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„Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.
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Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.”

4. oldal

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

5. oldal

A TORDASI “ÁLLOMÁSON”...

Termelői Vásár
Pécsi Rita előadás
Garázsvásár
1848-as megemlékezés
Pingpong bajnokság
Jótékonysági futás

A MESEVÁR HÍREI

XXIX. évf. 3. szám

kisbiro@tordas.hu

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.(...)
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(Petőfi: 15-dik március, 1848)

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A január 24-i testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület az idei évi költségvetést közel 236 millió Ft-os főös�szeggel. A telekvásárláson és a műfüves pálya építésén
kívül csak kisebb eszközbeszerzést és fejlesztést tudtunk
tervezni, így továbbra is próbálunk minden pályázati
alkalmat megragadni, ami hasznos lehet a településünknek. Február elején beadtuk az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozást segítő eszközök beszerzésére
és az elvégzendő munkákra vonatkozó kérelmünket 5,8
millió Ft értékben. Szintén ekkor adtuk be Kajászó Község Önkormányzatával közösen egy traktorra szerelhető
gémes rézsűkasza és egy ágaprító beszerzésére a 9,4 millió Ft-os pályázatunkat, melynek 25 %-a az önrész. A
Sportegyesülettel sikeresen nyertünk egy teqball asztalt,
mely egy újabb sporteszköz elhelyezését jelenti a kerékpáros pihenő környékén. Időközben sikerült az értékesítésre kijelölt Vadextől megfelelő minőségű, megfelelő
helyen lévő fát szállítani, melyet az aprítás után már ki
is hordtunk a szociális bizottság döntése szerinti jogosultaknak. A sport- és kultúrcsarnok előkészítési munkáira
ajánlatokat kértünk be. Ezek megérkezése után születik
meg a szerződés az év végén kapott 40 millió Ft támogatás felhasználásáról.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési
támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendeletében döntött a szociális étkeztetésről, mely az
alábbi feltételekkel vehető igénybe.

Az önkormányzati brigád a hosszabb téli pihenő után
először az útjaink melletti fás-bokros területek karbantartását végzi, majd ahogy az időjárás engedi, elkezdi az
óvodához vezető járda második szakaszának felújítását,
szélesítését. A munkálatok átmenetileg nehézségeket fognak okozni a közlekedésben, ezért kérjük a türelmüket és
megértésüket. Idén jelentősen változik a közfoglalkoztatás, így még nem tudjuk, hogy erre milyen lehetőségeink
lesznek. Sajnos a korábbi évek tapasztalatai alapján újra
kell gondolnunk, hogyan vegyünk részt a programban
úgy, hogy hatékonyabb legyen a fizikai brigád munkája.
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az iskola alatti szervizút
nagyon jól működik. Reggelente közel 50 autós használja,
így csökkent a környező utcák leterheltsége. Vannak
azonban még páran, akiknek nehezebben megy a gyaloglás és az intézményekhez minél közelebb szeretnének
megállni, még akkor is, ha pár méterre van szabad parkoló. Mindannyiunk számára biztonságosabb és nekik
pedig egészségesebb, ha pár métert gyalogolnak, így kérjük, válasszák ezt a lehetőséget.
Lassan elmúlik a tél és ahogy az időjárás engedi, elkezdhetjük rendbe tenni a portáinkat, hogy továbbra is szép,
rendezett környezetben élhessünk. Köszönöm mindazoknak, akiknek ez fontos és megteszik, és kérem a többieket is, hogy kövessék a példájukat, legyünk büszkék
településünkre!
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Étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan, vagy
átmenetileg munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést, ebédet biztosít a szociális rászorultaknak.
Szociális rászorultnak tekinthető az a személy, aki:
 a 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%-át (ami 57.000.- Ft),
 tartós vagy átmeneti betegsége, hajléktalansága miatt
önmaga ellátására képtelen és
 vagyonnal nem rendelkezik, tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs, vagy tartási kötelezettségét
nem teljesíti, eltartási , öröklési, gondozási szerződéssel nem rendelkezik.
Az Önkormányzat az étkeztetést Tordas Község
Önkormányzatának Főzőkonyhája útján biztosítja a
jogosult általi elvitellel, vagy kapacitás hiányában vállalkozó útján.
Az étkeztetésért díjat kell fizetni, melynek összege a normatívával csökkentett rész 50%-a.
A szociális étkeztetésre való jogosultság és a személyi
térítési díj megállapítása a polgármester hatásköre.
A kérelmet a 4. mellékleten lehet benyújtani, amihez csatolni kell a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, a
kérelmező jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat, valamint azon dokumentumokat, amelyek igazolják
a kérelmező tartós vagy átmeneti betegségét (pl. háziorvosi, szakorvosi igazolás).
A kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatók
Tordas Község honlapján, vagy Tordas Község szociális
ügyintézőjénél.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan
elől történő elszállítása) időpontja: Március 24.
Salak, hamu elszállítás időpontja: Március 27.

Juhász Csaba polgármester
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Tordas Község Önkormányzata

HANGTECHNIKUS –
KARBANTARTÓ
munkatársat keres.

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2017. január 24-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:


döntött a köztisztviselői illetményalap mértékének
módosításáról



döntött a polgármester illetményéről és költségtérítéséről



határozott az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról



elfogadta a 2017. évi költségvetési rendeletet



döntött az ASP rendszerhez való csatlakozást elősegítő
pályázat, az első világháborús emlékmű felújításához
kapcsolódó pályázat, és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő-és munkagépek beszerzéséhez
kapcsolódó pályázaton történő indulásról



döntött a lakáskérelmekről

A munkavégzés helye: HANGYA Művelődési Ház
(2463 Tordas, Szabadság u. 55.), rendezvények helyszínei
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 rendezvények technikai biztosítása
 közművelődési és egészségfejlesztő programok, rendezvények szervezésében való részvétel
 az épület működésével kapcsolatos feladatok elvégzése
Munkaidő:
heti 40 órás munkaidő, hétköznapi és hétvégi
munkarenddel
Munkabér:
A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 középfokú iskolai végzettség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A munkaviszony határozatlan idejű, három hónap
próbaidővel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél
másolata
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot kérjük Tordas Község Önkormányzata
címére (2463 Tordas, Szabadság út 87.) 2017. március 3-ig
eljuttatni.
Kérjük a borítékon feltüntetni:
„HANGTECHNIKUS-KARBANTARTÓ”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.
Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgármestertől telefonon a 20/823-3346 telefonszámon.
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ÉTKEZÉSI DÍJ
SZÁMLÁZÁS
Tisztelt Szülők!
A 2017. márciusi számlázástól (február havi számlák)
lehetőség van az étkezési díj fizetési értesítőjét e-mail
formájában megkapni papír alapú helyett. Az elektronikus értesítő tartalmazza a fizetendő étkezési díjat, készpénzes kiegyenlítés esetén a befizetés időpontját.
Amennyiben igényli ezt a lehetőséget, kérem, szíveskedjen e-mailben jelezni a penztar@tordas.hu e-mail címen.
A e-mail tartalmazza a gyermek nevét, osztályát és az
értesítési e-mail címet.


Áldottné Szalai Krisztina, pénztáros

SZÜLETÉSEK, HALÁLOZÁSOK,
HÁZASSÁGKÖTÉSEK TORDASON
Tordason 2016-ban 21 gyermek született, 28 fő
elhunyt, 27 házasságkötés volt, ebből 4 tordasi.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság!
2017. március 7-én, kedden 14 órától 15 óráig
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást
tart a hivatalban.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

MÁRCIUSI
PROGRAMAJÁNLÓ
03.06. (Hétfő) 18:00 – Pécsi Rita előadássorozata – Stressz és haragkezelés. Az előadásra jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon vagy a muvelodesihaz.tordas@
gmail.com email címen.
03.07. (Kedd) 15:00 – Nyugdíjas klub
03.11. (Szombat) 7:00 – Tavaszi Garázsvásár – Asztalfoglalás díja 500 Ft. Jelentkezni
lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.
03. 14. (Kedd) 18:00 – 1848/49-es Magyar
Szabadságharc tiszteletére rendezett
ünnepség Tordas Község Önkormányzata,
a Sajnovics János Általános Iskola, a tordasi
Színjátszó Társulat és a HANGYA Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvény
látogatása ingyenes!
03.18. (Szombat) 10:00 – Pingpong bajnokság – Nevezés: 9:30-tól. Nevezési díj: 500
Ft/fő. A versenyzők üdítőt és zsíroskenyeret
kapnak a szervezőktől. Előjelentkezés lehetséges a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.

ÁLLANDÓ
PROGRAMJAINK
03. 01. /08./ 22./ 29. (Szerda) 10:00
– Uccucára Hacacára baba-mamatánc
Mihovics Márti vezetésével a kisteremben.
03. 01. / 29. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.
03. 02./ 09./ 16./ 23./ 30. (Csütörtök)
15:00-16:00 – Kézműves foglalkozás az
Önkéntes Pont szervezésében.
03. 06./ 13./ 20. (Hétfő) 16:00-17:30 –
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! - Haladó csoport. A becsatlakozás lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon.
03. 07./ 10./ 17./ 24. (Kedd) 16:00-17:30 –
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! - Kezdő csoport. A becsatlakozás lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon.
Gyógytorna és intimtorna indul a HANGYA Művelődési Házban! Részletekről érdeklődni lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon, a muvelodesihaz.tordas@gmail.com
emailcímen vagy a
www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz
közösségi oldalunkon.
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GYÓGYTORNA

A HANGYA
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Előjelentkezés szükséges!
A csoportok minimális létszáma 8-10 fő!
Terveink szerint két csoport indul majd:
Időseknek hétfőn délelőtt
Fiatalabbaknak csütörtök délután

Jelentkezni lehet a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon vagy a
muvelodesihaz.tordas@qmail.com email
címen!
www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz
Idősebbeknek: Ajánljuk a csoportos
gyógytornát annak, aki:
szeretne biztonságosan mozogni
szeretné izmainak, ízületeinek ru-

galmasságát, erejét megtartani, növelni
szeretné megelőzni, kezelni a degeneratív/ kopásos elváltozásokat,
csontritkulást
gerincproblémákkal küzd
csökkentené a szív- és érrendszeri
betegségek veszélyét
szeretné javítani egyensúlyérzékét,
csökkenteni az elesés kockázatát

Fiatalabbaknak: Ajánljuk a csoportos gyógytornát annak, aki:
biztonságosan sportolna, javí-

taná állóképességét
vagy bármilyen
monoton munkát végez
derék-, hát-, nyak-, vállpanaszokkal küzd vagy szeretné ezt
megelőzni
szeretne izmosabb hasat, feneket, hátat :)
ülőmunkát

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2 017.

március

MŰVÉSZETI ISKOL A

A tordasi Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény minden évben helyet biztosít a Pesovár Ferenc Népzenei és Népdaléneklési Verseny
területi előválogatójához. Így volt ez 2017. január 25-én is;
az eseményen Kosaras Péter Ákos igazgató köszöntötte a
Martonvásárról, Százhalombattáról és a házigazda intézményből nevező énekeseket és hangszereseket.
Az iskola pedagógusai egy nagyon színvonalas, a
betyárok életéhez kapcsolódó kiállítást is berendeztek a verseny napjára, viseletekkel, lovas eszközökkel,
fotókkal, ez a kiállítás szolgált szép háttérként a produkciók mögött.
A zsűri ezúttal 24 énekes szólistát és csoportot, valamint népzenei együtteseket is meghallgatott.
Németh István kifejezte a szakmai testület örömét,
hogy a dalosok mellett a hangszeresek is (furulyások és
vonós zenekarok) ilyen szép számban képviselték művészeti iskolájukat. Enyedi Ágnes zsűritag szakmai konzultációra invitálta a felkészítő tanárokat, Varró János
pedig elmondta, hogy a verseny folyamán a zsűrinek
arra is van lehetősége, hogy a hét területi előválogatón
a fellépők műsorát, előadásuk színvonalát egymáshoz
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ISKOL A

A TORDASI
“ÁLLOMÁSON”...

viszonyítva is meg tudják ítélni. Természetesen figyelembe veszik értékelésüknél, hogy az adott produkciónak milyen egyéni lehetőségei vannak a felkészülés
során, azaz “sima” iskolából vagy művészeti iskolából
érkezett, milyen óraszámban van lehetősége az énekléssel és muzsikálással foglalkozni.
A szervezők megköszönték Németh Ildikó tanárnő
segítségét, aki a fellépő ruhák kiválasztásában, a viseletek
biztosításában sokat segített.
A zsűri a következő produkciókat jelölte meg, akik a
megyei döntőben ismét fellépnek majd:
 Bodzabogyók Énekegyüttes (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Százhalombatta)
 Tóth Szonja (Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola)
 Drienkó Károly (Arany János Általános Iskola, Százhalombatta)
 Dénes Koppány (Sajnovics János Általános Iskola és
5
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AMI, Tordas)
 Rieth Jázmin (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
Százhalombatta)
 Frey Dávid (Sajnovics János Általános Iskola és AMI,
Tordas)
 Csata Beatrix (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
Százhalombatta)
 Tóth Levente (Sajnovics János Általános Iskola és AMI,
Tordas)
 Kökény Énekegyüttes (Sajnovics János Általános Iskola és AMI, Tordas)
 Tóth Zsófia (Sajnovics János Általános Iskola és AMI,
Tordas)
 Antal Réka Csenge (Sajnovics János Általános Iskola

és AMI, Tordas)
 Halász-Velner Hanga (Sajnovics János Általános Iskola
és AMI, Tordas)
 Gatyamadzag Zenekar (Sajnovics János Általános Iskola és AMI, Tordas)
Az emléklapok átadását követően Fazekasné Domak
Anikó tanárnő a házigazdák nevében édességekkel kedveskedett a fellépőknek.
A délutánt a szakmai zsűri tagjai és a felkészítő tanárok
közötti megbeszélés és konzultáció zárta.
Köszönjük Tordas, köszönjük Sajnovics Iskola! Jönnénk
jövőre is...

KEDVES OLVASÓK!

gát félelmetesnek mutató, de valójában vajszívű tornatanárról.
A befejező kötetben pedig újra támad Analfa és boszorkánycsapata, akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy
sok gyerek kedvet kapott az olvasáshoz…
Egy folytatás a nagyobbaknak Bíró Szabolcstól az
Anjouk: Az utolsó tartományúrig című kötet. Ez
az első trilógia zárása, a széria legkomorabb hangvételű
regénye, amely ugyanakkor előkészít egy új időszakot,
hiszen a regényfolyam folytatódik, és még mélyebbre
vezet a XIV. század történéseibe.
A szerző, aki a Felvidéken született, fő témájának a
magyar középkort tekinti, 2014-ben többedmagával megalapította a Csallóközi Anjou Károly Bandérium névre
keresztelt hagyományőrző közösséget, amely sokat segít
az Anjouk világának érzékletesebb bemutatásában. Bíró
Szabolcsot 2016-ban a Szent György Lovagrend alapításának 690. évfordulóján Visegrádon lovaggá ütötték.

A márciusi könyvtári hírekben „sorozatfüggő” kicsiknek
és nagyoknak szeretnék néhány újdonságot bemutatni.
A földimalac, aki semmiben sem volt biztos Jill
Tomlinson állatkölykökről és fiókákról szóló sorozatának
záró kötete. Főszereplője Pim, kedves és kíváncsi földimalac, aki most ismerkedik a világgal. A sorozat előző
meséihez hasonlóan az ő története is biztosan tetszeni
fog az ovisoknak és a most olvasni tanuló iskolásoknak is.
Bosnyák Viktória Tündérboszorkány-trilógiája szintén megtalálható már a könyvtárban: lányoknak és fiúknak egyaránt kalandos és izgalmas a három kötet.
Az olvasás varázslatos dolog – ezt minden olvasni szerető felnőtt és gyerek tudja. Tudja ezt az első kötet egyik
főszereplője is, aki vénséges boszorkányként tölti szomorú napjait mint iskolai könyvtáros, pedig valójában
tündér. Hogyan jutott erre a sorsra? Arról Analfa, az
olvasás ellenszerét kidolgozó boszorkány tehet, miatta
nem olvasnak eleget a gyerekek. Szerencsére Jóhegyi Laci,
aki a könyvnyomtatás atyjának, Gutenbergnek a leszármazottja, beveti különleges képességeit a tündér megmentésére. Egy ikerpár is segít neki, Sári és Dóri.
A trilógia második részében megdöbbentő titok derül ki a ma6



(forrás: fejermmk.hu)

Még néhány cím az új könyvek közül:
Jussi Adler-Olsen: Palackposta (Skandináv Krimik)
Leiner Laura: Valahol
Vass Virág: Szoknya Blues
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
 Varga Szabolcsné
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Nekünk viszont jó kedvünk volt a medvehéten. A gyerekek elhozták a játékmacijukat az óvodába, melyekből
minden csoportban kiállítást rendeztek az óvónénik. A
Katica csoportban még maci szépségversenyt is tartottak.
A nagycsoportosok a medvehét alkalmával a medvefajok közül főleg az északi sarkon élő jegesmedve
életmódjával, táplálkozásával, veszélyeztetettségével
foglalkoztak, és jégtáblán álló jegesmedvéket készítettek. A medvehét zárásaként pedig ínycsiklandó maci
alakú süteményt sütöttek.
A Csibe csoportos óvodások medvebábokat gyártottak, majd közösen megépítették a téli szállásként
alkalmas barlangot is.
A Nyuszi csoportban különböző technikával készültek a medve figurák. A mackó lakhely megalkotásában
mindenki kivette a részét.
A kiscsoportos Sünikék lelkesen gyúrták, formázták,
na meg sütés után örömmel kóstolgatták a medvék
kedvenc csemegéjét, a mézes puszedlit. A kicsik medveformákat festettek ki.
A medvenapon a medvék tiszteletére a gyerekek
barna ruhában jöttek óvodába. Aznap csoportonként
végigmentek a titkos úton, melyen különböző feladatokat kellett teljesíteniük. A megpróbáltatások során
el kellett játszaniuk a Fogjunk medvét című játékot,
képkirakással ügyeskedtek, célba dobásnál megetették
az éhes medvét halakkal, a barlangban elemózsia után
kutattak, amit jóízűen elfogyasztottak, míg medvékről szóló meséket hallgattak.
Egészséghét alkalmával nemcsak az egészséges életmódról beszélgettünk, hanem finomabbnál finomabb
étkeket is alkottunk.
A Katica csoportban az érzékszervek fontossága
került előtérbe, hogy melyik érzékszervünk mire való,
és szó esett a betegségek elkerüléséről is. A gyerekek
magvas kenyeret sütöttek a csoportban, melyre saját
készítésű sajtkrémet kentek. Kipróbálták az alma aszalást, amit utána boldogan elropogtattak.
A Csibe csoportos gyerekeknek tea partit rendeztek,
ahol mézes-citromos teát kortyolgattak és mellé még
kókuszgolyót formáztak. Érdeklődve keverték és csipegették az avokádókrémet. Ízfelismerő játékon tették
próbára tudásukat.
A Nyuszi csoportosok az orvos munkájával ismerkedtek meg. Köszönjük dr. Harbula Ildikónak, hogy
bepillantást engedett a munkájába, melyet a kíváncsi
szemek alaposan megfigyeltek.
A Süni csoportban igazán egészséges ennivalók
készültek, nagy népszerűségnek örvendett a zabpelyhes szelet, valamint a sárgarépakrémes szendvics.
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ÓVODA

Dirmeg, dörmög a medve,
Nincsen neki jó kedve…

Idén is Nagy Balázs örökítette meg a gyermekek óvodai képeit.
A Nyuszi csoport játéktára kreatív eszközökkel és
trambulinnal gyarapodott. Ezeket ezúton is köszönjük!
A farsangi mulatságon maskarába bújt az óvoda apraja
nagyja. A gyerekek izgatottan vonultak fel a jelmezükben. Farsang napján Bölöni Réka bábelőadásával leptük
meg a kíváncsi gyereksereget.
Reméljük, hogy a maszkabállal sikeresen elűztük a
telet, mert már nagyon várjuk a napsütéses tavaszt.
 Bányai Rita
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SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK
A 2016-OS ÉV
ÚJSZÜLÖTTJEIT!

2016. 02. 18
Pável Hanna
Anya: Szárazová Monika
Apa: Pável Krisztián

2016. 01. 16.
Szakmáry Fülöp
Anya: Vajda Zsófia
Apa: Szakmáry Zoltán

2016. 01. 25.
Kállai Luca
Anya: Molnár Nóra
Apa: Kállai Róbert

2016. 06. 04.
Donáth Lili
Anya: Szabó Eszter
Apa: Donáth Máté

2016. 05. 05.
Milosevits Ilán
Anya: Szendrei Boglárka
Apa: dr. Milosevits Dávid

8

2016. 05. 07.
Somosi Dávid
Anya: Jenei Viktória
Apa: Somosi Vilmos

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2 017.

március

2016. 03. 18.
Kis Kincső
Anya: Balogh Katalin
Apa: Kis Zoltán

2016. 03. 27.
Kitzinger Ignác
Anya: Gergics Nóra
Apa: Kitzinger Zoltán

2017. 03. 24.
Tüske Sára Róza
Anya: Arnóczi Rozália
Apa: Tüske Tamás

2016. 07. 27.
Tóth-Rákosi Zsombor
Anya: Rákosi Petra
Apa: Tóth Árpád

2016. 09. 23
Kleman Tirza Bori
Anya: Király Krisztina
Apa: Kleman Zsolt Norbert

2016. 09. 09.
Dudás Katalin
Anya: Sági Anikó
Apa:
TORD
A S I Dudás
K I S B Í RZsolt
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2016. 11. 04.
Káposztás Szonja
Anya: Mészáros Ibolya
Apa: Káposztás Endre
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VISSZATEKINTŐ
FEBRUÁR 2. Az örvendezés napja, arról,
hogy megéri reménnyel élni az életet
Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe és a Megszentelt Élet Világnapja
„Amikor Jézus szülei elvitték a gyermeket, hogy teljesítsék a törvény előírásait, Simeon „a Lélek indítására”
(Lk 2,27) karjába veszi a gyermeket, és egy Istent áldó,
dicsérő énekbe kezd: „mert meglátta szemem szabadításodat, amelyet minden nép szeme láttára megvalósítottál: a fényt, amely a pogányoknak kinyilatkoztatás,
népednek, Izraelnek pedig dicsőség (Lk 2,30–32). …
Atyáink álmainak örökösei vagyunk, annak a reménynek az örökösei, amely nem csalta meg alapító anyáinkat és atyáinkat, a mi idősebb testvéreinket. Öregeink
örökösei vagyunk, akik mertek álmodni, és hozzájuk
hasonlóan mi is ezt akarjuk énekelni: Isten nem csap
be, a belé vetett remény nem csal meg! Isten segítségére siet népének!” részlet Ferenc pápa homíliájából
A pápa Twitter üzenete ezen a napon: A megszentelt
élet Isten nagy ajándéka: Isten ajándéka az Egyháznak,
Isten ajándéka a népének. A pápával együtt köszöntjük papjainkat, Jácint és Zoltán atyát, a Székesfehérváron élő Gyula atyát és emlékezünk egyházközségünk elhunyt papjairól.
Értük a Prohászka Imaszövetség tagjaival imádkozzuk mi is: „Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek,
segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg
őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák
ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj
nekik sok neked tetsző örömet bennünk Téged szolgáló életükben!...”

Az ünnep tartalmát ábrázoló kép, Andrea Mantegna: Jézus
bemutatása a templomban (1456)
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FEBRUÁR 3. Szent Balázs püspök napja,
balázs áldás
A péntek esti misében részesültünk a két keresztbe tett
gyertya fölött mondott, a kereszténységben a 16. században keletkezett Balázs-áldásban. Szent Balázs püspök is
a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg.
Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás esetén segített,
a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs
szenvedéstörténete arról, hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy
Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a
Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos
hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor
püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok
őrizték háziállatok módjára engedelmeskedve neki. A
keresztényüldözésben kivégezték.

FEBRUÁR 3. A gulágon fogoly és Tordason
is járt Oloffson Károly Placid atya temetése Pannonhalmán
A bencés szerzetes paptanár „A túlélésnek a szovjet
Gulág-rabtelepein (mínusz negyven fokban) megfogalmazott négy szabálya:
1. Ne dramatizáljuk a szenvedést, ne panaszkodjunk,
mert azzal még soha nem oldódott meg semmi.
2. Vegyük észre az élet apró örömeit és örvendezzük
meg, mert ez az élet művészete.
3. Ne gondoljuk, hogy eleve különbek vagyunk másoknál, hanem adott helyzetben mutassuk meg, hogy így
van.
4. Akinek van hova kapaszkodjék, annak könnyebb elviselni a szenvedést. Mi hívők Istenbe kapaszkodunk és az
Ő segítségével még a földi poklot is túl tudjuk élni.”
Köszönjük Placid atya!
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FEBRUÁR 12. Házaspárok megáldása feleség és férj, nő és férf i, mint titkok
hordozói egymás számára
„Jöjj, galambom, szépségem! Mert a tél már elmúlt,
az eső elállt, elvonult, földünkön előbújnak a virágok,
eljött a szőlőmetszés ideje.” Énekek éneke 2,10
Az Egyházban ünnepelt Házasság Hete kezdetén a vasárnapi misében idén is megújítottuk házassági fogadalmunkat és az Egyház áldásával tértünk haza.
Reménytelen vállalkozás lenne pár sorban megbolydult
világunk férfi és női lét-, identitás elképzeléseit, rengeteg
tragédiát okozó félreértését felvázolni. Legegyszerűbb
megvallanunk, hogy Egyházunkkal összhangban his�szük, csupán két útja van a testté vagy emberré válásnak,
amelyek kiegészítik egymást, két komplementer dimenziója az öntudatnak és önmeghatározásnak - nő vagyok,
vagy férfi vagyok. Férfiság és nőiség ugyanazon emberi
természet két különböző, egymással fel nem cserélhető,
levezethetetlen, eredeti és egymást kiegészítő létmódja.
Férfi és nő azonosak istenképmási mivoltukban, titkok
hordozói egymás számára, s ezzel létük forrására, a Szent
Titokra, a teremtő Istenre utalnak.

ELŐRENÉZŐ:
NAGYBÖJT
MÁRCIUS 1. Hamvazószerda
Szentmise: este 7 óra
Nagyböjti fegyelem az egészséges felnőttekre vonatkozik, kivételt képeznek tehát a betegek, valamint az úton
lévők, idegen asztalnál-, közétkeztetésben étkezők.
Szigorú böjti nap: az összes nagykorút kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. Hamvazószerdán és Nagypénteken egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer
vehetünk magunkhoz valamit erősítésül része a hústól
való tartózkodás, ami 14 éves kortól kötelez.
Hústól való tartózkodás nagyböjt péntekjein Krisztus nagypénteki szenvedésére emlékezés jeleként.
A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen gondja arra,
hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat
is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a
hústilalomra.

MÁRCIUSI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúró szombati előesti szentmise 17 óra)



Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)



Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte
17.45-től gyóntatás



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Minden pénteken Keresztútjárás 17 órakor



Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás
este 20.30

Március 1.

Hamvazószerda Szentmise 19 óra

Március 3.

Első pénteki Szentmise 17 45-től gyóntatás,
18 30-tól Szentmise

Március 10.
péntek, Bibliaóra a közösségi házban 19 óra
és 24.

Ferenc pápa hamvazkodik

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Március 19. vasárnap, Apák megáldása a Szentmisében
Gyümölcsoltó Boldogasszony Búcsúi
Március 26. Szentmise 11 órakor utána Agapé a zarándokokkal
Április 1.

09:00

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

10:00

Istentisztelet

Szerda

18:00

hónap 1-3. szerda: Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

Csütörtök

18:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat

18:00

Vasárnap

szombat, Nagyböjti Lelkinap, gyóntatással

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Király Kálmán temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Ifjúsági alkalom
Baptitea alkalom
minden hónap utolsó szombatján
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI
TÁBOR

Időpont: 2017. június 19-24
Helyszín: NAGYVELEGI KASTÉLY
Szállás típusa: sátorozás a kastély udvarán
Tábordíj: 13.000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2017.március 15.
További információ, jelentkezés:
Kokaveczné Árvai Erika
tel.: 06-20-380-3166;
kokaveczne@gmail.com
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ÖKUMENIKUS
IMAHÉT
2017. január 15-22.
Január közepén immár hagyományosan
településeink keresztyén gyülekezetei
közös szeretetvendégséggel záruló imaheti alkalmakon vettek részt Gyúrón,
Tordason és Martonvásáron.
2017 imahetének vezérfonalát a németországi testvérek állították össze, melynek központi gondolata a megbékélés:
„Krisztus szorongató szeretete” volt
(2Kor 5,14–20). Ez a bibliai igehely azt
hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten
ajándéka, amely az egész teremtettségre
vonatkozik. Ezzel a reménységgel vettünk részt az esti összejöveteleken, és
kértük Isten Szentlelkének munkáját és
gazdag áldását a reformáció 500. évfordulóját ünneplő 2017. évre, és településünk
minden keresztény gyülekezetére.
Estéről estére Igével szolgáltak: Kádár
Ferenc református lelkipásztor, Dr. Hankovszky Béla római katolikus tábori
lelkész, Bödő Sándor baptista presbiter,
Süller Zsolt evangélikus lelkész.
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EVANGÉLIKUS GYEREKTÁBOR
2017. július 3-7-ig.
Helyszín: GYÚRÓ,
evangélikus parókia

Szeretettel várjuk az óvodás és az alsós diákokat
nyári táborunkba!
Jelentkezési határidő: 2017. március 15.
További információ, jelentkezés:
Kokaveczné Árvai Erika
tel.: 06-20-380-3166; kokaveczne@gmail.com

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

"Nem a ruha teszi az embert! - vagy mégis?"

– háromestés sorozat életünk megújulásának útjáról (Ef 4,22-24)
Gyúrón, a református gyülekezeti házban
Március 16. csütörtök 18 óra

Mitől kopik el a ruhánk?
– avagy vágyaink csapdájában

Március 17. péntek 18 óra

A jó ruhának lelke van
– igazi megújulás: belülről kifelé

Március 18. szombat 18 óra

A ránk szabott ruha szépsége
– a belsőt követő külső változások

A tanítást közénk hozza: Pogrányi Károly, diósdi lelkipásztor

Várunk szeretettel!
Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet,
gyermekmegőrzés
Minden kedden más és más:
Szolgálók órája (2. hét), Presbiteri óra
(3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba
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Lelkészi Hivatal Elérhetőségei
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap:
www.parokia.hu/lap/gyuro

Hivatali ügyelet
Hétfő: szabadnap
Kedd és szerda: 14.00-16.00

Csütörtök: látogatási nap
Péntek: 9.00-11.30
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SPORT

FUTBALL

EDZŐTÁBOR

Első csapatunk Abaújszántóra utazott, ahol edzőtábor keretében
készültek a fiúk a bajnokság kezdetére. Az edzőtábor során edzőmérkőzéseket is játszottunk, február 10-én délután egy megyei
élvonalban szereplő együttes felett sikerült diadalmaskodni.

A MÁSODIK HELYEN
ZÁRT U11-ES CSAPATUNK A GÁRDONYI
TEREMTORNÁN
Február 12-én is jutott színesfém a vitrinbe. Erről U-11-es
labdarúgóink gondoskodtak, akik Gárdonyban szerepeltek egy utánpótlás labdarúgó tornán és végül az ezüstérem került a nyakukba.
A Gárdony, Pusztaszabolcs, Pákozd, Velence, Agárd
gyermekeit felvonultató seregszemlén a Hangyák Foci
Tanoda labdarúgói egészen az utolsó mérkőzésig elkápráztatták a közönséget tetszetős játékukkal. Szép cselek,
pontos passzok, hatalmas védések, kombinatív játék jellemezte csapatunk fociját. Sajnos a több játékossal rendelkező agárdi csapat frissebben érkezett a mérkőzésre, így
végül ők hódították el idén a Gárdony-kupát. A Hangyák
az ezüstéremmel vigasztalódtak, valamint azzal, hogy
egyik játékosunk, Balogh Marcell lett a torna gólkirálya.
Gratulálunk Marcinak és az egész csapatnak! (Balogh
Marcell, Ulrich Marcell, Boroczki Imre, Vlad Zoltán,
Keresztesi Krisztián, Kathi Dominik, valamint az U9-ből
Boroczki Márk)
Köszönettel tartozunk Balogh Csabának és Boroczki
Imrének is a rendkívül kitartó és sportszerű szurkolásért!
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RECEPT

SÜTIK
TORDASRÓL
Ehavi receptünket az óvoda ajánlásával küldjük az
Olvasóknak!
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes
tészták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik
szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen
meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják a
Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el
a fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email
címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást.
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

ZABPELYHES SZELET
•

50 dkg apró szemű zabpehely

•

4 dkg darált lenmag (elhagyható)

•

4 db közepes, érett banán felaprítva

•

1,6 dl étolaj

•

20 dkg aszalt gyümölcs
(pl.: mazsola, áfonya, sárgabarack)

•

20 dkg durvára vágott dió

•

2 db közepes alma reszelve

•

2 tk fahéj

•

4 ek méz

•

2 db tojás

A hozzávalókat összekeverjük és sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. A tepsi mérete 26x35 cm. Előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük.
Jó nasizást hozzá!

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasiaknak:

Nem tordasiaknak:

Nem tordasi magányszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

egész oldal 20 000 Ft

egész oldal 25 000 Ft

fél oldal 12 000 Ft

fél oldal 15 000 Ft

negyed oldal 7 000 Ft

negyed oldal 9 000 Ft

nyolcad oldal 4 000 Ft

nyolcad oldal 5 000 Ft

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.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2 017.

március

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés
esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű megjelenés
esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik,
az árak tartalmazzák az áfát.

15

MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG 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 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
06 22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45

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:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

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

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06 22/467-324

