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T KEDVES TORDASIAK!
A képviselőtestület február elején 255 millió Ft-os főösz-

szeggel elfogadta az idei évi költségvetést. Óvodánk tovább-
ra is a Kistérség, iskolánk pedig a KLIK fenntartásában van. 
Az elfogadott terv nem tartalmazza a tervezett pályázata-
ink költségeit, viszont számolunk a tavaly évvégén sport-
fejlesztési programunkra kapott 10 millió forinttal. Ezt a 
sportpálya őszi-téli használatának segítésére, egy 40x20 
m-es műfüves pálya TAO-s pályázati megvalósításának 
önrészére kaptuk. Továbbra is egyensúlyban tartottuk a 
bevételeket és kiadásokat, vagyis idén sem tervezünk töb-
bet költeni, mint amennyi bevételünk lesz. A kiadásaink a 
működéseken kívül tartalmaznak kisebb beruházásokat és 
olyanokat is, amelyeket a külön kezelt tartalékunkból kívá-
nunk megvalósítani. Ezek: az elkerülő vízvezeték megépíté-
se, villámvédelem kiépítése az iskolára, játszótereink felújí-
tása, parkolóink szegélyezése, kövezése, járdáink felújítása, 
szélesítése (különös tekintettel a régi iskola-óvoda melletti 
és a Hangya sori emelkedő járdáira), ravatalozó előtető épí-
tése, 6 személyes, platós kisteherautó beszerzése. Ezen felül 
terveztük a sporttelep körbekerítésére és a nagypálya öntö-
zőrendszerének kiépítésére elnyert TAO-s támogatás önré-

szének biztosítását is. Továbbra is nagy gondot fordítunk 
Önökkel együtt a közterületeink rendben tartására, mely 
méltán vívja ki a településre érkezők folyamatos elismerését.

A testület döntése alapján idén elkezdődik a korábbi rende-
zési tervek felülvizsgálata. Első lépésben a Településfejlesz-
tési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
készítjük el. Ezeket a lakosság minél szélesebb körben tör-
ténő bevonásával szeretnénk kidolgozni, hogy mindenki a 
sajátjának érezze településünk jövőjét. Most azt találhatjuk 
ki, milyennek szeretnénk látni a falunkat, a következő évek-
ben pedig együtt dolgozhatunk ennek megvalósításán.

Április végéig kell beadnunk az Egészségház átalakítá-
sára, korszerűsítésére vonatkozó pályázatunkat, mellyel 
az orvosi lakás kivételével teljes lehet a sarki épület fel-
újítása. Ennek során átköltözne a védőnői szolgálat, új, 
korszerű várókat alakítanánk ki a szükséges mosdókkal, 
pihenőkkel. Új parkolókat alakítanánk ki az udvaron, 
ahonnan akadálymentesen lehetne megközelíteni az 
épületet. Reméljük ezek az elképzelések nem csak álmok 
lesznek, hanem meg is valósíthatjuk őket.

De addig is várjuk a szebb időt, a tavaszt, hogy egymás-
sal összefogva, a természettel együtt ismét szépülhes-
sünk, épülhessünk!

Juhász Csaba, polgármester

A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról

3. a Kvtv. 19.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az  egyes települési önkormányzatok fel-
adatainak támogatása érdekében – 5575,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, 
a Kvtv. 1.   melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása II. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:

Alcím szám Alcím név Támogatási cél Támogatás

38. Tordas község feladatainak támogatása sporttelep fejlesztés 10,0

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter 
Határidő: azonnal

MILYEN TELEPÜLÉST 
SZERETNÉNK?
Tisztelt Tordasi Lakosok!
Minden lakosnak, tulajdonosnak, gazdasági szereplőnek 
van véleménye az alábbi kérdésekről:
- Milyen legyen a település 10-15 év múlva? 
- Hogyan tűnhetne ki a térség települései közül, bele- 
 értve az agglomerációs településeket is?
- Mi a fontosabb a gazdaságfejlesztő beruházások, vagy 
 a lakosság környezetének javítása? 

- Hogyan lehet ezeket harmóniában fejleszteni?
Még sohasem készült olyan átfogó fejlesztési koncepció, 
amelyet Önökkel, a lakossággal együtt alakított volna ki 
a település vezetése. Most azonban ez egy ilyen alkalom. 
Tordas község elkészíti hosszú- és középtávú fejlesztési 
koncepcióját. Célunk minden felelősséget érző szerep-
lő igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembe 
vétele, hogy ne csak a tervezési folyamat végén vélemé-
nyezőként találkozzon a tervvel, hanem annak készítési 
folyamatának is aktív részese legyen. Szeretnénk figye-
lembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen meg-
álmodott jövő megvalósításán is együtt munkálkodhas-
sunk. 
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A koncepcióról…
A településfejlesztési koncepciónak a település közép (4-6 
év)- és hosszútávú (10-15 év) fejlesztési tervét nevezzük. 
Célja, hogy a lakosság és a településvezetés számára le-
gyen olyan dokumentum, amely tartalmazza Tordas 
fejlődését elősegítő célokat és hozzásegíti a település 
fejlesztéséért felelős politikusokat a megfelelő döntések 
meghozatalához. A koncepció feladata az, hogy olyan 
célokat és azok megvalósításához szükséges akciókat je-
löljön ki, melyek megalapozzák a község korszerű és har-
monikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését. 
Az önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa 
Tordas lakossága számára a változó igényekhez alkal-
mazkodó, az életminőség és életszínvonal növekedé-
séhez szükséges társadalmi, gazdasági, környezeti és 
műszaki feltételeket. Ehhez egy átgondolt, a település 
adottságaira építő, a lehetőségeket és a lakosság érdekeit 
alapvetően figyelembe vevő terv szükséges, ez a telepü-
lésfejlesztési koncepció.
A település fejlesztése érdekében több szakági fejlesztési 
dokumentum is született az elmúlt időszakban, azon-
ban ezek összehangolása nem történt meg. Ez is a kon-
cepció feladata lesz.

Jól látszik, tehát, hogy az Önök véleménye, ötlete fon-
tos, hiszen csak olyan településfejlesztési koncepció lehet 
eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság véle-
ményével, és amely a lakosság érdekeit is szolgálja. 
Mindezt figyelembe véve a Tordasi Kisbíróban rendsze-
resen tájékoztatjuk Önöket a tervezési folyamat állásá-
ról, de szeretnénk, ha véleményükkel aktívan is segíte-
nék a tervezést. 
Későbbiekben több fórumon is lehetőséget biztosítunk, 
hogy elmondhassák véleményüket, ennek időpontját 
minden alkalommal külön is jelezzük. A koncepció a 
település méretének, sajátosságainak és a településhá-
lózatban betöltött szerepének figyelembevételével, a 
településszerkezeti tervvel összhangban, megalapozó 
vizsgálatot követően készül el.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, vé-
leményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a 
munkánkat!

Üdvözlettel: 
Juhász Csaba 
polgármester

Ismételten tájékoztatom Önöket, hogy a tavalyi 
évtől kezdődően egyszeri alkalommal - február 
hónapban - kerülnek kipostázásra az adóértesí-
tők és a befizetésekhez szükséges postautal-
ványok. 

Az értesítőn feltüntetésre kerül a 2016. I. félévi adó 
összege, melynek fizetési határideje 2016. március 
16., illetve a 2016. II. félévi adó összege is, melynek 
fizetési határideje 2016. szeptember 15. lesz. 
Az értesítés tartalmazza továbbá az Önök esetleges 
hátralékait, túlfizetéseit és a késedelmes befizetés 
esetén felszámított késedelmi pótlékot.
A befizetéshez szükséges postautalványokat 
adónemenként külön-külön, mindkét félévre 
előre mellékeljük. Kérjük tehát, hogy a II. félévi 
adó befizetéséhez szükséges csekkeket gondosan 
őrizzék meg a fizetési határidőig. Az esetlegesen 
elrontott vagy elveszített csekk pótlására a Polgár-
mesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben lesz le-
hetőségük.

A csekkek kitöltésekor kérem, körültekintően jár-
janak el, mert sok esetben az adó összege nem a 
megfelelő adófolyószámlára kerül befizetésre, ezál-
tal hátralék keletkezik valamely adószámlán, mely 
után automatikusan késedelmi pótlék képződik. 
Banki átutalással történő adófizetés esetén ügyel-
jenek arra, hogy az utalás adónemenként kü-
lön-külön bankszámlaszámra történjen, beleértve 
a késedelmi pótlékot is. A közlemény rovatban pe-
dig minden alakommal tüntessék fel az adóalany 
egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat 
(Pl. név, cím).

Amennyiben adófizetési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, úgy tartozásaik beszedése érdeké-
ben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
150. §-a alapján kezdeményezem a végrehajtási el-
járást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, melynek 
költségei a hátralékosokat terhelik. 

Köszönjük, hogy idén is a fizetési határidőket fi-
gyelembe véve fizetik be adóikat!

TISZTELT ADÓZÓK!

Dr. Matota Kornél jegyző
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HEGYKÖZSÉGI  
SZABÁLYZAT
„A csekély számú Tordasra vonatkozó 15. századi forrás 
között 1486-ból fennmaradt egy országos jelentőségű: a 
helység hegyközségi szabályzata. A szabályzat a Nyu-
lak-szigeti apácák és a Tordason szőlőbirtokkal rendelke-
ző [kajászó]szentpéteri, gyúrói nemesek és martonvásári 
lakosok megállapodását tartalmazza. Jelenlegi ismerete-
ink szerint Magyarországon a második legrégebbi fenn-
maradt hegyközségi szabályzat, a legrégebbi a Pozsony 
vármegyei Vajnor helységé az 1460-as évekből való. A 
tordasi szabályzat a szüretelés mellett egyéb hasznos 
rendszabályokat is tartalmaz.” A Tordas című könyvben 
olvasható a latin nyelvű eredeti szöveg magyar nyelvű 
fordítása, amely februártól – az eredeti reprodukciójával 
együtt – a Polgármesteri Hivatal falán is kiállításra került 
és megtekinthető.

A TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

HIVATALSEGÉD 
MUNKATÁRSAT KERES.

A munkavégzés helye: 
Polgármesteri Hivatal 
(2463 Tordas, Szabadság út 87.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a Polgármesteri Hivatal épületének és környezeté-
nek takarítása
- kézbesítési feladatok ellátása
- napi 4 órás munkaidő, reggeli, délutáni, vagy válto-
zó munkarend

Munkabér:
A munkabér megállapítására a munka törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- 8 általános iskolai végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 16-tól tölt-
hető be. 

A pályázat benyújtási határideje: 
Az önéletrajzot személyesen vagy postán kérjük el-
juttatni Dr. Matota Kornél (2463 Tordas, Szabadság 
út 87.) részére 2016. március 4-ig.

Részletes információ kérhető Dr. Matota Kornél 
jegyzőtől telefonon a 22/467-502 telefonszámon.

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2016. február 3-án tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:

 ¥ kisebb módosításokkal elfogadta Tordas Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését
 ¥ elfogadta a 2015. évi közművelődési beszámolót
 ¥ rendeletet fogadott el a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 

eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
 ¥ döntött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község Önkormányzata között fenn-

álló vitás kérdés rendezéséről
 ¥ döntött a kötelező betelepítési kvótával szembeni kiállásról
 ¥ döntött az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ajánlatáról
 ¥ döntött az egészségház átalakítása és fejlesztése pályázat benyújtásáról
 ¥ az idegenforgalmi adó mentességeinek meghatározásával módosította a helyi adókról szóló önkormányzati ren-

deletet
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HANGYA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ HÍREI

2016. február 8-tól a Műve-
lődési Ház új vezetője Feke-
te Zsófia. Ezúton köszönjük 
Cseh-Szombathy Balázs 
sokéves munkáját, mellyel 
gazdagította a falu kulturá- 
lis életét, és igyekezett meg-
tölteni élettel a megújult 
épület falait.

„Februárban abban a meg-
tiszteltetésben részesülhet-
tem, hogy engem választot-
tak a Hangya Művelődési 
Ház művelődésszervezőjé-
vé. Ígérem, hogy minden 
erőmmel azon leszek, hogy 

a tanulmányaim alatt megszerzett tudásomat és eddigi 
szakmai tapasztalatomat a falu közössége érdekében ka-
matoztathassam. 

A korábbi programok megőrzése és színesítése mellett to-
vábbi új és érdekes programok, klubok szervezését terve-
zem. Nyitott vagyok a közösség igényei, kérései iránt, így 
várom szeretettel az új ötleteket.

Március 12-én Művelődési Házunk ad otthont a Sajno-
vics János Általános Iskola tanulóinak, szüleiknek és a 
tordasi közösségnek a megemlékezésre. Terveink sze-
rint a résztvevők egy kellemes történelmi időutazáson 
vehetnek részt a délelőtt folyamán.

A történelmi kalandozások után a nagyterem ismét egy 
éjszakára kocsmává változik, hisz immáron negyedik 
alkalommal rendezzük meg a sikeres Kocsmasportok 
éjszakáját. 

Szeretném felélénkíteni a tordasi klubéletet, így a ping-
pong verseny és a kocsmasportok éjszakájának sikerein 
felbuzdulva egy pingpong és darts klub indítását kez-
deményezzük. Az érdeklődők jelentkezhetnek személye-
sen a Művelődési Házban vagy telefonon.

Hangya Szabadegyetemünk következő programja még 
tervezés alatt áll, de biztosak vagyunk benne, hogy ismét 
egy új és érdekes előadással színesítjük majd az eddigi re-
pertoárt.

A hónapban elindítjuk a „Kattints nagyi!” programun-
kat, melyre szeretettel várjuk azokat a nyugdíjas hölgye-
ket és urakat, akik szívesen belemerülnének a számítógép 
és az internet egyelőre még ismeretlen és bonyolult vilá-
gába. Túljelentkezés esetén több kiscsoportot indítunk, 
hiszen az a lényeg, hogy minden jelentkező kérdésére, 
problémájára megtaláljuk a megoldást és elégedetten, a 
kívánt tudás birtokában távozzanak minden óráról. 

Közeledik a tavasz, a gyermekek meg csak nőnek, mint a 
gomba, az őszi-téli időszakban felhalmozódtak a kinőtt ru-
hák, cipők és a megunt játékok.  A pince és a padlás is ros-
kadásig van a csemeték dolgaival, de mégis vásárolni kell.  
Ennek a problémának a megoldására szeretnénk lehetősé-
get biztosítani március 19-én 10:00-tól egy Baba-mama 
börzével, ahol az édesanyák kellemes környezetben elad-
hatják, megvehetik és csereberélhetik a gyerkőcök dolgait. 

A megújulásra a Művelődési Ház is készen áll, hiszen feb-
ruárban festésen esett át. A  falak fehéren és tisztán szinte 
síkítanak a szebbnél szebb alkotásokért. Nem hagyhatom 
csupaszon ezeket a felületeket, így szeretnék egy rajz-
pályázatot hirdetni gyermekek számára. Az elkészített 
műveket korosztályok szerint zsűrizzük, és a legjobb alko-
tások állandó helyet kapnak a Ház falán.  Summa summa-
rum keressük a Húsvéti időszakkal kapcsolatos legszebb, 
legmegérintőbb gyermekrajzot, festményt.

Tavasszal nem csak a természet ébred fel a téli álmából és 
kezd újra nyitni a világ felé, hanem mi, emberek is. Egyre 
több időt töltenénk a szabadban, fürdetnénk arcunkat a kel-
lemes tavaszi napsütésben. Azonban idén a szokásosnál ko-
rábban ünnepeljük a Húsvétot, de ez nem szegi kedvünket 
abban, hogy egy kis szabadtéri programmal kedvezzünk 
a tordasi csemetéknek. Március 27-én (vasárnap) 10:00-tól 
egy kis tojáskeresésre, tojásfestésre, állatsimogatásra és süti-
zésre invitáljuk az érdeklődő családokat.

Március 30-án 9 órai kezdettel, az immáron 1993 óta a 
gyermekeket szórakoztató Ákom BÁkom BÁBcsoport 
legújabb, A Csillagszemű Juhász című előadását te-
kinthetik meg az ovisok és az iskolások.”

Fekete Zsófia, művelődésszervező
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ISKOLÁNK HÍRNEVÉT 
ÖREGBÍTENI
Gratulálunk a  4. b. osztályos négy főből álló diákcsapa-
tunknak, akik az országos Bolyai matematika versenyen 
5. helyezést értek el, ezzel hírnevet szerezve iskolánknak.
Felkészítő tanáruk: Marton Gabriella tanárnő
A csapat tagjai:  Tóth Kata
  Szilika Benedek 
  Szabó Erik Zalán
  Andrik Artúr
Sok sikert kívánunk a továbbiakban is.

Varga Csongor 8. osztályos tanítványunk újabb hírnevet 
szerzett iskolánknak. 
Érden megrendezett angol nyelvű tanulmányi versenyen 
6. helyezést ért el.
Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Máli Réka ta-
nárnőnek is.
További sikereket kívánunk.

Iskolavezetés

KEDVES SZÜLŐK!
Balogh Rita fotós nagyon szép felvételeket ké-
szített a 2015. novemberében megrendezett 
ISKOLAI BÁLON.

Ezek a fotók megtekinthetők az iskolai honla-
pon, illetve az alábbi linken:

https://goo.gl/photos/jxpeibGSS2tbHE6d7

Lehetőség van megrendelésre  Balogh Ritánál 
a következő elérhetőségen:

Tel.:   06 20 454 08 16

A fotókat 180 Ft egységáron lehet megrendelni. 

Balogh Rita a fotók árából befolyt összeget fel-
ajánlotta az iskolai alapítványnak, 

így a Kedves Szülők megrendelésükkel szintén 
az Alapítványt  támogatják. 

Nagyon köszönjük az anyuka munkáját, kö-
szönjük szépen a felajánlást.

Iskolavezetés

ISKOLAI HÍREK
Januárban nagy volt az izgalom. Végzős diákjaink köz-
ponti írásbeli felvételije zajlott, most a szóbeli vizsgák 
időszaka következik.
Januárban került sor a művészeti iskola félévi vizsgáira, 
ugyanúgy az általános részben is a félévi értékelések idősza-
kán vagyunk túl. Lezajlottak a félévi szülői értekezletek az 
általános és a művészeti iskolában is, lezártuk az I. félévet.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Pap Andrea tanárnő 
készítette fel osztályát ünnepi megemlékezésre, Fersch 
Andrea tanárnő segítségével.
A védőnő szervezésében 7- 8. osztályos diákjaink felvilágo-
sító, és az őket érdeklő egészségügyi előadáson vettek részt.
Igazgató Úr és Both Edina tanárnő szervezésének köszön-
hetően felső tagozatos diákjainkat a”Hazajáró” című isme-
retterjesztő műsor főszereplői látogatták meg és avatták be 
a filmkészítés titkaiba, kiemelve történelmi, kulturális és 
földrajzi örökségünk megőrzésének fontosságát.
Ismét iskolánk adott helyszínt a területi népdaléneklési 
verseny megrendezéséhez.
A továbbjutók február 26-án a megyei versenyen képvise-
lik intézményünket.
Elbúcsúztattuk a telet a télűző farsangi karneválon, 
amely jó hangulatban, sikeresen lezajlott.
Minden évben sikeresen szerepelünk a Bicskén megren-
dezett Szép Magyar Beszéd területi verseny döntőjén.

Eredményeink, amiért nagy dicséret illeti a diákokat és az 
őket felkészítő kollégákat is:

I. helyezett  Pók Zsófia  6.a.
III. helyezett  Gál Anna   7.a
Különdíjat kapott Kleman Noémi  8.o

Gratulálunk a kiváló teljesítményhez.
Kicsit előretekintve készülünk a kapcsolatfelvételre az 
óvodával.
Március 7-8-án Fogadóórán várjuk a szülőket.
Nyílt tanítási napokat szervezünk, melyet szülői fórum 
előz meg. Természetesen ennek időpontjáról értesíteni 
fogjuk a Kedves Szülőket és érdeklődőket a megfelelő fó-
rumokon.
Március 12-én a művelődési házban 10 órai kezdettel 
emlékezünk a forradalom és szabadságharc eseményeire, 
melyre szeretettel várjuk a Kedves Szülőket, a település 
lakosságát.
Március 23. Igazgatói szünet lesz a tavaszi szünetet meg-
előzően.
22-én délelőtt az alsó tagozatos tanítványaink bábelőadást 
láthatnak az iskola aulájában a Húsvéthoz kapcsolódóan.
A szünet utáni első tanítási nap március 30. lesz. Ezen a 
napon a művelődési házban az alsó tagozatos diákjaink, 
valamint az óvodások bábelőadáson vehetnek részt.
Jó pihenést kívánunk mindenkinek a szünetben, kívá-
nunk kellemes ünnepeket, feltöltődést mindenkinek.

Somfai Sándorné



7T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 6 .  m á r c i u s

DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

FARSANG 2016
2016. február 5-én, pénteken iskolánk Diákönkormány-
zata és a Szülői Munkaközösség szervezésében megren-
dezésre került a farsangi rendezvényünk, melyet az előző 
évekhez hasonlóan külön tartottuk az alsó és a felső ta-
gozat számára az iskola aulájában.
Az egyéni, csoportos és osztályprodukciókat a zsűri díjazta.
A zsűri tagjai Juhász Csaba, Tordas község polgármestere, 
Kosaras Péter Ákos a Sajnovics János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Somfai Sándorné 
és Székelyhidiné Zámbó Ildikó igazgatóhelyettes asszo-
nyok és Ihászné Sali Erzsébet, iskolánk volt pedagógusa. 
Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket!
Nagyon szépen köszönjük a segítséget a Szülői Munka-
közösség tagjainak (Barátki Hajnalkának, Kiss Orsolyá-
nak, Kalocsainé Balogh Hajnalkának, Szilassyné Müller 
Anikónak, Fuszkó Anikónak, Vargáné Gabinak, Kiss 
Krisztinának, a kedves nagyszülőknek), akik a szendvics-
készítést és az alsós rendezvény büféjét vállalták.
Illetve hálásak vagyunk minden szülőnek a torta és sü-
temény felajánlásokért, a pedagógusoknak a segítségért, 
kiemelten Fazekasné Domak Anikónak és Boleradszki 
Edinának a tombola árusításért, a művelődési ház alkal-
mazottainak a hangosításért!

Nagy dicséret illeti a Diákönkormányzat tagjait is! 
Az iskolánk pedagógusai is készültek egy meglepetés 
tanártánccal. 
Köszönjük Marton Gabriella tanárnőnek a felkészítést!
A hagyományokhoz híven az 8. osztály produkciója zár-
ta a fellépők sorát.
A bevétel a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Diákönkormányzatát támogatta!

Horváth Györgyi, DÖK patronáló pedagógus
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MESEVÁR HÍREI
Február hónap sok színes programmal örvendeztette 

meg az óvodásokat.
Az önkormányzat látogatásakor a Polgármester úr tré-

fásan kalauzolta végig a süni csoportos gyerekeket a hi-
vatal működése és feladatai között. A Polgármester úr és 
munkatársai apró ajándékkal is kedveskedtek a leendő 
kisiskolásoknak.

Az iskolában megrendezett Fejér Megyei Népdalének-
lési Versenyen két óvodásunk, Boldizsár Zselyke és Láng 
Emese is részt vettek. Egyedüli óvodásokként bátran 
helyt álltak a versenyzők között.

A hagyományosan megrendezésre került Medve napon min-

den csoport szerepelt egy-egy meseelőadással, énekkel, verssel.
A farsang hetében a csoportokban ínycsiklandó fánk és 

sütemény készült, és szorgos kezek színpompás álarcokat, 
maszkokat készítettek.  A farsangi rendezvényen jelmez-
be bújtak kicsik és nagyok egyaránt. A jó hangulatú mu-
latságon énekeltek, táncoltak az óvodások, majd Bölöni 
Réka meseelőadását csodálták meg tágra nyílt szemekkel.

A nyuszi csoportos gyerekek a martonvásári Művelő-
dési Ház Jancsi és Juliska című mesejátékát nézték meg, 
de a többi gyerek sem maradt színházi élmény nélkül. 
Százhalombattán a Brémai muzsikusok című előadást az 
óvoda apraja-nagyja tekintette meg.

Bízunk benne, hogy a farsangi maszkabállal kellőkép-
pen elbúcsúztattuk a telet, és várjuk a napsütéses tavasz 
közeledtét.

TORDASI SIKEREK 
AZ SPR MŰVÉSZETI 
CSOPORTBAN
Sütő Petre Rozália (SPR) művészeti csoportjának tag-
jai a 2015. évben is nagyon szép eredményeket értek el 
a hazai és nemzetközi pályázatokon. Az alábbiakban 
a tordasi gyerekek sikereit emelném ki.
Az „Ezerszínű világ” 10. Jubileumi Nemzetközi Gyer-
mekrajz Kiállításon fődíjat kapott Petz Ilona, a több 
száz beérkezett pályázat közül pedig Hajbin Sára 

rajzát beválogatták a vándorkiállítás képei közé.
A Párizsi UNESCO Központban megrendezésre került 
nemzetközi rajzkiállításon „Arc és maszk” témában 
kiállították Könyves Kata képét.
Az évente megrendezésre kerülő Astellas rajzpályáza-
ton 2. lett Szilika Tamara, Bartos Erika különdíját pe-
dig Szabó Kinga kapta.
A 45. Nemzetközi Gyerekrajz Kiállításon Szilika Ta-
mara és Szilika Domonkos ezüstérmet kapott.
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, 
és köszönjük Rozika néni munkáját, aki felkészítette 
őket, és segített a pályázatok beadásában!

Hajbin Tímea (Vörös Virág Kincső cikke alapján) 
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FÉLTVE ŐRZÖTT  
KINCSEM: TORDAS
Értelmezhető lenne a cím magára a településre, 
mert az is igaz, de jelen esetben egy nagyszerű 
monográfiára értem a kincset, s ez a tavalyi évben 
minden családhoz eljuttatott Tordas könyv.

Polgármesterünk nagy alapossággal sorolta fel az elmúlt 
időszak eredményeit, melyekre méltán lehetünk büsz-
kék valamennyien, kiemelten a település felelős vezetői. 
A felsorolásból hiányoltam az új monográfia megszüle-
tését (2014-ben jelent meg a Tordas c. könyv. A szerk.), 
mely igen jelentős tény minden település életében. Erre 
a könyvre már igen nagy volt az igény az itt élő emberek 
részéről, hiszen az első – 40-es években kiadott – helytör-
téneti könyvből már igencsak kevés példány lelhető fel, 
s akinek megvan, őrzi, mint sas a fiókáit. Én is csak 20 
évvel ezelőtt Bucsi Erzsike jóvoltából jutottam hozzá fej-
vesztés terhe mellett. Szerencsére 
Erzsike kétszer is kölcsönadta, s 
annak végigolvasása óriási élmény 
volt számomra. Ekkor kezdtem el 
nagyon hiányolni egy új helytör-
téneti könyv megjelentetését.

Maga ez az irodalmi műfaj na-
gyon közel áll hozzám. Nyugdí-
jazásom előtt 10 évig néprajz óra 
keretében tanítottam annak a 
kerületnek a helytörténetét, ahol 
pedagógusként működtem. S miután a kerületről na-
gyon sok régi és újabb helytörténeti könyv, tanulmány, 
jegyzet, „Tájak, korok” kiadvány állt a rendelkezésemre, 
ezek felhasználásával szerkesztettem 10-11 éves tanulók 
részére egy 35 oldalas helytörténeti füzetet. Jelenleg is 
használják az iskolák. Tapasztalatom szerint az ötödikes 
korosztály nagyon szereti, s fogékony a témára.

Nem vagyok irodalmár, sem esztéta, sem irodalomk-
ritikus, mindössze egy Tordason élő polgár, aki nagyon 
szereti ezt a települést. Tehát a véleményem a könyvről 
nem szakmaiságból ered. Már az elején elmondhatom a 
kialakult véleményemet: egy nagyon értékes, élménysze-
rű könyvet kaptunk kézhez.

Melyek a legfontosabb elvárások ebben a műfajban? 
Hitelesség, pártatlanság (politikamentesség), közérthető-
ség, megfelelő arányok a történelmi korokra vonatkozó-
an, súlypontozás, s ennél a követelménynél a legfonto-
sabb a tárgyilagosság.

Hogyan valósulnak meg ezek a kritériumok a Tordas 
könyvben? Elsőként említem a koronkénti felépítést, az 
arányok helyességét vagy ennek ellentétét.

A megfelelőséget nem az dönti el, hogy mely korszakkal 

hány oldalon keresztül foglalkoznak a szerzők. Hiszen 
a török kiűzésétől az I. világháborúig terjedő időszak 
a mű második blokkja, s terjedelme a könyvben kb. 60 
oldal. Csakhogy ez az időszak közel 200 év eseménye-
it rögzíti. A két világháború közötti időszak alig több 
mint 20 év, s kb. 40 oldalon mutatja be ezt a kort a 
könyv. Ez soknak tűnhet, de ez az időszak a település 
történetének egyik legjelentősebb korszaka. Ezt neve-
zik a tordasiak a „Hangya” éveinek. Ekkor, a változá-
sok révén nyeri el a település a mintafalu minősítést. 
S ez a része a könyvnek az, mely a legjobban repre-
zentálja azt a kritériumot, hogy fontos a súlypontozás! 
A legnagyobb terjedelem a könyvben a két utolsó kor-
szak bemutatása, melyet ugyan a szerkesztők szétvá-
lasztottak, de szerintem nyugodtan össze lehet vonni 
a két részt, mert ebből az időszakból még vannak élő 
tanuk, ők az élő kapocs a két rész között. Ha őszinték 
akarunk lenni, akkor bevallhatjuk, a mai felnőtt tor-
dasit – legyen az akár szépkorú vagy fiatal – ez a rész 
érdekli a legjobban, hiszen ezt a kort élte-éli, s ha van 
érdeklődése a közélet iránt, ismeri is. Boldog és büszke, 

ha esetleg találkozik ősei vagy 
még élő rokonai nevével, akik 
aktív részesei voltak pozitív ér-
telemben a falu fejlesztésének, 
szépítésének. Erénye a szer-
kesztőknek, hogy nincs negatív 
példa, senkit nem bélyegeznek 
meg. Ebben a részben kellett a 
legjobban vigyázni arra, hogy 
a politika ne kapjon szerepet a 
műben. Tárgyilagosan foglalko-

zik az eseményekkel politikai állásfoglalás, kommen-
tálás nélkül. Ha az eseményeket irányító, befolyásoló 
emberek nevét olvasom, úgy értékelem, hogy azonos 
arányban szerepel a jobb- vagy baloldalon álló személy. 
Még csak utalást sem vélek sehol felfedezni, pedig ezt a 
részt igen kritikusan többször is elolvastam.

Amikor ezt a könyvet olvassuk, gondoljunk arra, hogy 
1100 évet felölel a mű. Bizonyára vannak többen, akik 
több dolgot, történést hiányolnak belőle. Még esetleg 
igazuk is lehet. 233 oldalba sűríteni 1100 évet fantaszti-
kusan nehéz feladat, minden nem fér bele, még ha fon-
tos is többek számára. A szűkítés a legnehezebb feladat 
az irodalomban. Nehezebb, mint megírni egy 1000 ol-
dalas művet.

Körülbelül 70-80 évenként jelennek meg terjedelmes 
monográfiák a településekről. Addig lehetne ismeret-
terjesztő füzetecskéket kiadni a településről különböző 
témákról. Pl: Kulturális élet a kezdetektől, A település 
oktatásának helyzete Mária Terézia korától napjainkig, 
Hitélet a településen, Szervezett sportélet alakulása a 
településen.

Igen szépek a képek, melyek emelik a könyv esztétikai 

„Pontosan tudjuk, hogy a hagyománya-
ink őrzése, ápolása, a tárgyi és szelle-
mi történeti emlékek őrzése és közre-
bocsátása nem csupán históriánkra 
vonatkozó ismereteinket gazdagítja, 
hanem a honismeret és a helytörténet 
lelki-érzelmi hatása révén hazaszere-
tetünket, a szűkebb pátriához való kö-
tődésünket is erősíti.”
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megjelenését. Gratulálok a készítőknek, szerkesztőknek!
Befejezésül a szerkesztő bevezetőjéből idézek szó sze-

rint, mivel ezt nagyon fontosnak tartom:
„Pontosan tudjuk, hogy a hagyományaink őrzése, ápo-

lása, a tárgyi és szellemi történeti emlékek őrzése és köz-
rebocsátása nem csupán históriánkra vonatkozó ismere-
teinket gazdagítja, hanem a honismeret és a helytörténet 
lelki-érzelmi hatása révén hazaszeretetünket, a szűkebb 
pátriához való kötődésünket is erősíti.”

Gratulálok, és ismételten nagyon köszönöm a munkát!

Bánki Zsolt

„AZ NEM LEHET, 
HOGY ANNYI SZÍV  
HIÁBA ONTA VÉRT”
1914 – 1918, 1939-1945

Kedves Tordasiak!

Szeretnénk felkarolni azt a ’90-es években indult ne-
mes kezdeményezést, amely egy könyvben örökíti 
meg a hazáért harcolt tordasiak emlékezetét. Immá-
ron feldolgoztuk a korábban összegyűjtött adatokat, 
de úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki egykoron fegy-
verrel küzdött a hazáért, megérdemli, hogy neve fenn-

maradjon az örökkévalóságig. Éppen ezért tisztelettel 
kérünk mindenkit, akinek bármely, tordasi illetőségű 
felmenője részt vett akár az I., akár a II. világhábo-
rúban, jelezze ezt nekünk, hogy az érintett adatbá-
zisunkba és a „Hősök Nagykönyvébe” bekerülhessen. 
Amit kérünk: név, születési adatok, katonai pályafutás 
leírása, esetleg fénykép, vagy bármely más dokumen-
tum. Kérjük, hogy akkor is jelentkezzenek, ha csak hi-
ányos ismereteik vannak az érintettről, mert abban az 
esetben is igyekszünk minél többet kideríteni. Várjuk 
jelentkezésüket az iskolában! Reméljük, kezdeménye-
zésünk sikerrel jár, és a kései utódok is fellapozhatják 
a „Hősök Aranykönyvét”, ekképpen is tisztelegve saját 
őseik előtt!

Iskolánk tantestülete nevében:

Kosaras Péter Ákos, Igazgató

Mi is köszönjük ezt az alapos, minden rész-
letre kiterjedő elemzést. Szívünket melenge-
ti, hogy ez a könyv, melynek megszületésé-
ben közreműködhettünk, másnak is „féltve 
őrzött kincse” lett! 
Kedves Olvasó, ha Önnek is van véleménye a 
könyvről, vagy más Tordast érintő dolgokról, 
küldje el a kisbiro@tordas.hu címre, vagy a 
Polgármesteri Hivatalba (A szerkesztők)
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NYUGDÍJAS KLUB  
HÍREI

Élményekben gazdag programokkal zártuk a 2015-ös 
évet. Április 11-én részt vettünk a Szociális Otthon által 
szervezett Egészségnapon, ahol segítettünk a lebonyo-
lításban. Április 23-án ellátogattunk a Felcsúti Pancho 
Arénába, majd az Alcsúti Arborétumot néztük meg, 
végül a Válvölgye Étteremben ebédeltünk. Nagyon jól 
éreztük magunkat. A május 1-jei főzőversenyen slambu-
cot főztünk, szeretettel láttunk mindenkit. Május 13-án 
a Seuso kincseket néztük meg Székesfehérváron, elláto-
gattunk a Patika Múzeumba, ezt követte egy kis város-
nézés. Május 16-án részt vettünk Csopakon az Orszá-
gos Nyugdíjas Találkozón. A Nőnap és az Anyák Napja 

megünneplése után május 19-én Fiúnapot tartottunk. 
Május 23-án volt a Szőlőhegyen Orbán-napi összejöve-
telünk, ahol 2 nyugdíjas társunktól búcsúztunk. Egyi-
kük budapesti temetésén személyesen is részt vettünk. 
Május 29-én Veszprémbe szerveztünk városnézést ide-
genvezetéssel, ami felejthetetlen élmény volt mindany-
nyiunk számára.

Többször járunk Agárdon, a Termálfürdőben, szep-
tember 28-án pedig Velencén, a Termálfürdőben élvez-
tük a gyógyvíz hatásait az Idősek Világnapja tiszteleté-
re rendezett ünnepség keretében. Erre a kirándulásra 45 
tagunkkal látogattunk el.

Évente kétszer tartunk névnapot, tavasszal és ősszel, 
amikor felköszöntjük társainkat. Többször voltunk a 
Székesfehérvári Színházban, ahol a következő előadáso-
kat néztük meg: 3:1 A szerelem javára, Padlás, 12 dühös 
ember, Vérnász, Csókos asszony. November 1-jén, mint 
minden évben gyertyát gyújtottunk elhunyt nyugdíjas 
társaink emlékére a temetőben.

A 2015-ös évet egy pótszilveszteri bulival zártuk ja-
nuárban, ahol sült kolbásszal, sütivel, üdítővel és borral 
kedveskedtünk a résztvevőknek.

2015-ben 3 új taggal bővült klubunk, de várjuk az ér-
deklődőket, mindenkit szívesen látunk változatos prog-
ramjainkon.

Következő programunk, melyre várjuk a jelentkezőket, 
március 19-én lesz. Köpcsénybe (Ausztria) látogatunk a 
Csokoládégyárba. Jelentkezni Gurabi Tibornénál lehet, 
a 06 22 467 697, vagy a 06 70 776 0648 telefonszámon.

Végezetül köszönjük az önkormányzat támogatását, 
mellyel segítették klubunk működését!

Gurabi Tiborné, Nyugdíjas Klub elnöke
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ÜGYFÉLFOGADÁS
Gulyás Nikoletta, falugazdász minden pá-
ros héten szerdán a Művelődési Házban 
(Szabadság út 55.) 12.30-16.00 óráig ügy-
félfogadást tart. Kérdés esetén hívható a 06 
70/4893-882-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ

FELHÍVÁS -  
LOMTALANÍTÁS 
ELŐTT

Jó állapotban lévő foteleket, kanapét ke-
resünk az iskolába különórákra, tehetség-
gondozásra várakozó gyerekeknek. Kérjük, 
jelentkezzen a timea.hajbin@gmail.com 
e-mail címen vagy a polgármesteri hivatal 
munkatársainál (a 06-22-467-502 számon), 
aki felajánlaná feleslegessé vált, de még hasz-
nálható ülőgarnitúráját. 

Köszönettel: Hajbin Tímea
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EG
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FARSANG
Gyülekezetünk fiataljainak körében, mint 
minden évben, most is lelkes tervezgetés 
előzte meg a farsangi időszakot. Mi szü-
lők, jelmezeket keresgéltünk, cseréltünk, 
kölcsönkértünk és adtunk, mindezzel a 
gyerekek általában határozott elképzeléseit 
próbáltuk gyakorlatiasan megvalósíthatóra 
hangolni. 
A végén pedig mi is kiléptünk a hétközna-
pokból, és felszabadultan, (ha csak jelzésér-
tékűen is, de) „beöltözve”, az idén is együtt 
töltöttünk el játékkal és tánccal pár vidám 
órát, farsangi mulatság címén a gyülekezeti 
teremben.

GITÁRÓRÁK
Evangélikus gyülekezetünk életében vala-
milyen formában mindig jelen volt és van 
a zene. Énekkarunk és kamaraegyüttesünk 
ünnepeinken és jeles napokon gazdagítják 
az istentiszteletet. 
Ebben az évben azonban olyan lehetősé-
günk is adódott a zenei élet színesítésére, 
amivel leginkább a gyerekeket szeretnénk 
bevonni az élő hit gyakorlásába. 
Január elejétől, minden előzetes várakozást 
felülmúlóan, adományok segítségével ti-
zenhat gyerek kezdhette el a zenetanulást 
(ami így az elején még jellemzően gitárta-
nulást jelent) gyülekezetünkben Huszák 
Zsolt vezetésével.  Ő egyházunk országos 
irodájának volt ifjúsági és zenei referense, 
sok egyházi könnyűzenei csapat létrejöt-
tét segítette már elkötelezett munkájával. 
Mindemellett dalszerzéssel és hangszere-
léssel is foglalkozik huszonöt éve.
A gyerekek mellett egy felnőtt, zenében 
járatosabb csoport is szerveződött, hogy 
a klasszikus egyházzene mellett a könny-
űzenének is teret adjunk. Hosszú út áll még 
előttünk, de a meglévő lelkesedés Isten se-
gítségével és áldásával reményeink szerint 
eléri a célját: a zenén keresztül is megszó-
lítani másokat, és egyben ilyen módon is 
szolgálni és dicsőíteni Teremtő Urunkat.
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÜNNEPI ALKALMAINK
Március 20. 10 óra – Virágvasárnapi istentisztelet
Március 24. 18 óra – Nagycsütörtök - úrvacsorás  
       istentisztelet
Március 25. 18 óra – Nagypéntek – ünnepi istentisztelet
Március 26. 18 óra – Passióolvasásos istentisztelet
Március 27. és 28. 10 óra – ünnepi istentiszteletek

RENDSZERES HETI ALKALMAINK
Vasárnap 9 órakor – Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 órakor – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szerdán 18 órakor – Bibliakör

GYÜLEKEZETI ÉLET
„Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagod-
tatok…” (1 Kor 1,5) 
Pál apostolnak ez a mondata tükrözi leginkább azt az 
érzést, amit gyülekezetünkben, az idei első közösségi is-
tentiszteleten átélhettünk. Február első vasárnapján kez-
dődött ugyanis egy új sorozat a gyülekezetben, melynek 
során minden hónap elején a gyülekezet egy-egy köre 
mutatkozik be a gyülekezet előtt. Ezen a vasárnapon az 
a tíz konfirmandus ifjú kezdte a sort, akik májusban ké-
szülnek a gyülekezet előtt hitvallást tenni. Velük és csa-
ládtagjaikkal voltunk együtt a gyülekezet közösségében, 
majd az istentiszteletet követően egy családias hangulatú 
vendégségnek is részesei lehettünk. Várjuk a következő 
alkalmat, amikor március 6-án az óvodai hittanra járók 
és családtagjaik lesznek a gyülekezet vendégei.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A HÁZASSÁG A  
SZERELEM MŰVÉSZETE
- AZ ÉRDEK NÉLKÜLI 
GYENGÉDSÉG ÚTJÁN

GONDOLATOK A HÁZASSÁGRÓL 
HÍRADÁS, HÍVOGATÓ A KÖRNYEZETÜNKBEN  
MUNKÁLKODÓ KATOLIKUS MÉCS  
CSALÁDKÖZÖSSÉGEKBE  
- A FEBRUÁRI HÁZASSÁG HETE ALKALMÁBÓL

A címben két katolikus, Jean Guitton francia filozófus 
és Szent II. János Pál pápa házassággal kapcsolatos sza-
vai szövődtek össze egy kijelentéssé.  A francia gondol-
kodó további mélyreható szavai a házastársi szerelemről 
és hűségről, hogy „a házastársi szerelem az a tudomány, 
amely megőrzi és növeli egy hosszú emberi élet folya-
mán az ifjúság annyira illanó szerelmét. Mert a szere-
lem, mint minden normális érzelem – a mély azonos-
ság ellenére is, amelyet a hűségeskü fejez ki – állandó 
átalakuláson megy át. És ezzel összefüggésben igaz, 
hogy a házasság a szerelem eredménye, de még igazabb, 
hogy a szerelem a házasság gyümölcse.” Arról, hogy ez 
a gyümölcs miképpen érlelődhet egy hosszú életen át, 
írta  Szent II. János Pál pápa: „Sok-sok gyengédségre van 
szükség a házasságban, ebben az életközösségben, ahol 
nemcsak a testnek van szüksége a testre, hanem főleg 
egy emberi lénynek egy másik emberi lényre. (…) Az ér-
dektelen gyengédség megmentheti a szerelmet különféle 
veszedelmektől, amelyek az érzékiség önzéséből és az 
élvezethajhászásból fakadnak.”

A Bibliában elejétől a végéig ott van a házasság gondola-
ta, a Teremtés könyve Ádám és Éva házasságával kezdő-
dik, a Jelenések könyve pedig a „Bárány menyegzőjével”, 
Krisztus és az Egyház házasságával fejeződik be. Ez azt 
is jelenti, hogy minden, amit Isten a földön mondani 
akar nekünk arról, hogy ki is Ő, és kik vagyunk mi, mi 
az élet értelme, és miért teremtett minket, hogyan él-
jünk, mi a végső sorsunk, valamiképpen a szexualitás és 
házasság értelmében és igazságában van elrejtve. 

Ennek az igazságnak a tudatos megélését segítendő 
hozta létre és építette fel, indította el Gabriel Calvo 
atya a plébániai családközösségeket. Olvassátok szere-
tettel az Ő szavait és a csoportokhoz való csatlakozás 
lehetőségét:

„Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, 
életet, szeretetet adjanak a világmindenségnek. Az Úr a 
maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. 
Ő pedig nem zárt kör. Isten középpont, ahonnan élet és 
szeretet árad. A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy 
kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A 
társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés ma-
gányából. Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyer-
mekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes 
szeretet felé. Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy 
szeretetet árasszatok mindenfelé!” (Gabriel Calvoa MÉCS 
Napok programok szerzője)

***

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szervező-
dő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló cso-
portok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül 
a családok, a közösség ereje által, keresztény hitükben 
elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék 
meg krisztusi hivatásukat a világban. A közösségi élet 
eredményeként a házaspárok hite mélyül; erősödnek a 
házasságok, boldogabbá válik a családi élet. A házas-
párok között tartós barátságok alakulnak ki. A házas-
csoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a 
házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudato-
sabban találják és állják meg helyüket.

Tordason is egyre több házaspár tagja valamelyik Mécs 
családközösségnek. Örvendetes, hogy az utóbbi időben 
két új közösség is alakult környékünkön, amelyekben 
tordasi házaspárok is részt vesznek. Amennyiben sze-
retne többet megtudni a Mécs családközösségekről a 
http://www.mecs.org.hu/ honlapon tájékozódhat. Ha 
személyesen szeretné megismerni a Családközösségek 
életét és szeretne csatlakozni Szabó Róbertet keresse a  
robertofmarton@gmail.com címen.
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Márc. 4. 
péntek 

gyóntatás 17.45
Szentmise 18.30

Márc. 19. 
szombat 

Szent József, a Boldogságos Szűzmária 
jegyese ünnepi szentmisében az apák 
megáldása Gyúrói templom 17 óra

Márc. 20. 
Virágvasárnap, az Úr szenvedésének 
vasárnapja 10 óra; Barkaszentelés

Márc. 24. 
Nagycsütörtök esti mise az Utolsó Vacsora 
emlékére 20.30: A Lábmosás szertartása

Márc. 25. 

Nagypéntek Keresztút 15 óra;  
Az Úr szenvedésének ünneplése  
20.30: Igeliturgia, Hódolat a Szent  
Kereszt előtt, Szentáldozás

Márc. 26. 

szombat éjjeli Húsvéti Vigilia mise 22 óra: 
Tűzszentelés, Keresztségi fogadalom meg-
újítása, Feltámadási Körmenet

Márc. 27. 
Húsvétvasárnap, Krisztus Feltámadása, 
ünnepi szentmise

NAGYBÖJTI EMLÉKEZTETŐ

Az irgalmasság testi cselekedetei:

1.az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

MÁRCIUSI LITURGIKUS NAPTÁR

Vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek (Előesti 
Szentmise Gyúró szombat 17 óra a nyári időszámí-
tástól kezdődően 18 óra)
Nagyböjt péntekein Keresztúti ájtatosság 17 óra
Zsolozsma áldoztatással minden pénteken 6.30
Kóruspróba minden csütörtökön a Közösségi Ház-
ban 19.30

Vasárnap
09:00 

Bibliakör óvodás és általános  
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-
ig)

 10:00 Istentisztelet

Hétfő 19:30 Kosársuli a tornateremben

Szerda 18:00

hónap 1. szerda: Imaközösség 
                            családoknál 
hónap 2. szerda: Női kör  
hónap 3. szerda: Imaközösség 
                            családoknál 
hónap 4. szerda: Férfikör   

Péntek 17:00
Barátkozók órája (Isten igéjét  
keresők közössége)

Szombat 18:00

Ifjúsági alkalom

Baptitea alkalom minden hónap  
utolsó szombatján

RENDSZERES ALKALMAINK

Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.  
Tel.: 0620-886-32-56  
E-mail: tordasibaptista@gmail.com   
www.tordas.baptist.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Récsi 
Mihály temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tordason 2015-ben 18 gyermek született,  
elhunyt 28 fő. Házasságot kötött 39 pár,  
ebből 11 volt tordasi.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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JÓL SZEREPELNEK A 
TORDASI HANGYÁK A 
TÉLI TEREMTORNÁKON

A folyamatos téli edzések mellett szinte minden hétvé-
gén teremtornán szerepel valamelyik utánpótlás csapa-
tunk. A játék örömén túl ráadásul szép eredményekkel 
térhetnek haza. 

Ritka eseményen járhattak a Tordas SE U-16-os lányai 
Miklós napján. Törökbálinton rendeztek számukra egy 
labdarúgó tornát. A női foci még mindig gyerekcipőben jár 
itt Magyarországon, így nem csoda, hogy összesen 4 csapat 
nevezett a megmérettetésre. Lányaink szeptembertől sze-
repelnek bajnokságban, ez volt az első teremtornájuk, így 
izgatottan vártuk, mire lesznek képesek a Hölgyek. Nos, 
büszkén mondhatjuk, hogy nem vallottunk szégyent, hi-

szen a későbbi tornagyőztes hazai csapattól csak nekünk 
sikerült pontokat csennünk. A második mérkőzésen már 
gólokat is szereztünk Rebenák Dorottya révén, de a vár-
va-várt győzelem sajnos elmaradt. Köszönjük a lelkes 
Szülői csapatnak a segítséget az utaztatásban, valamint 
a buzdítást a mérkőzéseken. Ígérjük, tavasszal már győz-
tes meccset is láthatnak, hiszen a kitartó munka előbb-
utóbb meghozza gyümölcsét!

Fiatal csapattal érkeztünk Rákosmentére december 29-én, 
kora reggel. Kis csapatunk elsődleges célja a kellemes moz-
gás mellett az volt, hogy megmutassuk Budapesten is, hogy 
a Tordas SE labdarúgóit kemény fából faragták. A srácok 
nem hoztak szégyent egyesületünkre, sőt, kulturált visel-
kedésükkel és helyenként tetszetős játékukkal kivívták az 
ellenfelek és a nézők szimpátiáját. A csoportküzdelmek 
alatt egy hajszál választotta el a csapatot a csoport máso-
dik helyétől, ami elődöntőt ért volna, azonban maradtunk 
a sziklaszilárd 3. helyen. (1 győzelem, 1 vereség és 2 dön-
tetlen) A helyosztón ellenfelünk erősebbnek bizonyult, így 

6. helyen zártuk a tornát. A rendezvény két legfiatalabb 
játékosa Halenár Gergely (2002) és Csóti Ádám (2002) a 
mi csapatunkból került ki, őket külön dicséret illeti, hiszen 
bátran felvették a harcot a tőlük 4 évvel idősebbek ellen. 
Köszönjük Varga Lászlónak, a rendezvény főszervezőjének, 
hogy ismét gondolt ránk, és meghívást kaptunk a tornára. 
És persze mire mentünk volna, ha nem segít az utaztatás-
ban Halenár Jenő és Csóti József, akiknek szívből köszön-
jük a segítséget!  …és persze Krisztinek a finom pogácsát) 
Várjuk a következő lehetőséget, hogy ismét focizhassunk!

Dunaújváros
A tornát a nyitó mérkőzéssel kezdtük a házigazda ellen, 

ahol jó játékkal, szép támadásokkal 3-0-ra múltuk felül a 
Dunaújváros csapatát. A 2. mérkőzésen kicsit álmosan kezd-
tünk, amit a jó erőben lévő Liver Fc ki is használt, így csak 
szépíteni tudtunk, és sajnos 3-1-es vereséget szenvedtünk. A 
csoport többi mérkőzése végül úgy alakult, hogy döntetlen 
esetén is csak az alsóházban folytathattuk, így csak győze-
lemmel juthattunk tovább a legjobb 4 csapat közé. Ennek 
tudatában a Dunakanyar ellen küzdős meccsel, kellő alázat-
tal 1-0-ra megnyertük a mérkőzést, így csoport 2. ként ju-
tottunk az egyenes kieséses szakaszba, ahol az elődöntőben 
a Főnix Goldbal ellen léptünk pályára. A két csapat jól ismeri 
egymást, hisz 2 hetente rendre egymás közt játszunk, de 
sajnos a fiúk a legrosszabb mérkőzést fogták ki ellenük, és 
egy pici csalódást keltő 5-0-as eredménnyel maradtunk alul, 
így maradt számunkra a bronz mérkőzés. A harmadik he-
lyért nagyon jó játékot mutattunk, azonban helyenként saj-
nos elpártolt a szerencse és nem sikerült a gólszerzés, így a 
rendes játékidő 0-0 végeredmény után végül 7 méteresekkel 
szereztük meg a bronzérmet a Budapest Fc csapatát verve. A 
harmadik hely összességében reálisnak mondható, a Dunaúj-
város, a Kecskemét, a Du-
nakanyar, a Budapest Fc 
és az Őrbottyán csapatait 
magunk mögött tudhat-
tuk, de a döntőt nézve ki-
derült, hogy ma ennyi van 
a srácokban. Gratulálunk 
a fiúknak és köszönjük a 
szülőknek a szervezésben 
nyújtott segítséget.
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JUDO - CSELGÁNCS

Első osztályú öltözőben készülhetnek játékosaink, így 
semmiben nem kell hiányt szenvedniük a sportolás során.
Az ünnepek miatt némileg elhúzódott a felújítás, de 
a hétvégén végleg befejeztük a labdarúgó csapatunk 
öltözőjének korszerűsítését. A srácok számára névre 
szóló öltözőszekrény mellett egy első osztályú helyi-
séget alakítottunk ki, ami végre kulturált környezetet 
biztosít játékosaink számára.
A felújítás során befalaztuk az átadóablakokat, teljesen 

kifestettük a helyiségeket, újramázoltuk az ajtókat és 
ablakokat, és megújult a zuhanyzóblokk is. A TAO pá-
lyázatból és az Önkormányzat támogatásából megva-
lósított mini beruházás során ráadásul kialakítottunk 
egy multifunkciós masszőrpadot is, amelyben helyet 
kap minden, amire a játékosoknak egy edzés vagy mér-
kőzés alkalmával szüksége lehet, így itt van a szennyes 
tároló, egészségügyi és tisztálkodási kiegészítők helye, 
és itt várja majd a hideg frissítő is a csapatot.

JUDO
Szakosztályunk versenyzői február 14-én újra tatamira léptek.
A Közép Magyarország Régió Judo Szövetsége Kerepesen 
a régió klubjai és a meghívott egyesületek részvételével 
regionális versenyt rendezett. Négy versenyzővel vettünk 
részt ezen a színvonalas versenyen, és mindannyian do-
bogós helyen végeztek, köszönhetően bátorságuknak, 
győzni akarásuknak, felkészültségüknek.
Eredmények: 

Diák „D” korcsoport (10 év alattiak):
  Lövei Dániel  I. hely
  Lövei Vilmos II. hely

Diák „C” korcsoport (10 évesek):
  Tóth Boglárka III. hely

Diák „B” korcsoport (11 évesek):
  Tóth Levente I. hely

Kalamár Domokos, testnevelő tanár /judo edző

TELJESEN ELKÉSZÜLT  
A LABDARÚGÓCSAPATUNK ÚJ ÖLTÖZŐJE
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SÜTIK TORDASRÓL 
A farsang jellegzetes kísérője a fánk. E havi 
receptünk jellegzetes palóc édesség, a csöröge 
(herőce), mely farsangkor gyakran a kelt fánk 
kísérője, palócoknál gyermekágyas ajándék is. 
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, 
édes tészták receptjeit, melyet tordasiak ké-
szítettek. Akik szeretnek sütni, az elkészült 
remekművet fényképen meg is örökítik, és 
mindezt szívesen megosztják a Kisbíró olva-
sóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el a 
fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu 
email címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. 
Süssünk együtt!

hozzávalók / 4 adag

 ¥ 3 tojás
 ¥ 20 dkg finomliszt
 ¥ 1 ek rum
 ¥ 1 ek cukor
 ¥ 3 ek tej

A tojásokat egy mély tálba ütjük, szórunk rá egy csipet 
sót. Mellészórjuk a lisztet, hozzáadjuk a tejet, a rumot 
és a cukrot. A tésztát hólyagosra gyúrjuk, lisztezett 
deszkára borítjuk, letakarva pihentetjük 30 percig. 
Lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, majd dere-
lyevágóval rombuszokat vágunk belőle. A rombuszok 
közepét egy vagy két helyen bemetsszük. A bevágáson 
a tészta egyik sarkát áthúzzuk. Bő, forró olajban kisüt-
jük. Még forrón megszórjuk porcukorral. 

CSÖRÖGE, HERŐCE

FEJÉRVÍZ  
Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EGY JÓL FOLYÓ SZOLGÁLTATÁS!  -  Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

TISZTELT  
FELHASZNÁLÓINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Martonvásári Ügyfél-
szolgálat 2016. február 3-tól új helyre költözik. 
Ennek helyszíne:
Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. (vízmű telephely)
Ügyfélfogadás szerdánként 7.30-15.00 óra között
e-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu

telefon (munkaidőben): 30/508-3231, vagy 25/505-810
Munkatársunk minden, szolgáltatásunkkal kapcso-
latos ügyet fogad, de az azonnal el nem intézhetőkre 
postai úton válaszolunk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a martonvásári iro-
dánkban nem működik pénztár!
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BABÁS-MAMÁS  
P RO G R A MOK
A Művelődési Házban Csiribiri já-
tékos foglalkozás kedden 10 óra-
kor Halász Katalinnal, Kerekítő 
Mondókás Móka szerdán 10-től 
Borka Máriával. 
A Teremtőkertben Baba-Mama 
Klub Schubert Rékával pénteken 11-
től, Ovis torna csütörtökön 4 órától 
Seiler Tündével.

BABA-MAMA KLUB

SZERETETTEL VÁR  
MINDENKIT AZ AMIGO  
KUTYAKOZMETIKA  
TORDASON

APRÓHIRDETÉSEK
Tordasi magánszemélyeknek: 
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek:  
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek: 
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:  
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

KERETES HIRDETÉSEK
tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terje-
delmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél 15 % ked-
vezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos 
terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % 
kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartal-
mazzák az áfát.

nem tordasiaknak
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől tör-
ténő elszállítása) időpontja: március 25.
Hamuszállítás időpontja: március 29.

Cím: 2463, Tordas Sport u. 8. 
Telefonszám: 0620/953 8130



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits 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

DEFIBRILLÁTOR                                     !

06/20-413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007; 

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

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 TELEFONSZÁMA

06 80/203-895

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

EON (GÁZ)

06 80/424-242

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

30/337-87-37

KUTYABEFOGADÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30 961 4645

Gyermekorvos  
rendelése

Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig

Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: 

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Gyógyszertár  
nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00

szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben 
hívható telefonszám:

06-22/ 467-324


