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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
Lassan visszatér Tordason is az
élet a normális kerékvágásba,
bár a gyermekek örömére
néhány hét elteltével el is kezdődött a nyári szünet. Ők ismét otthon lehetnek, de már
nem kell velük iskolásat játszani. Újra ülésezhet a képviselő-testület, így összevonva néhány témát, június végén
több mint 13 napirend várja a képviselők véleményét. Az
elmúlt időszakban csak a működéshez szükséges és a jogszabályokban előírt döntések születtek, melyek nyomon
követhetők a honlapon és havi összesítésben az újságban.
Nem túl kedvező az önkormányzat idei költségvetésének a
teljesülése, hiszen május végére derült ki, hogy gazdaságilag hogyan zártak tavaly a vállalkozások. Ehhez jött hozzá
az iparűzési adófizetési kötelezettség felének az elengedése,
melynek pótlására ígéretet kaptunk a kormánytól. Így a
következő hetek, hónapok kiemelkedő feladata lesz az
elmaradt adóbefizetések szigorú behajtása. Kérünk ezért

mindenkit, akinek tartozása van a település felé, mindan�nyiunk érdekében mihamarabb teljesítse kötelezettségét. A
hivatalban június 1-től a korábbi ügyintéző távozása miatt,
új kolléganő intézi a település szociális és egyéb adminisztrációs feladatait. Az önkormányzat fizikai brigádja
3 fővel igyekszik ellátni a település karbantartói és egyéb
feladatait. Ez a létszám kevés ezeknek a feladatoknak az
elvégzésére, így továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen dolgoznának ebben a munkakörben.
Július elején elkezdődik a ravatalozó felújítása, bővítése. Első lépésként a hátsó tárolók és a wc-k kerülnek
elbontásra és újraépítésre, majd az előtető falazata készül
el. A tervek szerint még idén szeretnénk átadni a felújított épületet. Sajnos továbbra sem születtek döntések a
beadott pályázatainkkal kapcsolatban.
Ilyenkor szoktam írni, hogy a nyár a pihenés, a kikapcsolódás időszaka legyen, de úgy érzem ez a nyár még nem egészen erről fog szólni. Így aki megteheti, annak jó pihenést, a
többieknek sok erőt kívánok a munkához, a helytálláshoz!


Juhász Csaba polgármester

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
A BUBA KERÉKPÁRÚT
TORDASI SZAKASZÁN
Az előzetes kérésemnek megfelelően 2021. június 16-án
megkaptuk a Budapest-Balaton kerékpárút Tordas-Velence szakaszából a tordasi résznek a munkaközi kiviteli
terveit. Erről és a megtekintés lehetőségéről tájékoztattam a képviselőket, mellyel Rácz és Farkas képviselőtársam élt is. Majd helyszíni bejárást kezdeményeztem a
vízelvezetés kérdésében. A behajtást tiltó (kivéve kerékpárút, mezőgazdasági gépek) tábla betervezésre került.
A bejáráson a tervezőkön és a kivitelezőkön kívül a képviselő-társaim is jelen voltak. Végigjártuk az első 500 métert és
átbeszéltük a vízelvezetés tervezett megoldásait. Két oldalon
betonelemekkel burkolt árok fog épülni, ami néhány helyen
kiegészül a szántóföld mellett egy újabb elvezető árokkal.
Ezek fogják a jelenlegi – a települést elkerülő – árkokba
vezetni a csapadék vizét. Összességében megfelelőnek találtuk ezeket, azonban kértük a Csillagfürt lakópark mögötti
útról – a kerékpárút mindkét oldalán – az átvezetés jelenlegi
keresztmetszetének a megtartását és kiépítését.

Fotó: Farkas Zsolt
Ennek segítésére egy, a rendőrség által elfogadott kamera
kihelyezésének és működtetésének a lehetőségét fogja a
testület megvizsgálni.
A módosított tervek újból kiküldésre kerülnek. Felmerült
még annak kérdése-kérése, hogy a kiépített út, padkák és
az árkokon túli növényzetből a lehetőség szerint minél
több maradjon meg, hiszen ezek már jelenleg is megtartják a két oldalon a rézsüket. Ezek a kivitelezés közben, a
konkrét szakaszon kerülnek eldöntésre.
A másik szakaszhoz hasonlóan itt is készül egy lakossági
tájékoztató – kérdésekkel és válaszokkal –, ami kérésünkre reméljük részletesebb lesz.

Felmerült a kérdés, hogy a tervezett behajtani tilos tábla
valóban megakadályozza-e a gépjárművek áthaladását.
2


TORDASI

Juhász Csaba polgármester

KISBÍRÓ

—

2021.

július-augusztus

Ügyes-bajos dolgaink
KUTYAÜGYEK
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti,
vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot
köteles fizetni.
A bírság számításának módját az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet tartalmazza.
2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege
15 000 Ft-ról 75 000 Ft-ra emelkedett, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője
kedvtelésből tartott állat. A hatóság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja.
A bírság megfizetése továbbra sem mentesít más jogkövetkezmények alól és adók módjára behajtható.
A hatóság kizárólag a jogszabály által megadott szempontok
alapján szabhatja meg a bírság összegét, nem veheti figyelembe az állattartó családi, anyagi, egyéb körülményeit.

Mit jelent ez?
Az állatvédelmi bírság objektív alapú szankció, pusztán
az állatvédelmi jogszabályokban előírtak megsértésének
vagy elmulasztásának megállapítása elegendő. Az állatvédelmi törvényben előírt kötelezettség az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezése és szökésének megakadályozása,
továbbá a kedvtelésből tartott állatokról szóló kormányrendelet által előírt kötelezettség (miszerint az állatot
úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethesse más állatok,
illetve az ember biztonságát) megszegése esetén állatvédelmi bírság kiszabásának van helye a további körülmények vizsgálata nélkül.
Gyakori jelenség, hogy a kutya megszökik az állattartótól és a közterületen kóborol.
A kormányrendelet alapján a 75 000 Ft alapösszeggel számolva ez 300 000 Ft, veszélyeztetés esetén 450 000.- Ft
bírságot jelenthet az állattartónak.
Kérem az önsétáltató kutyák gazdáit, hogy a fentieket
figyelembe véve gondoskodjanak állataik megfelelő, biztonságos tartásáról.


dr. Zay Andrea, jegyző

FELHÍVÁS
A Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan
ellenőrzik a településen az ingatlanok előtti közterületek gondozását, tisztán tartását.
A bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérem, hogy
akinek az ingatlana előtti közterületet rendezetlen,
tegye rendbe!
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV.
21.) önkormányzati rendelete szerint:
6.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a./ Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is
van, az úttestig terjedő terület) továbbá a járda és az
út között kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről (…).
b./ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le- és elfolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
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c./ A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és
gyommentesítéséről.
d./ A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekről a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és
bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) A járműbehajtók és átereszeik karban- és
tisztántartásáról minden esetben az ingatlan tulajdonos
köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt hetente legalább
egy alkalommal, illetve az időjárásnak megfelelően szükség szerint a tulajdonos köteles letakarítani.
(4) A saroktelek tulajdonosai a telek melletti járda szakaszokat és vízelvezető árkokat is köteles tisztán- és
karbantartani.
Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a településünk szépen gondozott legyen. Kérem, aki még
nem tette, a szükséges munkálatokat mielőbb
végezze el!
Köszönettel
 dr. Zay Andrea, jegyző
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POLGÁRMESTERI
DÖNTÉSEK

2. megállapította, hogy a partnerségi véleményezés
során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem
érkezett észrevétel, javaslat;
3. úgy döntött, hogy az államigazgatási szervek
észrevételeit az azokra adott válaszokban foglaltaknak
megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, és
a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja;
4. felkérte a Jegyzőt, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett
minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá
azok másolati példányát elektronikus adathordozón
küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami
főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal részére;

2021. május
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
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.”



elfogadta a 2021. évre vonatkozó Likviditási Tervet;



elfogadta Tordas Község Önkormányzata 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló értékelést;



elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás tevékenységéről szóló 2020. évi Beszámolót;



határozott arról, hogy az Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek a 2020.
évi belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló nyilatkozatait elfogadja.



elfogadta a 2020. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést.



tudomásul vette a Budapest-Balaton kerékpárút
Etyek-Tordas útvonal tervezett kialakítását az alábbi
kiegészítésekkel:



a meglévő Tordas-Gyúrói kerékpárút Köztársaság utcai csatlakozása után, a Köztársaság úton a közúti híd
előtt, a megsüllyedt út szélét kérjük javítani a kezelő
Magyar Közút bevonásával,



a Magyar Közút, mint kezelő bevonásával átgondolandónak tartjuk a meglévő Tordas-Gyúrói kerékpárúton
a korábban kihelyezett oszlopok visszaállítását.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere
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döntött arról, hogy Tordas Község Önkormányzata a
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be
az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázati
kiírás kódszáma: MFP-UHK/2021. A megpályázott
összeg: 19 999 882 Ft.
nyilatkozott arról, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv
szennyvizet érintő év közbeni módosításáról szóló
27/2021. (IV. 28.) határozatában meghatározott, a
2021. évi víziközmű beruházási munkáira a 2021. évi
vállalásokon felül a korábbi évek során felhalmozott
víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással az
Önkormányzat rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX.
törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel. A
rendelkezésre álló összeg: 9 497 092,- Ft.
döntött arról, hogy Tordas Község Önkormányzata a
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be
az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázati
kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2021. A megpályázott
összeg: 4 958 017 Ft.
a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban:
1.
megállapította, hogy a beérkezett vélemények
figyelembevételével a településrendezési eszközök
alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem
vált szükségessé;

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális Bizottsága hatáskörében eljáró Tordas
Község Polgármestere
2 fő részére 20.000 Ft összegű pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapított meg.
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RENDELETEK
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről megalkotta a következő rendeleteket:
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021.
(V. 28.) önkormányzati rendelete a 2/2020. (II. 12.) Tordas Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról;
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021.

(V. 28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés
végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
527 897 613 költségvetési és finanszírozási bevétellel
355 541 548 költségvetési és finanszírozási kiadással
172 356 065 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

TRIANON 101
Idén is szűk körben emlékeztünk a Trianoni békediktátum megkötésének évfordulójára. Balogh Zoltán
igazgató gondolataival egyetértve idén ne csak emlékezzünk, hanem szeressük vissza egymást, településünket, hazánkat és nemzetünket! Ennek szellemében
helyeztük el koszorúinkat.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

I. TORDASI TEREMSPORTOK KUPÁJA
ÉS FOCI EB
Június 19-én lezajlott a közös EB meccsnézéssel egybekötött I. Tordasi Teremsportok Kupája eseményünk.
Köszönjük a közös szurkolás élményét, valamennyi
érdeklődőnek, versenyzőnek a részvételt, külön gratulálunk a Tordas SE, Hermann Tamás vezette U14-es
focistáinak a bajnokságban elért harmadik helyhez,
akik rendezvényünk keretében vehették át megérdemelt érmeiket, ajándékaikat.
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NYUGDÍJAS KLUB
TALÁLKOZÓ

TANÉV VÉGÉN
Nem szokványos, nagyon is küzdelmes tanévet tudhatunk magunk mögött, s ez a 2020-2021-es tanév 179
tanítási nappal lezárult.
Szeptemberben, amikor ismét munkára hívott bennünket a csengőszó még mindenki nagy lelkesedéssel, új
tervekkel indult, mindannyian bíztunk abban, hogy tervezett programjainkat megvalósíthatjuk, hogy az elmúlt
tanév hiányosságait pótolhatjuk.
Azután sajnos a sors felülírta számításainkat, s a már
mindannyiunk számára ismert járványhelyzet alakította
mindannyiunk életét. Bízom abban, hogy mindezen túljutva a legkisebb sérüléseket szerezve mostanra javul a
helyzetünk, s élhetjük a megszokott, hagyományos életünket. Leginkább a kicsi első osztályosokért aggódtunk,
hiszen számukra egy új élet kezdődött itt az iskola falai
között, kellett volna sok szép élményt szerezniük, de sajnos meg kellett tudniuk milyen az online oktatás, milyen
az, amikor nincs jelen személyesen a tanító néni. A többi
évfolyam pedig már tapasztalatokkal vett részt mindenben az elmúlt év történései után.
Mégis azt mondom, hogy nagy-nagy dicséret illeti valamennyi tanítványunkat, a pedagógusokat, s a szülőket.
Sajnos ez a járványhelyzet azt eredményezte, hogy a
tanév elején eltervezett programokból nem sok mindent
tudtunk megvalósítani, ami természetesen hiányzott
az iskola életéből. Visszatérve az online oktatásból arra
törekedtünk mindannyian, hogy pótoljuk az esetleges
hiányokat, hogy újra a régi életünket folytassuk.
Köszönjük a Képviselő-testület segítségét abban, hogy
olyan családokat juttattak számítógépekhez, akiknek problémát okozott volna több gyermek esetében az online tanulás
Visszatérve nagyon jó volt, hogy néhány tanév végi
esemény mégis lezajlott, a gyermekek számára legfontosabb, nagy élménnyel teli Kedvencek Napja, Gyermeknap,
a tanév végi kirándulások, a közös udvari együttlétek.
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Mindezekből kiderült, hogy mennyire szükség van ezek
megszervezésére, illetve a közös együttlétekre, milyen
nagy igényük van gyermekeinknek a közösségi életre.
A 2020-2021-es tanévet 137 alsó tagozatos tanulóval
fejeztük be, 5 napközis csoport működött a tanév folyamán.
A nem szerencsés helyzet ellenére működött a művészeti
iskola tevékenysége, az idei tanévtől 2 tanszakkal bővülve.
Zongora és gitároktatás kezdődött, reméljük, hogy személyes jelenléttel folytatódik, s egyre nagyobb igény lesz rá.
A tanév végi vizsgák szülői részvétel nélkül ugyan, de
szépen lezajlottak, köszönjük a művészeti iskolában dolgozó valamennyi pedagógusnak.
Iskolánkban 65 tanuló végzett kitűnő tanulmányi eredménnyel, 35 tanuló pedig jeles tanulmányi eredményt ért el.
Köszönjük a Szülői Közösség segítségét, Elnök Asszony
koordináló tevékenységét.
Megköszönjük a Polgárőrség egész évben végzett helytállását az iskola előtti közlekedés irányításában.
A 2020-2021-es tanévet 154 felső tagozatos tanulóval, 1 tanulószobai csoport működésével fejeztük be. A
felső tagozatban kitűnő tanulmányi munkáért 28, jeles
tanulmányi munkájáért 16 diák kap elismerő oklevelet és
kitüntetést.
Nyári táborokat hirdettünk, ahol már lezajlottak a
jelentkezések. Szeretném elmondani, hogy iskolánk alapítványa, a Tordasi Gyermekekért Alapítvány támogatást
nyújt a táborban részt vevő diákoknak, melyet étkezésre,
vagy az utazás költségeinek fedezésére fordíthatnak.
Az iskola nyári ügyeleti időpontjait megtalálják az
iskola honlapján. Esetleges ügyintézés, beiratkozás,
illetve távozás ügyeinek intézése miatt kérjük, ezen időpontokban keressenek bennünket.
Tanévnyitó ünnepségünket 2021. szeptember 1-jén 8
órai kezdettel tartjuk meg.
Szép nyarat, jó pihenést kívánunk Mindenkinek, megköszönve minden segítséget.
Tordas, 2021. június 18.
 Somfai Sándorné
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Június 17-én örömfőzéssel egybekötött rendkívüli találkozót szerveztek a nyugdíjas klub tagjai a Hangyában.
A viszontlátás öröme némileg feledtette az elmúlt
időszak nehézségeit. Elmondásuk szerint, minden
lehetőséget szeretnének kihasználni a közösség
egyben tartására, pótolva a járványhelyzet okozta,
kimaradt alkalmakat is. Kívánunk ezen összejövetelekhez és a mindennapokhoz sok erőt, jó egészséget
a nyugdíjas klub valamennyi tagjának!
 A HMH munkatársai

ISKOL A

ISKOLÁNK TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPSÉGÉN ELHANGZOTT BÚCSÚZTATÓ
Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató
osztályfőnököket, a gyermekekre joggal büszke szülőket,
meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlevőt!
Egy ideillő idézettel kezdeném:
„Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég! Búcsúznunk kell,
bár vágyunk még tart,
Képzeld el szívvel, van másik part.”

ahogy most is. Emlékszünk mindannyian a közös programokra, feladatokra, amelyek megerősítettek benneteket
kitartásban, önbizalomban, tudatosítottak benneteket,
hogy sok mindenre képesek vagytok. Mi itt mindannyian
örülünk a sikereiteknek, apró örömeitekben, átéreztük a
kudarcok fájdalmát, a bánatot, bosszankodtunk, ha néha
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Az út, mint szimbólum életünknek, monda- és mesevi- úgy éreztük, hogy hiába dolgoztunk.
lágunknak szerves építőköve, magát az életet jelképezi. Kedves Gyerekek!
Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Néha széles, az Móricz Zsigmond így ír a sárospataki iskolájáról:
egyik út barázdás, meredek. Csak később tudjuk meg, „Kutya nehéz iskola volt abban az időben a pataki
hogy az utaknak értelmük van, elvezetnek valahová. kollégium.
Értelmük van és céljuk, de ezeket csak az utolsó pillanat- Jó iskola volt, szép iskola volt, nagytekintélyű iskola volt,
ban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.
de nehéz iskola volt. Itt ugyanis a tanárok azt akarták,
Kedves Ballagó Diákok!
hogy a diák tudjon.”
Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most itt, de
talán még nem értitek igazán, hogy mi értelme volt az Valószínűleg ti is ezt érzitek, amikor visszagondoltok a
elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok pró- számtalan akadályra, megpróbáltatásra, feladatra, amebatételnek és kihívásnak. Szerintem nem baj, ha most így lyek ebben az iskolában vártak rátok nyolc éven keresztül.
éreztek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy iga- A betűvetés és olvasás első lépései, a matematika néhol
zán felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes maga- szinte megfejthetetlen rejtelmei, a természettudomátartás elsajátításának jelentőségét.
nyok megérthetetlen törvényei, szabályai, az irodalom
De tudjátok azt, hogy az eredmény, a tudás és tapasztalat olvasmányai, a történelem titkai, a testnevelés erőnléti
az, amely előreviszi sorsunk alakulását. Minden ballagás
edzései, a művészetek zenéi, házi feladatok, dolgozatok,
ünnepnap az iskolánk életében. Most biztosan azt érzi- beszámolók, feleletek, s az elmúlt és ez évi online oktatás
tek, hogy az út, melyre nyolc évvel ezelőtt léptetek, talán nehézségei, melyek olykor leküzdhetetlen akadályként
túlságosan is gyorsan fogyott el. Hogy még maradtak emelkedtek előttetek. S most mégis itt vagytok megkön�ki nem használt lehetőségek, még meg kell tenni, lépni nyebbülve, kicsit szomorúan talán, hogy most valami
néhány akadályt. Bízom abban, hogy a szünetek forga- végleg véget ért.
taga, a megélt iskolai programok, a kirándulások közös Igaz, hogy talán nagyobb bennetek az izgalom, kívánélménye, a tanítási órák emlékezetes mondásai, a szá- csian várjátok a jövőt, az ismeretlent, vágytok a kalandra.
monkérések, s az elmúlt év rendkívüli oktatási formái Ahogy végignézek rajtatok, elképedve látom, hogy a kicsi
mind-mind nyomot hagynak Bennetek, mint ahogy gyermekekből milyen magas, nagy, kedves ifjakká váltabennünk és osztályfőnökeitekben is. Útjaink hamarosan tok, majd Eszter néni, Hanna néni, Réka néni és Erika
elválnak, de hiszem, hogy újra és újra visszatértek hoz- néni intő, óvó szavait követve érkeztünk el a mai naphoz.
zánk, mert ez az iskola életetek első közösségi színtere, A jó és kevésbé jó tulajdonságaitokkal együtt szerettünk
s mint Kassák Lajos is mondta: „Aki elment, az elment, benneteket. A szeretet a legnagyobb kincs, amit kaphat
de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el az ember. Szeretetünkből merítsetek erőt, ha arra szükségetek lesz a jövőben. Gondoljatok tanáraitokra, akik
tőlünk egészen.”
Visszaidézem, amikor kicsi elsősként megérkeztetek nemcsak akkor tanítottak benneteket, amikor a tábla
hozzánk, emlékezem arra a tanévnyitó ünnepségre 2013. előtt magyarázták a tananyagot, hanem minden apró
szeptemberében. Akkor is mindenki Rátok figyelt, mint jellel, mozdulattal hatottak rátok.
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Kedves Szülők!
A család szerepét, melegségét, összetartó erejét semmilyen iskola nem képes pótolni.
Bízzanak benne, hogy bár egy gyermek nevelése közben
sok borús pillanat is van, a végén mindig kisüt a nap.
Ha sok nehézséggel is kellett szembenézniük, most mégis
büszkén tekinthetnek gyermekeikre, akik most kilépnek
a nagybetűs életbe.
Köszönöm, hogy volt idejük gyermekük fejlődését még
akkor is segíteni, ha úgy érezték, hogy az iskola követelményei, a környezet elvárásai hatalmas erőfeszítést
kívántak Önöktől. Kívánom, hogy odafigyelésük, szeretetük maradjon ezen a szinten, mert gyermeküknek
továbbra is ugyanilyen támogató, segítő szeretetre, odafigyelésre van szüksége. Köszönjük Önöknek mi is a támogató segítséget.
Kedves Gyerekek!
Kívánom Nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz. Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni azokhoz, akik körülvesznek benneteket.
A társas kapcsolatok alapja az adok-kapok egyensúlya,
akár szülő-gyerek, tanár és tanuló, barát és barát viszonyáról. Kívánom, hogy az itt szerzett alapok elegendőek
legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára, célt tudjatok
találni, s azt megvalósítani. Nem kell mindenkinek nagy
emberré válnia, elég, ha értékes emberek lesztek.
Őrizzétek meg az itt kötött barátságokat, ne feledjétek
gyökereiteket. Őrizzétek meg a legfontosabbat: a családot. A legtöbbet szüleiteknek köszönhettek. Tegyetek
meg mindent azért, hogy büszkék lehessenek rátok.
Kívánom, hogy ha kiléptek innen a falak közül és elindultok, utatokat siker koronázza, boldogság kísérje. Útravalóul fogadjátok szeretettel:

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2021.

július-augusztus

„Elbúcsúzom de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”
Ez az idézet talán azért is találó, mert nem csak
ti búcsúztok ezen a napon, hanem én is szeretnék
elköszönni, tőletek, a kedves szülőktől, az iskola
valamennyi dolgozójától, kollégáimtól, jelenlegi és
volt diákjaimtól.
Búcsúzom Tőletek és az iskolától, 30 évi ittlétem után
fájó szívvel ugyan, de teljességgel elköszönök, s remélem, hogy szeretett iskolám, ahol hosszú éveken át soksok diákkal, szülővel volt olyan jó és szép kapcsolatom,
amely még ma is él – tovább működik a legnagyobb rendben. Hadd mondjam el, hogy csodálatos érzés volt tanítani azokat a kisdiákokat, akiknek a szüleit is tanítottam
valamikor 1. osztályban. Köszönök mindent a szülőknek, nektek Kedves Gyerekek. Köszönöm, hogy széppé
tettétek az itt töltött éveimet. Tudjátok a tanár és diák
kapcsolata egy kölcsönös kapcsolat. Mi igyekszünk minél
több tudást adni nektek, tesszük mindezt nagy szeretettel, ugyanakkor mi is nagyon sokat tanulunk tőletek.
Vannak élethelyzetek, s én is kerültem olyan helyzetbe,
amikor a ti segítségetekkel jutottam túl a nehézségeken,
tanítványaimtól kaptam az erőt ahhoz, hogy tovább tudjak menni. Hálás vagyok és leszek érte mindig.
Köszönöm minden volt és jelenlegi tanítványomnak azokat a szép éveket, amelyeket itt eltöltöttem, örökké meg
fogom őrizni emlékezetemben.
Köszönök mindent a Szülőknek, Nektek Kedves Gyerekek, Kollégáimnak, Polgármester Úrnak, a Nővéreknek, s
kívánok boldog, szép éveket ebben a szeretett, szép iskolában mindenkinek.
Isten Veletek! Legyetek nagyon boldogok!
 Somfai Sándorné
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A DON BOSCO NŐVÉREK
KITÜNTETŐ DÍJA
A TANÉV VÉGÉN
Garelli Bertalan díj
Az idei tanév végén is nagy örömmel adták át a Don
Bosco Nővérek két felső tagozatos tanuló részére a Garelli
Bertalan díjat, amely a szalézi lelkiséghez híven azokat
a tanulókat részesíti ebben a kitüntető megerősítésben,
akik a tanév során fáradságos, kitartó munkával és szorgalommal önmagukat meghaladó teljesítményt mutattak
fel, példát adva ezzel társaik számára is.
A díj névadója az a tizenhat éves kőműves inas fiú,
akivel Bosco Szent János vallomásai szerint megkezdte
az ifjúságért vállalt apostoli szolgálatát, a vele való találkozás indította el az Oratóriumot 1841. december 8-án.
Ez a gyermek csapzottan, árván érkezett Assisi Szent
Ferenc templomának sekrestyéjébe, ahonnan a sekrestyés majdnem elkergette, azonban Don Bosco védelmébe
vette, mint kis barátját. Azon volt, hogy a gyermeket felvidámítsa, a kellemetlen kalamajkát helyre hozza, és pár
kérdéssel egyben megismerhesse őt:
„- Hogy hívnak, kis barátom?
- Garelli Bertalannak.
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- Hová való vagy?
- Astiba.
- Mi a foglalkozásod?
- Kőműves.
- Élnek a szüleid?
- Már meghaltak.
- Hány éves vagy?
- Tizenhat.
- Tudsz írni-olvasni?
- Nem.
- Hát énekelni?
A fiú megtörölgeti a szemét. Csodálkozva ránéz a fiatal papra.
- Nem – válaszolja.
- De fütyülni csak szoktál?
Bertalan elneveti magát. Lelkét lassan eltölti a bizalom.”
(Dr. Lukács István: A fiúk apostola)
Ahogy ebben a fiúban ez a fütyülésre adott válasz a
tanítóra való ráhagyatkozást, és az önmagától egyre többet váró jövő befogadását rejtette magában, úgy a díjat
elnyerők is arra kapnak meghívást, hogy merjenek tanáraik és a jó Isten kezébe kapaszkodva nagyot álmodni életükről, mert már bizonyítottak, hogy még többre lehetnek képesek a jövő tanulmányaikban maguk és mások
javára, örömére.
A 2020/2021-es tanév díjazottjai:
Puskás Réka
Szlávik Levente
Sok szeretettel gratulálunk!
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Fű, fű, zsenge fű,
szól a tücsökhegedű!
Selymes pázsit, puha rét,
dolgos, szorgos hangyanép,
pillangó és pacsirta
csalogat a határba.
Hívogató napsugár:
Ó, de szép is ez a nyár!
Fű, fű, zsenge fű,
szól a tücsökhegedű!
(Tornóczi Köles Ildikó: Nyári dal)
A viruló nap sugarai jóleső érzéssel töltenek el mindenkit
az óvodában. Ahogy elkezdett melegedni az idő, tüstént
a kertben találtuk magunkat és ötleteltünk, hogy mivel is
csinosítgathatnánk óvodánkat. Szülői segédlettel, melyet
hálásan köszönünk Dudás Anikónak, nekiláttunk kertünket építeni, szépíteni. Régi vágyunk volt sziklakertet
készíteni. Majd Ildi néni és Gyöngyi néni segédletével
megkezdődtek a munkálatok. Előkerültek az ásók, kapák,
még a talicska is. A gyermekek is segítették a kivitelezést.
Színpompás sziklakerti növényeket hoztak kertünkbe.
Közben készültünk az anyukáknak, apukáknak, udvari
játszódélután keretén belül tartandó évzáró, ballagási
műsorainkkal. Jó volt látni a gyermekek igyekezetét, hallani a sok vidám kacajt, mely a nevelési évet volt hivatott
lezárni. Köszönöm minden kisgyermeknek, hogy valóban meglepetést varázsolhattunk a szülőknek és a kolléganőknek is a felkészítést és az előkészületeket.
A nemzeti összetartozás napján és a környezetvédelem
világnapján berkenye fát ültettünk udvarunkba, a kihalt
sövényrészeket újra telepítettük, madárodúkat helyeztünk fel. Köszönjük Botta Pálnak, hogy segítségünkre
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volt e szép napon. Egyik délután nagy meglepetés ért
minket. A kedves Szülők és a gyermekek közösen pedagógusnapi műsorral készültek számunkra és nyugdíjas
kollégáinknak. Igazán megható volt, mikor a meghívót
a kezünkben tartva olvastuk a szülői közösség kedves
sorait. Szívünkbe zártuk köszöntésüket!
Közben Bányai Rita és Kovács-Nagy Ágnes óvodapedagógusi diplomát szerzett. Fáradhatatlanul, lelkiismeretesen
készültek az előttük álló kihívásra, melynek meg is lett
a gyümölcse a sikeres államvizsga után! Szívből kívánok
nekik minden jót, sok örömöt az óvodapedagógiában
eltöltött évekhez, hivatásunkhoz!
Mindenkinek kívánok a nyárra kellemes kikapcsolódást,
feltöltődést, új élményeket!
 Diósiné Besenyei Boglárka Mária

11

12

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2021.

július-augusztus

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2021.

július-augusztus

13

KÖNY VTÁR

KÖNYVTÁRI HÍREK

Észépítő fejtörő 5x5

A nyári szünidő kreatív eltöltéséhez ajánljuk a „Színes
ötletek” vagy a „Csináld magad” sorozat kiadványait.
Talán nincs olyan kézműves technika, amihez ne tudnánk kölcsönadni egy jó könyvet, legyen az selyemfestés,
gyöngyfűzés, origami, gyurma tárgyak készítése, szövés, nemezelés, varrás, üvegfestés, horgolás, kötés, és így
tovább. Kedves alkotó kedvű Olvasóink figyelmébe ajánljuk a szintén kölcsönözhető Praktika legújabb számait.
A nyári pihenés aktív eltöltéséhez hasznos tippeket,
gyönyörű túraútvonal ajánlókat kaphatnak a Természet
Világa, vagy a Turista magazinokból. Ezek a folyóiratok a
könyvtárban, helyben is olvashatók, vagy kölcsönözhetők.
A könyvtár júliusban az alábbi napokon zárva tart:
július 12., 15., 19., 22., 26., 29.
Egyébként a rendes nyitvatartási időben várjuk kedves
Olvasóinkat! A nyári nyitvatartást honlapunkon is figyelemmel kísérhetik: www.tordas.hu/konyvtar

Az ötödik forduló kérdései:
 1. Körülbelül 14 kg egy 80 kg-os ember csontjainak súlya. Hány csont alkotja egy felnőtt ember
csontvázát?
 2. 1893-ban alapították a Madártani Intézetet. Ki
volt az alapítója?
 3. Hol található hazánk leghosszabb vasúti (nem
metró) alagútja?
 4. 2013-ban kapta Pierre Lemaitre író Franciaország
legrangosabb irodalmi elismerését a Viszontlátásra
odafönt c. könyvéért. Melyik francia testvérpárról
nevezték el a díjat?
 5. Az ókori görög színházakban a kórus számára
fenntartott kör alakú hely. Mi a neve?
Beküldési határidő: augusztus 10.

A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

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

Minden hónap első szombatján zárva.
A könyvtár júliusban az alábbi napokon zárva
tart: július 12., 15., 19., 22., 26., 29
Augusztus hónapban a könyvtár 17-én keddi
napon és 21-én szombati napon zárva.

KÖNYVAJÁNLÓ
Szabó Magda: Születésnap
Az ifjúsági regény nemcsak a fiatal olvasóknak nyújt kellemes időtöltést. Kortól függetlenül minden korosztálynak
ajánlott, és aki már olvasta néhány évtizeddel ezelőtt –
újabb szemszögből, pár év távlatából élvezheti a történetet.
Szabó Magda könyve 1962-ben jelent meg először.
Bori, a 14 éves kamasz lány korabeli élethelyzete ma már
történelem – ezért is lehet izgalmas a mai tizenéveseknek,
akik ugyanúgy keresik az utat a felnőtté váláshoz mint
annak idején Bori korosztálya. Ez a felnőtté válás nem az
elképzelése szerint történik, hanem az élet teremt váratlan helyzeteket a fiatal lánynak, amelyben döntéseket kell
hoznia. Az események során többféle figurát, embertípust
megismerhetünk, „akik” most is köztünk élnek.
 Krajnyák Zsuzsa
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Ingrid Carlberg:
Raoul Wallenberg története
„Az író, Ingrid Carlberg, tudományos pontossággal kidolgozott műve közérthető és megrázó olvasói élményt
nyújt, amelyben a történelem ismert személyiségei kelnek
életre. Raoul Wallenberg, az ember, előlép az árnyak közül,
moszkvai élete úgyszintén. A beillesztett jelenkori történetek mélyebben segítenek megérteni, hogy mi, és miért
történt. Egy valóban izgalmas, vonzó, karakteres és kimerítő portré erről a titokzatos emberről – ennél talán történész soha jobban nem tudott megközelíteni egy valóságos
embert és feltárni az igazságot a sorsáról.” (Litera)
A két tűz között vergődő ország kiragadott, nem kis
súlyú története a svéd építész, üzletember Wallenbergről.
Miként került Magyarországra és hogyan a darázsfészekbe. Hosszabb lélegzetű könyv.
 Krajnyák Zsuzsa
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JÚLIUS
Szent Jakab hava
Július és augusztus nem bővelkedik ünnepekben. Talán
azért, mert a nyár a legfontosabb mezőgazdasági munka,
az aratás időszaka. A terménybetakarítás annyira igénybe
vette az emberek idejét, hogy nem értek rá ünnepelni.
A régi hagyományok szerint júliusban kaszálták a réteket,
a levágott füvet terítették száradni, majd kazlazták a szénát.
Július 15. körül a káposzták szélső, elálló nagy leveleit többnyire letépték, hogy a káposztafej tömörebb legyen. Anna
nap (július 26.) táján vetették a fehérrépa magját, hogy gyorsan és lágyra növekedjen. A legeltetett marhák közül pedig
ekkor választották ki az eladásra valókat.
Július 1-jén készültek az aratásra, kalákákat szerveztek,
beszerezték-javíttatták a betakarításhoz szükséges szerszámokat; illetve a termények adás-vételéről és cseréjéről
alkudoztak. Másnap, Sarlós Boldogasszony napján, az
asszonyoknak tiltott volt a kenyérsütés, csak az aratásban
és a gyógynövénygyűjtésben vehettek részt. Az ekkor levágott búza-kalászok egy részéből búzaboronát fontak és a
tiszta-szoba falát díszítették azzal. Harmadika némely
vidékeken méhészkedő nap volt; 4-én a hársfa virágát
gyűjtötték, amelyet aztán megszárítottak és a területet
átadták a méhészeknek, hogy kaptárjaikat oda telepíthessék. Július 6. többfelé a mosás és a tisztálkodás napja volt,
egyes helyeken készültek a másnapi ünnepre. Úgy tartották, hogy a hajnali harmat vagy a tiszta patak vize gyógyító hatású, így 7-én napfelkelte előtt illett megfürödni
a patak vizében. Egyes vidékeken pedig régi ünnepnap,
fürdő-nap volt, szabadtéri közös fürdőzéssel, körtánccal,
tűzugrással, koszorú úsztatással, párválasztással. Ahol
már az aratás korán megtörtént, a tarlóra ráhajtották az
állatokat, hogy a szemveszteséget felszedegessék, majd
felszántották és bevetették olyan növénnyel, ami még
októberig beérett (hajdina, köles, burgonya, borsó, stb.).
Július következő napjai a szokásos idénymunkákkal, időjóslással-megfigyeléssel teltek. Úgy tartották, hogy július
11. körül a csalán annyira vén már, hogy jó ételt nem lehet
belőle készíteni. Ezért az erősebb szálakat kihúzogatták,
kévében hagyták megszáradni és később ennek a rostjából
is szálakat nyertek, fonalat sodortak, amikből pedig finom
kelmét szőhettek. Július 12. igencsak babonás nap volt.
Volt, ahol növényeket füstöltek és a szálló füstön áthajtották a szarvasmarhákat, hogy a rontástól védve legyenek.
Hűvösebb vidékeken, ahol az aratás csak ekkor kezdődött,
napfelkeltekor már a mezőn voltak. Ott kiterítettek egy
abroszt, melyre kenyeret, sót és vizet tettek áldozatként
és pár falat után kezdődhetett a munka. Némely vidéken
július 14. női ünnep volt, amikor napközben nemigen
dolgoztak, napnyugta után pedig összegyűltek, italokkal,
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énekléssel, énekkel-tánccal és pletykálkodással múlatták
az időt. Ezt követően végezték a szükséges munkákat,
betakarítást, szénagyűjtést; figyelték a szúnyogokat, a
Holdat, az időjárást, hiszen ezekből tudtak következtetni a
következő időszakok napjaira. 20-ára már illett befejezni
az aratást, többnyire ekkor vette kezdetét a zivataros időszak, számítani lehetett már ködös reggelekre, hűvösebb
estékre. 25-e éppen alkalmas a fokhagyma felszedésére, a
szőlő ekkortól már csak érik, illetve e nap alkalmas volt
még kotlóültetésre, hiszen az ilyenkor kelt kiscsibék gyorsan nőnek. Július 26-án nem szabadott kenyeret sütni,
mosni, takarítani, ruhát varrni. Napközben az asszonyok
egymást látogatták, az Alföldön néhol böjtöltek, máshol
viszont bálokat, mulatságokat tartottak. A július az aratás
utáni teendőkkel, munkákkal, nyári vásárral telt.

AUGUSZTUS
Kisasszony hava
Régi kalendáriumok csíziója szerint főleg e hónap elején,
el kellett zárni a hízásra fogott disznókat. Holdfogyatkozáskor az összegyűjtött tojásokat korpa közé rakták,
hogy elálljanak télire.
Augusztus 1-je többfelé, a szőlőkben dologtiltó nap
volt, nehogy a szőlő hullajtsa a szemeit, a tarlórépa vetésének ideje. 2-án sok helyen nem hajtották ki a szarvasmarhákat, vagy éppen tilos volt a mező közelébe menni,
aratni, mert féltek az égi tűz- és viharistentől, aki villámlással megbünteti a mezei munkát végzőket. 5-én kezdődött a debreceni 9 napos vásár, és e napot tartották a
legalkalmasabbnak a vadon termő málna és más bogyós
gyümölcsök szedésére. 6-án mellőzték a kenyérsütést,
mezei munka helyett inkább a veteményesben tevékenykedtek. Augusztus 10. Lőrinc napja, ekkortájt jelennek
meg az égen „Lőrinc könnyei”, vagyis a Perseidák meteorraj tüzes fénycsíkjai ekkortól világítják meg egyre jobban a sötét eget. A gyakori csillaghullás augusztus 12-13-ig
figyelhető meg. Kárpát-medence egyes részein augusztus
14-én tartották a „méz szüretet”, vagyis a méz begyűjtését; ekkor kezdték szedni a vadgyümölcsöket; az állatokat
pedig utoljára vitték le a közeli vízhez „megúsztatni”, mert
ekkortól már az élővizek hűvösödtek. Néhol a lányok nem
dolgoztak e napon, kivonultak a szabadba, gyógynövényeket és virágokat gyűjtöttek. Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja. E napon nagy szégyennek számított
kenyeret sütni, viszont ekkor készítették el az egész évre
való korpa-élesztőt. Ettől kezdve az asszonyok már nem
fürödhettek nyilvánosan a folyó vagy tó vizében. Néhol
búcsút tartottak, több helyen pedig vásárt és báli mulatságokat. Ekkor kezdődött a „Kétasszony köze” (Nagyboldogasszonytól Kisasszonyig, szeptember 8-ig), amely alatt az
asszonyok őszre-télre készültek, olyan tevékenységekkel,
15
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mint: a ruhák javítása, csibekeltetés, tojásgyűjtés, kenyérnek való búza rendszeres szellőztetése, kemence javítás,
gyógyfüvek gyűjtése, stb. 18-án a lovakat nem fogták
dologra, etették, tisztogatták azokat, istállót takarítottak.
19-e sok helyen az almaszüret ideje volt. Augusztus 20.
közösségi ünnepnap volt, az új kenyér ünnepe, hiszen sokfelé e napon sütöttek először kenyeret az azévi aratásból.
Többfelé búcsút, vásárt, körmenetet vagy lakodalmakat is
tartottak. A magyarság ekkor emlékezik az első királyára,
Szent Istvánra, aki megalapította a magyar államot. Úgy
tartották, hogy e nap után már közeleg az ősz. 21-től
megkezdődött a betakarítás ideje, mivel ekkor érett be a
legtöbb termés a gyümölcsösökben, veteményesekben. A

szeptember 28-ig terjedő időszak legfőbb tevékenységei a
betakarítás, feldolgozás, téli tárolás megoldása, lekvárfőzés, savanyítás, aszalás voltak. Augusztus 24-e ismert
vajköpülő nap volt, az ekkor készített vajat gyógyhatásúnak tartották. Az e napon szaporított kovászt vagy élesztőt is nagyra becsülték. Általában úgy tartották, hogy
28-án kezdődik a vénasszonyok nyara, mely szeptember
14-ig tart. Ekkorra már általában útra kelnek a fecskék és
a gólyák is. Augusztus utolsó napjai az istállók-, pincék
javításával, takarítással, a gyümölcsök-zöldségek betakarításával és egyéb háztáji munkákkal telt.
 Forrás: Remete Farkas László: Állandó,
mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.

A TORDASI ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

A szabadságharc következményeként a Habsburg-önkényuralom sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, mígnem 1870-ben Gróf Széchenyi Ödön vezetésével kezdhette meg működését az első
tűzoltó egyesület. Ezt követően már sorra alakultak más
városokban, falvakban és községekben is a különböző
tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok.
Így alakulhatott meg Tordason 1896-ban a Tordasi
Önkéntes Tűzoltó Egylet.
A XIX. század utolsó évtizedei és a XX. század első évtizede a hivatásos és önkéntes tűzoltó- egységek létszámának növeléséről, technikai eszközeik bővítéséről ismertek.
A tordasi önkéntes tűzoltók a magyar állam inspiráló
magatartásán túl komoly segítséget kaptak a helyi földbirtokostól, és a község előjáróságától. Megalakulásuk
utáni években első feladat volt a tűzoltó szerzár megépítése, ahol a tűzoltás eszközeit tárolhatták, ahol gyakorolhattak, ahol a továbbképzéseiket megtarthatták.

Hajdan bizony volt a falvaknak helyi tűzvédelme, mert
mindenki közös érdeke volt vagyonkájának védelme,
amiért összefogtak, ha kellett cselekedtek, és ha baj volt
közösen léptek fel a tűz ellen.
A magyarok Kárpát-medencében való letelepedést követően kialakított zárt települések, a korabeli építőanyagok,
a zsúfolt építkezések megnövelték a tűzesetek számát. A
tűz elleni védekezés közösségi feladattá vált. Európa más
államaihoz hasonlóan a középkori magyar tűzvédelem
is lassan fejlődött, melyben a feudális társadalom
általánosan érvényesülő hibái – mint például a zsúfolt,
és ez által tűzveszélyes területektől távol lakó, anyagi
javakkal rendelkező földesurak áldozatkészségének
hiánya – is szerepet játszottak.
I. (Szent) István király, a
magyar államiság megalapítója már rendelkezést hozott
arról, hogy „Ugyan a papok
meg az ispánok hagyják meg
mindenfelé a falusbiráknak,
hogy vasárnaponként az ő
felszólitásokra minden ember,
nagyja és apraja, férfia s
asszonya, mind templomba
menjen, kivéve azokat, a kik a
tűzhelyet őrzik.”
Ez a rendelkezés az első
magyar tűzvédelmi előírásnak
tekinthető.
Az első komolyabb tűzvédelmi
intézkedések a városi polgárság
kialakulásával egyidejűleg jelentek meg. A tűzoltás a céhek, kézműves szervezetek és a lakosság
közös feladata volt.
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A tűzoltó szertár a községházával szemben épült egyben
egy ügyeleti, parancsnoki, pihenő szobával (ami később
a csendőrök, még később a helyi rendőr irodája lett). A
tűzoltás eszközei már a kezdetekben rendelkezésre álltak.
Volt lajtos (vizes) kocsi és maga a kocsifecskendő, a szerkocsi, ami több mint 60 évig állt a falu szolgálatában.

Szerkocsi és a kocsi nyilvántartási adatai

készült 1886-ban

Településünkön nem ez történt. Az 1970-es évek közepén a Tordas községgel közös tanácsban lévő Gyúró község tűzoltó egyesülete egyesült a tordasiakkal. Mindezt a
megváltozott körülmények, új egyesületi törvény, a termelőszövetkezetek modernizálása, a települése fejlődése
és a hatékonyság inspirálta.
A közös egyesület jól és hatékonyan dolgozott. Akkor
már a tordasi fiatalok között nem volt olyan vonzó az
önkéntes tűzoltói rang, a tagság elöregedett, de a gyúrói
fiatalok, főleg a tsz-ben dolgozó fiatalok szívesen és lelkesen végezték ezt a feladatot.
Aztán történt, hogy az 1990-es rendszerváltás előszeleként, Gyúró település kivált a közös tanácsból, ami pedig
az előzőleg jól együttműködő közös civilszervezetek felbomlását is okozta. Így történt ez a tűzoltó egyesülettel
és a sportegyesülettel is.
A rendszerváltás követő évek egyik káros hatásaként
a tordasi önkéntes tűzoltó egyesület megszűnt! Emlékét ma már egy lovas tűzoltókocsi őrzi, a szertárt lebontották
és a benne lévő eszközöket a „hálás utókor” a „kukába” dobta.
Az őrzött lovas tűzoltó kocsi, szerkocsi felújítása időszerű volt, melynek folyamatát a Tordas értékmegőrző
Kulturális Egyesület vállalta fel. A szükséges festéket az
önkormányzat biztosította, majd Zémann Attila, Turda
Sándor, Cifka János, Farkas Sándor, Farkas Róbert és
Márki Ferenc közreműködésével a felújítás megtörtént.
Köszönjük az önkéntes segítők munkáját! Bízunk abban,
hogy mindig lesz majd valaki, aki a falu emlékeit nem
hagyja veszendőbe menni!

készítette WM KNAUST Bécs

Mindezek mellett a szükséges tűzoltó eszközök, védő- és
egyenruhák, tűzoltó kürt is rendelkezésre álltak.
A falu fiataljai büszkén vállalták az önkéntes tűzoltó
címet, és a fiatalok örültek, mikor bekerülhettek a testületbe.
Tűzoltónak lenni rangot jelentett még a falusi életben is.
Településünkön a jól működő termelőszövetkezet felkarolta az önkéntes tűzoltókat, támogatta, segítette
oktatásukat és biztosította a szükséges szabadidőt a felkészülésre, de biztosította a korszerű eszközellátást is.
Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre
sok helyen megtorpant, több helyen megszűntek az
egyesületek, és csak az igazán elkötelezett személyeknek
volt betudható, hogy számos helyen sikerült megőrizni a
hagyományokat és fenntartani a működőképességet.
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A szerkocsi felújítás után
Felhasznált irodalom:
Bérczi László AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK
MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEI ÉS FELADATAI Védelem
Tudomány I. évfolyam, 1. szám – 2016. március
Márki Ferenc Temetetlen múlt kiadványa


Márki Ferenc
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KONFIRMÁCIÓ
Nem is olyan rég csillogó tekintetű, mosolygós izgatott
gyerekek jöttek a templomba… hittantábor volt. Pár hete
ugyan ezek a csillogó tekintetek kicsit ugyan feszengve,
de izgatottan, a helyzethez illő komolysággal vonultak
be a templomba, a konfirmációjukra. Valahogy olyan hirtelennek tűnt a váltás, olyan nagyok lettek.
Ahogy figyeltem őket, eszembe jutottak kérdéseik,
gondolataik, nevetéseik az elmúlt évekből. Láttam őket
komolyan ülni a felkészítő alkalmakon. Tudom, hogy
mennyire izgultak a konfirmációs vizsga előtt, mely
végül nagyon jól sikerült. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy megtartotta őket, hogy gyülekezetünk
következő „generációja” egyházunk szerint a felnőttek
közé számít, úrvacsorát vehet.
Figyeltem a körülöttem lévőket, ahogy meghatottan
figyelték az istentisztelet történéseit. Megható volt a sok
elmorzsolt könnycsepp a szemek sarkában, a közös éneklés, melyben maguk a fiatalok is szolgáltak.
Isten kegyelme és szeretete az, amely megtartja
gyülekezetünket.
 Fodor-Adorjáni Edit
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IMÁDSÁG

Gyülekezeti életünk

Imádságunk jele annak, hogy Istennel való élő kapcsolatra lettünk teremtve. Zenghetjük őseinkkel együtt a
Himnuszt, vagy csendes közösségben a Miatyánkot.
Kérhetem barátaimat az értem vagy velem való hálaadásra, könyörgésre. Van úgy, hogy egy „köszönöm”
fejezi ki túlcsorduló örömömet, egy „ kérlek”-nél többet nem bírok kipréselni sűrű élethelyzetemben. És
eljön az az idő is, amikor egy sóhajjá válik az Isten
jelenléte. Mindezekben azonban „maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”
(Róm8,26) Ámen!


Süller-Torma Villő

EVANGÉLIKUS
HITTANVERSENY
2021
Idén XXIX. alkalommal került megrendezésre egyházunk által szervezett hittanverseny. A járványhelyzet miatt online térben, 3+1 fordulón keresztül adtak
számot különböző példázatokat feldolgozva gyülekezetünk ifjú tagjai. Az első 3 forduló 3 egymástól
független online felületen zajlott, melyeken érdekes,
izgalmas feladatokat kellett a jelentkezőknek megoldania. A 4. fordulóban pedig kreatív munkán kellett
bemutatni egy, a verseny kiírásban szereplő igeszakaszok közül a versenyző által szabadon kiválasztott
példázatot. Gyülekezetünket több korcsoportban
képviselték gyermekeink, akik kiemelt arany, arany,
ezüst, bronz minősítéssel zárták a versenyt.
A versenyen résztvevő gyermekek:

Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a
vasárnapi istentisztelet Gyúrón 9:30-kor, Tordason
11:00-kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi istentiszteletre hívunk szeretettel mindenkit!
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)

BAPTISTA GYÜLEKEZET

Albert Sára
Albert András
Albert Nimród
Albert Vince
Fodor-Adorjáni Zsófia
Fodor-Adorjáni Lilla
Kokavecz Eszter
Kokavecz Réka
Kovács Dominik
Süller Noémi
Tóth Márk
Ezúton is szeretettel gratulálunk nekik!
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÚRNAPJA, CSALÁDI
NAP ÉS TE DEUM
júniusi katolikus krónika
Idén június 6-ára esett Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének teológiai ünnepe, az Oltáriszentségben
valóságosan jelenlévő Krisztus melletti ünnepélyes hitvallás. Hogy közelebb hozzuk a felfoghatatlan és kimeríthetetlen misztériumot, Aquinói Szent Tamás csodálatos
eucharisztikus himnuszát adjuk közre, Babits Mihály
fordítása alapján.
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
Mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
De a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
Itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
Kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,

Mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető
Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
S jóízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.
Világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat! Amen
A néphagyományban Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás, az egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma, melyet
körmenettel kísértek: Krisztust felmutatván a világnak és
a világ hódolatát kifejezve Krisztusnak. Ha nem is a középkori és újkor eleji leírásokból megismerhető méretekben és
pompával, de egyházközségünkben is évről évre odaadóan
és izzó lelkesedéssel zajlik a készület. A szabadtéri oltárok
köré virágdíszek, zöldágak, szentképek, feszületek, gyöngéd sziromhintés kerül. Közösségünkben az idei körmenetet Balogh Zoltán igazgató úr, világi lelkipásztori kisegítő
vezette - ezúton is hálásan köszönjük szolgálatát!

Úrnapja, 2021. június 6., Tordas
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Ezt követő hétvégén, június 13-án vasárnap családi napot
tartottunk, melynek keretében a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkba látogattunk el. A pandémia hosszú
hónapjai, és szigorú korlátok közé szorított kapcsolattartási lehetőségei után megerősítő volt újra a kötetlen és
szabad együttlét. A helyszín valódi család- és gyerekbarát kialakítása, természeti szépsége, elérhető közelsége
nagyszerű alapot biztosított az egész napos programhoz,
melyet a délután végén szabadtéri szentmise tett teljessé.
További szavak helyett árulkodjanak a képek.
Az iskolai tanév végét követő vasárnap, június 20-án
pedig tanévzáró hálaadó szentmisét tartottunk. Ahogy
ezt az alkalmat hívjuk, a Te Deum, a latin Te Deum
laudamus – Téged Isten, dicsérünk… kezdetű himnusz
kezdő sorára utal, amely az őskeresztény lelkiség egy csodálatos alkotása, egy hatalmas zsoltárszerű, a Szentháromságot dicsőítő imádság.
A szentmisén elhangzott hívek könyörgéseit szeretettel
és közös imára való meghívással osztjuk meg, bízva a széles körben hordozott imakérések teremtő erejében.

Köszönjük, Istenünk azt a sok ismeretet, amivel ebben a tanévben gyarapodtunk. Add, hogy tudásunkat a jóra, a másik
ember megsegítésére, a közösség javára fordítsuk!
Hálát adunk, Istenünk, tanítóinkért, tanárainkért, akik
az év során minket neveltek, tanítottak. Adj nekik pihentető
nyári szünetet!
Köszönjük, Uram, ennek a furcsa tanévnek az élményeit.
Segíts, hogy a szabadidőnket nyáron is jól használjuk fel!
Köszönjük, Urunk a tanévi iskolai közös munkák örömét.
Most pedig add, hogy felismerjük, a családunkban kinek
miben segíthetünk azért, hogy otthon mindenki jobban érezze
magát.
Köszönöm, Istenem, hogy végre itt a nyári szünet! Add, hogy
mindenki épségben maradjon egész nyáron!
Hálát adunk közösségünkért, ezért a kicsiny egyházért, és
azokért, akik idejüket, erejüket áldozzák azért, hogy működjön, s így általa sok kegyelmet, védelmet kapunk. Köszönjük
a testvéreket, akik testben-lélekben hordozzák ezt a közösséget,
imádkoznak értünk.
Hálát adunk lelkipásztorainkért, a búcsúzó diákokért, a
maradókért, és az érkezőkért. Áldd meg őket sok kegyelemmel.

Családi nap a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark területén 2021. június 13-án
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SPORT

FUTBALL

ÖLTÖZŐ ÉPÍTÉS
Június 12-én az utolsó mérkőzést is lejátszottuk, véget
értek a bajnokságok, folytatódhat az építkezés. A tervek
szerint az elmúlt fél évben minden olyan feladatot elvégeztünk, amely mellett kompromisszumokkal ugyan, de
a régi öltöző épületét még tudtuk használni, mostantól
viszont már nagyon várjuk, hogy minden elkészüljön,
ugyanis addig alternatív megoldásokra szorulunk.
A korábbi épület évtizedeken keresztül becsülettel
kiszolgálta a csapatokat, de most jelentős ráncfelvarrás
és megerősítés szükséges, a falakon és a tetőszerkezeten
kívül minden megújul.
A két épület most szerkezetileg, illetve elektromos és
gépész szempontból is összekapcsolódik, így reményeink
szerint néhány héten belül elnyeri végleges formáját.
Szeretnénk viszont mindenkit emlékeztetni, hogy az
öltöző és környéke továbbra is munkaterület, így illetékteleneknek ott tartózkodni balesetveszélyes, tilos és
következményekkel jár.
Ha minden jól alakul az idei évzárót már új otthonunkban tarthatjuk majd!
Hajrá, Tordas!

Kertgondozás - Fűnyírás
Kaszálás - Sövényvágás
Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
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Előző havi megfejtés: CIFRAPINCE

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.
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TORDASI
TERMELŐI PIAC
JÚLIUS 3.
AUGUSZTUS 7.
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
23

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
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107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA

!

06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.), 06 20/245-0326
KONYHA (ÉLELMEZÉSVEZETŐ)
06 20/248-2409
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
NKM/E.ON GÁZ
06 1/474-9999, 06 20/30/70 474-9999

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

KORMÁNYABLAK

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
nyári rendelési idő

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sze
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)

H

8-10

06 22/579-185

H

13-17

K

16-18

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Sz

10-11

8-11

Cs

8-9

Fogászat
(Martonvásár)

P

8-10

Dr. Berczi Dániel

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

Sz
Cs

8-11

P

12-16

Tanácsadás
Sz

8-10

H-P

8-17:30

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜVEG
Júl. 14. Sze
SZELEKTÍV
Júl. 15. Cs
Júl. 29. Cs
Aug. 12. Cs
Aug. 26. Cs
ZÖLD
Júl. 9. P
Júl. 13. P
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

