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KEDVES
TORDASIAK!
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már
lenni szokott, az önkormányzat ilyenkor számol be arról, mit tett, hogyan
gazdálkodott mindannyiunk pénzével
ebben az esztendőben.
2. oldal

ÉV VÉGI
HÁLAADÁS
ÜNNEPE
MIÉRT JÓ A HÁLAADÁS NYELVÉT BESZÉLNI?

December hónap örömteli, mozgalmas napokat hozott kicsiknek és nagyoknak egyaránt az óvodába.

„Őszintén bevallva, néha még a fiamról is elfeledkezem. Persze nem úgy,
hogy ne mennék érte az óvodába,
vagy ne adnék neki enni, de azt, hogy
mennyivel jobbá, gazdagabbá tette az
életemet a kis lénye, azt csak nagyon
ritkán tudatosítom magamban”

9. oldal

10. oldal

Vör ösm a r t y M i h á ly

Á RTAT L A NS ÁG
KÖNTÖSÉBEN...
Ártatlanság köntösében
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg őt továbbra is
Gondja gyermekének.

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az
önkormányzat ilyenkor számol be arról, mit tett, hogyan gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az
esztendőben.
Az idei év a nagy beruházások éve volt. Az év elején folytatódott a tavaly elkezdett iskolabővítés építése, melyet
augusztus 20-án adtunk át használatra. Ugyancsak tovább folyt a patakpart melletti, Tordast Gyúróval ös�szekötő kerékpárút építése, a tordasi szakasz napelemes
megvilágításának, a sportpálya melletti újabb fitnesz
park, és a települések pihenőinek a megvalósítása. Sajnos
a júliusi vihar átalakította a patak környezetét, mégis az
elkészült kerékpárút sokunk számára nyújt sportolási, pihenési lehetőségeket.
A településünk gazdálkodása továbbra is annyira stabil
volt, hogy idén is hitelek nélkül tudtuk a pályázatainkat
több tízmillió Ft értékben előfinanszírozni. Sajnos idén
is voltak, akik nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, így eseteikben az egyre nagyobb hatásfokkal dolgozó
adóhatóság hajtotta be a hátralékaikat. Ennek eredményeképpen idén több mint 18,5 millió Ft-tal gyarapodott
a település.
2015-ben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a
Fejérvíz Zrt biztosította, a szemétszállítást a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízása által a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. végezte. A szemétszállításnál megmaradtak a díjfizetés alóli mentességek és kedvezmények, melyet az önkormányzat fizet ki a szolgáltatónak. Befejeződött a Kölcsey
utcát és a Hangya sort összekötő új összekötő vízvezeték
építésének az engedélyezése, így a kivitelező kiválasztása
után elkezdődött az anyagok beszerzése, és jövő év elején
megvalósul a vezeték fektetése is.
Óvodánk idén is kistérségi fenntartású maradt. A feladatfinanszírozásra adott normatíva továbbra is fedezi a
működés kiadásait, és kisebb fejlesztések megvalósítását
is lehetővé teszi.
Általános iskolánkat és a művészeti oktatást továbbra
is az állam tartja fenn a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerületén keresztül. A
nyári szünet végén saját forrásból sikerült az alagsorban és a földszinten átépíteni-bővíteni a vizesblokkokat, mellyel nagy örömet okoztunk az ezeket használó
gyermekeknek.
Néptáncosaink idén is több szép elismerést értek el, sokszor szerepeltek szerte az országban. Énekeseink és zenészeink kiváló helyezéseket értek el Soponyán a Pesovár
Ferenc Népzenei és Népdaléneklési Verseny döntőjén.
A Pillikék táncegyüttes 3. csoportja I. helyet ért el a Dr
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Halmos Béla emlékére rendezett XIX. MÉTA Fesztiválon
Balatonbogláron.
A HANGYA Művelődési Házunk szervezte idén is településünk nagyobb rendezvényeit. Ezeken felül az épületében biztosította a civil közösségeink összejöveteleihez,
a vásárosok árusításaihoz és egyéb vállalkozók rendezvényeihez a helyet. Több új programot is szerveztek, a meglévőket kibővítették, melyek újabb lehetőségeket adtak
az itt élők kulturális kikapcsolódásához. E programok és
rendezvények idén is tovább erősítették községünk kulturális jó hírét.
Sportegyesületünk is sikeres évet zárt. Szép eredmények
születtek a labdarúgó és a cselgáncs szakosztályokban.
Felnőtt focicsapatunk stabilan helyt áll a megye I. osztályának középmezőnyében, ahol jelenleg a 16 csapatból
a 8. Nagy létszámban folyik továbbra is az utánpótlás
képzése, minden korosztályban indítottunk csapatokat
a Bozsik tornákon és a bajnokságokon. Jelenleg 2 fő állású és 2 megbízási szerződéssel rendelkező edző tanítja
futballozni a fiataljainkat. Nyár elején egy 16 csapatos
U-9 éves torna keretében átadtuk a nagypálya mögötti
edzőpályánkat, ahol futballistáink az előkelő 4. helyen
végeztek.
Most pedig lássuk, mi történt még az idei évben:
¥¥

kitisztítottuk és folyamatosan karbantartottuk a régi
temető területét, amely mellé új kerítést emeltünk

¥¥

további urnafalakat építettünk a temetőbe

¥¥

a Sajnovics parkban kialakítottuk a Petőfi szobor környékét.

¥¥

elrendeztük a terepet és az árkot a Gesztenyés gyalogútja mellett

¥¥

az újszülöttek ismét emlékfát kaptak ajándékba, amit
a saját kertjükbe ültethettek

¥¥

új játszóeszközöket telepítettünk az óvoda udvarára

¥¥

110 m hosszban kerítést építettünk az iskola és az
evangélikus egyház telekhatárára

¥¥

idén is virágokat ültettünk a hivatal ablakaiba, a közúti híd korlátjára és a virágtartóinkba

¥¥

lefedtük az iskola alsó bejárata alatti árkot és az iskolai
közlekedést segítő szervízutat alakítottunk ki

¥¥

12 kamerából álló térfigyelőrendszert építettünk ki,
mely figyeli a településre bevezető útjainkat és intézményeinket

¥¥

több mint 1,5 km hosszan vadhálót építettünk a kerékpárút mellé

¥¥

szélesítettük az iskola alatti parkolóhoz vezető lejáratot

¥¥

kőzúzalék terítést kapott a Kölcsey u. vége, és kialakítottuk a Köztársaság u-i csatlakozását

¥¥

alpolgármester úr és az öreghegyiek egy részének a
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segítségével kikátyúztuk az öreghegyi utcákat, és újra
járhatóvá tettük a Mély utcát
¥¥

idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand
szervezőjével, így a tordasi lakosok most is fél áron látogathatták az agárdi koncerteket

¥¥

a közfoglalkoztatás keretében idén 9 munkavállalóval
egészítettük ki az önkormányzat karbantartó brigádjának csapatát

¥¥

több mint 50 fát ültettünk az iskola és az óvoda alatti
területre

¥¥

elkezdtük a sportöltöző előtetőjének építését

¥¥

a parkhoz és a Gesztenyéshez hasonlóan kandeláberes
közvilágítást építettünk ki az iskolai-óvodai parkoló
mellé

¥¥

a Kölcsey utca teljes hosszában kijavítottuk a korábbi
csatorna nyomvonal megsüllyedését

¥¥

elkezdtük és pár napon belül be is fejezzük a Gárdonyi
u. útfelújítását, aszfaltozását

¥¥

közvilágításként egy új napelemes kandelábert telepítettünk a Dózsa Gy. utca első kis közébe

¥¥

a látvány- és csapatsportok támogatási rendszerében a
2015-16-os időszakra, a tordasi labdarúgásra több mint
15 millió forint társasági adó befogadására kaptunk lehetőséget

¥¥

a korábbi éveknek megfelelően idén is pótoltuk növényeinket, nagy hangsúlyt fektettünk településünk
zöldfelületeinek folyamatos ápolására, melyeket idén
is növeltünk

Az eddig elnyert pályázataink kifizetése megtörtént,
a kerékpárút elszámolása és ellenőrzése még hátravan.
Több információnk van azokról a pályázatokról, melyek
rövidesen megjelenésre kerülnek, így készülünk is rájuk.
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Legnagyobb terveink megvalósítása: az egészségház kialakítása, az önkormányzat hivatalának korszerűsítése, a
konyha kapacitásának bővítése és egy tornaterem építése
a következő évek feladatai lesznek.
Ezeken kívül számos olyan dolog van, amely megoldásra,
javításra vár. Ezért bővítettük tovább az önkormányzat
fizikai brigádját és eszközállományát, akikkel-amikkel
ezeket a feladatokat meg is valósítjuk.
Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak, a
bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek,
dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az önkéntes munkát vállalóknak és mindazoknak a munkáját,
és segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak Tordas
működéséhez, fejlődéséhez. Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közösségekben tevékenykedőknek
és a Tordas Községért Közalapítványban feladatot vállaló
kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagoknak, hogy munkájukkal növelték településünk értékeit, és öregbítették
hírnevét. Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik
a település, az intézményeink, és a civil közösségeink
honlapjait, akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és
terjesztik településünk újságját.
Tudom, hogy a ránk váró újabb feladatokat együtt a jövőben is meg fogjuk oldani. Ehhez viszont továbbra is
kérem az Önök segítségét, előremutató tanácsaikat és a
nehézségekben a megértésüket. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mindenkinek boldog, békés Karácsonyt, és kegyelmekben gazdag Új Esztendőt kívánok!”
(Juhász Csaba, polgármester
beszéde a Közmeghallgatáson)
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TÁMOGASSA CIVIL
SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL!
Tordas Községért Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165-1-07
Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07
Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07
Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-1-07
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
adószám: 18618736-1-07

ÚJ ADÓRENDELET ÉS
TALAJTERHELÉSI DÍJ
RENDELET
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 24-i ülésén új adórendeletet és talajterhelési díjrendeletet alkotott. Erre azért volt szükség, mert
a Fejér Megyei Kormányhivatal rámutatott arra, hogy a
2006-ban elfogadott önkormányzati rendeletek már nem
felelnek meg az időközben megváltozott magasabb szintű jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek.
Az adórendeletben újdonságként jelenik meg az idegenforgalmi adó, amit annak a magánszemélynek kell megfizetnie, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az
adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
Az eddig hatályban volt adómértékek és a kedvezményre jogosító feltételek nem változtak.
A talajterhelési díj mértéke sem változott, továbbra is
1800 Ft/m³ a mértéke.
A rendeletek teljes szövege a www.tordas.hu oldalon, a
hatályos rendeletek között érhető el.

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

dr. Matota Kornél jegyző

MIKULÁS VÁRÓ
Nálunk is járt a Mikulás! Az önkormányzat és a művelődési ház meghívására az iskola alsó tagozata, az óvodások,
illetve a három éves vagy annál fiatalabb gyermekek és
szüleik megtöltötték a ház nagytermét. Écsi Gyöngyi felvidéki énekes-mesemondó szórakoztatta a kicsiket és nagyobbakat interaktív, mesés bábjátékával. A bátrabbak lehettek Janók, Máték, tündérlányok a színpadon, a többiek
a nézőtérről csatlakozhattak a történethez. A tanulságos
mese után megérkezett a Mikulás is, akit közös énekkel
köszöntöttek, majd ki-ki megkapta a finomságokkal teli
csomagot, a legkisebbek személyesen a Mikulástól.
Összességében egy nagyon jó hangulatú reggelt töltöttünk együtt. Biztos vagyok benne, hogy az iskola alsósai
máskor is kezdenének így egy hétfő reggelt.

4

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

január

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Idén is eljött az adventi időszak. Hagyományainkhoz híven, közös gyertyagyújtással készülünk Karácsony ünnepére. Ahogy lenni szokott, minden vasárnap a Tordason
található felekezetek, illetve velük karöltve az intézmények, civil szervezetek készülnek kisebb műsorral.
Első vasárnap az evangélikus gyülekezet, valamint a művészeti iskolások adtak elő.
Sajnálatos módon a gyertyagyújtáshoz tartozó adventi
vásárra idén jóval kevesebben tudtak készülni, mint tavaly, akik azonban elhozták portékáikat, a már megszokott kiváló minőséget, esztétikus és értékes munkájukat
kínálták.
December 6-án, advent második vasárnapján a katolikus
egyház és az óvodások örvendeztették meg a nagyérdeműt. A műsort követően mind a gyülekezet, mind az ovisok szülei készültek egy kis sütivel, teával, forralt borral,
és a vásárosok száma is kicsit megnőtt.
Következő két alkalmunk csak a lapzárta után kerül
megrendezésre, így azokról majd csak a következő számban tudunk beszámolni.

AZ ELSŐ KARÁCSONYI
KÉPESLAP
Az első karácsonyi képeslapot 1843-ban alkotta meg John
Calcott Horsley, az Orestone Birtok megalapítója. Nem
kellett hozzá más, mint egy vállalkozó szellemű múzeumigazgató, nevezett Sir Henry Cole a Victoria and Albert
Múzeum első igazgatója, valamint egy narratív festő, John
Calcott Horsley, aki Cole felkérésére megtervezte az első
karácsonyi üdvözlőlapot. A kártyákra a festő rajzai kerültek: családi témájú és jótékonykodást bemutató képek.
Hosley 1843-as karácsonyi lapjából mindössze 1000 darabot nyomtak és 20 maradt fenn belőle. Mind az ezer,
litográfiai eljárással sokszorosított lapot utólag, kézzel színezték ki. A sikertörténet elindult. A rá következő évben
már több helyen folyt a képeslapkészítés, ám a valódi áttöréshez már akkor is üzleti elme kellett.
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PINGPONG
BAJNOKSÁG
Idén is megrendezésre kerül év eleji asztalitenisz bajnokságunk.
Január 16-án, szombat délelőtt fölállítjuk az
asztalokat, és kezdődnek a párharcok. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján színvonalas és
kemény meccsekre számíthatunk minden korosztályban.
Várunk mindenkit!

HANGYA ROCK
2015. november 27-én, péntek este második alkalommal
került megrendezésre Hangya Rock névre hallgató rendezvényünk. Az estét a Relieved Ones nevű zenekar nyitotta, kemény, odaszólós punk nótákkal. A martonvásári
gyökerekkel is bíró banda először játszott Tordason, és
ugyan kevéssé ismert formációról beszélhetünk, kiváló bemelegítője volt az estének. Rövid technikai átállás
után következett a már mindenki által régóta várt Razzia zenekar. Hobóékat azt hiszem, nem kell bemutatni
a tordasi zenekedvelő közönségnek. Egy viszonylag hos�szabb szünet után tavaly ősszel megtörték a csendet, a
Hangya napon találkozhattunk velük, aztán most, egy
évvel később újra eleget tettek a meghívásunknak. Mostani bulijuk, valamint a közönség visszajelzése azonban
arra enged következtetni, hogy nem kell egy újabb évet
várnunk arra, hogy újra itthon hallhassuk őket.
Köszi srácok! Kemény volt!

KIÁLLÍTÁS A HANGYA
MÉDIA STÚDIÓ TAGJAINAK MUNKÁIBÓL
Mint azt az előző számban leírtuk, az NMI támogatásával volt szerencsénk egy hat alkalomból álló foglalkozást,
divatosabb nevén workshop-ot szerveznünk Kása Béla
fotográfussal. A fiatalok komolyabban belefolyhattak a
portréfotózás rejtelmeibe, és büszkén állíthatjuk, rendesen
helyt is álltak. Vlad Viola, Kunsági Kinga és Kónya Bálint
hétfő délutánjaikat nem kímélve dolgoztak képeiken, melyeket most szeretnénk be is mutatni.
2016. január 24-én, vasárnap délután kiállítás nyílik mun6

káikból a művelődési házban.
Terveink szerint a megnyitót még plakáton is fogjuk hirdetni. Kérjük, figyeljék a falu hirdetőtábláit, illetve további
részletekért keressék fel a művelődési ház facebook oldalát.
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ISKOLA

CIRKUSZ
Iskolánk Diákönkormányzatának szervezésében tanulóinknak és családtagjaiknak lehetőségük nyílt ellátogatni
a Fővárosi Nagycirkusz vadonatúj (Balance - Egyensúlyban önmagunkkal és a világgal) című őszi műsorának a
megtekintésére, melyben a hazai és nemzetközi cirkuszvilág sztárjaival találkozhatott a publikum.
A műsor egyes produkcióiban a neves artisták, valamint
a fantasztikus fellépő állatok bemutatták a nézőknek az
egyensúlyozás számtalan módját földön és levegőben.
Eva Chris különleges cicáival kápráztatta el a gyerekeket,
Redy Montico oroszlánjaival érkezett a manézsba, láthatóak voltak továbbá a Teibler csoport tagjai világhírű
deszkaszámukkal, valamint lábzsonglőr, halálkerék és
magas-drót produkciók is.
A vidám hangulatról a holland bohóc, Pascal gondoskodott.
Nagyon köszönöm a segítséget Boleradszki Edina kolléganőmnek és a szülőknek, nagyszülőknek, akik részt vettek
a programon! Bízom benne, hogy mindenki felejthetetlen
emlékkel tért haza!

CSODÁK PALOTÁJA
Iskolánk Diákönkormányzatának szervezésében, szülői összefogással 100 db belépőjegyet
nyertek tanulóink a Csodák Palotájába.
Iskolánk alapítványának támogatásával kiegészítve az egész felső tagozat a délelőtt folyamán
szervezett programokon vett részt osztályfőnökeik, tanáraik kíséretében.
A Csodák Palotája egy - a 2015/16-os tanévben
megújult - Öveges termi órarenddel, fénytani
workshoppal, izgalmas tudományos élményekkel várta a diákokat.
A Csopa által ajánlott program nemcsak szórakoztató, de tartalmas időtöltést is kínált.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2016.

január

7

SULI-BULI

2015. DECEMBER 4. PÉNTEK
Az alsó tagozatos diákok az osztályfőnökeik vezetésével vetélkedőkön, majd utána táncos mulatságon vettek
részt. A felsős diákok végig táncos programon szórakozhattak.
A belépőjegy egy adag sütemény vagy rágcsálnivaló volt
fejenként. Minden osztály az általa behozottakat fogyasztotta el.
Nagy köszönet a diákönkormányzat tagjainak, akik az
egészért felelősek voltak.
Feladataik között szerepelt a pakolás, szendvicskészítés,
büfés feladatok ellátása, vetélkedők lebonyolítása. Bebizonyították, hogy méltók a tisztségükre. Büszkék vagyunk rájuk!
Köszönöm az összes kollégámnak a részvételt és a segítséget, a művelődési ház munkatársainak a fényeket és a
hangosítást!
Nagyon jó hangulatban fejeztük be a programot!

KÖNYVTÁR

Horváth Györgyi,
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

KEDVES OLVASÓK!
Az idei utolsó könyvtári hírekben szeretném megköszönni, hogy ebben az évben is sokan keresték fel a könyvtárat, választották a kikapcsolódás, tanulás eszközéül.
Öröm számomra, hogy a beiratkozott olvasók és az új
olvasók száma évről évre több.
A könyvállomány nemcsak vásárlással, hanem ajándékozással is gyarapodott: a kötetek folyamatosan kerülnek
feldolgozásra, és lesznek kölcsönözhetőek.
A most megjelent könyvek közül is igyekszem beszerezni az olvasók által keresett, kedvelt kiadványokat. Ezek
közül ajánlom a kisebbeknek Bodó Béla Brumi-sorozatának felújított kiadását, a Brumi az iskolában címűt.
A régi Már tudok olvasni-sorozat is új kötetekkel bővül, kortárs szerzők írnak mai történeteket a kis olvasóknak: ilyen Menyhért Anna kötete is, A tengerimalacom története.
Felnőtt olvasóknak néhány cím a legújabb kiadványok közül:
Peter Baldwin Panagore: A mennyország gyönyörű:
A nap, amikor meghaltam, és megértettem, hogy a vég
valójában egy új kezdet
E. L. James: Grey
Andy Weir: A marsi
Demet A.: Hürrem, Szulejmán asszonya
Remélem, érdemesnek tartják majd jövőre is felkeresni a
könyvtárat, szeretettel várok mindenkit!
Varga Szabolcsné
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December hónap örömteli, mozgalmas napokat hozott
kicsiknek és nagyoknak egyaránt az óvodába.
A decemberi kezdésünket megalapoztuk egy november
végi teadélutánnal. Itt az óvodai életről szólt a beszélgetés a szülők és az óvónők között. Ezt alátámasztottuk
képvetítéssel, melyen láthatták az anyukák a gyermekeik megörökített huncutságait és „dolgos hétköznapjait”.
Az összejövetelen hópehelyformák kivágására is sor került, melyekkel feldíszítettük az óvoda ablakait.
Az év utolsó hónapja a karácsonyi készülődés jegyében zajlott. A csoportokban készültek az ajándékok és
az ínycsiklandó, finom mézeskalácsok.
Megrendeztük a hagyományos adventi vásárunkat,
ahol a gyerekekkel közösen készített és a szülők által
felkínált portékákat lehetett megvásárolni.
3-án a „Jövőt Nekik is” Alapítvány rendezvényén a Süni
csoportosok műsorral kedveskedtek a vendégeknek.
Lelkünket gazdagítja a másság elfogadása, a toleráns
viselkedés. Tőlük egy gyönyörűen elkészített bábparavánt kaptunk, amit kitörő örömmel vettek birtokba a
kis óvodások.
6-án, advent második vasárnapján szintén a Süni csoportos gyerekek adtak műsort a Művelődési Ház előtti
gyertyagyújtásnál.
7-én a Művelődési Házba érkezett meg a Mikulás, itt
Écsi Gyöngyi mese előadását tekintettük meg. Ezt követően az óvodánkba is ellátogatott a Mikulás, aki ajándékokat hozott az őt énekkel, versekkel fogadó gyermekeknek.
16-án visszatérő vendégeink, Bokros László és barátai karácsony legendáját elevenítették fel óvodásainknak.
17-én a karácsonyváró ünnepségünkön a nagycsoportosok szerepeltek egy kis műsorral, melyre meghív-
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tuk a polgármester urat, a képviselő testület tagjait és a
partnerintézményünk munkatársait.
A Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány pályázatán a
Móra Kiadótól nyert könyveket az óvoda, ezzel is bővült kis óvodásaink mesetára Füredi Veronika óvónőnek
köszönhetően.
Óvodánkban a téli szünet 2016. január 4-ig tart, melyet a gyerekek javára meghosszabbítottunk egy nappal.
Így január 5-én várjuk a gyermekeket a szépen, frissen
festett falak közé. Ugyanis a szünidő ideje alatt festési
munkálatok és takarítás zajlik az óvodában.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők eddigi munkáját és a támogatók önzetlen segítségét.
Az óvoda dolgozói nevében a következő kis verssel kívánok Mindenkinek Szeretettel teljes, Békés, Boldog Új
Évet!
Bányai Rita

Mentovics Éva:

Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
Legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
Felejtsd el a bút és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
Legyen békés, boldog új éved!
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ÓVODA

A MESEVÁR HÍREI

EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉV VÉGI HÁLAADÁS
ÜNNEPE
MIÉRT JÓ A HÁLAADÁS NYELVÉT BESZÉLNI?
„Őszintén bevallva, néha még a fiamról is elfeledkezem.
Persze nem úgy, hogy ne mennék érte az óvodába, vagy
ne adnék neki enni, de azt, hogy mennyivel jobbá, gazdagabbá tette az életemet a kis lénye, azt csak nagyon
ritkán tudatosítom magamban” - mesélte őszintén egy
édesapa ismerősének. Hogy a hála érzetének tudatosítása hasznos, már tudományos vizsgálatok is alátámasztják. Robert Emmons, a neves amerikai egyetem, a Berkley pszichológus-professzora életéből ezidáig 15 évet
szánt a hálaadás természetének tanulmányozására. Emmons és munkatársai kutatásainak köszönhetően ma
már tudományosan is alátámasztott, hogy a hála rendszeres tudatosítása nemcsak a lélekre, hanem a testre is
hat: a gyakorló hálaadóknak alacsonyabb a vérnyomása,
erősebb az immunrendszere, valamint úgy érzik, hogy
több örömet élnek meg, több társas kapcsolatuk van, és
mélyebbek a kötődéseik.

HOGY ÉREZHETNÉK HÁLÁT, AMIKOR ELVESZTETTEM A MUNKÁM?
A nem vallásosak leggyakrabban azzal hárítják el a
hálaadást, hogy sikereikért ők maguk dolgoztak meg,
miért kéne bárki felé is hálát érezniük? A másik fő ellenérvet szorult helyzetekben lehet gyakran hallani:
elvesztettem a munkámat, elhagyott a fiúm, betörtek
a lakásomba – miért lennék hálás ekkora csapásokért?
Pedig a pszichológusok szerint, aki képes a hálaadásra
ilyen szorult helyzetekben is, az könnyebben és eredményesebben küzd meg a nehézségekkel. Az ilyen ember a
csapásokban képes a lehetőséget is meglátni: hogy végre
válthat, új irányba indulhat el a munkában, hogy nem
kell egy lelkileg megterhelő párkapcsolatban élnie, vagy
szembesülhet azzal, hogy azok a tárgyak, amelyeket
eddig nélkülözhetetlennek vélt, valójában pótolhatóak,
vagy ezek nélkül is tud kiegyensúlyozottan élni.

A HÁLAADÁST EGY NYELVHEZ HASONLÓAN
KELL MEGTANULNI
A hálaadás azonban nem velünk született képességünk,
gyakorolni kell, csakúgy, mint egy másik nyelvet. Ezt
legjobb gyerekkorban elkezdeni, mert pozitív hatásai
már iskolás korú gyerekeknél kimutathatóak: a rendszeresen hálát adó gyerekek több örömet élnek meg, kisebb
10

köztük a depressziósok aránya, és erősebben érzik, hogy
részei a különféle közösségeknek. A hálaérzetet legegyszerűbb a gyerek világába az esti beszélgetések során
bevinni: például a vacsora vagy lefekvés előtt megkérni
arra, hogy sorolja fel, hogy mi volt aznap a három legjobb dolog az életében. A hálaadás pszichés hatása erősebb, ha konkrétan azokra az emberekre koncentrálunk,
akiknek köszönhető a kellemes élmény. Például ha az
volt a legjobb, hogy ebédre palacsinta volt, akkor érdemes azt is tudatosítani benne, hogy hála érte nagyinak,
aki azt a rengeteg palacsintát kisütötte. A hálaadás egy
még magasabb szintje, amikor egy helyzetben a szándékot és a ki nem mondott áldozatot is észre tudjuk venni:
például hálás vagyok, hogy láttad, mennyire jól esne a
hátamnak, ha munka után megmasszíroznád, és annak
ellenére gyúrtad-lazítottad félórát, hogy te is fáradt voltál. A pszichológia szemével a hálaadás tehát mentális
eszköz, amelynek segítségével tudatosan emlékeztethetjük magunkat a jó dolgokra. A kutatások szerint a
hálaérzet rendszeres tudatosítását még a nem vallásos
embereknek is érdemes szokássá tenniük, mert segítheti
őket a nehéz helyzetekből való továbblépésben.

A HÁLAIMA, ÚT A CSODÁHOZ
Lázár feltámasztása előtt mondja Jézus: »Atyám, hálát adok
neked, hogy meghallgattál.
Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam,hogy higgyék, hogy te küldtél engem.«
Jn,11,41
A keresztény tudja, hogy léte és egzisztenciája teljesen
ajándék, s ezt fejezi ki a hálaadó imában. A hálaima ezért
emlékezetben tartja Isten gondviselését, s ez teremt bizalmat egy másfajta erkölcsi cselekvéshez, ami még a
nehéz helyzetben sem katapultál, hanem szeretni akar.
A hálaima vezet arra a csodára, hogy az ember uralni
tudja a sorsát, még ha az végzetes is, mint a vértanúk
esetében. A hálaima erősítette meg Őket abban is, hogy
egyszer minden a legjobbá, Isten Országává válik, még
ha ez pillanatnyilag a nemtudás, fel nem ismerés fátyla
alatt rejtezik is. Aki fel tudja fedezni az Atya gondviselését minden esemény mögött, az a jövő felé is védettebb:
a kereszteket nem lehet kikerülni, de legalább a helyzet
élét el lehet venni az Atyaistenben való bizalommal, s
így a teljes kiborulást, az értelmetlen lázadást, a teljes
kétségbeesést meg lehet előzni. A körülményeink fölött
sosem lesz teljes hatalmunk, de önmagunk, reakcióink
fölött annál inkább, hogy lehet a keresztekért, a nem
akart útért is hálát adnunk. Ezen az úton lehet Krisztussal együtt szenvedni, a bűnökért vezekelni, ezáltal
tanulhatunk, a szenvedést szeretteinkért felajánlhatjuk.
Nagyon nehéz így szemlélni krízisszituációkat, csaTORDASI
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ládi drámákat, de a húsvét győzelme ezeket is átjárja,
és átimádkozva a cselekvőnek új látás, új erő adatik a
helyzet irgalmas megoldásához. A konkrét dolgokon túl
hálánk elsőként Isten szeretetének, hűségének, bölcsességének Krisztusban való megjelenéséért jár, ezt szemlélve sohasem jutunk el Isten szeretetének és jóságának
elgondolása végére. A hálaima segít megérteni a Hegyibeszéd túlcsorduló etikáját, amely növekedésre indít, és
a keresztény ember az életvezetésben is ilyen lesz, mer
nagyvonalú, önmagát felülmúló, a világ szemében balga
lenni, akit százszor meg lehet kérni, aki mer nem an�nyit visszavárni, aki hetvenszer hétszer is megbocsát,
mer bízni ott is, ahol mások nem. Végezetül a hálaima
csúcsa és forrása az Eucharisztia, mert minden hálaima
összegyűlik benne.

Gyertek 10 perccel korábban a misére és vegyetek részt
benne, hogy így is tanuljuk. A hálaima legyen vándoréletünk társa, és gyertek el az év végi hálaadó Szentmisére is!
(A szöveg Szekér Szimonetta és Papp Miklós görögkatolikus pap, morálteológus írásaiból szerkesztve)

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT
XII.5-én jótékonysági ruhavásárt tartottunk. A befolyt
összegből,valamint pénzadományokból rászoruló családokat támogattunk.Köszönjük a felajánlott gyümölcsöt
Gáspár Csabának és Weinelt Lászlónak.
tordasi Karitász csoport

»Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta
nekik ezekkel a szavakkal:
»Ez az én testem, mely értetek adatik.« Lk 22,19
A profán, tudományos eredmények alapján is láthattuk,
hogy az erkölcsös életvezetésre, együttérző, nagylelkű
cselekvésekre alapvetően hat a hála mondása. A hívők teremtményi létük tudatában végzett hálaimája önátadásuk,
újrakezdésük, örömeik hűséges kísérője lehet. Sokat tanulhatunk idős hívő emberektől, akik a számos történelmi és
személyes tragédián túl is tudtak hálát adni mindenért,
ami megmaradt nekik, és hogy Isten végig velük volt.
Hálásak vagyunk Cravero Csilla és Jácint atya gondoskodásának, hogy bevezették a Szentmisék előtt a gyerek
imacsoport vezetésével együtt mondott mélyen átgondolt, gazdag hálaimát.
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JANUÁRI
LITURGIKUS NAPTÁR
a vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek;
(Gyúrói Szentmisék szombaton 17 órakor)
Dec. 31.
csütörtök

16 óra

Hálaadó, előesti Szentmise

Jan. 1.
péntek

10 óra

Szűz Mária Isten Anyja
Főünnep, parancsolt ünnep

Jan. 6.
szerda
este

19 óra

Vízkereszt, Urunk Megjelenése
Főünnep, parancsolt ünnep

Jan. 10.
vasárnap

10 óra

Urunk megkeresztelkedése,
Szentmise
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BAPTISTA IMAHÁZ

RENDSZERES ALKALMAINK
Vasárnap

Hétfő

Szerda

Péntek

09:00

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

10:00

Istentisztelet

19:30

Kosársuli a tornateremben

18:00

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

17:00

Barátkozók órája (Isten igéjét
keresők közössége)

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
IMAHÉT - A Krisztus-hívők egységéért
2016. január 17-24.

„Ti azonban választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet vagytok, Isten
tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek
nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő
csodálatos világosságába hívott el tieteket.”
(2 Péter 1,9)

Január 19. Kedd 18.30 Tordas, Római Katolikus templom
Igével szolgál: Süller Zsolt, evangélikus lelkipásztor
- az alkalmat követően szeretetvendégséget (agapé) tartunk -

Január 20. Szerda 18.30

Gyúró, Református templom

Igével szolgál: Dr. Hankovszky Béla, római katolikus tábori lelkész
- az alkalmat követően szeretetvendégséget (agapé) tartunk -

Ifjúsági alkalom
Szombat

18:00

Baptitea alkalom minden hónap
utolsó szombatján

Január 22. Péntek 18.30

Gyúró, Evangélikus templom

Igével szolgál: Kádár Ferenc, református lelkipásztor
- az alkalmat követően szeretetvendégséget (agapé) tartunk -

ELÉRHETŐSÉGÜNK

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

Szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket
közös alkalmainkra!

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS
Gyúrói gyülekezeti testvéreink kézműves együtt-alkotásra vártak minden
kicsit és nagyot az első adventi gyertyagyújtás előestéjén. Mézeskalácsot
és üdvözlőlapot díszíthettünk, gyertyát öntöttünk, és dióból karácsonyi
koszorút ragasztottunk. A szervezők
házi péksüteménnyel is megvendégelték az érkezőket. Nagyon köszönjük
fáradozásukat és lelkesedésüket, amivel mindezt megszervezték és megvalósították nekünk.
A békés csendességben és az alkotás
lázában megtapasztaltuk a várakozást
és az örömet, melyre az Ige is figyelmeztet:
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét
mondom: örüljetek!
Az Úr közel!” (Fil4, 4-5)
12
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EZ TÖRTÉNT 2015-BEN
Eseménydús éven vagyunk túl. Az utóbbi tíz év legjobban elkészített pályáin kezdődött a szabadtéri szezon
április első hetében. Ezt évközben minden versenyen
megerősítették a rendszeresen Tordasra látogató teniszbarátaink is.
Az idén hagyományteremtő versenyeket is rendeztünk.
Ilyen volt a szezonnyitó versenyünk május 9-én, valamint a martonvásári tenisz szakosztállyal közösen rendezett Martonvásár-Tordas vándorserleg verseny szeptember 19-én.
Harmadik alkalommal rendeztük meg az idén XI. évébe lépett Manager Open júniusi selejtezőjét. A korábbi
évekhez hasonlóan 20 páros indult az országos szinten is
rangos versenyen.
Pályáinkat több tordasi és gyúrói család is látogatta. Két
alkalommal, június 22-26., és augusztus 10-14. között
szerveztünk - 3-4 fős kiváló szakmai stábbal - tenisztábort. Közel húsz gyermek sajátíthatta el a tenisz alapjait,
illetve léphetett magasabb szintre játékával. Több korcso-

portban ismét rendszeressé váltak az utánpótlás edzések
Galgóczy Lajos irányításával.
A versenyszezont október 3-án a XVIII. Tordas Kupa
zárta. Az indulók száma elérte a húsz főt. Jó hangulatú,
küzdelmes csoportmeccseket láthattunk, és sötétedéskor
sikerült befejezni a versenyt.
Sajnos ez az év sem múlt el kellemetlen esemény nélkül.
Az emlékezetes, július elején településünket sújtó vihar
komoly károkat okozott. Az eddig hűségesen szolgáló
adogató és graffiti fal megadta magát egy hatalmas szélnyomásnak, és a kerítéssel, annak oszlopaival együtt bedőlt a 3-4. pályára. Emiatt pár napig használhatatlanná
vált két pálya. A végleges kerítés felújítás 2016-ban várható.
Ha valakinek kedve szottyanna télen is teniszezni, javasoljuk a rácalmási MG., a székesfehérvári Bregyó ,vagy a
százhalombattai fedett csarnokokat.
Versenyeinkről részletes beszámoló a Tordas.SE, a Kisbíró, valamint a facebook tordasteniszklub internetes oldalain tekinthető meg.
Tóth Gábor

2016. ÉVI VERSENYNAPTÁR
1.

SZEZON NYITÓ HÁZI VERSENY
2016.04.16.

2.

TORDAS - MARTONVÁSÁR BAJNOKA,
VERSENY A VÁNDORSERLEGÉRT
2016.04.30.

3.

TORDAS - MARTONVÁSÁR GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI VERSENY, NYÍLT NAP
2016.05.08.

4.

XII. MENEDZSER OPEN PÁROS VERSENY
TORDASI SELEJETEZŐ
2016.06.04.

5.

TENISZTÁBOR KICSIKNEK ÉS NAGYOBBAKNAK
2016.06. 20-24.

6.

MARTONVÁSÁR - TORDAS NYÁRI KUPA,
A MARTON OPEN KERETÉBEN
2016.07.23.

7.

TENISZTÁBOR KICSIKNEK ÉS NAGYOBBAKNAK
2016.08. 22-26.

8.

MARTONVÁSÁR - TORDAS BAJNOKA
VERSENY A VÁNDORSERLEGÉRT
2016.09.17.

9.

XIX. TORDAS KUPA SZEZONZÁRÓ
2016.10.01.
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SPORT

TENISZ

FUTBALL

SPORTÖLTÖZŐ
A Tordas Sportegyesület TAO pályázaton nyert támogatást a sportöltöző előtető megépítésére. A kivitelezést az
önkormányzat végzi. Novemberben kezdődtek a munkák a régi terasz elbontásával. A földmunkák és a vasalás
után lebetonoztuk az új teraszt.

JUDO - CSELGÁNCS

D

ecember 5-én a Komárom-Esztergom megyei Tokodaltárón képviseltük a Tordas SE „színeit”. A „Mikulás Kupa” nemzetközi versenyen 30 sportegyesület több
mint 300 sportolója mérettette meg magát. Egyesületünket Lövei Dániel, Lövei Vilmos, Tóth Boglárka, Gyugyi
Lőrinc és Tóth Levente képviselte.
Versenyzőink az alábbi szép eredményeket érték el:
Diák „D” korcsoport:
Lövei Dániel
Lövei Vilmos
Tóth Boglárka
Gyugyi Lőrinc

I. hely
III. hely
III. hely
III. hely

Diák „C” korcsoport
Tóth Levente

I. hely
Kalamár Domokos
testnevelő tanár / judo edző
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BABA-MAMA KLUB

Kedves Gazdik
és leendő Gazdik!

FALUGAZDÁSZ

BABÁS-MAMÁS
PROGRAMOK

A Tordaszoo Állatfarmon Gyúrón új
tanfolyamokat hirdetünk, melyekre
várunk szeretettel! A foglalkozásokat
fedeles lovardánkban tartjuk, hogy
kényelmesen kutyázhassunk télen is.
Egy kis ízelítő a programokból:

ÜGYFÉLFOGADÁS
A Művelődési Házban Csiribiri játékos foglalkozás
kedden 10 órakor Halász Katalinnal, Kerekítő Mondókás
Móka szerdán 10-től Borka
Máriával.
A Teremtőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával
pénteken 11-től, Ovis torna
csütörtökön 4 órától Seiler
Tündével.

Gulyás Nikoletta, falugazdász
minden páros héten szerdán a
Művelődési Házban (Szabadság
út 55.) 12.30-16.00 óráig ügyfélfogadást tart. Kérdés esetén
hívható a 06 70/4893-882-es
telefonszámon.

Alapozó kutyatanoda: 6 hetes tanfolyam 7 hónapos kortól
a stabil kutya-gazda kapcsolatért
KölcsönKutyaSuli: Ha éppen nincsen kutyátok, de gyermeked odavan
értük. A program során a kisebbek
képzett terápiás kutyák segítségével
sajátíthatják el a kutyával való kommunikációt, míg a nagyobbak akár
megbízható, barátságos gazdira váró
kutyákkal is tanulhatnak közösen.
Agility és ügyességi alapozó
tanfolyam azoknak, akik még csak
ismerkednek a sporttal
Klikker tréning kurzus trükkök
tanításához, ha szeretnél valami újat,
izgalmasat kipróbálni
Kutyaovi (3 hónapos kortól) a jól
megalapozott, szocializált viselkedés
kialakításáért
Részletekért és további információért
írj a tordaszoosuli@gmail.com címre
vagy hívd a 06-30-390-2178 számot!
A TordaszooSuli csapata

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

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

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag és papír hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja:

január 29.
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány

MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ
06 22/467-527
06 20/390-15-05

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

PIAC

VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

2016-BAN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN LESZ TERMELŐI VÁSÁR:
¥¥január

9.

¥¥február
¥¥március
¥¥április

13.
12.

9.

¥¥május

7.

¥¥szeptember

¥¥június

11.

¥¥október

¥¥július

9.

¥¥augusztus

13.

10.

8.

¥¥november

12.

¥¥december

17.

06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06-22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06/20-413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007;
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (42-es m.)
06-20-245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502

Elkészült a temetőben
az új urnafal, mely iránt
az utóbbi időben egyre
nagyobb igény mutatkozott. A 32 férőhelyes
urnafal méltó lehetőséget ad az urnák elhelyezésére.

CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 80/203-895
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
EON (GÁZ)
06 80/424-242
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
30/337-87-37

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:
Dr. Jellinek Kinga

Háziorvosi rendelés
Tordas:
Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

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

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

