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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
Nem
könnyű
világban
élünk, ahol egyre több hatás
ér minket, feszültek, idegesek vagyunk. Folyamatosan
negatív hírekkel bombáznak minket, a közönyből csak
szenzációkkal tudnak kiemelni. Mindent egyre gyorsabban akarunk, mindenről van – mások által megformált
– véleményünk, egyre több mindennel vagyunk elégedetlenebbek. Mindehhez pedig hozzájönnek a vírus okozta
hatások a munkahelyek elvesztésével, a bezártsággal, az
eddig megszokott életünk megszűnésével, szeretteink,
ismerőseink hiányával. Ideje lenne másként néznünk a
világot! Keresni tudatosan a szépet, a jót. Persze kön�nyű mondani, tenni már nehezebb, de akarnunk kellene.
Nyilván nem fog mindig mindenben sikerülni, el fogunk
bukni, nem egyszer, többször. De csak ez vezet előre, a
normális kapcsolatokhoz, a normális közösséghez és a
normális élethez. Próbáljuk elfogadni a körülményeket és
keresni mindenben a jót. (Bár nem könyvtári hírek, de
könyvajánló: Eleanor H. Porter: Az élet játéka)
A település vezetése mindig azon dolgozik, hogy Tordas egyre szebb legyen, és jobban érezzék magukat az itt
élők. Ez a cél vezérel az intézményeink átalakításánál, a
köztereink megújításainál, hogy használhatóbbak és szemet gyönyörködtetőbbek legyenek. Sajnos egy eldobott
sörösdoboz egy rendezett virágos park közepén sokkal
nagyobb – negatív – hatással bír, mint maga az egész park
szépsége. Ennek megszüntetésén viszont közösen kell
dolgoznunk. Ezek mellett a helyi tájékoztatás eszközeit

TORDAST ÉRINTŐ
BERUHÁZÁSOK
Az elmúlt napokban 3 téma borzolta fel zömében
az internetezők kedélyeit, így ezekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

BUDAPEST-BALATON KERÉKPÁRÚT
A település honlapján először 2014-ben tájékoztattuk a
lakosságot, hogy a Tordason épülő Tordas-Gyúrói kerékpárút része lesz a Budapest-Balatoninak. Erről a Kisbíró
2014. júliusi, októberi, 2015. októberi számában is írtunk.
Országos híradások alapján az is köztudott volt, hogy ez
az útvonal alkalmas kell hogy legyen a földeket művelő
gépek számára is, hiszen ők jelenleg ezeken az utakon
közlekednek. Erről és az engedélyezés elkezdődéséről a
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(Kisbíró, honlap, facebook oldal) is folyamatosan megújítjuk a fejlődés, az esztétikusabbá, modernebbé tétel
miatt. Ugyanezeket próbáljuk elérni a közösségi rendezvényeinken, és a tordasi identitás kialakításával is.
Ez egy folyamatos szolgálat az itt élő emberekért, akikért
a döntések születnek. Azok viszont nem lehetnek ötletszerűek, jogszabályokat nélkülözők, elkapkodottak. Ezért
szükséges ismerni, mi, miért, hogyan történt a településen az elmúlt évtizedekben. Minden lehetőséget számba
véve kell meghoznia az aktuális képviselő-testületnek a
döntését a testületi ülésen. Mindehhez azonban alaposan ismerni kell az önkormányzat, a település működését,
mert a döntéseknek mindig következményei vannak, és
soha sincs olyan döntés, ami mindenkinek jó lenne.
Vannak viszont olyan döntések, melyek a településről
szólnak, de eléggé szubjektívek, mert szakmaiak. Például
nyilván mindenkinek más típusú, más színű, más anyagú
épület tetszik, így ekkor fel kell vállalnia valakinek a felelősséggel járó döntést. Az óvoda, az iskola, a művelődési
ház, és az egészségház belső kialakításában, a hivatal és
környékének, valamint a közterületeink kialakításában, a
honlap, és az újság megjelenésében, a többi fejlesztéseinkben szakmai döntések születtek, melyek a falu többsége
szerint jól sikerültek, és mindannyiunk javára váltak.
Ezt szeretnénk folytatni a soron következő fejlesztéseknél. A pályázatokat beadtuk, a hiánypótlásokat teljesítettük, már csak a kedvező döntésekre várunk a belterületi csapadékvízelvezetés, a Jókai utcai és a Csillagfürt
játszóterek, a kerékpárút melletti sportpark, a Somogyi
utcai járda és a Széchenyi utca aszfaltozása ügyében.
Önök által választott vezetőkként, a felelősséggel a
vállunkon, tesszük tovább a dolgunkat, az Önök valódi
szolgálatát és az életük jobbítását!
 Juhász Csaba polgármester

Kisbíró 2017. októberi számában is írtam. 2017-től – az
építési engedély kapcsán – szakemberekkel, útügyi hatóságokkal és kezelőkkel több egyeztetés is volt a beruházó NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) kezdeményezésére, az útvonal legoptimálisabb megtalálása
érdekében. A tulajdonosi hozzájárulásomban 2018-ban
kifejezetten kértem megoldást az esetlegesen megjelenő
autópálya forgalom kizárására. Sajnos a jóval korábbra
tervezett kezdés nem valósult meg, egészen mostanáig
nem történt semmi.
A kerékpárút kivitelezésének elindulásáról én is csak a
hírekből értesültem. A kivitelező és az aktuális beruházó
megtalálása után egyből jeleztem feléjük az időközben
kialakított csapadékvíz-elvezető árkok problémáját, és kértem, hogy a hirtelen, nagy mennyiségű csapadék megfelelő
elvezetését is vegyék figyelembe a kiviteli tervek készítésekor. Ezt azóta egy tervezővel a helyszínen is egyeztettük.
Kértem továbbá őket, hogy az Etyek-Tordas szakasz tájéTORDASI
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koztatójánál egy részletesebb készüljön, mert sokkal több
minden érdekli az itt élőket, mert sok kérdést vetettek fel.
A mezőgazdasági gépek kitiltását nem várhatjuk el,
hiszen Tordason több száz éve folyik mezőgazdasági termelés, és ennek a forgalma nem fog növekedni az új út által,
csak a gazdák fogják tudni a XXI. századhoz méltó módon
elérni a területeiket. A tervezett kerékpárút nyilván valamennyire megváltoztatja a környezetet, hiszen biztosítani
kell, hogy a csapadékvíz ne mossa el az épített utat.
Az önkormányzat vezetésének továbbra is célja, hogy
megakadályozza az autós forgalom megjelenését ezen az
úton. Ezt már kértem mind a beruházótól és mind a kivitelezőtől. Azt az ígéretet kaptam, hogy a kiviteli tervek
első változatánál egyeztetni fogjuk ennek a módját. Erről
beszéltünk a képviselőkkel is, hogy együtt leülünk egyeztetni, de Márkus Pál és Völgyi Zoltán képviselőtársam
jelezte, hogy ők kizárólag akkor támogatják, ha korlátozó
és tiltó táblákkal, valamint minimum 500 m-en az út 1,5
m-es szűkítéssel épül meg, ami a Tordas-Kajászó szakasznak körülbelül a negyede. Meg kell találni, hogy jogilag
és műszakilag milyen megoldások vannak az autóforgalom teljes kizárására úgy, hogy a gazdák is meg tudják
művelni a területeiket, és a kerékpárút is megfeleljen a
vonatkozó előírásoknak, szabványoknak. Ezt csak a kiviteli tervek első vizsgálatánál lehet kitalálni és véglegesíteni, egyeztetve a beruházóval és a kivitelezővel.
A kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztatás a beruházó és a
kivitelező feladata, de természetesen segítünk abban, hogy
ez megfelelő és megnyugtató legyen. A közbeszerzésben
vállaltaknak megfelelően rövidesen ismertetni fogják részletesebben is az elképzeléseket, és várják a projekttel kapcsolatos észszerű javaslatokat, kérdéseket, melyekre összesítve (?) adják meg a választ. A település vezetése továbbra
is mindent el fog követni annak érdekében, hogy ez az út
ne legyen alternatívája az M7-es autópályának csúcsforgalom vagy baleset esetén, és a Pest megyei autópálya-matrica határ se okozzon többlet forgalmat.
A lakosságot és a települést felelősséggel tudjuk képviselni, de megköszönünk minden észszerű és reális javaslatot, ami összhangban van Tordas fejlődésének irányával,

POLGÁRMESTERI
DÖNTÉSEK
2021. április
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet
hirdetett ki a 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletben.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
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a lakosság érdekével és szolgálatával!
Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Tordason mennyi mozgást, sportot és egészséges életmódot
segítő fejlesztés épült az elmúlt 10 évben, melyeket a gyerekek, a felnőttek és az idősek is egyaránt használnak. A
tervezett kerékpárút is ennek folytatása lenne.

MARTONVÁSÁR IPARI PARK
Az autópálya után, még több száz méterig tart Martonvásár közigazgatási területe. A települések önállóságához
hozzátartozik, hogy – természetesen nem veszélyeztetve
egymást – a saját közigazgatási területén minden település azt csinálja, ami a helyben élő lakossága érdekét
szolgálja, egymás beruházásaiba, elképzeléseibe, fejlesztéseibe beleszólásunk nincs. Mivel a martonvásári Hely
Építési Szabályzat kizárja a lakosság számára veszélyes
és zavaró üzemek telepítését, – és egyébként az uralkodó
szélirány is Martonvásár felé fúj – ebbe beleszólásunk
nincs. Amennyiben ezek ellenére mégis ilyen megépítéséről szereznénk tudomást, mindent el fogunk követni a
tordasi lakosság védelmében.

ETYEK-GYÚRÓ-VÁL-VEREB ÚT
Ezzel kapcsolatban a közvetlenül érintett településekkel
folyik a végleges nyomvonal megtalálásában az egyeztetés. Mivel az érintett településeknek is ugyanúgy
önállósága van, ennek részleteit ők döntik el, és nem a
szomszédos települések lakói. Nem közvetlenül érintett
településként nekünk az út tényének a hatásaival kell
számolnunk, ezért jeleztük, hogy egy esetleges többletforgalom hatására, a falu két végén egy-egy forgalomlassító szigetet, illetve a Petőfi utca Gyúró felőli végén a
gyalogos átkelés segítését a testület többsége (5 fő) elfogadhatónak tartana.
Amennyiben a fenti témákban településünket érintően
további előrelépés van, tájékoztatni fogjuk a lakosságot.


Juhász Csaba polgármester

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.”
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere


elfogadta a 2021. évi Települési Közművelődési Programtervet. Ez a művelődéssel foglalkozó intézmények bezárásának feloldása után, a testület tagjainak és az érintettek
javaslatainak meghallgatása után módosításra kerül.
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úgy döntött, hogy a Tordasi Mesevár Óvoda, mint a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján meghatározott feladatait a Tordasi Polgármesteri Hivatal látja el.
A munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja és aláírja.



támogatta a Tordas 611 hrsz.-ú ingatlan belterületbe
vonását. Az Önkormányzat az ingatlan esetében nem
vállalja a közművek, a járda, a közvilágítás és az út kiépítését.



döntött a Gördülő Fejlesztési Terv szennyvizet érintő
év közbeni módosításáról, melynek keretében elfogadta
a X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer 20212036. évi GFT beruházási tervének módosítását. Meg-

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Tordasi Lakosok!
Az elmúlt időszakban több, a közösségi együttélés
szabályait érintő kérdésben keresték meg a Polgármesteri Hivatalt. A legfontosabb tudnivalókról az alábbiakban olvashatnak:
Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004.
(IV. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint:


Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 31. valamint szeptember 1. - november 30. közötti
időszakban, pénteken 10-19 óra, szombaton
10-12 óra között engedélyezett, legfeljebb
gyenge szeles időben lehetséges.

 Az
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ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
az úttestig terjedően az ingatlan előtti járda és zöld terület
tisztántartásáról, gyommentesítéséről. A telekingatlanról kihajló, a közterületre ültetett növények járdára és
az úttest fölé nyúló ágainak és a bokrok megfelelő
nyeséséről.
a járműbehajtók és átereszeik, valamint az ingatlan
előtti árok és műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le- és elfolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
A saroktelek tulajdonosai a telek melletti zöld
területet, járdaszakaszokat és vízelvezető árkokat
is kötelesek tisztán- és karbantartani.
A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói
kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben
tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól mentesíteni.

állapította, hogy a GFT módosítása a területrendezési
tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket
érintő részével összhangban van; igazolta, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv szennyvizet érintő, év közbeni módosításáról szóló 27/2021. (IV. 28.) határozatában meghatározott, a 2021. évi víziközmű beruházási munkáira
anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX.
törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel. A
rendelkezésre álló összeg: 9 497 092,- Ft. A módosítás lényege, hogy a meglévő települési megállapodás arányában kis
anyagi ráfordítással jelentős többletkapacitás érhető el a közös
ráckeresztúri tisztítóban, mely a meglévőkkel együtt bőven fedezi a település fejlesztési igényeit is.
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/



Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak közterület-foglalási engedéllyel szabad tárolni.



TILOS közparkok területére behajtani, a zöldterületeken gépkocsival megállni, parkolni!

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete alapján:
közösségi együttélés szabályainak elmulasztását
követi el az, aki
hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt
fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszélyes
anyagot fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget,
az avart és kerti hulladékot a március 1. – május
31. valamint szeptember 1. – november 30. közötti időszakon kívül égeti el és az égetést 8-18 óra közötti
időszakon kívül vagy nem szélcsendes időben, továbbá vasárnap végzi el,
21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap 11 és 15
óra között motoros kerti- és barkácsgéppel, közlekedési eszközzel vagy más módon a csendet vagy
köznyugalmat megzavarja.

 A







Felhívom a figyelmet arra, hogy az önkormányzati
rendeletekben meghatározott közösségi együttélés
szabályainak elmulasztója 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Tordas, 2021. május 18.
 dr. Zay Andrea, jegyző
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ÚJ HIRDETŐTÁBLÁK
A TELEPÜLÉSEN
Ismét egy régi vágyunk valósult meg azzal, hogy
új, nagyobb, korszerűbb, a település hangulatába
illeszkedő hirdetőket gyártottunk le és helyeztünk
el a régiek helyén, illetve néhány új helyen. Az első
ütemben 6 db készült el, de további 6 db-ot gyártunk
a hagyományos tájékoztatás és hirdetések céljára.


Juhász Csaba polgármester

CÍMER ÉS LOGÓ
Minden település az önkormányzatiság kialakulása
után címert is alkotott, mely kifejezi a települést,
múltját és történelmét. Tordas Község képviselő-testülete az 1993. június 18-án tartott ülésén döntött a
címerről, mely a bejelentések, javaslatok napirendben
volt. A tervezett címerek nem igazán feleltek meg a
címertan szabályainak, de végül sikerült a települést
legjobban kifejezőt választania a 9 képviselőből jelenlevő 5 képviselőnek. A Kisbíró 1993. októberi számában ismertették az új címert.

1993-as címertervek:

a régi címer
digitalizált
változata:

a jelenlegi címer
és a logó:

2014-ben a címert megvizsgáltattuk egy címertannal
foglalkozó levéltárossal, aki javaslatot tett a módosításra, szabályossá tételére. Ezt a képviselő-testület a
2014. november 25-én tartott ülésének 2. napirendjén
el is fogadott. Erről a Kisbíró 2015. januári számában
részletesen beszámoltunk.
Önálló logót és arculatot azok a települések készítenek, amelyek nyomot akarnak hagyni látogatóikban. A
történelmi címer használata korántsem felel meg napjaink kommunikációs trendjeinek. A logó elsősorban
turisztikai szempontból hasznos, de új színt vihet az
önkormányzati kommunikációba, sőt a helyi identitás, a
településhez való kötődés kialakításában is sokat segíthet.
A logó nem helyettesíti, hanem kiegészíti a település jelképeit, a címert és a zászlót.
Arról, hogy mit jelent számunkra a címer, álljon itt
néhány kép. A Községháza bejárata, a polgármesteri irodám fala, a tetőtéri tárgyaló. Nagyon fontos számunkra a
címer, de szeretnénk a tordasi közösséghez való tartozást
tovább erősíteni ezzel a logóval, mely Tordashoz köthető
elemekből áll. Erről írtunk a Kisbíró 2021. áprilisi számában. Fogadják szeretettel!
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

SIKERES VOLT
A HANGYAFESZT
Lezajlott a III. Tordasi Ifjúsági Hangya Fesztivál. A
járványhelyzet miatt idén is online térben megvalósult Hangyafesztre különböző kategóriákban nagyon
sok pályamű érkezett határon innen és túlról a
modern kultúrától a népművészetig.
A fiatalokat ezúttal a szakmai zsűri mellett civilek
is értékelték. Ezen véleményeket összevetve került a
végeredmény a színész, énekes, műsorvezető Csonka
András zsűrielnök elé, aki örömmel vállalta és teljesítette a felkérést. A művelődési ház közösségi oldalán
videós üzenetben hirdette ki a győzteseket, különdí-

HANGYAFESZT
(ONLINE) 2021
DÍJAZOTTAK

jasokat, pozitív értékelésével, bíztató szavaival pedig
tovább ösztönözte a művészpalántákat ambícióik
megvalósításában. Hálásan köszönjük „Picinek” (régi
az ismeretség, ezért bátorkodunk nyilvánosan is becenevén illetni) az érdemi közreműködést – aki szerint
sem mindennapi, hogy így meg tudja fogni a fiatalokat a tordasi „Ki mit tud?” – , valamennyi döntnöknek
az idejét, szakértelmét, észrevételeit, de elsősorban a
pályázó gyerkőcöknek az agilitást, szorgalmat, tehetséget, bátorságot, hogy meg merték mutatni magukat,
valamint nem utolsó sorban a szülőknek, felkészítőknek azt az erőt és hitet – főleg ebben a vírushelyzetben, ahol szinte kivétel nélkül mindenkit érintett
valamilyen módon a betegség –, amelyek nélkül nem
készülhettek volna el ilyen szinten, és nem érkezhettek volna be a méltán piedesztálra emelt produktumok és alkotások.

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
Ha idén nem is a megszokott módon, azért minden tordasi hölgy tiszteletére díszelgett egy kis
– ovisokkal karöltve készült – szalagos májusfa a
Sajnovics parkban.
Fotó: HMH

Rajz: Szalai Luca (Kápolnásnyék) és Kerestély Anna
(Székelyudvarhely, Erdély) megosztva
Különdíj: Vajna Anna (Bögöz, Erdély),
Csomor Csaba (Bögöz, Erdély) 
és Pál Brigitta (Bögöz, Erdély)
Tánc, mozgáskultúra: Varga Lotti (Tordas)
Különdíj: Kása Viola (Tordas)
Mese, vers: Vajna Péter (Bögöz, Erdély) és
Szigyártó Réka (Székelyudvarhely, Erdély)
megosztva
Különdíj: Diósi Csenge Zsuzsanna (Tordas)
és Székely Zsófia (Székelyudvarhely, Erdély)
Népi ének: Illés Dóra (Dég)
Különdíj: Völgyi Zselyke (Tordas)
és Ilyés Hanna (Felsőboldogfalva, Telekfalva
együttes képviseletében, Erdély)
Népi hangszer: Erdei Gréta – népi hegedű (Budapest)
Ének: Szirtes Marcell (Nagykovácsi)
Hangszer: Varga Lőrinc Csaba – zongora (Tordas)
Extra különdíj a két legfiatalabb versenyzőnek:
Illés Borka (Dég, 4 éves)
és Kreka Zsombor (Karád, 5 éves)
Gratulálunk!
-HMH-
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ELSŐKÉNT ALKOTTAK
A VILÁGON INTEGRATÍV
KOREOGRÁFIÁT
TORDASON
Különleges videó látható egy kihívás kapcsán: a tánc
öröme mellett azt is mutatja, hogy együtt bármi
lehetséges.
A Jerusalema tánckihívást beütve a keresőbe már több
magyar találat jön ki. Ezek közül az egyik Fejér megyei
vonatkozású, hiszen szerepel benne a tordasi telephelyű
Gördülő Tánccsoport Alapítvány vezetője, a kerekesszékes Sárai Rita is. Ráadásul a táncvideót a festői településen, a Hangya Művelődési Házban, illetve a Sajnovics
téren vették fel.
A másik szereplő pedig Tóth Sára táncterapeuta, aki
korábban többször dolgozott együtt Ritával. Kettejük
ismételt egymásra találása ennek az Afrikából indult
örömzenének és örömtáncnak köszönhető, amely hónapok óta terjed szerte a világon. A hozzá csatlakozó csoportok, emberek örömmel másolják, illetve alakítják át
saját szájuk íze szerint az egyszerű alapkoreográfiát.
Ez történt Sáráék esetében is, akik – az internetes találatok szerint a világon elsőként – integratív Jerusalema
táncot hoztak létre. Ennek lényege pedig az, hogy egy
ép és egy sérült, jelen esetben kerekesszékes ember táncol együtt.
Sára így mesélt az előzményekről, az összefogásról:

Tóth Sára és Sárai Rita a szép tordasi környezetben, táncolás közben - Fotó: Tóth Sára

– Én hoztam létre a Tánc Mindenkié Alapítványt, amelynek célja, hogy elterjessze: a tánc valóban mindenkié,
tehát a mozgássérültek és az idősek is megtapasztalhatják e mozgásforma örömeit. Sárai Ritát pár éve ismertem
meg, több táncos érzékenyítő tréninget tartottunk már.
A közös munka azonban leállt a pandémia miatt. Ám
nemrég megláttuk ezt a kihívást, és megbeszéltük, hogy
mi is csinálunk koreográfiát, méghozzá integratív módon.
Mindenki otthon készült, majd a felvétel idejére jöttünk
össze Tordason.
Rita hozzátette: az eredeti mozdulatokat teljesen magára
szabta. Számára ez a dal, a tánc a szabadságot fejezi ki,
amelyet az is megélhet a maga módján, akinek vannak
fizikai korlátai. A saját alapítványán keresztül ő is ezt az
életérzést közvetíti.
 FEOL
Köszönjük és örülünk, hogy segíthettünk Ritáéknak
egyik álmuk megvalósításában, s hogy ezzel is tovább
öregbíthettük Tordas és a Hangya Művelődési Ház nevét!


HMH

MTV-S FORGATÁS A HÁZBAN
Hamarosan az Esély c. műsorban az anyag. Szerkesztő-riporter: Weininger Gabriella, fotó, operatőr: Ujvári Gábor.
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK
„Ne tégy semmit mások kárára, Örülj a mások szerencséjének, indítson meg az elesettek balsorsa, és
mindig tartogass egy könnycseppet a szívedben az
arra rászorulóknak…
Ne feledd: emberhez méltóan kell élned, hogy méltó
légy e magas cím viselésére…”
/Seneca/
Visszatért az élet az iskola falai közé. Április 19-én elsőként az első tagozatosok töltötték meg élettel az üres
épületet, majd május 10-én megérkeztek felsőseink is, s
kezdetét vette a majdnem megszokott élet az iskolában.
Rendezvényeink egyelőre nincsenek, a közös programok
elmaradnak, csak a legszükségesebbekre szorítkozunk.
Szerencsére végzős diákjaink felvételi vizsgái lezajlottak, legtöbben már az értesítéseket is megkapták a sikeres
felvételről.
Online módon ugyan, de a leendő első osztályosok
beiratkozása is megtörtént, a 2021-2022-es tanévet 34
kisdiák fogja megkezdeni két osztályban. A tanító nénik
meglátogatják a kicsiket az óvodában, majd egy későbbi
időpontban fogadjuk őket az iskolában egy rövid ismerkedésre, betekintésre az iskolai életbe.
Május 12-én a Diákönkormányzat néhány képviselőjével elhelyeztük iskolánk emlékkoszorúját Sajnovics János
szobránál. Iskolánk névadója május 12-én született, minden évben emlékezni szoktunk Tordas neves szülöttére.
Sor került május 19-én az Országos Idegen nyelvi
mérésre 6. és 8. évfolyamon, majd május 26-án az Országos Kompetenciamérés lebonyolítására szintén a 6. és 8.
évfolyamokon.
Május 28-tól megkezdődtek a művészeti iskola hagyományos zenei vizsgái, a jelenlegi helyzetben szülők részvétele nélkül.
Május végén, június elején zajlanak az osztálykirándulások. A járványhelyzet most egynapos kirándulásokat
tesz lehetővé. Igyekszik mindenki a legjobb helyeket
megtalálni, s kellő tartalommal megtölteni, hogy szép
élménnyel gazdagodjanak diákjaink.
Alig hogy visszatértünk, próbáltuk pótolni az esetleges
elmaradásokat, máris az év végi dolgozatok, felmérések
kerültek előtérbe, hiszen hamarosan sor kerül a tanulók
értékelésére, a tanév végi zárásokra. Reméljük, hogy a
több, mint egy éve tartó nem mindennapi helyzet csak
kevésbé befolyásolta diákjaink teljesítményét, s mindenkinek minél kevesebb sérüléssel sikerült túljutni a nem
könnyű élethelyzeten. Utolsó héten azért szeretnénk a
gyerekeknek egy kis meglepetést tartogatni Gyermeknap
alkalmából a DÖK szervezésében.
Utolsó tanítási napunk június 15. kedd lesz. Tanévzáró
ünnepélyünket június 18-án tartjuk. Délelőtt 9 órai kezdettel az alsó tagozat számára az iskola udvarán, majd
8

délután 5 órai kezdettel végzős diákjaink ballagására és
ünnepélyes tanévzárásra kerül sor. Szeretettel várunk
minden kedves szülőt és vendéget.
Mindenki előtt bizonyára ismeretes, hogy Kosaras
Péter Ákos igazgató úr április 16-án elköszönt iskolánktól,
már korábban beszámoltam erről. Április 19-től Balogh
Zoltán igazgató úr vette át az intézmény irányítását. Sok
sikert kívánunk munkájában.
Ismét búcsúzunk, s búcsúznak tőlünk az általános
iskolát befejező diákjaink. Kívánjuk, hogy találják meg
mindannyian útjukat az életben, álmaik váljanak valóra,
s legyenek sikeres, boldog felnőttek.
Nyári táborokat hirdetünk meg, kérjük, figyeljék iskolánk honlapját, ahol részletes tájékoztatást kapnak az
időpontokról, a szervezésről.
Szeretném mindenkinek megköszönni az egész
évben végzett kitartó munkáját. A rendkívüli helyzet
mindenkitől rendkívüli türelmet követelt, persze nem
ment mindig minden zökkenőmentesen, de ez volt a
cél. Köszönjük a szülőknek is a megértést, támogatást, senkinek nem volt könnyű dolga, feladata, beleértve diákjainkat is, akiknek szintén nem volt egyszerű alkalmazkodni ehhez a különleges helyzethez.
Szeretettel gratulálok mindenkinek, akinek sikerült
szép eredményeket elérni így is, a nehéz helyzethez
alkalmazkodva.
Reméljük, hogy szebb napok várnak már ránk, nyugodtabb, csendesebb élet.
Kívánok mindenkinek jó pihenést, szép nyarat, sok
szép élményt s jó egészséget!
Szeretettel:
 Somfai Sándorné
Kedves ballagó diákjaink!
Útravalóul fogadjátok szeretettel:
„Úgy kell, hogy te is értsd, nem éltél hiába,
Az a hely, ahol élsz, világnak világa,
Az égig érő fának, ha nem nő újra ága,
Úgy élj, hogy te legyél virágnak virága.”
/Demjén Ferenc/
TORDASI
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„Somvirág, somvirág, aranysárga a világ,
Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó!”
Ahogy a nap sugarai egyre melegebben sütnek, úgy mi
is a gyermekekkel egyre több időt töltünk a szabadban.
Az óvoda falai között sok a tennivaló, de sok-sok dolgos,
segítő kézre lehet számítani a mindennapokban.
Így a környezetünk szépítése, csinosítgatása számos
jó élménnyel társul. A kiskertek takarítását és a veteményezéseket a gyermekek az óvónénikkel közösen elkészítették. Virágokat ültettünk, és elhelyeztük az ablakpárkányokra. Kialakítottuk az óvodai komposztálót.
Köszönjük Sági Anikónak, a sok-sok segítséget, mellyel
hozzájárult kertünk csinosítgatásához.
A gyermeksereg nagy örömére, újra feltöltöttük érzékenyítő ligetünket, a mezítlábas ösvényt. Elkészült a
várva-várt bébi hinta alatti ütéscsillapító felület is, így
a legkisebbek biztonsággal birtokukba vehették a játékot. Ezúton szeretném megköszönni Tóth Gábor, Tüske
Tamás segítő munkáját, valamint Hradszki Péter, Csurgó
Sándor, Pável Vilmos, Toman János segítő munkáját a
kivitelezésben és a mindennapos segítségnyújtásukat az
óvodai karbantartási munkák elvégzésében! Ezen kívül
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köszönöm Pajer Sándornak, Bokros Lászlónak és Diósi
Endrének, Pilinyi Bélának, hogy bármikor segítségünkre
vannak ötleteink kivitelezésében!
Hagyományos és zöld ünnepeinkről éppúgy megemlékezünk. A madarak és fák napja alkalmából madárodúkat készítettünk. A hagyomány szerint április 30-án
feldíszítették és felállították a fiúk, Ilonka néni és Hajni
néni irányításával a májusfát, melyet körbetáncoltunk
és egy kis vendégséget tartottunk. Persze, kedves ünnepünkre, az édesanyák köszöntésére is nagyon készültek
a gyermekek az óvónénikkel közösen. Sok-sok szeretettel
készítették meglepetéseiket az anyukák számára. A jó
idő közeledtével sokat sétálnak és kirándulnak a gyermekek a szabadban. Kirándulások alkalmával a természet
érdekességeire rácsodálkoznak, számos kérdés merül fel
ezen séták alkalmával. Ezeknek a kirándulásoknak lényeges eszközei a bogár les, a távcső, nagyító és a kis táska,
melybe a séták során talált kincseket gyűjthetik.
Egy biztos, hogy számos különleges, új élményt tartogat még az elkövetkező időszak. Lehet majd:
Fűzfasípot faragni, fűzfalóval lovazni,
Árkon-bokron által, háton hátizsákkal,
menni, mendegélni, este hazatérni.


Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

KÖNY VTÁR

KÖNYVTÁRI HÍREK
A 194/2021. sz. Kormányrendelet értelmében a könyvtárba csak védett személyek és az általuk kísért kiskorú
gyermekek léphetnek be.

ÉSZÉPÍTŐ
FEJTÖRŐ
5X5

Ezt belépésükkor védettségi igazolványuk és valamely
személyi okmányuk (fényképes igazolvány, jogosítvány, útlevél) együttes felmutatásával kell igazolniuk.
Kiskorúak esetében kísérő lehet a védettségi igazolván�nyal rendelkező szülő vagy hozzátartozó.
Védettségi igazolvány nélkül a használó csak ablakos
kölcsönzést vehet igénybe.
A könyvtárban kérjük a maszk használatát.
Megértésüket köszönjük!
A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8:30 - 11:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
14:00 - 19:00
8:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Minden hónap első szombatján zárva.

A negyedik forduló kérdései:
 1.

Írj egy olyan négyjegyű számot, amely római számokkal leírva valós szót alkot (pl. 1001 = MI)
 2. A kutyák melyik testrésze az ujjlenyomatnak (embereknél) megfelelő azonosítója?
 3. Az ókorban papiruszsásból készített papirusz ívekre
írtak. Hol volt leginkább a papiruszsás élőhelye?
 4. Kiről kapta nevét a badacsonyi Rózsakő?
 5. La Fayette márki (1757-1834) az amerikai függetlenségi háborúban G. Washington oldalán harcolt. Történelmi fregattja másolatának megépítése 17 év (19972014) munkája. Mi volt a neve és hol rekonstruálták a
hadihajót?
Beküldési határidő: 2021. augusztus 10.

KÖNYVAJÁNLÓ
J. S. Margot: Mazel tov
Belgium, Antwerpen – 1987-től a napjainkig.
Margot, a történet kezdetekor az antwerpeni Fordítóés Tolmácsképző Intézet hallgatója tanulmányai mellett
munkalehetőséget vállal.
Így talál rá a Schneider szülőkre, akik négy gyermekük
mellé keresnek korrepetitort. Elsősorban Elzira lányukkal
kell foglalkoznia, aki 12 éves és idegrendszeri eredetű
mozgáskoordinációs zavara, un. diszpraxia miatt fokozott türelmet és odafigyelést igényel.
A katolikus nevelést kapott – nem vallásos – Margot
beilleszkedése a hagyománytisztelő zsidó családba nem
zökkenőmentes. Egymás elfogadását elsősorban a lány
szakmai tudása és nem utolsó sorban mindkét fél egymás iránti tisztelete teszi lehetővé.
Margot barátja nem hívő muszlim, Iránból jött politikai menekült, aminek megértetése nem kis feladat a
munkaadói felé, akik érthető módon mindent tudni akarnak a lányról.
Idővel életre szóló ismeretség, barátság alakul a Schneider család – főleg Elzira – és Margot között.
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A könyv olvasásakor végig kísérhetjük a gyerekek felnőtté válását, sorsuk alakulását és Margot hol távoli, hol
közeli jelenlétét a család életében.
 Krajnyák Zsuzsa
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MEGKOSZORÚZTUK
SAJNOVICS JÁNOS
SZOBRÁT
Bár nem kerek évforduló, de mostantól az Önkormányzat is részt vesz ezen a megemlékezésen, ahol nem csak
Sajnovics Jánosra, hanem a Tordast újratelepítő Sajnovics
családra is emlékezünk.
Ez alkalomból egy pályázatot is meghirdetünk, melyet
az újság hátlapján olvashatnak.
Május 12-én részt vettünk egy Hell Miksa tiszteletére
szervezett online konferencián, ahol bemutattuk a Sajnovics család és Tordas kapcsolatát.
 Juhász Csaba polgármester

TELEPÜLÉSI
SZEMÉTSZEDÉS
Ismerjük meg Öreghegyünket
A 2021. 05. 08-ra meghirdetett öreghegyi szemétszedési
akciónk sikeresen zárult.
A résztvevők lelkes csapata ismét rengeteg szeméttől,
illegálisan lerakott hulladéktól tisztította meg környezetünket, jelen esetben az Öreghegyi utat és az Öreghegy
jelentős részét. Az utak melletti fás, bokros területeken,
nyílt és eldugott helyeken a kidobott szemét minden fajtája megtalálható volt. A gépjármű alkatrészektől kezdve,
hűtőgépeket, építési törmeléket, kommunális hulladékot,
rengeteg sörösdobozt és italos üveget találtunk. A szemétszedés során 7 köbméter szemetet szedtünk össze és
tároltuk le az önkormányzattal előre megbeszélt területen. A szemét elszállítását az önkormányzat közreműködésével a VHG intézte a következő napokban.
Akciónk másik nagy sikere az Öregheggyel való ismerkedés, annak múltjának és jelenének megismerése, amiben a helyi szőlősgazdák voltak segítségünkre. A munka
közben több pincében vártak minket, ahol étellel és helyi
termelésű minőségi nedűkkel kínálták a csapatot, és
hatalmas lelkesedéssel, örömmel mutatták be a hegyet
annak minden szépségével együtt. A legfontosabb hozománya az eseménynek az új emberi kapcsolatok, melyek
a közös munka során alakultak ki az egy településen lakó,
de eddig egymástól távol élő emberek között.
Köszönjük minden résztvevőnek a munkáját, a tordasi
Önkormányzatnak a támogatását, a MARTON ÖTE
önkéntes tűzoltóinak és a Tordasi Polgárőrség tagjainak a
közreműködését, és a szőlősgazdák vendégszeretetét.
 Gaál Tamás és a zöld Tordas csapata
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POLGÁRŐRSÉG

TORDASI
POLGÁRŐRSÉG
HÍREI
Polgárőrségünk is csatlakozott a Jerusalema örömtánc
mozgalomhoz, mellyel szeretnénk felhívni a tordasi lakosok figyelmét, hogy tagjaink a legnagyobb örömmel és
odaadással végzik önkéntes szolgálatukat az év minden
napján a falu közbiztonságáért. Folyamatosan épülő,
összetartó közösségünkhöz továbbra is várjuk az új tagjaink csatlakozását!
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújtanak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Lászlóné Szabó Julianna (Baba néni) +36 30 432 1750,
Gucsek László +36 70 371 7067,
Cifka János +36 30 932 9556
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008.


Tordasi Polgárőrség vezetősége

Olvasói levél:

LEGYÜNK TEKINTETTEL
EGYMÁSRA
Tavasz van, a nagytakarítások ideje.
Mindenki takarítja lakását, házát, szűkebb-tágabb környezetét. Megalakult a „zöld Tordas” nevű mozgalom is,
többen vesznek részt a község külterületének takarításában. Én is, mi is takarítunk.
Úgy adódott, hogy pár hete kaptunk egy levelet a Környezetvédelmi Hivataltól. Külterületen lévő, tulajdonunkon tartottak ellenőrzést és azon sok hulladékot találtak.
Nem is az elszóródott, szél szállította, fák közt fennakadt
kommunális szemét a fő gond, hanem a direktben ott
elhelyezett rengeteg üveg és konzerves doboz, valamint a
30 (!) köbméternek becsült nyesedék, ág hulladék.
Tizenöt nap alatt takarítsuk el… Nem mi hordtuk oda,
sőt arról is kaptunk információt, hogy kit láttak, de nem
ez a lényeg!
Annak ellenére, hogy nem vagyunk városi lakosok, rengeteg lehetőség van a kommunális és a zöldhulladék lerakására is. El nem tudom képzelni, hogy egy kis kertben
hogy keletkezik annyi hulladék, amitől így kell megszabadulni. Ha pedig nagyobb a kert, miért nem fér el benne
egy komposztáló? Az, aki meg utánfutóval hordja a zöldhulladékot, feltételezem, pénzt vesz fel a tevékenységé12

ért. Miért nem kér annyit, hogy ki tudja belőle fizetni a
hulladéklerakó díját?
Szintén a Környezetvédelmi Hivatal az említett levélben felhívta figyelmünket: bizonyítsuk be, hogy mindent
megtettünk a hulladék lerakásának megakadályozására
(tábla, kamera). Szerintem a tábla kevés, kamera eddig
nem volt… Beszéltem olyan ismerősömmel, akinek az
erdejét az sem mentette meg a hulladéklerakástól, hogy
bekerítette.
Hova jutottunk? Be kell keríteni a külterületi tulajdonokat, ha nem akarjuk, hogy kár érjen? Vagy minden
egyes darabot táblázzunk fel, hogy tilos a szemétlerakás?
Nem árt tudni, hogy a környező szántók, rétek, erdők
MAGÁNTULAJDONT képeznek! Ártatlannak tűnő
dolog a virágzó napraforgóból szedni pár szálat a vázába,
zsenge kukoricát szedni főzéshez, vagy az érettből „csak”
egy kis zsáknyit az állatoknak, fotózkodni a mezőn,
kutyát sétáltatni, vagy a zöldhulladékot letenni az erdőben, hisz az úgyis elbomlik. Nagy a csábítás, de talán
sikerül megállni a károkozást, ha minden ilyen tett előtt
arra gondolunk, hogy lehet ez a terület a barátomé, kedves ismerősömé, kedvenc óvó nénimé. Esetleg pont azé,
akitől a piacon megveszem a megmaradt terményt, akihez odamegyek, hogy a madaraknak a napraforgómagot
megvegyem télen, vagy a szalmát a kutyám alá, hogy ne
fázzon…
Sajnos, egyre jobban kopik településünk békés, nyugalmas jellege…
2021. május 8.
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JÚNIUS – SZENT IVÁN
HAVA, NYÁRELŐ HAVA
Régi kalendáriumok hagyománya szerint, holdtölte
után nekiláttak a széna-kaszálásnak, mielőtt a fű aszalódni nem kezdett. A szőlőket szükség szerint kapálták.
Vigyáztak a méhrajokra, a kasokat minél virágosabb
helyekre állították. Figyelemmel kísérték a gabona érését,
hogy ne túléretten, pergő kalászosan arassák, mert nagy
lenne a veszteség.
Június 1.: Többfelé e napon kezdték a széna kaszálását, melyet aratásig (a hónap végéig) végeztek. 2-a
éppen alkalmas volt a gyógynövények gyűjtésére és
szárítására. Egyes, hűvösebb vidékeken, 3-án vetették
a lent, kendert és a késő tavaszi búzát, zabot. Június
4-ének néhol hasonló jelentőséget tulajdonítottak,
mint Medárd napjának, féltek a 40 napos esőtől, így
óvatosságból nem szántottak, kaszáltak. Június 8.
Medárd napja, amit a néphit szerint tehát jelentős időjósló napnak tartottak-tartanak. Ha e napon esik az
eső, akkor negyven napig esős idő várható; ellenben a
száraz, fényes napja aszályt jósol. 9-én az asszonyok
nem tereferéltek a kútnál és a férfiak sem hőbörögtek
a kocsmában, ugyanis e napon tilos volt pletykálkodni,
magánügyeket kiteregetni mások előtt. 10-ét különösen alkalmasnak tartották a retek vetésére. Emellett
a csípős legyek kirajzásának tartották, ezért e napon
általában nem nyitottak ablakot, nehogy berepüljenek
azok. Egyes helyeken úgy tartották, hogy a 11-én esett
eső „termi a gombákat és a penészt”. Még a kígyók
vonulására is volt a néphagyománynak egy napja, amikor inkább kerülték a füves-bokros helyeket, és néhol
még az állatokat sem hajtották ki e napon. Június 13-a
hiedelmekben bővelkedő volt. A Dél-Alföldön az asszonyok számára dologtiltó nap, kenyérsütési tilalommal,
a lányoknak pedig férj-jósló nap. Baranyában és a Dráva-Mura vidékén nem gyújtottak tüzet, máshol a régi
tüzeket kioltották és napnyugta után újraélesztették.
Somogyban még az állatok hajtásától is elzárkóztak,
Székelyföldön viszont az igavonó állatokat láncra kötve
hajtották, hogy erősek és összetartók legyenek.

NYÁRKÖZÉPI ÜNNEPKÖR
Napünnepek sora a június 15-27. közötti időszakban.
Az időszak legjelesebb ünnepe az ősi, nyári napforduló
rítusait felidéző Szentiván-éji szokások és mulatságok.
A többi ünnepnap részben ennek előkészítője vagy
levezetője.
Június 15. sokfelé a kukorica címerezés kezdőnapja
volt. A hiedelem szerint ekkor „szakad meg a búza töve”
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és ettől kezdve nem nő, már csak érik. A következő
napokon már javában kaszálták a szénát, terítették és
kazlakba gyűjtötték; hajdinát vetettek; és úgy gondolták, hogy hajnalban kell gyomlálni, mert akkor nem
ered vissza a gaz gyökere. A hagyomány szerint június
22. a nyári napforduló ideje. Ilyenkor került sor némely
őri rítus felelevenítésére, mint például a napnyugta
utáni kivonulás a természetbe, tűzgyújtás, körtánc,
közös étkezés és mulatozás. Június 23-áról 24-ére
virradó éjszakát tartották nyárközép-, vagy Szent Iván
éjszakájának. A szertartásos tűzgyújtás ideje, mely

tüze és füstje tisztító és gonoszűző, megvéd a ködtől
és a dögvésztől, segíti a jó termést. A hiedelem szerint
az ilyenkor átugrott tűz a szerelem terén erősít, egészséget és termékenységet hoz. Néhol úgy regélték, hogy
ezen az éjszakán tartotta nászát a Tavasz Úrnője és a
Nyár Ura. E naphoz-éjszakához számtalan népi szokás,
babona kapcsolódott, akár falvanként más-más. Viszont
közös volt bennük, hogy a fiatalok ilyenkor kivonultak
a természetbe, közös lakoma, vígasság volt és szabad
párválasztás. Ami ezen a napon megesett, arról többet
tilos volt beszélni. A házasok és idősebbek a faluban,
otthon ünnepeltek, egymást látogatva.
A hónap utolsó napjaiban járták a határt, felmérték
a kalászok érését és kitűzték az aratás idejét. Többfelé
már a ház melletti nyári konyhákban főztek (szüret
végéig), vagy kiköltöztek a nyári szállásra. Ekkortájt
már tilos volt aratás és begyűjtés közelében legeltetni
az állatokat. Június 29. Péter és Pál napja, az aratás
kezdőnapja. Ez a mai napig így van, persze az időjárástól függően. Néhol régen csak próba aratást tartottak
és aratás kezdő ünnepet, vagy a munka szervezésével
foglalkoztak. Folyó- és tóparti halászhelyeken e nap a
halász céhek ünnepe volt.
 Forrás: Remete Farkas László: Állandó,
mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.
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EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ISTEN IRÁNTI
BIZALOM
Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit
kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. (1Jn 5,14)
Bizonytalanságban, kétségek között élünk születésünktől fogva. Vajon mit hoz a holnap, mit hoz a jövő?
Ha a hétvégére kertészkedést tervezek, a héten a meteorológiai oldalakat bújom az interneten, hogy vajon megfelelő lesz-e az időjárás.
Ha a nyári utazást tervezem, hónapokkal előre szállásokat böngészek, az autóval kapcsolatban próbálok mindent
rendbe tenni. Ellenőrzök minden iratot, jogosítványt, útlevelet, nehogy pont lejárjanak. Induláskor mégis az az érzés gyö-

PÜNKÖSD
„Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek
az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell
születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de
nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a
Lélektől született.”(Jn 3, 5-8)
Pünkösd ünnepén, a húsvét utáni ötvenedik napon a
Szentlélek kiáradt az apostolokra. Az erről szóló bibliai
tudósítás így ír azokról az emberekről, akik ennek a csodának tanúi voltak: „Álmélkodtak mindnyájan, és nagy
zavarban kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?”
Kérdés lehet ez ma is sokak számára: Mi is történt akkor
valójában? A jelenlévők megtapasztalhatták, milyen
az, amikor a Szentlélek munkálkodik. Maga Jézus
mondja azt, hogy a gyökeres változás az életünkben,
a megtérés, az újjászületés, hitbeli bizonyosság a Lélek
munkája. Annak a Léleknek a munkája – aki Luther
Márton Nagykátéja szerint – „először is szent gyülekezetébe visz, és az egyház ölébe tesz minket, rajtuk
keresztül prédikál nekünk, és elvezet Krisztushoz.” Ha
ez megtörténik, megtapasztalhatjuk, átélhetjük azt a
lelki újjászületést, amiről az idős, tekintélyes írástudó,
Nikodémus is kérdezte Jézust, s kapta a választ: ha
valaki az Isten országához akar tartozni, annak egészen Istenre kell hagyatkoznia, vállalva annak minden
következményét.
Ennek a bizalomnak útját nyitotta meg előtte, s tárja
elénk is: az újjászületést víztől és Lélektől, Jézusba
vetett hitet, amelyre Isten kegyelme és Lelke által juthatunk el. Hogyan lehetséges ez? Ha Istenhez fordu14

tör, minden rendben lesz-e, ahogy azt hónapok óta tervezem.
A gyerekek pályaválasztása, felnőtté válása évekre ad
nekünk aggodalomra, szorongásra okot. Vajon mindent
megtettünk-e, ami tőlünk telhető, elvárható? Mindennel
számoltunk-e?
A hit, az Isten iránti bizalom nagyon sokat segít azokban a pillanatokban, amikor azt érezzük, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok. A bizonyosság, hogy
bármi nem várt, vagy számunkra kellemetlen esemény
okkal történik velünk. Imáinkban mindig tudunk hálát
adni a velünk történt jó dolgok miatt, és kéréseink is meghallgatásra találnak, még ha nem is úgy, ahogy azt mi
eltervezzük, hanem Isten akarata szerint.
“Legyen meg a te akaratod”, bízzunk ebben teljes
szívünkből!
 Csilla és Gyula

lunk, hozzá megtérünk. Meglátjuk, hogy új kezdetre,
megbocsátásra szorul az életünk, felismerjük Isten szabadító szavát, tettét Jézus személyében, s Lelke vezetésére bízzuk életünket. Minden, ami egykor, Isten
közelében, Lelke által történt, ma is megtörténhet, ma
is megtörténik.

Gyülekezeti életünk



Süller Zsolt

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

Elérhetőségeink
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

Adományok, egyházfenntartói járulék,
perselypénz
Amennyiben a parókia nyílászáróinak cseréjére utalással 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)
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MŰEMLÉKI
RESTAURÁLÁS
INDULHAT A KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
Megújulás előtt az Angyali üdvözlet főoltárképet övező freskó
Tordason az 1760-ban Gyümölcsoltó Boldogasszony
tiszteletére szentelt katolikus templom műemlék épület.
Az oda járók közül sokan talán már feladták a reményt,
hogy a lassan, de annál biztosabban a súlyos állagromlás
felé haladó, a templom szentélyét lezáró festett barokk
oltár architektúra valaha is megmenekül az enyészettől. És valóban, manapság szinte már csak a Lélek szemével látható a feltáskásodott, omladozó, megszürkült
és helyenként jócskán hiányos falkép repedésein át a
megtestesülés misztériumát megragadó üdvtörténeti
esemény, mi életünknek is múlhatatlan dinamikát adó
csodája. A szentély fizikai tere kevéssé tükrözi ezt, egyre
kevésbé nyújtva méltó keretet a liturgikus alkalmakhoz,
a szentmise ünnepléséhez.
Holott szakértők szerint az Angyali üdvözletet ábrázoló főoltárképet övező freskót a figurális kompozícióval együtt igen magas kvalitásban festették. A falkép
két oldalán ábrázolt szent alakja, bal oldalon Szent
József karján a kisded Jézussal és a tisztaság liliomával;
a jobb oldalon pedig Nepomuki Szent János attribútumaival, a feszülettel és kanonoki öltözettel. A képek
feltehetően a templomépítő Sajnovics Mátyás apjának, Józsefnek és testvérének, Sajnovics János jezsuita
atyának az emlékét szerették volna elevenen tartani,
védőszentjeik megjelenítésével. Az alapzaton álló két
szent között oszlopokkal körülvett illuzionisztikus
építmény áll, mely a főoltárkép kiemelésére hivatott.

JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek



Az ünnepi és a hétköznapi miserendet megtalálják
honlapunkon (www.tordasrk.hu) és a templomi hirdetőtáblán.

Június 6.

Úrnapja - 10 óra

Június 20.

Te Deum, gitáros tanévzáró szentmise
10 óra
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Az építmény szélein könnyed testtartásban festett
angyalok ülnek. Középen felhők között Mária felirat
látható, amelyet aranyozott dicsfény övez.
A templom történetében a legutolsó beavatkozás lassan 20 éve történt. Ekkor egy belső festés és a csapadékvíz-elvezetési problémából adódó vizesedés injektálásos falszigeteléssel történő helyreállítása valósult
meg. Ez a beruházás a műemléki restaurálás feladataira
nem terjedt ki. A szentélyt lezáró falkép mára valóban
kritikus állapotú, egyes részei halaszthatatlan beavatkozást igényelnek, megsemmisüléssel fenyegetettek, és
a vakolat leválásának kockázata miatt balesetveszélyt
is jelentenek.
Ezért is értesült a közösség nagy örömmel arról, hogy
a Bethlen Gábor Alapkezelő Egyházi Épített Örökség Védelme altémájába immár negyedik alkalommal
benyújtott pályázat egy közelmúltbeli kormányhatározat eredményeként támogatást nyert. Persze az eddigi
mellőzöttségen sem csodálkoztunk, hiszen a program
teljes Kárpát-medencei és összfelekezeti hatókörű, és a
meghirdetett kerethez képest mindig több tízszeres a
támogatási igény. A mostani kedvező döntéssel viszont
egy helyi műemléki érték is érdemesebb sorsra jut. Szolgáljon ez Isten jelenlétének hirdetésére, az Ő nagyobb
tiszteletére és dicsőségére!


Kerényi Zsuzsanna
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÚJ KEZDET
A református egyház közösségében a járvány harmadik hulláma miatt március 8. és május 2. között nem
tartottunk személyes találkozással járó gyülekezeti
alkalmakat. Pünkösd havában újra nyitottakká váltak
isteniszteleti alkalmaink, s bár még hordozzuk a járvány jelét néhány külsőségben, úgymint maszkviselés,
kézfertőtlenítés, sajátos ülésrend a távolság megtartása
miatt, mégis újra láthatjuk egymást a májusi vasárnapokon. Újra indult az élet: ahogy egy évvel ezelőtt az első
hullám után, úgy most is pünkösd ünnepéhez közeledve
történt meg a nyitás.
Valahogy így, az első pünkösdkor is egy nyitásnak
lehettek szemtanúi az akkori emberek, az akkori tanítványok: Isten kinyitotta a kapukat. Az Ő Szentlelke
kiáradt a tanítványokra, majd mintegy háromezer igehallgatóra. Ettől a pillanattól kezdve beszélünk keresztyén, azaz a Krisztushoz tartozó egyházról. Isten
megnyitotta a szíveket a Megváltóról szóló örömhír
előtt és ez új kezdetet jelentett sokak történetében:
rátaláltak Istenre.
Ma is – ahol Isten kinyitja a kapukat – ezt a találkozást
éljük át. Akár félelmek, akár betegség vagy gyász vegyenek minket körül, ő az, aki megerősít. Akár fiatalon, az
út kezdetén, akár idősebb korban már sok-sok tapasztalattal felvértezve, ő az, akire rá tudjuk bízni életünket.
Az ő hívására indulunk neki az új kezdetnek, s hívjuk
közösségünkbe mindazokat, akik őszinte szívvel keresik
Isten jelenlétét. Pál apostollal együtt kérjük (Efézus 1,17):
„A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja
meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét, hogy
megismerjétek őt!”
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

HITTANÉVZÁRÓ

istentiszteletre készülünk!
Május 30-án, vasárnap 10 órakor, a református templomban családi istentiszteleten adunk hálát Istennek a
záródó tanévért.
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a
HITTANÉVZÁRÓ
istentiszteletre
gyülekezeti
házban. készülünk!
A résztvevőktől kérjük az
Május 30-án, vasárnap 10 órakor,
a református
templombanjárványügyi
aktuális
előcsaládiírások
istentiszteleten
betartását (kézferadunk háláttőtlenítés,
Istennek a záródó tanévért.
maszkviselés,
távolságtartás)!
Az istentisztelet után szeretetvendégséget
tartunk a gyülekezeti
házban.
Szeretettel
várunk minden
érdeklődőt!
A résztvevőktől
kérjük az aktuális járványügyi

NYÁRI
GYERMEKHÉT

a

a református gyülekezet
szervezésében

Mik
Hol
Kik

A t
ellá
tám

Ado
M I KOR?
Július 26-30. napjaiban 9 és 16 óra között
HOL?
Gyúrón, a református gyülekezeti házban
KIKNEK?
Általános iskolás gyermekek számára
A tábor során a lelki programok mellett teljes ellátást
biztosítunk a résztvevők számára a támogatásoknak
köszönhetően ingyenesen!
Adományokat köszönettel elfogadunk!
A jelentkezési űrlap gyülekezetünk honlapján megtalálható: www.parokia.hu/lap/gyuro
További információ: Kádár Ferenc, 20/4456656
Június 30-ig várjuk a gyermekek jelentkezését!
„Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a szíved is.”
Máté 6,21

Rendszeres gyülekezeti alkalmak
Kedd 18 óra – Bibliakör
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tov

Jún

„Mert ahol a te kincsed van

előírások betartását (kézfertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás)!
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

HALLGASD MEG,
FONTOLD MEG,
ENGEDELMESKEDJ!
„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők”
(Róma 12:10)
1986 nyarán összeütközött két szovjet hajó a Fekete-tengeren. Több száz utast nyelt el örökre a tenger.
A katasztrófa hírét súlyosbította, amikor egy vizsgálat
feltárta a baleset okát. Nem
valamilyen technikai probléma volt, például a radar
meghibásodása, vagy akár a
sűrű köd – hanem az emberi
makacsság. Mindkét kapitány
tisztában volt a másik hajó
jelenlétével, és mindketten
kitérhettek volna a másik útjából. A hírek tanúsága szerint
azonban egyik kapitány sem
akart utat engedni a másiknak, mert ahhoz mindketten
túl büszkék voltak. Mire észhez tértek, már késő volt.

legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel
békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert
meg van írva: »Enyém a bosszúállás, én megfizetek« –
így szól az Úr. (…) Ne győzzön le téged a rossz, hanem
te győzd le a jóval a rosszat.” (Róma 12:10,16–19,21).
 Forrás: Mai Ige
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob
Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában
megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő
címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Ha makacs, önfejű, mindent
keresztülvinni akaró ember vagy,
akkor gondold végig, amit most
olvastál! Mit nyersz azzal, ha
egy vitában győzöl, de ártasz a
kapcsolatnak vagy el is veszíted
azt? Ha kiharcolod az igazadat,
de elveszíted a kapcsolatot, akkor
mindenestől a veszteség rovatba
kerülsz.
A mai üzenet tehát ez számodra:
„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a
tiszteletadásban egymást megelőzők (…) Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek
nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat.
Ne legyetek bölcsek önmagatok
szerint. Ne fizessetek senkinek
rosszal a rosszért. A tisztességre
TORDASI
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Kertgondozás - Fűnyírás
Kaszálás - Sövényvágás
Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
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TORDASI
TERMELŐI PIAC
JÚNIUS 5.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL
A SAJNOVICS TÉRI
PARKOLÓBAN

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
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Előző havi megfejtés:
SAJNOVICS-SZOBOR

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!
Találd ki, Tordas mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve)
hivatkozással, névvel, email címmel a kisbiro@tordas.hu
email címre kérjük beküldeni. Év végén a jó megoldást
beküldők között 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés
hónapjának 20. napja, 24:00.

?

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

Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi
magánszemélyeknek:
30 szóig 500 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

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
TORDASI
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Az eredeti Sajnovics János szobor és emlékkút 1943-ban
került átadásra. Farkas János szobrászművész Dreher
egyik kertészéről mintázta, mivel Sajnovicsról nem
maradt fenn ábrázolás. 1953-ban ezt a szobrot eladták és
beolvasztották. A jelenlegit Nagy Miklós, helyi szobrászművész alkotta, melynek avatása 1986-ban volt.
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MENTŐK

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)
06 80/620-622, 06 20/521-6604, 06 20/520-3797
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 15-ig.

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

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

KORMÁNYABLAK

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
NKM/E.ON GÁZ
06 1/474-9999, 06 20/30/70 474-9999

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

H

8-12

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

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

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sze
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P

8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Júni. 10. Cs
Júni. 24. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 8-14
K, Sz 13-19

Júni. 11. P
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

