit erre felszólítani, tette a dolgát, mint tette saját 
gazdaságában is. Gondoskodtak az utcai fákról, az utcai 
közkutak környékének tisztántartásáról. 

A Hangya Szövetkezet fejlesztései előtt ebben éppen 
lejtmenetben volt a falu, mert mint ahogy a Tordas, 
Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu című könyvé-
ben írja Dr. Wünscher Frigyes: „Az épületek előtt kis 

kert húzódik meg, rendszerint 2-4 lépés széles, 6-10 lépés 
hosszú. Ezek az előkertek rendezetlenek, a legtöbb helyen 
gondozatlanok. Elporosodott gyomnövény, csenevész fa kép-
viselte a növényi életet… Amilyen munkás és takarékos éle-
tet éltek, annyira figyelmen kívül hagyták a külsőségeket.” A 
Hangyaszövetkezeti mozgalom, a Hangya eszmeisége 
nagyot változtatott a falu lakóinak életében. Járdaépí-
tésekkel, fásításokkal, utcai kerítések építésével, régi 
omladozó épületek lebontásával, új középületek építé-
sével, szobrok elhelyezésével egy szép és élhető telepü-
lést alakítottak ki.

A széles Fő utca a falu első parkosított területe lett, 
amely a közművesítések elvégzése után elnyerte mai 
formáját. Virágok, több száz rózsatő, meggyfák, kiépí-
tett kocsibejárók, buszvárók és a füvesítés a falu egyik 
szép pontját mutatta.

Mi ma valamennyien e megteremtett környezet-
ben élhetünk, élvezve annak szépségét. Igaz, hogy a 
hangyai eszmék tovább éltek a tordasiakban, és folya-
matosan ügyeltek a közterület rendjére, tisztaságára, 
rendezettségére. Fásításokkal, újabb járdák építésével, 
utak építésével, a közút korszerűsítésével, a főtér kiala-
kításával, a település teljes közművesítésével stb. kiala-
kulhatott a mai Tordas.

Sokan költöztek ide a faluba, nagyon sok embernek és 
fiatalnak tetszett meg az itt kialakult településszerkezet, 
a légkör, a komfort. Mindez természetesen tovább fej-
leszthető és a falu vezetői tovább is vitték és viszik előde-
ink gondolatait, szorgalmát és faluféltését.

Itt azonban meg kell állni egy szó erejéig: Mára a Tor-
dason élő emberek nagy része „bevándorolt”, jó magam 
is az vagyok. Az őslakosok leszármazottjai közül már 
nagyon kevesen élnek itt. Éppen ezért szükséges felhívni 
az ideköltözők, ideköltözöttek figyelmét: Ők jöttek, mi 
jöttünk ide, ezért elsősorban nekünk kell a faluközösség 
szokásait átvenni (nem megváltoztatva), tovább vinni. 
Be kell tartani az alapvető szabályokat, meg kell védeni 
a hagyományozók szellemiségét, meg kell ismerni a falu 
múltját, mert anélkül nem épülhet az újabb Tordas.

Mire is gondolok, de csak igazán néhány dolog, mert 
oldalakon át lehetne sorolni:

 � az egyre nagyobb számban lévő gépjárművek tárolása 
már nem a saját udvarban, garázsban történik, hanem 
a parkosított területen úgy, hogy ha a kocsibejárón 
nem fér el, akkor beállnak a füvesített parkosított 
területre, a fő közlekedési úton pedig már az árokba. 
(Tordas nem olyan település, ahol az egyre nagyobb 
számú magán és céges autók tárolása a közterületen 
történik. Arra nem az utca, főleg nem a parkosított te-
rület való. 

 � nagyon sok gépjármű tulajdonos nem szereti a tola-
tást, inkább egyik kocsibejárón bemegy, a másikon 
meg kimegy, taposva, vagy kitaposva a gondozott 
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TORDASI  
POLGÁRŐRSÉG 
HÍREI

Tisztelt Lakosság!
Nyugodt településünkön a közelmúltban több ízben is 
besurranó tolvajokra, bűnözőkre utaló tevekénységet 
tapasztaltunk! Ez a korábbi években Tordason nem volt 
jellemző. Megkérjük a lakosságot, fokozottan figyeljen a 
gyanús jelekre, és észlelés esetén értesítse POLGÁRŐR-
SÉGÜNKET, konkrét bűncselekmény esetén, hívják a 
112-es telefonszámot!

Tűzoltók munkájának segítése
Március 3-án este 19 órakor az Öreghegyről jelzést kap-
tunk, hogy a telefonáló szomszédjában több tűzfészek 
van a parlagon levő földön, ezekben nagyobb farönkök 
is égnek/parázslanak. Hívtuk a Martonvásári Önkéntes 
Tűzoltókat, akik azonnal a segítségünkre indultak. A 
polgárőrségünk helyszínre vezette a tűzoltó csapatot és 
megvártuk, amíg sikeresen eloltják a tüzet!

Covid-19 elleni védekezés
Az elmúlt hónapban több alkalommal is segítettük, szál-
lítottuk idős és mozgásában korlátozott falubelijeinket 
oltásra az orvosi rendelőig. Mindezt tesszük juttatás és 
ellenszolgáltatás nélkül!

Ha segíteni szeretnéd a munkánkat, akkor pénzado-
mánnyal KIZÁRÓLAG az egyesület elnökét, ANDORFY 
OTTÓT keressétek!

Kérjük, támogasd az egyesüle-
tünket az adód 1%-ával! 
TORDASI POLGÁRŐRSÉG 
Adószámunk: 19097439-1-07 
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008

Továbbra is várjuk  
a szolgálatra jelentkezőket! 

“Adj egy nappalt vagy éjszakát a biztonságért!” Toborzás-
sal kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújtanak tájé-
koztatást az alábbi elérhetőségeken:
Lászlóné Szabó Julianna +36 30 432 1750
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556

Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy mindig járjunk nyi-
tott szemmel, legyünk óvatosabbak, bizalmatlanabbak! 
Ne parkoljunk az utcán, ezzel lehetőséget hagyva a meg-
bújásra! Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket!
Tordasi Polgárőrség: 06-30/630-87-77
Körzeti megbízott: 06-20/969-59-63
Általános segélyhívó: 112

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége 

területet. Hm…
 � gépjárművek utcán való tárolása az önkormányzat 
rendeletében szabályozott és tiltott, ennek ellenére 
százával tárolják az autókat az utcákon (nem a kiépí-
tett parkolókra gondolok)

 � a közterületre kihelyezett eszközök védelme
 � a közösség alkotta szabályok betartása.
 � KÖSZÖNÉS!

Mi, akik ide költöztünk, tudtuk hova jövünk. Ha 
akkor tetszett, tetsszen ma is. Nem a múlt megvál-
toztatására kellene törekedni, hanem arra építve kell 
a minőségi javulást megteremteni. Bennem még él a 
15-20 évvel ezelőtti vidám, nyüzsgő Tordas képe. Bízom 
abban, hogy a mai bezárkózott Tordas hamarosan újra 
egy nyílt, vidám település lesz!

 � Márki Ferenc
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JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
A húsvét ünnepe a niceai zsinat óta (325.) vált mozgó 
ünneppé. E szerint a húsvét ideje a március 21-et (tavaszi 
napéjegyenlőség napja) követő első holdtölte utáni vasár-
nap és hétfő. Így legkorábban március 22-re, legkésőbb 
pedig április 25-re eshet. 

Húsvétvasárnap tehát megkezdődött az ünnep, a böjt-
idő és a zárkózottság vége. Kezdetét vették a mulatságok, 
a jóízű falatozások, a családi látogatások. Feldíszítették 
a házat, a húsvéti asztalt; délelőtt többnyire tojást főz-
tek, majd azokat színezték, hímezték. Az ünnepi menü 
leggyakrabban főtt füstölt disznósonka vagy báránysült, 
füstölt kolbász, torma, retek, keménytojás volt; s hozzá 
kenyér vagy sós kalács, újbor, pálinka. Vendégkínálónak 
pogácsát, béleseket és réteseket sütöttek. Délután a gaz-
dák a határt járták, komákkal iszogattak; az asszonyok 
pedig a másnapi locsolkodásra készültek. Húsvéthétfő 
napja igen változatos, hagyományokban bővelkedő volt. 
Reggel kezdődött a locsolkodás, a bandákba verődött 
legények járták a lányos házakat. A lányokat kihívták, 
vagy ha kellett, erővel vitték a kúthoz, ahol vödörnyi 
vízzel leöntötték őket. Ehhez persze babona is kapcso-
lódott: nehogy keléses legyen. A lányok bár igyekeztek 
elbújni a locsolás elől, aki viszont e nélkül maradt, rá 
úgy tekintettek, hogy még nem nőtt fel eléggé, túl félénk 
így feleségnek sem lenne alkalmas. A locsolásért cserébe 
a lányok hímes tojást adtak, többfelé pedig szalagozott 
barka ágat. 

A locsolkodás, tojásfestés hagyománya – ha nem is 
egészen ebben a formájában – még ma is élő hagyomány. 

Tordason emellett a sibálás szokása is fellelhető néhány 
családban a mai napig. A különösen erre a területre jel-
lemző hagyomány alapján a locsoláskor a fiúk, férfiak 
sibájukat is magukkal viszik. E fonott „korbáccsal” gyen-
géden megcsapkodják a lányokat, akik viszonzásul színes 
szalagot kötnek a siba végére. E hagyományról és a tor-
dasi húsvétokról részletesen a Húsvéti népszokás Tordason 
című cikkben olvashatnak. 

Visszatérve a locsolkodásra, érdekes tény, hogy régen ez 
is egyfajta legény-leány ismerkedő szokás volt. A legények 
sokszor csak ahhoz a házhoz mentek el locsolni, ahol a 
leányok már előzőleg tudtára adták nekik, szívesen vár-
ják. Szabály volt, hogy testvért, asszonyt nem szabadott 
meglocsolni, csak az eladósorú lányokat, akik feleségként 
már szóba jöhettek. A XX. század elején terjedt el az a 
szokás, hogy rokonlányokat is meglocsoljanak a férfiak, 
illetve, hogy nem csak a fiatal legények jártak a lányos 
házakhoz. Locsolkodás után a legények rendszerint 
összegyűltek, kitárgyalták a lányokat, tapasztalataikat, 
megették az összegyűjtött tojásokat, süteményeket. 

Húsvétkedden egykor az előző nap meglocsolt lányok 
maguk „öntözték meg” a legényeket. Vödörrel kiálltak 
a faluból kivezető utakra, és a földekre igyekvő legé-
nyeket körbefogva alaposan eláztatták őket. Hasonló-
képpen a sibálásnak is megvolt a leány-változata. E nap 
volt a három húsvéti bál utolsó napja. Száraz szerdán 
főleg a húsvéti ünnep utáni takarítást végezték, a többi 
munka általában tiltott volt. Nem illett szeszes italt sem 
fogyasztani. Az ünnep utáni első vasárnapon, fehérva-
sárnap a komasági kapcsolatok megkötésére szolgált. A 
legények és leányok komákat (fogadott testvért) válasz-
tottak barátaik közül. Egymásnak komatálat, kosarat 
küldtek, tele süteménnyel, gyümölccsel, virággal. Szokás 
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volt ekkor koma-szülőket (keresztszülőket) is választani 
az újszülött gyermekek mellé. Mindig rokonságon kívül-
ről, hogy ne legyenek érdekeltek rokoni belviszályokban; 
az ő dolguk volt a gyermeket felnevelni, szülőt ért baj 
esetén. Ezeket a komaságokat általában húsvét utáni 
második hétfőn, fehérhétfőn „szentesítették” is, vagy 
a régieket újra megerősítették. Köszöntötték egymást, a 
férfiak betértek a kocsmákba, együtt ittak és néhol foga-
dalmat is tettek.

ÁPRILIS – Szent György hava
Amikor a fák már virágba borultak, a télen szőtt vász-

nakat kimosták és az erős napon szárítva fehérítették. A 
barmokkal óvatosabban bántak, mert a bőrük ilyenkor 
érzékenyebb. A vénebb ludak tollát pedig a hó vége felé 
már tépkedhették.

Április 1-jét régen is babonás napnak és dologtiltónak 
tartották. Egyben pedig a bolondozás napja is volt, akit 
sikerült becsapni, így csúfolták: „április bolondja, május 
szamara”. 2-án kimosták a télen szőtt és hímzett kelmé-
ket, amiket a kerítésre terítettek száradni, így mutatva a 
falunak, hogy miket készítettek a télen. Április 3-5. dol-
gos napok voltak. Igyekeztek befejezni a szőlőmetszést; 
tisztogatták az utakat; árkokat, javítgatták a szekereket, 
istállókat; idény jellegű munkákat végeztek. 6-a némely 
vidéken tisztító nap volt, az udvart takarították, lepedő-
ket, abroszokat mostak. Április 7-8-át főként a vetemé-
nyesek gondozására, új ágyások készítésére, palántához 
való magok meleg helyen való elvetésére fordították. A 
másnapot Magvető Boldogasszony napjának tartották, 
a hiedelem szerint ekkor tekinti meg a gabonavetéseket. 
Szokás volt ekkor a pangó víz elvezetésével is foglalkozni. 

Folyamatosan folytak a veteményezések, a növénygon-
dozás. Április 12-ét az indás növények ideális vetési 
idejének vélték. Régi kalendáriumok szerint 14-étől zöl-
dül igazán a táj; 15-én pedig a Tűz Ura körbejárja a kör-
nyéket, hogy felmelegítse a földet, növekedésre késztesse 

a veteményeket, a legelő füveit. Április legtöbb napján a 
szokásos napi és idény jellegű munka folyt, tájegységen-
ként változóan, hogy épp melyik napot tartották legal-
kalmasabbnak az adott növények vetésére, takarításra, 
vagy éppen szerszámok-, járművek-, épületek javítására. 
Az emberek tehát a legtöbb időt már a szabadban, kerti- 
és ház körüli munkákkal töltötték.

Április 23-án a csordás körbejárta a falut, hogy a 
másnapi állatkihajtásban megegyezzen a gazdákkal. 
Aki rábízta állatait, attól szalonnát, tojást kapott, vagy 
borral kínálták. Április 24-e, Szent György napja sok 
helyen a tavasz első napjának számított, valamint jeles 
pásztorünnepnek. Ekkor került sor ugyanis az állatok 
kihajtására, legeltetés megkezdésére. A néphit szerint 
az e napon gyűjtött gyógyfüvek különleges erővel gyó-
gyítanak embert és állatot. Ekkor gyűjtötték a sebgyó-
gyító árnikalevelet, a vértisztító gyermekláncfüvet és 
ibolyaleveleket, a tüdőtisztító kankalint, az étvágyjavító 
repkényfüvet, a máj- és epebántalmak ellen használt 
vérehulló fecskefüvet.

Április utolsó napjai az idénymunkák végzésével tel-
tek. Közülük 30-a volt jellegzetes, amikor a májusfa-ál-
lítás zajlott. Napnyugtakor a legények élő kisfát vittek 
a kedvesük udvarába, ahol azt felállították. Tetőgeren-
dára, kútgémre vagy kapufára erősítették, hogy messzire 
ellátszódjék. Néhol pedig színes szalagokat aggattak az 
ágakra, vagy máshol azt már a leányok díszítették. A 
hozzá kapcsolódó egyéb szokások falvanként változtak. 
Néhol mindez titokban zajlott, vagy a legények bandában 
állították a fát; máshol (ahogyan ma is) csak egy közös-
ségi fát állítottak a falu közepére. 

 � Milichovszky Emőke

Forrás: Remete Farkas László: Állandó, mindennapos 
kalendárium, Budapest, 2018.

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁS 
TORDASON
Tordason a húsvéti ünnepek keretein belül rendezik 
minden évben a Búcsút. Ez a színes kirakodóvásár régen 
és most is alkalmat nyújtott a lakók közös időtöltésére, 
egyben seregszemle is ahol mindenki megjelenik. Ilyen-
kor még a Tordasról elszármazottak is haza látogatnak. 

Nemrégiben egy érdekes helyi szokással is bővült, 
ami nem kis derültséget váltott ki a résztvevőkből. 
Ez az új keletű szokás a „csattogóslepke toló verseny”. 
Egy szólásból létrejött versengés során felnőtt, meglett 
férfiak tolják ezt a klasszikus gyermekjátékot, aminek 
beszerzését a búcsún résztvevő árusok biztosítják. 
Nem csak a gyorsaság dönt a győztest illetően, de az 

avatott zsűri figyeli a lepke pontos csattogását is! Így a 
legszebben kivitelezett lepketolást végrehajtó verseny-
zőjé lehet a dicsőség.

Húsvét vasárnapján a búcsúban fellelkesült emberek, 
fiatalok, este locsolóbál részesei lehettek. Hajnalig tartó 
zenés, táncos mulatság, ahonnan a kitartóbb legények – 
egy átmulatott éjszakával a hátuk mögött – indulhattak 
locsolkodni.

A Közép-Dunántúli megyék szlovák telepítésű fal-
vai közül nálunk (meg a szintén szlovák betelepítésű 
Pázmándon is) még ma is élő népszokás a húsvéti kor-
bácsolás – sibálás. Húsvét hétfőjén a legények locsol-
kodni indulnak, de nem csak a kölnis üvegüket és 
locsolóversikéiket viszik magukkal a lányos házhoz, 
hanem a sajátos technikával, 8 vagy 10 szál fűzfavesz-
szőből font sibáikat, melyekkel meglegyintik a meg-
locsolt lány, asszony hátsó fertályát. 
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HALÁLNAK HALÁLA 
Az emberiség történetének csúcspontját, el nem képzel-
hető, ki nem található eseményét ünnepeljük, erre emlé-
kezünk ebben a hónapban. A mi Urunk Jézus Krisztus 
megaláztatásának, szenvedésének, halálának és dicsősé-
ges föltámadásának szent eseményét, a húsvétot. 

A „Názáreti Jézus esete” (Lk 24,19) ugyanis azt a tör-
ténelmi pillanatot jelenti, amikor Isten, mivel megteste-
sült, részese lett a mi emberi sorsunknak, és így testben 
szenvedett. A tanítványok – és nem csak a Tizenkettő, 
hanem többszáz fő – együtt jártak-keltek Jézussal, együtt 
ettek-ittak vele, hallgatták és látták Őt. Nem elképzelték, 
hogy Ő Isten Fia, nem kitalálták róla az istenséget, hanem 
megtapasztalták, ugyanis a Názáreti Jézus a „Föltámadá-
sában Isten hatalmas Fiának bizonyult” (Róm 1,4).

A mi korunk civilizációja hajlamos elkenni és össze-
mosni a dolgokat. Féligazságokat hajtogatunk, amik rosz-
szabbak a hazugságnál. Húsvétnak azért van számtalan 
jelentése, szimbolikája, mert megtörtént eseményeket 
idéz föl, ezért jelenthet valamit. Innen nézve, a keresz-

ténység szempontjából, az egész emberi történelem „elő-
hang” és „utóhang”, előkészület és megértése mindannak, 
ami megtörtént. 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mindazt elismerni, 
ami a Názáreti Jézussal történt, nem hit kérdése, az csak 
a tények tudomásulvétele. A Föltámadás azonban nem 
evilág keretei között történt, hanem a „másvilághoz” 
tartozik. Ezt tapasztalták meg az apostolok, amikor a 
Föltámadott megjelent nekik és együtt evett-ivott velük. 
Átélték, pünkösdkor megértették és ezután annyira hit-
tek, bíztak benne, hogy az életüket is odaadták azért a 
meggyőződésükért, hogy bár a Názáreti Jézust megölték, 
Ő mégis él. 

Az húsvét szent titka, hogy Jézus „legyőzte halállal a 
Halált és a sírban lévőknek Életet ajándékozott” (gr. kat. 
ének).

A Halálnak halálát ünnepeljük, ami szabaddá tesz 
minket a haláltól, járványtól, betegségtől való félelemtől. 
Áldott, fölszabadult húsvétot mindegyikőnknek!

Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt! 

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A sibák elkészítésének titkát manapság már csak az 
idősebb férfiak ismerik. Ez a szokás is a húsvéthoz kötődő 
termékenységi és megtisztulási varázslatok egyike, így a 
suhintásokat egy mondóka – varázsige – ütemére végzik 
el. Ennek sok változata él a környező településeken. A 
Tordason használatos rigmus:
Keléses ne légy! / Bolhásos ne légy! / Esztendőre még 
frissebb légy!
A locsolást hímes tojással, a sibálást pedig a siba végére 
kötött színes szalagokkal honorálják, az így elhervadni 
nem hagyott hölgyek.

 � Márki Ferenc

Ha valaki ismer (főként) Tordashoz, vagy a 
megyéhez köthető történetet, népszokást, a 
következő hónapokat illetően, akkor azt várjuk a  
kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a Községhá-
zára. Köszönjük!

Húsvéti sibálás (pihenő) 1943.
Felső sor balról: Pintér Pál, Pintér Gábor
Ülnek: Pintér Károly, Halenár Károly (középen ismeretlen)

a siba (Tordasi Tájház gyűjteménye)
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HA MEGHAL,  
SOKSZOROS  
TERMÉST HOZ
Jézus mondta: „Bizony, bizony mondom néktek: ha a 
búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24) 
A keresztyén közösség legősibb, egyben legnagyobb 
ünnepét, a húsvétot a halál és az élet kettőssége hatja 
át. Nagypénteken a bűnökért kínhalált szenvedő, meg-
feszített Isten Fiára nézünk, húsvét napján pedig a halált 
legyőző, dicsőségesen feltámadó Úr áll előttünk. 
Az egyik oldalon ott a veszteség, mely belőlünk fakad. 
Ma is milyen félelmetesen körülvesz; amikor látjuk a 
hírekben a járvány terjedéséről szóló beszámolókat, hall-
juk ismerőseink történetét, akik átestek rajta, még rosz-
szabb esetben a saját bőrünkön tapasztaljuk meg ennek 

pusztító erejét. Megmutatkozik benne tehetetlenségünk, 
ahogy minden más esetben is, amikor a halállal kerülünk 
szembe. Félelem, bénultság, gyász, elkeseredés sorakoz-
nak szívünkben ezt az oldalt nézve.
A másik oldalon ott látjuk az élet győzelmét, melyért 
mi magunk ugyan nem sokat tudunk tenni, de mégis 
Isten megajándékoz bennünket is ezzel, hogy részeseivé 
legyünk a tőle érkező áldásoknak. Látjuk, hogy mindaz, 
ami bennünket fogva tarthat, Isten jelenlétére meghátrál. 
A Szabadító Isten munkálkodik: Jézus halálában és feltá-
madásában elnyerjük azt, amit magunktól soha el nem 
érnénk: Isten bocsánatát. Így szabadul a szív és szabadul 
a lélek a sátáni elnyomás alól.
Jézus akkor mondja el ezt a példabeszédet, amikor a meg-
váltás eseményére készül. Saját magáról beszél: a saját 
haláláról és annak következményéről. Az ő személyében 
a halál és az élet új értelmet nyer. Jézus halála sokszoros 
termést hoz: a halálból való szabadulás lehetőségét mind-
annyiunk számára, igazi életet, melyben nincs semmi 
veszteség.

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Ünnepi alkalmaink
- a járványügyi intézkedések függvényében

Elérhetőségek

Virágvasárnap 10 óra – Istentisztelet
Nagycsütörtök 18 óra – Úrvacsorás istentisztelet
Nagypéntek 10 óra – Passiós istentisztelet
Húsvét napjain 10 óra – Ünnepi istentiszteletek
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HÚSVÉT 
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül...” - 1Kor. 15, 20.
Péter, mielőtt elhívta őt Jézus tanítványának, egy sikerte-
len halászaton volt túl. Hiába fáradtak egész éjjel, üresek 
maradtak a hálóik. Ámde Jézus jelenlétében, szavára újra 
kievezett, és soha nem látott bőségben teltek meg a hálók, 
és soha át nem élt bűnvalló, felszabadító őszinteséggel 
tekinthetett önmagára.

Péter, miután Jézust háromszor megtagadta, három 
évnyi tanítványságát láthatta úgy, hogy hiábavaló idő-
szak volt. Jézus elítélve a kereszten. Ő pedig a hűtlenek, 
állhatatlanok, mindenáron önmagukat mentegetők 
dicstelen táborába állt be. Ő, akinek a neve „kőszikla”. 
Ámde húsvét napján átélte, hogy az élő Jézus jelenlété-
ben, szavára helyére kerülnek élete dolgai.  A bukásból 
felemeltetés lett, és kis idő múlva tőle addig soha nem 
hallott tisztasággal és mélységgel hangzott fel az apostol 
igehirdetése.

„Ámde Krisztus feltámadt...” – Életünk oly sok dolgá-
ban, a testi-lelki gyógyulásra, szabadulásra várva csodát 
remélünk és élhetünk meg mi is. Ezzel a hittel, örömhír-
rel ajándékozzon és erősítsen meg Urunk az elkövetkező 
feltámadásünnepen!

 � Süller Zsolt

ADOMÁNYGYŰJTÉS
Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, amikor 
éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és 
nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatá-
sára. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. 
(Ám 8,11.12b)

Hála az Úrnak, hogy hallhatjuk az Ő igéjét közössé-
geinkben! Gyülekezetünk felújítja a helyiségeket, ahol 
szól az ige Istentiszteleteken, egyéb rendszeres alkal-
mainkon és máskor is, amikor ketten, vagy hárman 
összegyűlünk. Sok emlék, beszélgetés, esemény, ünnep 
köt ezekhez az épületekhez minket és őszintén hisszük, 
hogy egyre több ember lesz részese ezeknek a jövőben 
is. Hálásak vagyunk, mert az adományok egyre gyűl-
nek a felújításra, március elejéig 695 000 Ft érkezett. 

Hívogatunk továbbra is Titeket, kedves Torda-
siak, Gyúróiak, Martonvásáriak az adakozásra és a 
találkozásokra!

 � Fodor-Adorjáni Szabolcs

Szeretettel várjuk ősztől az új elsős gyerme-
keket iskolai hittancsoportunkba. 

Az iskolai beiratkozáskor van lehetősége a szülőknek 
hittancsoportot megjelölni. Az evangélikus hitoktatásról a 
https://hitoktatas2.lutheran.hu/ címen találhatnak részletes 
információkat vagy Süller Zsolt lelkésztől (06203561686, 
suller.zsolt@evangelikus.hu).

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A járványhelyzet miatt istentiszteleteink a követke-
zők szerint alakulnak:
Tordason a 11 órakor kezdődő alkalmat a templo-
mudvaron tartjuk. 
Gyúrón 9:30-kor kezdődik az istentisztelet a 
templomban.
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

Gyülekezetünk blogja: 
www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu 
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia nyílászáróinak cseréjére utalás-
sal szeretne hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban 
mindenképpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

SZÁLLJ FEL  
A JÓ VONATRA! 
Bizony, előfordult már a családunkban, hogy a Déli 
pályaudvaron felszálltunk a hazafelé tartó vonatra, de 
valami furcsát tapasztaltunk. Nem a megfelelő állomá-
sokat sorolta fel a hangosbemondó, vagy éppen a battai 
kémények kerültek túl közel hozzánk. Újratervezés 
következett.

A teremtett ember számára az igazi haza a menny-
ország. Próbálhatod tagadni, de a lelked mélyén sejted, 
hogy igazam van, ugye?

Milyen sokáig hadakoztam én is ez ellen a tény ellen! 
Ateistaként, félig keresztyén, félig kocsmázós nagyszülői 
háttérrel ide-oda csapódtam, sehol nem találva a helyem. 
Utáltam az alkoholt, a cigit, nem szerettem a bulikat. Az 
imaházban meg untam a prédikációkat. Vasárnap inkább 
a tévét választottam.

De Isten nem mond le rólunk. Többször bejelentke-
zik az életünkbe. Senkit nem hagy az út szélén. (Mielőtt 
túlgondolnád az előző mondatom, biztosíthatlak, az 
árokba sem lök senkit.)

 � Legelső élményem Istennel úgy 8-9 évesen lehetett. 
Elegem volt, hogy szerettem volna jót tenni, de sokszor 
balul sültek el a dolgok. A szófogadatlanság következ-
ménye fájdalmas, mint tudjuk. Egyszer Mamámmal 
együtt imádkoztam Jézushoz bocsánatáért. Nem volt 
sokáig tartó a változás. Nem éreztem igazán a segítsé-
gét. Később csak kitalált lénynek hittem.

 � Középiskolás koromban a hiúságomra hatott Isten. Su-
liból kilépve 2 nő szólított meg, kérdezték, ismerem-e a 
Bibliát? Rengeteg történetet olvastam belőle régebben, 
de olyan részeket idéztek, amiről nem is hallottam. 
Nem tudtam érvelni ellenük, felsültem.

 � Mikor férjhez mentem, esküvőnkre egy új fordítású, 
könnyebben olvasható Bibliát kaptunk. Örültem neki, 
de inkább a polcon tartottam, mint a kezemben.

 � Majd egyik hívő nagynéném temetésén kénytelen vol-
tam elgondolkodni a halálról. Ennyi csak az ember éle-
te? Unokatesóm az anyukája és a kisbabája elvesztése 
utáni fájdalmai ellenére lelkesen, nagy szeretettel be-
szélt Istenről. Mint akik tényleg ismerik őt, aki meg-
vigasztalja őket.

 � Pár hónappal később sor került egy keresztyén eskü-
vőre. Akkor már nagyon vágytam tudni az igazat: 
létezik-e Isten vagy sem?! Az esküvőn az özvegyen 
maradt lelkipásztor nagybátyám beszélgetett velem az 
ő megtapasztalásairól Istennel kapcsolatban.

Jól emlékszem, hogy másnap hazafelé utazva az autóban 
megadtam magam Istennek. Elhiszem, hogy vagy! - kiál-

tottam hozzá magamban. Mintha mázsás kő szakadt 
volna le rólam, annyira megkönnyebbültem! Folytak a 
könnyeim. Véget ért a vergődésem. Az első nehéz lépésen 
túljutottam.

Elkezdtem újra olvasni a Bibliát. Isten szava élővé vált! 
Megfogott a szeretete. Felismertem, hogy a bűneim elvá-
lasztanak tőle. Szabadulást akkor találhatok, ha beis-
merem bűneimet. A legnagyobbtól, az istentagadástól 
már megszabadultam, de akadt még bőven. Elfogadtam, 
hogy az ő fia, Jézus Krisztus helyettem már megkapta a 
bűneim miatt járó büntetést. (Róm. 5; 7-8 “Hiszen még 
az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán 
még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta 
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meg-
halt értünk, amikor bűnösök voltunk.”)  Igaz lehetek, így 
pedig már a mennyország teljes jogú állampolgára is.

Kerestem egy közösséget, ahol befogadtak, tanítot-
tak, szerettek. 1 évre rá kértem a tagfelvételemet, ahol 
elmondtam Istennel való találkozásomat, majd bemerít-
keztem. Immár 33 éve.

Nem elég Isten létezésében hinni, hanem engedelmes-
kedni is kell neki. Akit szeretünk, annak bármit meg-
teszünk. 12 év után férjem is a jobbik utat választotta. 
Az emberek közül igazán ő tudja hitelesen megmondani, 
Isten mennyire tudta átformálni életemet.

Sok faragni való van még rajtam, de hiszem, aki elkezdte 
bennem a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. 
Vágyom már meglátni Megváltómat, vágyom elköltözni 
a mennyei hazába, mert az mindennél jobb! Örülök, 
hogy a mennybe tartó vonaton vagyok.

Gyere, te is szállj fel erre a vonatra!
 � KM
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TORDASI  
TERMELŐI PIAC

ÁPRILIS 3.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 

A SAJNOVICS TÉRI 
PARKOLÓBAN

Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!

+36 70 370 5283
HIRDETÉS - TINTAPATRON

HP nyomtatóhoz, 56XL fekete, kompatibilis tintapatron ELADÓ. (Lejárata 2022. január 1.) Érdi Tonerházban 
üzleti ára 3705 Ft. A hírdető 2500 Ft-ért kínálja megvételre. Érdeklődni Lőrincz, Gyúró 06-20-471-6360

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánsze-
mélyeknek: 30 szóig 
ingyenes, a további szavak 
50 Ft/szó.
Nem tordasi magánsze-
mélyeknek: 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 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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HIRDETÉS - MARHATRÁGYA

Érett marhatrágya kiszállítással rendelhető. 
Érdeklődni: 06-20/402-0488

HIRDETÉS - ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Automata öntözőrendszerek, szivattyúk 
telepítése! Kérje INGYENES Felmérésünket 
Öntözőrendszer telepítésére és kivitelezésére!
Kiss Balázs: +36-30/863-25-08
Márkus Pál: +36-30/727-69-10

TALÁLD KI, 
HOL VAN! 

Találd ki, Tordas mely részén 
készült a fotó! 

A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktu-
ális 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:  
PETŐFI-SZOBOR
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A Fejér megyei Tanács VB kérte, 
hogy Tordason engedélyezzék egy 
Petőfi Sándort ábrázoló mellszobor 
felállítását. Az 1959-es helyszíni 
szemle után egy 2-2,20 méter magas 
ülőszobrot kívántak elhelyezni, 
ám ezt később elvetették. Végül a 
mellszobrot Tar István szobrász 
készítette el; 1961-ben került sor 
az avatásra a művelődési ház előtti 
helyén. 2003-ban helyi védelem alá 
került. 2014-ben pedig a Sajnovics 
parkba került áthelyezésre. 

Forrás: Tordasi Kisbíró,  
XXIV. évfolyam 10. szám, 5-6. old.



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 15-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)

06 80/620-622,  06 20/521-6604,  06 20/520-3797

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527, 06 20/390-1505

VÉDŐNŐ

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637,  06 30/444-5779 (sürgős esetben)

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019,  06 22/569-146

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 30/542-0381

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 20/245-0326

KONYHA (ÉLELMEZÉSVEZETŐ)

06 20/248-2409

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

NKM/E.ON GÁZ

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

KORMÁNYABLAK

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

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

ZÖLD
Ápr. 2. P

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

SZELEKTÍV

Ápr. 15. Cs
Ápr. 29. Cs

ÜVEG

Ápr. 14. Sze

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs   14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sze 8-12
Cs  8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

H, Cs  8-14
K, Sz  13-19


