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TORDASIAK!
Egy év telt el a választások óta, 
a képviselő-testület tagjai már 
pontosabban látják, milyen 
munkára jelentkeztek. Próbáljuk 
jobban megismerni egymást, a falu javára szolgáló képes-
ségeinket. Munkánk valamennyire követhető a testületi 
ülésekről készült jegyzőkönyvekből (http://www.tordas.
hu/testuletiulesek.html), valamint a környezetünk válto-
zásaiból. Közben az előző évekhez hasonlóan igyekszünk 
jól gazdálkodni és ha kis lépésekben is, de folyamatosan 
fejlődni. Sajnos a vírus okozta gazdasági visszaesés miatt 
további bevételkiesésre is kell számítanunk, így újabb taka-
rékoskodás, átcsoportosítás szükséges. Sikerült értékesíte-
nünk a Széchenyi (új) utca összes telkét, melynek bevételét 
nem a település működésére, hanem a többeket érintő fej-
lesztésekre, pályázati önrészekre fogjuk fordítani. Közben 
a Kormánytól a Magyar Falvak Program keretén belül, az 
önkormányzat támogatásával több civil szervezet is nyert 

támogatást a céljaira. Az Evangélikus Egyházközség 11,6 
millió Ft-ot a parókia felújítására, a Teremtőkert Egyesület 6 
millió Ft-ot az ott lévő épület működésének korszerűsítésre, 
a Megállni Tilos Egyesület pedig 1,7 millió Ft-ot a sportolás 
fejlesztésre. Köszönjük Tessely Zoltán képviselőnk közben-
járását, mellyel segíti, hogy az önkormányzat mellett a civil 
szervezetekkel együtt tudjunk tenni az itt élőkért!

De nem csak ők, hanem minden ingatlantulajdonos is 
tud tenni azért, hogy jól érezzük magunkat itt, Tordason. 
Végezzük el a telkeink előtti közterületen az esedékes mun-
kákat, a téli időszakra gondolva tegyük közlekedhetővé az 
előttünk lévő járdát. Végezzük el a fák, bokrok ehhez szük-
séges metszését, szedjük össze a leveleket, gazokat, tegyük 
rendezetté ezeket a területeket! Az önkormányzati telkek 
hirdetése kapcsán az utóbbi időben nagyon sokan megfor-
dultak Tordason és első látásra beleszerettek. Mi, akik itt 
élünk, legyünk büszkék erre, hogy egy ilyen településen van 
az otthonunk és tegyünk is érte, hogy mindannyiunknak jó 
legyen itt élni. Ne csak lakjunk itt, hanem amennyire lehet 
vegyünk is részt a közösségünk életében, használjuk a tele-
pülés lehetőségeit, hiszen mindez Önökért van!

 � Juhász Csaba polgármester

TESTÜLETI  
ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete a 2020. július 
28-án tartott rendkívüli ülésén

 � elfogadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság Tordas köz-
ség 2019. évi bűnügyi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolóját 

 � megtárgyalta és tudomásul vette a Martonvásári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a Váli Önkormányzati Tűz-
oltóság és az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
tájékoztatóját

 � megtárgyalta és elfogadta a Szent László Völgye Segítő 
Szolgálat, Tordas településen végzett 2019. évi gyer-
mekvédelmi és szociális szakmai munkájáról szóló be-
számolóját, valamint a települési önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló 2019. évi beszámolóját

 � megtárgyalta és tudomásul vette a Sajnovics János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját

 � elfogadta a 2019. évről szóló háziorvosi és védőnői be-
számolót

 � megtárgyalta és elfogadta a Tordasi Polgárőrség 2019. 
évről szóló beszámolóját

 � megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzati Adó-
hatóság és a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
adóügyi munkájáról szóló beszámolóját

 � a telekadó és a tervezett bevételek kiesése miatt, a 

költségek csökkentésével módosította az önkormány-
zat 2020. évi költségvetését

 � megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi belső ellenőri je-
lentést

 � elfogadta a Tordasi Római Katolikus Egyházközség 
2019. évi támogatásról szóló beszámolóját

 � Bálintné Milánkovics Olgával kötött lakásbérleti szer-
ződést 1 évvel, 2021. augusztus 31-ig meghosszabbí-
totta, Máté Ágnessel és Sörös Tibornéval kötött lakás-
bérleti szerződést nem hosszabbította meg

 � engedélyezte Blaskóné Király Zsuzsa részére a negye-
dik eb tartását

 � a kialakult vírushelyzet miatt úgy döntött, hogy a 
2020. augusztus 20-i rendezvények elmaradnak és a 
2020. augusztus 20-i tűzijátékról szóló Tordas Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2020. (VI. 
30.) határozatát visszavonta

 � támogatta a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Al-
kotó Egyesület pályázati részvételét a Magyar Falu 
Programban. Felhatalmazta a polgármestert a mellé-
kelt ezzel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat aláírá-
sára, valamint a következő tartalmú megállapodás 
aláírására az alábbi feltételekkel:

 Ă az önkormányzat 6 évre ingyenes használatba adja az 
ingatlant

 Ă a jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom be-
jegyzése kizárólag a fenntartási időszak végéig szólhat

 Ă a fenntartási időszak után a pályázaton elnyert támo-
gatással megvalósult beruházások az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek.
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 Ă Döntött arról, hogy az önkormányzat a Teremtőkert 
Egyesülettel legkésőbb 2020. augusztus 31-ig átfogó meg-
állapodást köt, mely a fentieken kívül rendezi a korábbi 
pályázatból megvalósult bővítés használati jogait is

Tordas Község képviselő-testülete a 2020. augusztus 
26-án tartott rendkívüli ülésén

 � támogatta, hogy a Magyarország 2020. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 
8. pontja szerinti a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
vonatkozó pályázaton az Önkormányzat részt vegyen.
A pályázat célja szociális célú tüzelőanyag biztosítása 
a szociálisan rászorulók részére
A projekt teljes költsége 88 m3 keményfa vásárlása ese-
tén 1.320.00 Ft + Áfa
A támogatás mértéke 15.000 Ft/erdei m3
A kötelező önrész 1.000 Ft + Áfa/erdei m3
A kötelező önrész megfizetését Tordas Község Önkor-
mányzata vállalja. A kiadás fedezetét az Önkormány-
zat 2020. évi költségvetésének tartalék sora tartal-
mazza. A kedvezményezettektől sem a tűzifáért, sem 
annak kiszállításáért az Önkormányzat ellenszolgál-
tatást nem kér.

 � döntött arról, hogy a NÉBIH által megjelentetett pá-
lyázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a 
NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkeze-
lésében lévő 1,7 m3 tűzifa (akác) ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását.

Tordas Község képviselő-testülete a 2020. szeptember 
1-én tartott rendkívüli ülésén

 � elfogadta Martonvásár és agglomerációja szennyví-
zelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) 
víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és 
pótlási tervét a határozat 1. melléklete, valamint a be-
ruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint

 � megismerte és, mint véleményezésre jogosult, elfogad-
ta a melléklet szerinti I/7. Tordas-Gyúró-Kajászó köz-
ségi vízmű-V (11-21005-1-003-00-11) víziközmű rend-
szer 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási, valamint 
beruházási tervét 

 � elfogadta a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nő-
vérekkel 2018. december 18. napján megkötött, a 218/5 
és a 232 hrsz-ú ingatlanokat érintő, használati jogot 
alapító, a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézmény 2033. augusztus 31-ig történő 
átadására vonatkozó szerződés módosításának a terve-
zetét abban a tekintetben, hogy megállapodtak a régi 
könyvtár épületrész átadásáról és ennek fejében az új 
könyvtár rezsiköltségeinek a viseléséről

 � elfogadta Tordas Község Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésének I. félévi beszámolóját. 

 � elállása miatt a Tarnóczai Judit részére történő ér-
tékesítéssel kapcsolatos 173/2019 (X. 28) számú 

határozatát visszavonta
 � elutasította Simon Péter pályázó ajánlatát és elfogad-
ta Szabó Erik Zoltán és Gergály Katalin pályázók a 
257/92 helyrajzi számú telekre vonatkozó vételi aján-
latát 9144 Ft/m2 áron

 � tovább tárgyalásra javasolta a diétás ételek térítési dí-
jának megállapítását

 � döntött arról, hogy a Szabó Rubinka Annával kötött 
lakásbérleti szerződést 1 évvel, 2021. október 31-ig 
meghosszabbítja.

 � döntött arról, hogy a 88/2020. (VII. 28.) határozatát 
visszavonja és a Máté Ágnessel kötött lakásbérleti szer-
ződést 1 évvel, 2021. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

 � döntött arról, hogy a Toman Jánossal és Dr. Han-
kovszky Bélával kötött lakásbérleti szerződést 1 évvel, 
2021. augusztus 31-ig meghosszabbítja

 � megtárgyalta és elfogadta a fogorvosi alapellátás biz-
tosításának tárgyában aláírásra kerülő megállapodást
Felhatalmazta a polgármestert, hogy Martonvásár Város 
Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.), Mar-
tongazda Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 
13.) és Tordas Község Önkormányzata (2463 Tordas, 
Szabadság út 87.) között – a fogorvosi alapellátás biztosí-
tásának tárgyában – kötendő megállapodást aláírja. 

Tordas Község képviselő-testülete a 2020. szeptember 
29-én tartott rendkívüli ülésén

 � néhány pontban módosította, majd elfogadta a Tordas 
Sportegyesülettel kötendő, a Sportpályán ellátandó köz-
feladatokról szóló mellékelt, módosított megállapodást, 
és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

 � a határidő tekintetében az előző megállapodással ösz-
szehangolta, majd elfogadta a Tordas Sportegyesület-
tel kötendő, a sportöltöző bővítésével kapcsolatos mel-
lékelt megállapodást, és felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására

 � a szolgáltató által jelzett kisebb áremeléssel elfogadta a 
diétás ételek térítési díjait

 � elutasította Sörös Tibor, Molnár Mónika és Pálinkás 
Gyula Sándorné lakásbérlésére irányuló kérelmét

 � hozzájárulását adta Esztergom Város Önkormányzata 
és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. 
napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.

 � elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabá-
lyairól szóló rendeletét

 � elhalasztotta a szociális rendeletének a Tordasi Tanul-
mányi Ösztöndíjjal kapcsolatos módosítását, valamint 
a pályázat kiírását

 � hozzájárult, hogy Tordas Község Önkormányzata 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html
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GONDOLATOK OKTÓ-
BER 23-A KAPCSÁN
Sokat hallottunk róla, de egyre kevesebben vannak, akik 
valóban tudják mi volt az 56-os forradalom és szabad-
ságharc. Ők tudják, milyen az, amikor a hatalom bármit 
megtehet: elveszi a javaikat, bármikor elvihet a „fekete” 
autó. Tudják milyen az, ha mellettük hal meg valaki és 
az átélt borzalmakkal kell leélni az életüket.
Mi már tudjuk, de gyerekeink már elképzelni sem, 
hogy milyen egy pártállamban élni: az előírt „nemzeti” 
ünnepségeken kék-piros nyakkendőben megjelenni, 
a nagyjaink óriási arcképét nézni, kötelezően előírt 
mozgalmi énekeket énekelni. Miért nem volt célszerű 
a szűk családi körön kívül a rendszert, a vezetést kriti-
zálni. Milyen máig élő károkat okozott a közös tulaj-
don eszméje.
De 1956-tal kapcsolatban nem ezt emelném ki, hanem a 
valódi összefogást és azt szándékot, amivel jobbá akarták 
tenni az életet. Ide kellene visszatalálnunk, hogy fontos 
a másik ember, a kis közösségeink és fontos az országunk 
is, melyet közösen szeretnénk jó irányba vinni!

 � Juhász Csaba polgármester

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ahhoz, hogy sérülésmentesen kapják meg a küldemé-

nyeiket, újságjaikat, a Kisbírót és a községgel kapcso-
latos tájékoztatókat, kérjük vizsgálják felül postaládáik 
méretét. Ha szükséges, a saját érdekükben is cseréljék, 
vagy egészítsék ki a meglévő ládát. 

A biztonságos és pontos kézbesítés érdekében kérjük, 
vegyék figyelembe az alábbiakat és olyan helyre helyez-
zék ki (helyezzék át) a postaládáikat, ahol:

 � a kerítésen belül lévő kutyák nem érik el – sem a lá-
dát, sem a kézbesítő kezét

 � könnyen megközelíthető – főként kerítésre, a járda 
vagy az út mellé helyezzék

 � valamint kérjük, hogy tüntessék fel a házszámot (és 
esetleg az ott lakók nevét) is, a kerítésen, a postalá-
dán vagy az épületen!  

 � Köszönettel: Tordas Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSRŐL
Tisztelt Tordasiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal munkatársai – a 
járványügyi helyzettől függően bizonytalan ideig – rész-
ben távmunkában látják el feladataikat. Tisztelettel meg-
kérjük Önöket, hogy hivatalos ügyeiket elsődlegesen az 
Önkormányzati Hivatali Portálon, az e-Papír alkal-

mazáson illetve a Hivatali Kapun keresztül intézzék.
Amennyiben konkrét kérdéssel, problémával fordulnának 
munkatársainkhoz, az alábbi elérhetőségeken – elsősor-
ban e-mailen – keresztül vegyék fel velük a kapcsolatot.
Személyes ügyintézés esetén kérjük, hogy előzetesen 
legyenek szívesek időpontot egyeztetni munkatár-
sunkkal. Megértésüket köszönjük!

Jegyző: 
dr. Zay Andrea 
e-mail: jegyzo@tordas.hu 
telefon: 20/280-3084 
 
Adóügy: 
Kalocsai-Balogh Hajnalka  
e-mail: adougy@tordas.hu 
telefon: 20/248-3320 

Igazgatási ügyek: 
Taller Adél 
e-mail: igazgatas@tordas.hu 
telefon: 30/570-7272 
 
Pénztár: 
Áldottné Szalai Krisztina 
e-mail: penztar@tordas.hu 
telefon: 30/754-8044 

Pénzügy: 
Földesi Józsefné 
e-mail: penzugy@tordas.hu 
telefon: 30/754-5641 
 
Szociális ügyek: 
Kovács Mónika 
e-mail: gyamugy@tordas.hu 
telefon: 20/371-8636 

Titkárság: 
Cravero Teréz 
e-mail: titkarsag@tordas.hu 
telefon: 20/245-6594 

Juhász Csaba polgármester: 
e-mail:  
polgarmester@tordas.hu 
telefon: 20/823-3346

POSTALÁDÁK
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FOTÓKIÁLLÍTÁS
Szeptember 25-én került sor Kunsági Kinga „Képeim” c. 
első, önálló fotókiállításának megnyitójára. A művelődési 
ház kistermében, egyelőre október végéig tekinthetőek 
meg a 19 éves, tordasi fiatal művész fekete-fehér fotói. 
Köszönjük az érdeklődőknek a részvételt, Bödő Viktó-
ria fotóművésznek, Kinga mesterének a méltatást, vala-
mint Szabó Dave zongoraművésznek az aláfestő zenei 
közreműködést! 

EGÉSZSÉGNAP
Mozgalmas volt a szombat délelőtt október 3-án a Han-
gyában. Az Egészségnapon folyamatosan érkeztek a 
díjmentes szűrésekre, a könyvvásárt is, korosztálytól 
függetlenül sokan látogatták. Várakozás alatt többen 
a kisteremben lévő fotókiállítást is megtekintették. A 
vendégeknek süteménnyel, cukormentes finomságokkal, 
teával kedveskedtünk.  Köszönjük minden érdeklődőnek, 
szervezőnek, szakembernek, munkatársnak a részvételt, 
aktív közreműködést! 

AURA MUSICALE 
KONCET
A Tordasi Esték a Hangyában projektcímű eseménysoro-
zat első állomásán a Máté Balázs vezette Aura Musicale 
Kamarazenekar adott nagyszabású koncertet szeptember 
26-án, amelyet a nagyérdemű, percekig tartó vastapssal 
értékelt az előadás végén. Köszönjük a kedves közön-
ségnek, hogy a járványhelyzet ellenére, minden előírást, 
óvintézkedést betartva, ennyien megtisztelték a rendez-
vényt jelenlétükkel! 
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Fotó: HMH

Fotók: M. E.

Fotók: M. E.
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NOVEMBER 28-ÁN  
II. TORDASI  

ADVENTI VÁSÁR 
kézműves termékekkel,  
helyi fellépőkkel, sztár-
vendégekkel 14.00-18.00 
között a Sajnovics téren

ADVENTI  
GYERTYAGYÚJTÁS  

NOVEMBER 29.,  
DECEMBER 3.,  
DECEMBER 10.,  

DECEMBER 17-ÉN
16.00-tól a művelődési ház 
melletti területen az egy-
házak közreműködésével. 
Idén, a gyertyagyújtást 
követő, beltéri foglalko-
zások a fokozódó járvány-
helyzet miatt elmarad-
nak. További információk 
az eseményekkel kapcso-
latban, végleges progra-
mok a Hangya facebook  
oldalán, szórólapokon, pla-
kátokon.

STAND UP COMEDY 
ELŐADÁS
A Tordasi Esték a Hangyában projektcímű esemény-
sorozatunk második állomásán, október 8-án Kovács 
András Péter vendégeskedett önálló Stand Up Comedy 
előadásával a művelődési házban - fergeteges hangulatot 
varázsolva... Köszönjük sztárvendégünknek, KAP-nak 
a színvonalas szórakoztatást, a kedves közönségnek a 
teltházat! 
A Tordasi Esték a Hangyában programsorozat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő által valósult meg.

Fotók: M. E.
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK
Annyira szomorú, hogy a mi eddig aktívan működő 
iskolánk, a minden ünnepet méltó módon ünneplő, arról 
megemlékező közösségünk most bizony csendben, szeré-
nyen, inkább csak osztálykeretben ünnepel. Ennek sajnos 
legfőbb oka az a vírusjárvány, amely minden napunkat 
meghatározza. Soha nem tudhatjuk, vajon mi lesz hol-
nap, kit, mikor, hogyan érint, s minden bizonytalan.

Azért megemlékeztünk a Népmese napjáról, s diákja-
ink lelkesen készítettek rajzokat, mint ahogy tették ezt 
évről-évre.

Emlékeztünk a Zene Világnapjára, igaz ezt is most 
szerényebb módon ünnepeltük, de legalább nem merült 
feledésbe. Ünnepi faliújságokkal is felhívtuk diákjaink 
figyelmét az alsó és felső tagozatban egyaránt.

Október 6. tiszteletére most nem ünnepi műsorral 

készültünk, faliújságon jelentek meg az Aradi Vértanúk 
hősi tettei, illetve minden osztályfőnök megemlékezett 
osztályával az eseményekről.

Október 23.  az a következő esemény, amelyet minden 
évben méltó módon megünnepeltünk, és megemlékez-
tünk a hősökről. Ünnepi faliújságot készítettünk, s szin-
tén osztályfőnöki órákon emlékeztünk meg a forradalom 
és szabadságharc eseményeiről.

Azért az iskola belső élete is zajlik a járványhelyzet elle-
nére. Két kollégánk is minősítő bizottság előtt szerzett 
olyan szakmai tanúsítványt, amely egy életutat bizonyít, 
s méltó elismerésre ad okot. Gratulálunk nekik!

Iskolánk környéke, udvara szépen épül és szépül, 
ahogy ez a néhány fotó is bizonyítja. Diákjaink nagy 
örömmel vették birtokba az új játékokat. Köszönjük a 
fenntartónak! 

A munkálatok tovább folynak, további tervek várnak 
megvalósításra.

A szünet ideje alatt az iskola épületének teljes fertőtle-
nítése zajlik.

November hónapban fogadóórákat terveztünk ugyan, 
de még azt hiszem senki nem tudja, hogy mit hogyan 
tudnak megvalósítani. Természetesen értesíteni fogjuk a 
kedves Szülőket a lehetőségekről.

Ezt követően az őszi szünetben kívánom mindenkinek, 
hogy kellemesen teljenek a napok, szép, tartalmas időtöl-
tést kívánok mindenkinek. Vigyázzunk magunkra mind-
annyian, hogy mindenki egészségesen érkezzen vissza a 
szünet után.

Szép napokat, jó pihenést kívánok mindenkinek!
 � Somfai Sándorné - igazgató helyettes

MAGYAR 
NÉPMESE 
NAPJA 

Eredményesen 
szerepeltek: 
 
5. a
Bódizs Emma
Gál Oszkár 
Kondor Ádám
Kreka Botond
Márkus Flóra
Süller Noémi
Tőzsér Nóra
Ulrich Soma
Völgyi Zselyke

5. b
Brezovai Kira 
Csohány Elizabet
Daróczi Kökény
Kalamár Tekla
Kiss Virág
Kökény Nóra
Miklós Paszkál
Péter Bori

6. a
Farkas Alexa
Káposztás Izabel
Nagy Dorina
Süller Lídia
Szalféter Emma
Széll Bernadett

6. b
Baranyai Orsolya
Hómann Jakab

Laczkó Bernadett
Markója Barbara
Sármai Janka
Szabó-Komoróczky Csenge
Szente Natália
Tóth Simon
Varga Lilla

7. a 
Gyugyi Bori
Ispán Botond
Kertész Tóni
Porcz Balázs
Szabó Huba

7. b 
Kenyér Kornélia
Péter Szabolcs
Tibai Alina
Tomasits Mihály
Tóth Julianna

8. a
Dénes Koppány
Diósi Csenge
Feldhoffer Anna
Gáspár Lara
Ribi Botond
Seemann Gábriel
Serák Szabolcs
Szabó Leente
Szlávik Levente

8. b
Czirok Olivér
Feldhoffer Boglárka
Kolozsvári Panna
Kormos Nóra
Mihályfi Barnabás
Szabó-Horváth Pongrácz
Szucsán László Koppány
Tóth Boglárka

IS
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A TELJES TANÉVRE VONATKOZÓ DÁTUMOK

Tanév kezdete 2020. szeptember 1. kedd
I. félév vége 2021. január 22. péntek
Tanév (II. félév) vége 2021. június 15. kedd
Tanév hossza 179 tanítási nap

KÖZPONTILAG SZERVEZETT TÉMAHETEK

Magyar Diáksport Napja 2020. szeptember 25.
Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 2021. március 1-5.
Digitális Témahét 2021. március 22-26.
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23.

SZÜNETEK

Őszi szünet 2020. október 21. (szerda) – október 30. (péntek)
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 20. (kedd)
Szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő) 
Téli szünet 2020. december 18. (péntek) – 2021. január 4. (hétfő)
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 17. (csütörtök)
Szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)
Tavaszi szünet 2021. március 30. (kedd) – 2021. április 6. (kedd)
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. (kedd)
Szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda)

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

tanítás nélküli munkanap december 12.
tanítás nélküli munkanap május 15. 

EGYÉB MUNKASZÜNETI ÉS SZABADNAPOK

2020. október 23. péntek Nemzeti ünnep
2021. március 15. hétfő Nemzeti ünnep
2021. május 24. hétfő        Pünkösd

A tanévvel kapcsolatos események és dátumok
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MESEVÁR HÍREK
Október ber, ber, ber,
fázik benne az ember.
Szőlőt csipked a dere,
édes legyen szüretre.

Ahogy a rigmusban is szerepel, bizony egyre hűvösebb 
hajnalokra ébredünk. A gyermekek kedvét ez azonban 
nem szegi. Jókedvűen, fülig érő szájjal keresik az izgal-
mas és érdekes játéklehetőségeket, elfoglaltságokat. A 
programjainkkal még izgalmasabbá tesszük napjaikat. 
Igyekszünk lehetőségeinket kihasználva, sajátos formá-
ban minden ünnepet, jeles napot megtartani óvodánkban. 

Így történt ez a népmese napján is. A gyermekek „Sün-
disznócska” meséjével, valamint számos olyan használati 
tárgyal ismerkedhettek meg, melyeket napjainkban már 
kevésbé, vagy egyáltalán nem használunk.

Az állatok napja alkalmából Rita néni és Viki néni 
segítségével képzeletben ellátogattunk Hortobágyra, a 
Hídi vásárba. A kincses láda, mit ott találtunk, csak 
akkor nyílt ki, ha teljesítettük a ránk váró próbát. Per-

sze, annyira furfangos, ügyes, tájékozott gyermekek jár-
nak a Mesevár óvodába, hogy minden gyermekcsoport 
jutalommal a kezében hagyhatta el a varázslatos vásári 
sokadalmat. 

Azért az egyszerű hétköznapokban sem tétlenkedünk. 
Ebben a hűvösebb, borúsabb időben is keressük a lehető-
séget a kinti szabad játékra, sétákra. A Katica csoportosok, 
akik most a legkisebbek köztünk, Ilonka néni, Ági néni, 
Erika néni vezetésével elindultak közös élményszerző 
sétáikra. Egyre több dalocskát mondókát énekelgetnek, 
és csodaszép alkotásokat készítenek. 

A Süni csoportosok napjai sem telnek sürgés-forgás nél-
kül. Ötletes, kreatív játékaikkal, melyeket a csoportban 
dolgozó kollégák ötletei hívtak életre, sok idő nem marad 
a tétlenkedésre. 

A Csibések, akik most már igazán nagyok, elképzelé-
seiket gyakran papírra vetik. Sokat és örömmel festenek, 
vágnak, ragasztanak. A Nyuszi csoportosok a legnagyob-
bak köztünk. Számtalan új verset tanultak Szokó Hajni 
nénitől az elmúlt hetekben. Nagy igyekezettel végzik 
feladataikat és készülnek az iskolás évekre. 

Így töltjük napjainkat a Tordasi Mesevár Óvodában!

IMA A BÉKÉÉRT
Október 18-án volt az „Egymillió gyermek imádkozza a 
rózsafüzért a békéért” imafelhívás. Ebben az évben már 
Iskolánk is bekapcsolódott ebbe az eseménybe. Mivel az 
idén ez vasárnapra esett, így hétfőn a 2. órában közösen 
imádkoztunk egy tized rózsafüzért a békéért, kiegészítve 
imaszándékunkat a betegekért.

 � Balogh Zoltán, ig. h.
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ORATÓRIUMI HÍREK
Szombatonként oratórium az iskolában

Minden szombaton várjuk az általános iskolás korosz-
tályt, hogy vidáman, tartalmasan jó társaságban töltsék 
velünk a szombat délutánt. Az animátor csapat hétről 
hétre sok játékkal, zenével és tánccal készül a népes 
gyerekcsapatnak.

Kamasz Oratórium

Útjára indult a kamasz oratórium, amely a hatodikos 
és annál idősebb korosztálynak nyújt tartalmas, vidám 
közösségi együttlétet havonta két alkalommal, szom-
batonként 17 és 19 óra között az iskolában! Szeretettel 
várunk Téged is!
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LEHETSÉGES,  
HOGY TEHETSÉGES?
Amikor tehetséges gyermekekről beszélünk, sok ember 
fejében az iskolában jól tanuló, kiemelkedő eredménye-
ket elérő tanuló képe jelenik meg, aki motivált a feladat-
végzésre, könnyen foglalkoztatható és együttműködő. 
Valóban, a tehetségnek van ilyen megjelenési formája 
is. Azonban, nem mindig ennyire egyértelmű a helyzet. 
Sok esetben a tehetséges gyermek, tanuló nem találja a 

helyét a kötött tanórai foglalkozás keretében, nem tud 
együtt haladni a többiekkel, vagy azért mert már ismeri 
az adott tananyagot és unatkozik, vagy mert érdeklődése 
más irányba vonja el figyelmét. Ilyenkor gyakran maga-
tartási problémák jelennek meg, amik annyira tartóssá 
válhatnak, hogy később ezek akadályozzák a többiekkel 
való együtt haladását a gyermeknek. Emellett a tehetsé-
ges tanulók sem egyformák. Előfordul, hogy szorongób-
bak, alacsonyabb az önbizalmuk, ami már önmagában 
is nehezíti a tehetség megjelenését. Sőt, néha sajátos 
nevelési igényű (például tanulási zavarral, ADHD-val, 
autizmussal küzdő) gyermekek körében bukkanhatunk 



12 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 0 .  n o v e m b e r

Kép forrása: tizperciskola.blog.hu

Indul a kétfordulós játék. 
Az első forduló kérdéseinek beküldési határideje: 
december 10.
email cím: konyvtar2463@gmail.com

Az első forduló kérdései:
1. Bruckner Győző (Késmárk, 1900. november 1.) a szer-
ves kémia kutatója. Kinek a munkatársa volt Szegeden, 
aki 1937-ben Nobel-díjat kapott?
2. Ki volt az a régész/történész, akinek ásatása nyomán 
került napvilágra Samu, a vértesszőlősi előember?
3. A híres természettudós, Tátra-kutató 1688. november 
3-án született. A neve?
4. Az első magyarországi ejtőernyős ugrást Kovács Endre 

hajtotta végre a Rákosmező repülőbemutatón. Mikor?
5. Melyik híres zeneszerző, zongorista, karmester, peda-
gógus született 1810. november 7-én Gyulán?
6. Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő 1879-ben 
egy svájci egyetemen kapta meg diplomáját. Melyik 
évben adták ki Magyarországon a rendeletet, amely a 
nők számára engedélyezi az egyetemi tanulmányokat?
7. Mi a neve és mikor született az a magyar gyermek-
orvos, aki a korszerű csecsemőgondozás és -táplálás meg-
honosítója és megalapítója a gyermek-ápolónői iskolának?

A második forduló (kérdései a december havi újságban) 
megfejtéseinek beküldési határideje 2021. január 10.

A hibátlan megfejtést beküldők közül három kisorsolt 
játékos ajándékot kap.
Sorsolás: január 15-én 17 órakor a könyvtárban.

November havi nyitvatartás

Hétfő: 8.30 - 11.00, 13.00 - 18.00

Kedd: 13.00 - 18.00

Csütörtök: 13.00 - 18.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: 8.30 - 11.00 

A könyvtár november 7-én szombaton ZÁRVA.
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tehetségre, aminek felismerése különösen nehezített.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy a korábbi nézet, mely 

szerint a tehetség mindig utat tör magának nem helyt-
álló. Ma már tudjuk, hogy a tehetséges gyermeket támo-
gatni, segíteni kell, hogy a benne rejlő lehetőséget ki tudja 
bontakoztatni. Ezt tükrözi a tehetségmodellek változása 
is. Kezdetben ezek a modellek három tényező egybeesé-
sét hangsúlyozták, ami az átlagon felüli képesség, fela-
dat iránti elkötelezettség (motiváció) és a kreativitás. A 
későbbi tehetségmodelleknek is az alapja ennek a három 
tényezőnek az egybeesése, de már a szociális környezet 
(család, iskola, kortársak), valamint a társadalom jelentő-
sége is megjelenik bennük. Hiszen több tehetséges gyer-
meknek is szüksége van ezek támogató jelenlétére.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozás megvalósu-
lására. A pedagógiai szakszolgálatok feladatkörébe tar-
tozik a tehetséges gyermekek felismerése, azonosítása, 
tehetséggondozásának és személyiségfejlődésének támo-
gatása. Természetesen maga a tehetséggondozás nem 
a pedagógiai szakszolgálatokban valósul meg, hanem 
az oktatási-nevelési intézményekben, kollégiumok-
ban, egyesületeknél (pl.: sportegyesületek), művészeti 
iskolákban, tehetségpontokon, táborokban, különböző 
műhelyeknél. Azonban a szakszolgálatok fontos szerepet 

töltenek be abban a folyamatban, mely során egy gyer-
mekben meglévő lehetőség kiemelt tehetséggé fejlődik. 
Ez egy hosszú, számtalan szépséget, örömöt, lehetőséget, 
sikert, és néhány buktatót is magában rejtő út. A pedagó-
giai szakszolgálatban megtalálja a segítséget, ha úgy érzi, 
ezen az úton halad gyermekével, tanítványával. Szívesen 
nyújtunk támogatást akár gyermekről, szülőről, pedagó-
gusról van szó. Jöjjön, járjuk együtt az utat! 

 � Harmati-Szabó Edina 
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Martonvásári Tagintézménye

ÉSZÉPÍTŐ
FEJTÖRŐ
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ADJ EGY ÉJSZAKÁT  
A BIZTONSÁGÉRT!
Kedves fiatalok, régebb óta fiatalok, régóta itt lakók 
és a közösségben újonnan üdvözlendők!
Polgárőrségünk apadó tagságának bővítésére a TE 
részvételedet is kéri!
Tordas azon szerencsés települések egyike, ahol hagyo-
mányosan erős jelenléte van a polgárőrségnek, falunkban 
jórészt ennek a jelenlétnek is köszönhető a bűnelköveté-
sek igen csekély száma, ez a mi lakóhelyünk, itt a mi dol-
gunk egymásra, másokra, a rendre és a rendellenességekre 
való odafigyelés!
A polgárőrség létszáma sajnos apad és öregszik, ezért 
kérünk, hogy szállj be Te is közénk! 
És még miért érdemes beszállni? Például ezért: 

 � minden Tordason élő ember nyugalmát biztosítod
 � a családod büszke lesz rád, amúgy a haveroknak is be-

dobhatod, menő dolog
 � egyáltalán nem megterhelő, általában havi egy alka-
lom a vállalás, de nagyon rugalmas a vezetőség

 � egy olyan közösségbe kerülsz bele, ahol új dolgokat ta-

nulsz, a javadra válik
 � a polgárőrség szervezete, feladatain túl, a falu egyik 
kulturális közössége is, hagyományai, rendezvé-
nyei vannak

 � ha nemrég költöztél ide jó lehetőség a helyiekkel meg-
ismerkedni, belecsöppensz Tordas vérkeringésébe

 � ha régóta laksz itt jó lehetőség az újonnan beköltözők-
kel megismerkedni

 � tagjaink között vannak ám hölgyek, leányok is
 � ha friss jogsid van jó gyakorlás
 � a kötelező biztosítás kötésénél kedvezményt kapsz
 � az „őgyelgő” szó bekerül a szótáradba 

Reméljük te is beszállsz! Hívd a 06306308777-es számot, 
vagy keresd személyesen Andorfy Ottót, Lászlóné Szabó 
Juliannát (Baba nénit), Cifka Jánost vagy Gucsek Lászlót.

ÁTFORMÁL
Nem voltam elégedett az alakommal… reklámokból jól 
ismert mondat ez, melynek bizonyára van alapja. Bizony, 
az élet sok területén van így: nem vagyok elégedett... 
azzal, aki vagyok, ahogy kinézek; nem vagyok elégedett 
a családtagjaimmal, munkatársaimmal, főnökömmel. 
Általában nem vagyunk elégedettek a vezetőinkkel, pél-
dául a politikusokkal. Sokszor – még ha nem is csak a 
rosszat keressük – ez hatja át a gondolkozásunkat, mert 
valami olyan vesz körül, ami nem tetszik, mert egysze-
rűen tényleg rossz. Nincs mit szépíteni rajta.

Az igazat megvallva, el is kell jönnie egyszer annak 
a pillanatnak, amikor életedben kimondod ezt az íté-
letet, mert ez az a pont, ahol el tud kezdődni valami 
változás, valami újulás. Érdekes, hogy egyes – különö-
sen lelki eredetű – betegségek gyógyítása kapcsán meg-
állapították az orvosok, addig nincs esély a gyógyu-
lásra, míg a beteg maga be nem látja, hogy segítségre 
szorul. Ha elérkezik az a pont, amikor a rosszat rossz-

nak mondjuk, onnantól van lehetőség új irányt venni.
Az egyház történetében egy ilyen pontra emlékezünk 

vissza a protestáns egyházak közösségében, amikor 1517. 
októberére, a reformáció elindulására évente visszatekin-
tünk. Isten akkor újat kezdett népével, Igéjének tisztasá-
gával ráébresztette az akkori híveket hitük megújítására. 
Ma sem hív másra minket – egyént, egyházat –, minthogy 
rá figyelve a rosszat rossznak tartva induljunk el felé, a 
tiszta és igaz felé. Ez tehát nem egy egyszerű visszatekin-
tés, hanem egy folyamatos önvizsgálat, mely a jövő felé 
indít el. Mi az, ami nincs a helyén? Azt megkeresni, helyre 
tenni, javítani. Legyen az akár valamelyik kapcsolatunk, 
az életmódunk, a hitünk, vagy éppen a kinézetünk.

Ha komolyan vesszük Isten átformáló akaratát, akkor 
életünk külső és belső dolgaiban is láthatóvá lesz a válto-
zás., mert a rosszat kerülni, a jót választani mindig szem-
betűnő. Az Úr Isten pedig ma is erre hív: változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az 
Isten akarata: mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 
(Római levél 12,2)

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

Gyülekezeti alkalmaink Elérhetőségek

Vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Kedden 18 órakor Bibliakör
Október 25. vasárnap 10 órakor őszi hálaadó 
istentisztelet, konfirmáltak jubileuma
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Mindenki eredetinek 
születik, de sokan fény-
másolatként halnak meg
boldoggá avatták október 10-én Carlo Acutis-t, 
a 15 évesen 2006-ban meghalt olasz fiút

 Carlo vidám fiú volt, rengeteg baráttal, mindennap járt 
szentmisére, imádkozta a rózsafüzért, szentségimádá-
son vett rész. Hétéves korában lett elsőáldozó. Ennek is 
megvan a maga története: édesanyja hároméves kisfián 
keresztül közeledett a hithez, aki mindig be akart menni 
a templomba, és virágot vitt a Szűzanyának. Az asszony 
elkezdett teológiát tanulni, és egy idős milánói pap meg-
kérte, tartsa ő a felkészítést az elsőáldozásra. Azt kérte, 
hadd vigye magával az akkor hatéves fiát. A pap végül 
úgy látta, Carlónak olyan érett hite van, hogy külön 
engedéllyel neki is kiszolgáltatta a szentséget. Meglehe-
tősen jómódú családba született, de egész életében egy-
szerűen, alázatosan élt, tiszteletben tartva mindenkit. 
Állhatatosan képviselte a hitét barátai előtt: „Nem én, 
hanem Isten” – mondogatta gyakran. Az internet volt a 
másik nagy kedvtelése, példaképe ebben Steve Jobs volt, 
akitől sokszor idézte: „Az idő véges, ne pazaroljátok el 
azzal, hogy valaki másnak az életét élitek.” Hirtelen bete-
gedett meg 2006 október elején, néhány nap múlva, 12-én 
meghalt. Orvosai is csodálattal álltak előtte, milyen nagy 
bátorsággal viselte a betegséget. Korábban már mondta: 

„Fiatalon halok meg.” Halála előtt Carlo vigasztalta édes-
anyját: „Ne aggódj, sok jelet adok majd neked.” Antonia 
Salzano Acutis nem sokkal később álmodott a fiáról, aki 
álmában azt mondta neki, újra édesanya lesz. 2010-ben, 
négy évvel később ikrei születtek. Ők is mindennap jár-
nak szentmisére, imádkozzák a rózsafüzért, szeretik a 
szenteket. Az édesanya meghatottan mesél Carlóról, és 
fontosnak tartja, hogy a boldoggá avatása körüli esemé-
nyek arra figyelmeztessenek mindenkit, hogy mindany-
nyian az életszentségre kaptunk meghívást. Carlo 11 éves 
korában maga is végzett hitoktatást a plébánián, készí-
tett egy internetes felhívást, hogy önkénteseket tobo-
rozzon a jezsuiták szolgálatához, kiállítást rendezett az 
eucharisztikus csodákból, elindította a „jóság lavináját”; 
sok megtérést ébresztett maga körül. Most pedig egész 
Olaszországból zarándokolnak a sírjához, fiatalok, idő-
sek. Letérdelnek, imádkoznak, és mindenki mosolyogva 
távozik a farmeros fiú, korunk új szentje sírjától. Sokan 
már most az internet védőszentjeként emlegetik. A csa-
ládhoz naponta ezrével érkeznek az e-mailek, több száz 
fiatal mondja el, hogy Carlo Acutis példáját követve 

elkezdtek közeledni a hithez, 
szentmisére járni. Sorrentino 
püspök a koporsó megnyitásakor 
így emlékezett Carlóra: „Korunk 
gyermeke. Az internetes világ 
fiatalja, példa az életszentségre a 
digitális korban, ahogyan Ferenc 

pápa bemutatta őt az egész világ fiataljaihoz szóló levelé-
ben. A számítógép által – a csodákat bemutató kiállításá-
val – indult el a világ útjain, ahogyan Jézus első tanítvá-
nyai, hogy elvigye a szívekbe és a házakba az igazi béke 
hírét, amely oltja az emberi szívben lakó szomjúságot a 
végtelenség után. Azoknak a fiataloknak a szomját, akik 
valóban eredetiként akarnak élni, nem pedig múló diva-
tok fénymásolataiként.” A püspök kihirdette azt is, hogy 
Carlo Acutis emlékére étkezdét nyitnak a szegények szá-
mára nem messze a kápolnától, ahol kihelyezték a testét, 
és minden évben támogatnak egy-egy projektet a harma-
dik világban, amelynek keretében segítséget nyújtanak a 
szolidáris gazdaság feltételeinek megteremtéséhez.

 � forrás: Magyar Kurír

NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón 
szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

 � Hétfőtől péntekig reggel 6.30-kor szentmise, előtte 
6.00-tól gyóntatás

 � Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között  
 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30-tól

Nov. 1. Mindenszentek ünnepe

Nov. 2. hétfő – Halottak napja

Nov. 8. Gitáros szentmise 10 órakor

Nov. 22. vasárnap – Krisztus Király ünnepe
szentmise 10 órakor

Nov. 29. Advent első vasárnapja

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Elsőáldozás
Október 18-án 6 tordasi gyermek először vette 
magához Jézus testét, aki az Eucharisztiában 
nekünk adta önmagát.
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„Közel van az Úr  
mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki  
igazán hívja.” Zsolt 145,18

Van néhány Ige az életemben, melyek valami miatt 
sokat jelentenek, egyszerűen csak szembejöttek, célzot-
tan „kaptam” őket, istentisztelet vagy egy-egy jelentős 
esemény kapcsán kaptam általuk útmutatást, tisztánlá-
tást, reményt a reménytelenségben vagy megerősítést az 
életemben. A fenti ige is ilyen, lassan 20 éve, a konfir-
mációmra a Bibliám elejébe írva kaptam útravalóul. A 
konfirmáció nem más, mint fiatalkori (13-14 éves korban) 
megerősítés a keresztségben és a hitben. Amikor 14 éve-
sen elolvastam ezt az igét, tömören, röviden összefoglalta 
számomra mindazt, amit a konfirmáció és az arra való 
felkészülés adott és jelentett. Útmutatásként tekintettem 
a jövőre nézve, hogy ha szükségem van Isten jelenlétére, 
imára hajtom a fejem és segítségül hívhatom bármikor, 
bárhol. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül kap-
tam ezt az igét, valóban számtalan alkalommal átsegített 
a nehézségeken az ima, ugyanakkor azóta már tudom, 
hogy nem elég kérni, köszönni is kell! Fontos, hogy igye-
kezzünk hálát adni nap mint nap mindazért az örömért, 
jóért és leküzdendő nehézségért is, melyekkel Isten elhal-
moz bennünket, mert „Közel van az Úr mindenkihez, aki 
hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.”
Erős vár a mi Istenünk!

 � Bártol Zsófia

Kisifi alkalmak  
Tordason, a  
gyülekezeti teremben
Nagy örömmel hívjuk és várjuk közös éneklésre, 
beszélgetésre, játékra 2. osztályos kortól a gyereke-
ket a tordasi gyülekezeti terembe. Az alkalmakat 2 
hetente tartjuk, Süller Zsolt és Udvaros Dóra veze-
tésével. Ebben a hónapban november 13-án és 27-én 
készülünk rá. 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, 
a vasárnapi istentisztelet Gyúrón 9.30-kor, 
Tordason 11.00-kor kezdődik. 
A járványhelyzet miatt az őszi és a téli alkalmainkat 
is a templomban tartjuk.
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi istentisz-
teletre hívunk szeretettel mindenkit! 

Gyülekezeti életünk

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

Elérhetőségeink

Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok,
egyházfenntartói járulék, perselypénz
Számlaszámaink:
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Egyre több tordasi 
próbálja ki a FAZÉKBA! 
szolgáltatást
Októberben kedvezményes tesztelési lehetőség

Már több hete elkezdte a működését a falu határában 
épült Tordasi Agrárlogisztikai Központ (TALK), mégis 
elég kevesen tudják, hogy milyen klassz lehetőség nyílt 
a lakosság számára. Ennek az információhiánynak a 
csökkentésére, az október 3-i termelői piacon is bemu-
tatkozott a program a falu közösségének. A szórólapok 
terjesztése mellett, meg is lehetett vásárolni a teljesen 
előkészített, konyhakész ételalapanyag csomagokat.

Sokan érdeklődtek az újszerű kezdeményezéssel kapcsolatban, 
és szinte valamennyi csomag gazdára is talált a délelőtt során.

A FAZÉKBA! program lényege:
A családok hétvégi étkezését segítjük azzal, hogy főleg 
fenntartható (bió vagy vegyszermentes gazdálkodást 
folytató) kistermelők alapanyagait szállítjuk házhoz, 
teljesen feldolgozott formában (tisztítva, darabolva, 
recept szerint kimérve), hogy a megrendelőnek csak a 
főzés örömteli része maradjon. Egyelőre Budapesten és 
Tordas környékén lehet rendelni.

Annak érdekében, hogy minél többen kedvet kapjanak 
ehhez a korszerű kényelmi szolgáltatáshoz, októberben 
nagy kedvezményeket kínálunk a tordasi lakosoknak:

20% kedvezménnyel lehet megvásárolni a termékeket, és 
egész októberben ingyen szállítjuk házhoz a rendeléseket.

Érdemes kipróbálni! Ehhez csak kattintani kell a prog-
ram weboldalára (www.fazekba.hu), és a fizetésnél be 
kell írni a következő kuponkódot: tordas-teszt-002

Folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatást színvonalát, 
amihez nagyon hasznosak a vásárlói visszajelzések is.

Örülünk, hogy már tordasiaktól is kaptunk javító szán-
dékú, de alapvetően pozitív megjegyzéseket: 

„Szia Levi! Megsütöttük a malacot és a 
canellonit is (ezt Sári egyedül), mind-
kettő isteni finom lett! Tényleg! Még a 
fiam is megette a malacot, pedig csak 
a száraz húsokat szereti. A canelloninál 

egy picit a töltelék kevés volt, mert 4 db-ba nem jutott, így 
gyorsan bekevertem a kecske krémsajtot egy kis camping 
sajttal és némi snidlinggel, így tele lett a jénai tál az ára-
zást viszont így utólag, hogy megnéztem a fb oldalon, nem 
sikerült visszaszámolnom, mert 2*2 adagot vittünk, és 
7000 ft-ot fizettünk…”

(Megjegyzés: Tímea a honlapon szereplő árakhoz 
képest kedvezménnyel vásárolt a piacon.)

Reméljük, egyre több tordasi csatlakozik a programhoz, 
és élvezi velünk a főzés örömét!

Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
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REGIONÁLIS  
RANGSOR VERSENY
Százhalombatta - 2020. 10. 11.
Hosszú kényszerszünet után végre a „normalitás” talajára 
léptünk és versenyezhettünk.
A Diák „A” és „B” korcsoportban négy versenyzőnk 
mérettette meg magát.
Eredmények:
Diák”A”
Lövei Vilmos  I. hely
Lövei Dániel  II. hely
Balogh Lili Gréta  II. hely

Diák „B”
Szabó Levente  I. hely

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

Szeretettel köszöntjük  
a 90 év feletti tordasiakat!

Szeretettel köszöntjük 50 éves  
házassági évfordulójuk alkalmából 
Farkas Jánost és Joó Erzsébetet!

SP
O

R
T

JUDO - CSELGÁNCS

Az idősek világnapja alkalmából 
Tordas Község Önkormányzata nevében kiemelt tisztelettel köszöntünk minden 
idős és szépkorú tordasi lakost. Megbecsülésünk jeléül kívánunk Önöknek jó 
egészséget, tartalmas aktív szép éveket és sok közösen megélt élményt.
„Nem az évek száma, hanem a mindennapok öröme, boldogsága teszi széppé és teljessé 
az életünket.”

Németh Lajosné, Pintér Sándorné, 
Méri István Andrásné

Kalocsai Mártonné

Fekete Istvánné

Puskás Gézáné

Puskás Dezső

Vasadi Gézáné
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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.
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ELŐZŐ HAVI MEGFEJTÉS: 1956-OS KOPJAFA

Az 1956-os forradalomnak 
emléket állító kopjafa, az egy-
kori iskolaigazgató, Dr. Hamza 
Lászlóné kezdeményezésére 
készült el. Maga a kopjafa Papp 
László fafaragó munkája, mely-
lyel bővült a hősi emlékművek 
tere is, hiszen az I. világháborús 
szobor mellett kapott helyet. A 
falu közössége 1990 októberé-
ben avathatta fel.

Forrás: Márki Ferenc

Tordasi Piac
NOVEMBER 7.

szombat 7-11 óráig
a Sajnovics téri parkolóban

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes,  
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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.

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 % ked-
vezményt adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tanfo-
lyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után 
történik, az árak tartalmazzák az áfát.

TALÁLD KI,  
HOL VAN! 

VILLANYSZERELÉS
- Családi házak, lakások teljeskörű 
  villanyszerelése

- Vezeték korszerűsítése

- Kapcsolók, lámpák,  
  konnektorok kiépítése, cseréje

Precíz munkavégzés garanciával!

Hívjon bizalommal:

HORVÁTH RÓBERT
06 70 562 99 41



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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS

06 30/542-0381

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.)

06 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

Info: 
06/22 579-185  
www.vhg.hu

SALAK,HAMU

Nov. 20. P

KOMPOSZT

Nov. 20. P

SZELEKTÍV

Nov. 26. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sze 8-12
Cs   8-12

(Martonvásár)

H-P  8-16

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

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


